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 خبر 

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

 ارگونومی و چالش های نوپدید خانلری پیام علوم پزشکی همدان 22111

16112 

 

 نمایندگان انتخابات برگزاری به مربوط خبر و آزاد های آموزش مرکز افتتاح نرگس خاصه لرستان ردانشگاه پیام نو

 لرستان نور مپیا دانشگاه نشریات مسئول مدیران

 تازه های خبری سیده زهرا نجات شیراز 21122

 چه خبر از دانشگاه نیلوفر دباغی علوم پزشکی اصفهان 7126

 آی سودا ژیال زکی پور علوم پزشکی بوشهر 1111

کنفرانس علمی زمستانه شبکه جهانی علمی ) یوسرن ( در دانشگاه علوم پزشکی  محیا لطیف شهید بهشتی 1616

 . برگزار شدتهران 

 دالور علی دکتر بزرگداشت و تکریم آیین امیر محمد توخش لرستان 22666

 COVID-21 واکسن تولید های تازه:  نوبرانه شاهسوان سبا شهید بهشتی 11212

 جشنواره در روسی زبان دانشجویی علمی انجمن درخشش خبر  مینا مارزلو تربیت مدرس 21611

 حرکت داخلی

محدثه سادات  بوشهر پیام نور دانشگاه  26272

 مهیمنیان پور

 در دست زیست شیمی ها 1111جایزه نوبل 

 شکر سم هست یا نه؟ عاطفه اکبری تبریز پزشکی علوم 12616

 یار مهربان دانشکده پرستاری مامایی آمد کریمی کیمیا اردبیل پزشکی علوم 11221

 التهاب با افسردگی ارتباط تنگاتنگ رحمانی وحید علوم پزشکی ایران 27226

 اهواز هوا ندارد مهرنوش فاتحی علوم پزشکی اصفهان 21121

محمد حسین  بوشهر پزشکی علوم 7611

 بردستانی

 روی ریل ژن
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 تیتر

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

طاهرخانی زهرا الزهرا س 1612  قربانیان بی صدای زنا 

شیراز پزشکی علوم 21221 ائده دهقانیانم  گری مطالبه رمق بی دستان   

 جدایی نوید از سما میالد رایانی علوم پزشکی اصفهان 21621

عمل زیبایی یا زیبایی عمل سیما میزبانی علوم پزشکی اصفهان 6176  

 سرای بی سامان علیرضا روستایی علوم پزشکی شیراز 21221

بهشتی شهید پزشکی علوم 11116 نظری حسین  بی لنگر چون کشتی   

شیراز پزشکی علوم 6117  کودکان پروانه ای، پروانه های سوخته یاسمن جعفری 

شیراز پزشکی علوم 21212 ظرافت یاسین  مشکالت دانشکده با اندکی   

شیراز پزشکی علوم 21222  ویروس سال باالیی زهرا فرارویی 

بهشتی شهید پزشکی علوم 21662  من لیدر نیستم سینا هدایت 

شیراز پزشکی ومعل 21226 همتی آیدا  باشی پرستار تا ای شده آفریده تو    

رنجبر نازنین شهید چمران اهواز 1221  درد خاموش 

فسا پزشکی علوم 17661 کازرونی راسخی محمد   « میکند فرق: دانشجویان نمیکند؛ فرق: مسئوالن » 

بابل پزشکی علوم 1221 آزاد آزادی به ورود ایمان حسن زاده تاجی   

بابل پزشکی علوم 1226 پور رضایی هدیه  ریالی دو ی سامانه   

شیراز پزشکی علوم 21216 محمدی یاسر   مافیای مرگ 

فرمانی مژده عالمه طباطبایی 26121  استاد صدا رفت 

نژاد فتوح حسین شیراز 12111  تحصیل در سرزمین ماتادورها 

ثبوتی آرمین شیراز 16216 آبیایستگاه آخر؛ در باتالق بی   

1672  زاگرس تنهاست الناز سبزی شهربابک علوم پزشکی شیراز 

زیدی الله کردستان 6266 کافور وقت به خودکشی   

 جایی برای متاهل ها نیست محمد علی شبانی عالمه طباطبایی 26211

آمارمحمدی کیمیا الزهرا س 21177  ردپای رادار 

وم پزشکی سبزوارلع 21626 فریاد نمیزنند هیس!علوم آزمایشگاهیان سها سرابی   

رخوت ی مردابه در بالیدن زهرا باشی شیراز 12622  

شهید بهشتی پزشکی علوم 11112 آمریکایی ناب اسالم بخوانید محمدی، ناب اسالم بنویسید معین رضیئی   

اصفهان پزشکی علوم 6162 فرادنبه رستمی سحر   دودشش 

اصفهان پزشکی علوم 21261 باقری شکیال  عدالت ضد میهای،سه سهمیه عدالت   

جراح تقی فاطمه علوم پزشکی اصفهان 6112  جگر خرس 

طباطبائی عالمه 22721 نژاد براهویی الیاس   حصر خانگی کتاب 
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 سرمقاله و یادداشت 

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

 الانفع اسارت در دانشجویی ؛جنبش شده تبدیل سکوت به که صدایی زهرا وصالی شهید بهشتی 11121

 توپ های دوالیه ... شیخی باغ صبا تهران 21122

 تریبون های گزینشی ذوالفقاری امیرحسین صنعتی شریف 11161

 «اقتصاد دانش بنیان»ی اندر احواالت سرگذشت واژه حانیه رضایی شیراز 21212

 ی به اصطالح خودسرهانوری بر دخمه حنیف حضرتی شریف صنعتی 11211

 رفتن از وطن فرناز نصیری عتی شریفصن 16211

 بازنگری ، سرپوشی بر اصل خصوصی سازی ضرغامی وحید لوم پزشکی اصفهانع 21616

 دیده؟ آسیب یا آسیب کار؛ کودک:  سرمقاله لیال عباسی زاده مهرآبادی شیراز 1176

 اعجاز صدا یا ... صبا سادات موسوی نسب علوم پزشکی اراک 6266

 ایستگاه آخر... ین ثبوتیآرم شیراز 16112

 شب پر ستاره؛ روزگار پر امید علی جعفری زاده تبریزعلوم پزشکی  21626

 بنزین رسانه ها بر آتش انفلوانزا عاتکه حسین پور مشهدعلوم پزشکی  21662

 چپ نو مسلمان روزنه ی امید طزرقی زارع علی لوم پزشکی اصفهانع 26626

 بدعت گذاران قانونی گودرزیامین  علوم پزشکی اهواز 21171

 فقر یا امتناع رضا صابری بهشتی شهید 1121

 مروری بر آنچه در انجمن ها اتفاق افتاد محمدی امین شهید چمران اهواز 21161

 منتظرند را تو که آنجا برو نسب مرادی محیا فرهنگیان 11662

 پایدار سعهتو و اکوتوریسم/ ردپا یک تنها عطارصحراگرد فرنوش شیراز 21711

 تجویز پزشکان سیاست برای جهان پسا کرونا علیرضا بهرامی عالمه طباطبایی 21111

 حکومت جدید حامیان کرمانی افشاردوست پیام مدرس تربیت 17121

 بزنیم سوت حکمت میعاد محمد شهید بهشتی 21166

 دیگر داستان چند و خوابگاهی زندگی تراژدی تمرین نظری زینب شهید بهشتی 11221

 ایمبگو که زنده فاطمه رمضانعلی تهران 22121

 انسانبی جهان استادزاده سروش بوشهر پزشکی علوم 1111

 اکسترکشن وقت به فرمانی راضیه تبریز پزشکی علوم 21271
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 طرح روی جلد

 عنوان نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

عمادی احمد شیراز 1127  گراف 

ازشیر 2111  دف احسان کریمیان 

 طنین سالمت مهدیه خالقی موری علوم پزشکی یزد 7261

 کاکتوس مهرداد محمدپور علوم پزشکی تبریز 11221

اراک پزشکی علوم 2226 آبایی سبا   سمفونی 

قزوین (ره) خمینی امام المللی بین 1612 جعفربگلو احسان   سی نما 

جلیلیان اشکان تهران 7121  جوانه 

غهمرا 1222 لو اسماعیل صابر   عمران نگاه 

مختاری امیرمحسن شیراز 12162  مارکوپولو 

شیراز پزشکی علوم 2121 متانت نگار   ژنر 

بلندزاده علی محمد صنعتی شریف 17161  میدان انقالب 

نیشابور پزشکی علوم 621 چنارانی علی   هیاهو 

جنگجو سینا شیراز 2262  فن آور 

یاه سفیدس احسان رنجبران دامغان 2661  

المیا یعلوم پزشک 7221 جمشیدبیگی امیررضا   برهان 

پارسایی پوریا علوم پزشکی اصفهان 2612  چ 

همدان پزشکی علوم 2116 حمیدبیگی فاطمه   اندکی تامل 

لرستان پزشکی علوم 16722 کاظمی نوید   آالن 

لوم پزشکی شهید بهشتیع 2611 زاده درویش ریحانه   خاتون 

آزر رضا محقق اردبیلی 6112  ساو اندیشه 
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 طنز 

 

 شناسه اثر

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه

 شعر طنز محمد طه محمدی علوم پزشکی کرمانشاه 1161

 دماغ شفیعی فرنوش اصفهان پزشکی علوم 21111

 زیست محیط کالمی آداب وصف در یک تا صفر قربانعلی دزواره تربیت مدرس 22111

 مهدی محمد گلستان پزشکی علوم 21117

 فردین

 طنز

 تقی سادات یگانه مشهد فردوسی 26611

 زاده

 !مجازی آموزش با( بیشتر هم شاید و) 2211 تا

 رود می سرباال که آب نوروزی نگین تهران 21271

 حسین امیر سید بابل پزشکی علوم 22171

 عقیلی

 الپیرا باب رساله

 !چهارتا ، ادوت دو طویلی رسول شیراز پزشکی علوم 22116

 تولد ماه بینی طالع زینلی فرزانه مشهد فردوسی 27162

 شوخی با سهراب الماسی فاطمه فسا پزشکی علوم 21611

 سلحشورانه زندگی متین صهبا یزد پزشکی علوم 26122

 عمل بزنگاه در آلیس رفیعی پارمیدا ایران پزشکی علوم 2227

 محمدحسین سید صنعتی شریف 27611

 قاسمی

 !امام ای نی،حسی

 مادورو با دقیقه ده نصیری پریسا یزد پزشکی علوم 16662

 21کووید و سعدی عربی کالته عارفه سبزوار پزشکی علوم 21111
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 گزارش

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

 محمدحسین مشهد فردوسی 17111

 مقدم سمندری

 اینجا هیچکس...

 براهویی الیاس ییعالمه طباطبا 22721

 نژاد

 کتاب خانگی حصر

 ازدواج؟ یا است بهتر تحصیل مریم کرمی طباطبائی عالمه 11621

 باشدپرونده آزاد؛ مسافران محترم، ایستگاه پایانی می پرسا کیانا تهران 21266

 شدیم نقاببی که ما این اینک حسینی محیا تهران 11222

 خودکشی تابوی بیرانوند نقی زهرا علوم پزشکی لرستان 26211

 افزایش ظرفیت ... پیمانی مریم اصفهان پزشکی علوم 26621

 ایران تا غزه از اقتصادی محاصره عمادرویانی نرگس سبزوار پزشکی علوم 21111

 دوستی و عشق ی مدرسه پور جالل سارا الزهرا س 26612

 استادیوم و زنان کریمی ساجده اصفهان پزشکی علوم 22127

  ناتنی فرزند مثابه به ای دانشکده عزیزیان میالد علوم پزشکی اردبیل 26727

 راسخی محمد علوم پزشکی فسا 17611

 کازرونی

 خوابگاه در دزدی قسمت فقط

 نصیرالدین خواجه صنعتی 22111

 طوسی

 دیوار روی به رمزآلود کلماتی راهداری احمد

سید محمد حسین  شیراز 22111

 هاشمی

 است؟ چند ساعت ترکامپیو دنیای در

 !برابرتر علمی فرزندان برابرند، همه رمضانی علی طباطبائی عالمه 21211

 کرونایی کنکور معتدل مهنا بابل پزشکی علوم 22211

 با جراحی زیبایی... عبداللهی کوثر علوم پزشکی تبریز 12626

 شجویان از جان گذشته ی علوم پزشکی بابلکارآموزی کرونایی از نگاه دان پور رضایی هدیه بابل پزشکی علوم 22161

 خلق فرزانه زهرا سبزوار پزشکی علوم 21177

 آباد

 پیرتر جامعه کمتر، فرزند

 خانوادگی رویداد یک خانواده، ملی کنگره تمرین نظری زینب شهید بهشتی 22212
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 طرح  

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

ناصفها پزشکی علوم 89991 جانثاری امین   - 

ارومیه پزشکی علوم 46792 زاده ایران صیاد  زندگی اهدای خون اهدی   

ایران پزشکی علوم 44816 باسخواه مهدی  اوکام تیغ   

مراغه پزشکی علوم 48867 علیزاده رحمان   - 

نیا اسدی علی سید شیراز 86468  - 

یزد پزشکی علوم 89961 نظری کیمیا   - 

شیراز پزشکی علوم 1694  افسرسادات 

 پیراسته

 لوگو

خوشروی محمد علوم پزشکی شیراز 9268  کبوتر صلح 

جنگجو سینا شیراز 4472 میدانید؟ چه پهپاد از   

بابل پزشکی علوم 7196 پریچهره مریم   هنرتراپی 

پور علوی عاطفه شیراز 41282  - 

گلستان پزشکی علوم 6772 رباطی عرفان  جعفری استاد تصویر طرح   

یزد پزشکی علوم 89992 پورمیدانی مینا   - 

اقدامی متین یزد 2897  - 

پور رجب وحید تبریز 2882 بمانیم درخانه   

 میرزایی رضا سید شیراز 49784

 دورکی

- 
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 کاریکاتور

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

 connect to uni امیر حسین حاتمی زاده یزد 12216

 کاریکاتور طنز امتحانات فاطمه علیزاده جنوردعلوم پزشکی ب 22262

 - شیوا شکوهی علوم پزشکی مازندران 2121

 - غزل مرتضوی علوم پزشکی شیراز 22661

 - مریم دولت آبادی علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 22212

 آتلیه کرونا احمدرضا فرخی مراغه 12121

 - محمد مهری شهید بهشتی 11122

 - سمانه رجبی پزشکی گناباددانشگاه علوم  222

 - فاطمه فیضی علوم پزشکی ایران 1172

 - سید امیرحسین واعظی شیراز 12216

 !اندر احوال تقلب علی قاسمی ایران پزشکی علوم 1161

 - فاطمه کرمی علوم پزشکی اصفهان 12612

 کادر قهرمان دارا فضل زاده علوم پزشکی تبریز 21267

 - فرشته غالمی علوم پزشکی بوشهر 6722

 تیمارگران مهسا فتحی زاده علوم پزشکی ایالم 1611

 شرح بدون مبینا دربهشتی س الزهرا 7766

 

 

 

 

 

 



 21تریجشنواره ت یداور ییبه مرحله نها افتهیآثار راه

 آثار برگزیده

                

 

 

 گرافیک و صفحه آرایی 

 عنوان نشریه نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

 چرخه محمدامین عبیدی قمی تهران 7661

اایم سمن السادات قاضی علوم پزشکی تبریز 7672  

 کورسو عاطفه علوی پور شیراز 26611

 ردا مژگان حاضری علوم پزشکی اردبیل 7111

 امیدیه احمد محمدی شربیانی تبریز 22226

 سپیدار سینا اصغری تبریز 22216

 دنیای روانشناسی الیکا حاج علیان الزهرا)س( 21211

 هنر دانشجو امیررضا جمشیدبیگی علوم پزشکی ایالم 7216

دیز 26122  راهبرد سپهر صفایی 

 خبرنامه عارف روشن صنعتی شریف 27262

 نگاه احسان کریمیان شیراز 2261

 رویش امیررضا جمشیدبیگی علوم پزشکی ایالم 7211

اردبیل یعلوم پزشک 21162  سرو فاطمه فرجی 

 سپهر فاطمه حمیدانی خلیج فارس 22221

 علم آوران رضا حسن علیزاده خسرو شاهی علوم پزشکی خوی 21167

 دریچه معماری امید خوئین تهران 22266

طباطبائی عالمه 26672  آماج نوید سرادار 

 گراف احمد عمادی شیراز 1122

 مصب احمد بالزده علم و فرهنگ 2627

 بازاریابی دیجیتال فاطمه انوار علم و صنعت ایران 2121

 

 

 

 



 21تریجشنواره ت یداور ییبه مرحله نها افتهیآثار راه

 آثار برگزیده

                

 

 

 مصاحبه 

 اثر عنوان نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

 من هم یک زندگی عادی دارم سید سبحان رضویان شیراز 12222

 مصاحبه با پروفسور ایتین گرارت فاطمه سلمانی نژاد شیراز 7116

 نیاز داریم .... هلیا حاجی حیدری شیراز 26126

خواستم صحنه را ترک کنمنمی مریم زارع مهذبیه صنعتی شریف 11622  

بس جنون بار این بس، خون نیره موسوی شهید بهشتی 26611  

فسا پزشکی علوم 22222  از سالمت تا سیاست سعید ده بزرگی 

هستم نمونه دانشجوی یک من زهرا کریمی علوم پزشکی اصفهان 11111  

طب سنتی، طب پیشگیری و اصالح است، نه درمان: کرونا درمان گیاهی  الهه نوراللهی علوم پزشکی تبریز 21262

 و سنتی ندارد

توقیف تا تولد از فروغ؛ زهرا نقی بیرانوند علوم پزشکی لرستان 26216  

 پدرم مولوی مادرم حافظ مریم قربان پور فومنی علوم پزشکی یزد 26111

 عنوان: چنگال اقتدار بر گلوی آزادی سید محمدحسین قاسمی صنعتی شریف 27621

از پزشکی روایی روایت یک پزشک، ملیکا انعامی علمداری علوم پزشکی تبریز 26122  

اصفهان پزشکی علوم 26221  بدون تعارف با دکترجعفرزاده رامین اسپنانی 

شیراز پزشکی علوم 26211  مصاحبه اختصاصی نشریه الماس با دکتر سعیدی نژاد مریم مفرحی 

 اول دانشگاه بود یا پیکان وانت سبز)مصاحبه با دکتر دانشفراز ( سهیل قاسمی مراغه 17261

وم پزشکی مشهدعل 21161  این مرگ مشترک امیر صدیق 

 مصاحبه با جوان کارآفرین آلما لرکی لرستان 26267

پزشکی اصفهان علوم 11121  مسیر رشد مهدی دریا بیگی 

اصفهان پزشکی علوم 11116  قهرمان خاموش محمدحسن عصاری 

 

 

 

 



 21تریجشنواره ت یداور ییبه مرحله نها افتهیآثار راه

 آثار برگزیده

                

 

 

 

 مقاله سیاسی

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

 بن بست سیاست در خیابان آبان مصطفی انتظاری هروی علوم پزشکی مشهد 21111

 خیابانی های خشونت و وار توده های جنبش علی قدیری نوفرست فردوسی مشهد 6172

 دادگستری آقای رئیس رضا امیرزاده طبسی مشهد فردوسی 12221

 شوراهای تشریفاتی مهدی خطیب دماوندی شهید بهشتی 11266

 آریتمی حکومتی علیرضا عبدی یزد پزشکی ومعل 12226

 آن سید فاطمی احمد رحیمی نیلق علوم پزشکی سمنان 116

 ... تا مکتبی تفکر امیررضا جعفری اصفهان پزشکی علوم 21112

 ملکردع و مبانی نسبت بودن قطع نتیجه انتخابات شب بازی شامورتی محمد جواد نصیر پور علوم پزشکی شیراز 21216

 هم غربی، هم شرقی، جمهوری اسالمی میر آرمان عدنانی اسکویی تربیت مدرس 12662

 !آقای روحانی مرد مذاکره بمان مصطفی شوشتری مشهد فردوسی 21611

 اداره جزیره ای جامعه ترکیبی حفیظ اله رستم یگانه شیراز 22126

 !ران بهتر است؟ترامپ یا بایدن؛ کدام یک برای ای شقایق نظری مراغه پزشکی علوم 21211

 کالف سردرگم خاورمیانه فاطمه مافی تهران 12661

 چند فقره قتل و سواالتی که بی پاسخ ماند معصومه بختیاری علوم پزشکی شهید بهشتی 17222

 نشینی سومدر آستانه خانه سید محمدرضا متقی تربیت مدرس 27721

 

 

 

 

 

 



 21تریجشنواره ت یداور ییبه مرحله نها افتهیآثار راه

 آثار برگزیده

                

 

 

 

 

 مقاله اجتماعی

 عنوان اثر حب اثرنام صا نام دانشگاه شناسه اثر

 21استراتژی اتحادیه اروپا در برابر کووید  افشین زارع علوم پزشکی بوشهر 21722

یاسمین فیوضی  بهشتی شهید 27276

 زرگی

 سالمت در بند تابعیت

 خانواده ی سیسیلی علی بیرانوند علوم پزشکی لرستان 22126

 خاموش تجاوز ناهید مظلوم تبریز پزشکی علوم 11261

 موقت صیغه شرعی کاله عیسی خلیل مقدم علوم پزشکی اصفهان 11616

 قرمز روبان با هایی شقایق جعفر باقری علوم پزشکی تبریز 21116

 پایان ترم کرونایی سمیرا پورمحمد علوم پزشکی اردبیل 6162

 سنتی آموزش بر آلترناتیوی آرین جعفری شهید بهشتی 26272

 گریجهان عاری از خشونت و افراطی شهیریسبحان  تبریز پزشکی علوم 27266

 بازار دانشگاه علیرضا چمن زار عالمه طباطبائی 22112

 !خون، بس نمی شود ترنج عباسی علوم پزشکی شهید بهشتی 7216

 نجاتگر روزهای امتحان یا ... بهمن بخشنده اردبیل پزشکی علوم 6671

 رابطه آغاز رایب پرده پشت های دست نازنین علیزاده لرستان 21222

 جنگجویان کوچک زهرا نجیبی علوم پزشکی شیراز 22671

 صلح در سایه ی زن فاطمه رضایی علوم پزشکی شیراز 22666

 دانش آموزان شاد دانشجویان شادتر زهره پورفرج تبریز 21767

 سیاست و علم بازی صدیقه برهانی تربیت مدرس 16171

 جهان مردم ترین عصبانی خواه عدالت پگاه علوم پزشکی شیراز 22671

 ها نسل بین تفاوت دهقانیان آرمین اراک پزشکی علوم 22222

 

 



 21تریجشنواره ت یداور ییبه مرحله نها افتهیآثار راه

 آثار برگزیده

                

 

 

 

 مقاله هنری

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

 نگاهی انتقادی به یکه تاز ... حسام حجت فردوسی مشهد 21621

م نگاهی به فیلم کشتن گوزن مقدس دایره مکافات با نی علیرضا جمالی علوم پزشکی شیراز 21112  

 زوال اسطوره  علی قدیری نوفرست فردوسی مشهد  6176

نی فیلم کوتاه تهراوششمین جشنوارهبررسی آماری سی علی کلباسی هنر تهران 11122  

ره بین المللی امام خمینی 22261  اندوهی برای یک رویای ناتمام عرفان چگینی 

ل مرتضویغز علوم پزشکی شیراز 22611  تابلوی آرامش  

 چهارشنبه سوری  هادی پایدار علوم پزشکی تبریز 1761

گر است نام توفتنه محمدرضا طیبی سمنانی  شهید بهشتی 2211  

 پیچش الوان ... زهرا عمارتی شهید بهشتی 22111

 تئاتر در سیمرغ  احسان بازگیر علوم پزشکی اصفهان 11661

س الزهرا 2116  زیبایی شناسی دریافت از منظر ولفگانگ آیزر  فریماه فاطمی 

 رادیو اسرارآمیز  محمد امینی علوم پزشکی مشهد 1212

س الزهرا 1111  منشاء شکل گیری دیو در هنر ایران سارا نوری 

 علم به عنوان نماد  رسول یوسفی شیراز 21672

کامل نشدشبی که ماه کامل شد، ماهی که  علی فرهادی شهید باهنر کرمان 12166 ! 

 

 

 

 

 

 



 21تریجشنواره ت یداور ییبه مرحله نها افتهیآثار راه

 آثار برگزیده

                

 

 

 

 عکس

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

شیراز یعلوم پزشک 2662  - فائزه ریاض منتظر 

 - محمود فیضی پیرسلطان تبریز 11172

 - امیر صدیق علوم پزشکی مشهد 21112

 - امیرحسین یوسفی کیساری علوم پزشکی گیالن 1122

ژوله همدم علوم پزشکی گلستان 22621  - 

 - محمدحسین سمندری مقدم فردوسی مشهد  16126

 - علیرضا آقاابراهیمی شهید بهشتی 121

 - مهرداد محمدپور علوم پزشکی تبریز 17662

 - علیرضا صادقی فردوسی مشهد  21266

 - ابراهیم دست پاک شیراز 22622

 - منوچهر امین املشی شیراز 1216

شیراز یعلوم پزشک 1171 ظریمجید ن   - 

 - محمد مهدی سلیمانی روزبهانی اراک 27227

 - شمیم شکری شیراز 2226

 - علیرضا فروتن شیراز 17721
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 آثار برگزیده

                

 

 

 

 مقاله ادبی 

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

 آنچه یکنواخت سکوت را می شکند  سرور رئیس کریمی علوم پزشکی شیراز 11212

 چرا اینجا ترک خورده؟ هدیه دلیری لرستان 11662

افتد همه چیز دوبار اتفاق می سارا سپهری علوم پزشکی شیراز 1711  

شیراز یعلوم پزشک  11262 خو یرضا صادق دیس   ستیجوکر کرکس ن    !  

 شعر بیت الغزل معرفت  محدثه زینل نیا علوم پزشکی فسا 2272

آرامش آشوب و  مائده توکل علوم پزشکی شیراز 12121  

مثنوی معنوی « پادشاه و کنیزک »سیری در تأویالت عرفانی داستان  رضا جوان شیراز 11111  

دعلوم پزشکی مشه 1212  رمانچه امیر زارع خورمیزی 

ام سوخت یآخ زبان فارس  علی محمدی دینانی صنعتی شریف 22176   

همدان یعلوم پزشک 11622  عشق؛ نهایتی مجهول  امیرحسین شاکرمی 

نیخالوحس یمهد علوم پزشکی تهران 11221  راه نرگس  

 گذری بر دلتنگی های نقاش خیابان چهل و هشتم  نعمت جعفری قلعه جوقی علوم پزشکی گناباد 126

یمطر یعل مراغه 16217  Rage , Rage 

 شعر آزاده رستمی لرستان 16271

 عاشقانه نوشتن محمد کمری علوم پزشکی یزد 12271

زشکی شیرازعلوم پ 1172 اجل خیش یعاشقانه دارید  محمد فاضل اسماعیلی    

 مرا بگیر از من ایوب پناهی علوم پزشکی ایالم 2122

تبریزعلوم پزشکی  21671 زاده یجعفر یعل   نامه ای که هرگز تمام نشد  

کردستان یعلوم پزشک 1111 یحکمت محمد   سالمت روان در اشعار حافظ  

 اتاق ادبی محدثه مومن مقدم علوم پزشکی گناباد 2722
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 آثار برگزیده

                

 

 

 

 مقاله اقتصادی 

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

 ؛ قوی سیاه اقتصاد 21کوید  یعلیغز میحک شیراز 7622

 فقیربودن  مجتبی نظری امنیه فیشر یصنعت  16172

  !خوردآری، دولت هم گاهی شکست می علی محمدی دینانی صنعتی شریف 22171

 اسب سرکش قاچاق سارا حسینی علوم پزشکی تبریز 12162

 عوامل موثر بر خلق پول سید روح اهلل مشیری مقدم دانشگاه مفید  22277

 بالک چین _بیت کوین یاریقدم هیمهد فردوسی مشهد 16166

 کسب و کارها یکی از قربانیان مهم کرونا  کامران نظم آبادی شهید بهشتی 27261

 چه کسی شام آدام را پخت؟ فاطمه زمانی پور یبهشت دیشه  1117

 نافرمانی بازار  وحید میزبانی شهید بهشتی 6171

 منابع نینفر ریاکس سید مجتبی هاشمی عالمه طباطبایی 16666

  رانیدر ا دودیب یصفر تا صد اقتصاد  انیهاد هیمرض اصفهان یعلوم پزشک  12111

  ییتجارت و مغالطه خودکفا  یطرق انیدمسعو دمحمدیس یعالمه طباطبائ 16112

 اقتصاد کرونا گرفت  یپرنا اکبر زیتبر 16716

صاد در اقت یاقتصاد یبخش ها یمنابع مال نیدر تام هینقش بازار سرما  سخن کیفاطمه ن   دیدانشگاه مف 21121

  رانیا

  رانیا اقتصاد تیریمد کهیها بر ارتکنوکرات  یمحمدجواد محسن  شهید بهشتی 22161
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 آثار برگزیده

                

 

 

 

 مقاله دینی و قرآنی 

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

 تابان بر قلب ظلمت یادشنه ن؛یذوالقرن   راد یریفاطمه نص یبهشت دیشه 82186

أَجْراً  هِیقُلْ الأَسْئَلُکمْ عَلَ" فهیشر هیاجر رسالت در آ یفراگفتمان تبادل لیتحل  یمحبوبه کشف دهیس رازیش 27217

 "الْقُرْبى یإِلََّا الْمَوَدََّةَ فِ

 جستاری در معنای حب و آثار محبت به اهل بیت )ع( از منظر روایات یدیآمنه ام  رازیش 22616

 لیذ تیمصداق واژه اهل الب انیدر ب نیقیمفسران فر دگاهید ینقد و بررس  مهر یرانیمحمد رضا ا  رازیش 26212

  ریتطه هیآ

 مقاله داستانی از قران: دختران شعیب وجلوه حیا دررفتار وگفتار آنان  بختو درضایحم زرایش 22661

  به رنگ خدا یسبک زندگ  یصادق یمهد  مراغه 26116

وان وآله به عن هیاهلل عل یرسول اکرم صل یتیهو یها یژگیو یمقاله بررس  یریام نیام البن رازیش 26117

  یحسنه در کالم وح یالگو

  !اعاده دادرسی فمنیسم بر حکم قرآن، قاضی شما یالهه نورالله زیتبر یعلوم پزشک 21261

 در آستان علم نید دمحلهیس یدریمحمد ح  شیراز یعلوم پزشک 2121

  له؟یوس ایفدک، هدف   یمطهره معصوم علوم پزشکی همدان 1111

  میدر قرآن کر انیب یآزاد  ساره تنافرد شیراز 11172

 جدال با ناصالح یهرو یانتظار یمصطف زشکی مشهدعلوم پ 21161

 خورشید دین هرگز غروب نمیکند  نرجس محمدزاده علوم پزشکی تبریز 21611

  هینظر کیثبات   یمطهره ساالر  ی شهید بهشتیعلوم پزشک 17211

  امام زمان )ع( بتیاخالق منتظران در غ  سمانه محمودی زیتبر یعلوم پزشک 26261

  سوراخ موش  بلندزاده یمحمد عل ی شریفصنعت 16222
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 آثار برگزیده

                

 

 

 

 

 مقاله صنفی

 عنوان اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

  بند زنان ،یزندان کو  یالهام جلد  علوم پزشکی تهران 11712

 شود هایی که به قیمت جان بیماران تمام میخطدست ینالیزهتاب ز نیام  علوم پزشکی تبریز 22626

 پله پله تا مالقات دندانپزشک  فرناز حاجی عباس اوغلی تبریز یعلوم پزشک  22612

 تب طب شفابخش نبود  قیصد ریام مشهد یعلوم پزشک 21161

 کوشکی برای نساختن یضیپدرام ف تهران 22212

پور  یاله قل ررضایام  شهید بهشتی یعلوم پزشک 2112

 کومله

-دیکوو وعیدر دوران ش یموجود آموزش مجاز یچالش ها ییبازنما 

21  

 های آنالین فروش دارو و ارائه خدمات دارویی نگاهی به زیرساخت نوید روان شیراز یعلوم پزشک  11622

 زبان مشترک؛ ارتباط بالینی کارآمد  یباصر الدیم علوم پزشکی تبریز 22612

  پینترشیطرح ا  ادیص الیدان  اصفهان یعلوم پزشک 21211

 آیا در کارموزی ها ... یمیکر هیهان  شهید بهشتی یشکعلوم پز 22166

  مرکز سالمت؟ ایداروخانه سوپر مارکت   اکانیمهرشاد ن شیراز یعلوم پزشک 1611

  رسدیم یباغ بر نیهر دم از ا  انیمحمد نیحس  سبزوار یوم پزشکلع 22626

  !ذارند,اگر بگ ستیفیشغل شر یپرستار  یمحمد اسری علوم پزشکی شیراز 11612

  1111تهران  2162 نیبرل  یمیرح رضایعل شیراز یعلوم پزشک 12611
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 - یزهرا هاشم  رازیش 12262

  شادغر ایسان تبریز 16162

  انواع دستکش در دوران کرونا  یخباز اسمنی  تبریز 17271

  یاسالم یشورا یمجلس قو  یمحمد رضایعل  امام صادق ع 6662

 - جوقان یفرامرز یمهد زینور تبر امیپ  16221

 

 

 

 


