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 )برگزیده ندارد( خبر 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

- -  - 

 

 تیتر

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 عالمه طباطبایی  الیاس براهویی نژاد نویسا  حصر خانگی کتاب 

 شيراز پزشکی علوم   زهرا فرارویی نفیر باالیی  سال ویروس

 شهید بهشتی خطيب دماوندی مهدی   تیر هفت میراث قزاق 

 

 سرمقاله و یادداشت 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 شیراز ارمین ثبوتی بیوتک ایستگاه آخر...

 صنعتی شریف  حنیف حضرتی  قانون  ی به اصطالح خودسرها نوری بر دخمه 

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

 

 طرح روی جلد

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه 

 الم یا یعلوم پزشک جمشيدبيگی  اميررضا برهان 

 شیراز عمادی احمد گراف

 شيراز پزشکی علوم متانت  نگار ژنر

 شیراز احسان کریمیان  دف
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 طنز 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 علوم پزشکی یزد  متین  صهبا آکسون  سلحشورانه  زندگی

 علوم پزشکی شیراز رسول طویلی  برقی  بابا !چهارتا ، دوتا دو

 مشهد  فردوسی زینلی  فرزانه سانسوریا  طالع بینی ماه تولد 

  سادات  یگانه سانسوریا  !مجازی  آموزش با( بيشتر هم شاید   و) ۱۴۰۰ تا

 زاده  تقی

 مشهد  فردوسی

 

 گزارش 

 دانشگاهنام  صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 علوم پزشکی لرستان  زهرا نقی بیرانوند  آالن خودکشی  تابوی

 تهران محیا حسینی  سپیدار شدیم  نقاببی  که ما این اینک

 علوم پزشکی فسا  کازرونی   راسخی محمد کاری نو  خوابگاه در دزدی

 

 طرح   

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 شیراز پزشکی علوم پیراسته  افسرسادات الماس تکرار

 بابل  پزشکی علوم مریم پریچهره  حرکت هنر تراپی

 ارومیه  پزشکی علوم زاده  ایران  صیاد پویش زندگی اهدای خون  اهدی

 یزد  پزشکی علوم نظری  کیمیا سبز  همراهان  آغاز پروانگی مهر توست 
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 کاریکاتور

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 علوم پزشکی تبریز  زاده  فضل دارا صدای دانشجو قهرمان کادر 

 شیراز پزشکی علوم مرتضوی  غزل آوانگارد  استیصال دانشجو

connect to uni  یزد زاده حاتمی حسین امیر ناقوس 

 

 گرافیک و صفحه آرایی  

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه 

 شیراز احسان کریمیان  نگاه

 شیراز احمد عمادی گراف

 یزد سپهر صفایی  راهبرد

 تهران امید خوئین  معماری  دریچه

 صنعتی شریف  عارف روشن  خبرنامه 

 شیراز عاطفه علوی پور  کورسو 

 

 مصاحبه 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 علوم پزشکی مشهد  امیر صدیق  نگاه تازه  این مرگ مشترک 

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

 صنعتی شریف  مهذبیه زارع  مریم خبرنامه  خواستم صحنه را ترک کنم نمی

 صنعتی شریف  سلطانی   صالح محمد شریف   روزنامه داشت  ما برای زیادی   های درس 88
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 مقاله سیاسی

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 شهيد بهشتی علوم پزشکی  معصومه بختیاری  آزاد هوای ماندچند فقره قتل و سواالتی که بی پاسخ 

 الزهرا س یلدا دفتری  سالم نه به رای -جمهوریت

 یزد علوم پزشکی  عبدی علیرضا  پژواک  آریتمی حکومتی 

 

 مقاله اجتماعی 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 بوشهر علوم پزشکی  زارع افشین لیان طب  1۹استراتژی اتحادیه اروپا در برابر کووید  

 شهيد بهشتی علوم پزشکی  ترنج عباسی  خاتون !خون، بس نمی شود

 گذاریسیاست  بازار دانشگاه

 اجتماعی

علیرضا چمن  

 زار

 عالمه طباطبایی 

رشتة تاریخ و مشکالت معاصر با تمرکز بر مسئله  

 اشتغال

محمد جواد  درفش

 محسنی 

 شهید بهشتی

 

 مقاله هنری

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 علوم پزشکی شیراز علیرضا جمالی  ریحان  دایره مکافات با نیم نگاهی به فیلم کشتن گوزن مقدس 

سارا سادات   هنر پژوه ایران منشاء شکل گیری دیو در هنر 

 نوری 

 الزهرا س

  مهدی  محمد نبات  چای درمان  بی دنيای

 غیبی غالمی

  شهید پزشکی علوم

 بهشتی

  محمدرضا قلم سیاه  تو  نام است گرفتنه

 سمنانی  طیبی

 شهید بهشتی
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 عکس

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 فردوسی مشهد  محمدحسین سمندری مقدم  وقایع التفاقیه  به سوی یار 

 تبریز  پزشکی علوم مهرداد محمدپور  کاکتوس  فنجان 

 تبریز محمود فیضی پیرسلطان  جامعه  حاشیه نشینی تبریز 

 شهید بهشتی علیرضا آقاابراهیمی طلوع  مهاجرت 

 

 مقاله ادبی 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 لرستان  رستمی آزاده طنین شعر 

 صنعتی شریف  علی محمدی دینانی  ایوان  ام سوخت یآخ زبان فارس 

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

 لرستان  هدیه دلیری  جانان  خورده؟ ترک اینجا چرا

 

 مقاله اقتصادی 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 مفید قم  سید روح اهلل مشیری مقدم  پژوهان  خلق پول عوامل موثر بر 

بخش    ی منابع مال نيدر تام هی نقش بازار سرما 

  ران یدر اقتصاد ا یاقتصاد یها

 مفید قم  سخن ک يفاطمه ن  پژوهان 

 صنعتی شریف  مجتبی نظری امنیه  داد  فقیربودن 

 شهید بهشتی محسنی محمد جواد  درفش  ران یاقتصاد ا تی ریمد که یها بر ارتکنوکرات  
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 مقاله دینی و قرآنی  

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 شهید بهشتی راد نصیری  فاطمه درفش ظلمت  قلب   بر تابان  ایدشنه  ذوالقرنین؛ 

مقاله داستانی از قران: دختران شعیب وجلوه حیا دررفتار  

 وگفتار آنان 

 شیراز حمیدرضا بختو  عصر

 شیراز ساره تنافرد  عصر  میدر قرآن کر ان يب یآزاد 

 

 مقاله صنفی 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 پزشکی اصفهان علوم  رحمان پور  ليسه دوپامین   زنندي نم ادیپرستاران فر سيه 

 علوم پزشکی مشهد  امیر صدیق  نگاه تازه  تب طب شفابخش نبود  

 علوم پزشکی تهران  الهام جلدی  تماشاچی  بند زنان  ،یزندان کو 

 تهران پدرام فیضی  معماری  دریچه کوشکی برای نساختن 

 

 مقاله علمی تخصصی علوم پزشکی

 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

سارا صالحیان   پالسما   قلب  ستگاهیکرونا ا 

 فرد

 علوم پزشکی اصفهان 

 علوم پزشکی یزد  صابره احمد زاده مسکن کودکانی که بدون ابتال، آنتی بادی عليه کرونا دارند 

 علوم پزشکی ایران  مهدی باسخواه زی  ! برگردان  زندگی به را او

 شیراز زهرا جاللی پادزیست   SARS-CoV-2 روسیساختار کروناو  یمطالعه و بررس 
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 مقاله علمی تخصصی هنر 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 تهران امیر حسین مقتدایی معماری  دریچه معماری علیه کارکرد 

 شیراز آناهیتا سعید نیا  گراف زن به مثابه تصویر 

 تهران داود آل هادی سید معماری  دریچه  که هنوز نارنج داشت یاخانه 

 شهید بهشتی نگین هل عطایی  روزنه  اشر یدايناپ یايدن 

 

 مقاله علمی تخصصی فنی و مهندسی

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

با مقاطع کاهش   ینقش و رفتار اتصاالت فوالد یبررس 

  رونده  شيپ بیجان و کاهش بال در تخر 

  یدریح ایپور پاالر

 ی چرات

 تربیت مدرس

-UT) دلتا های الکترومغناطیسی؛ حملة خاموشبمب

TED) 

عباس غیرتی 

 ارانی 

 تهران

  شیخ  امیرعلی ساروج  مروری بر پيشينه و چالش ها... 

 زاده  االسالم

 شهید بهشتی

 

 دامپزشکی و محیط زیست -مقاله علمی تخصصی  کشاورزی

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 تا واژه از  !عتيدر کام طب یمارستانيپسماند بزهر  

 جوانه 

محمد امین  

 عزیزی 

 علوم پزشکی بوشهر 

 یآال قزل  یبرعملکرد رشد در ماه  بيس  یاثر سرکه  

  یرالکلي کبدچرب غ  یماريکمان مبتال به ب نيرنگ

 فردوسی  سلیمه اسدی  نیلگون 

و تاالب مهارلو بر   اچهیاثرات خشک شدن در ليتحل 

  زيحوضه آبخ رامون يپ یو مصنوع ی عيطب ستميس

 شیراز ملیحه نیاس اقلیما 

 شهید چمران اهواز پریا مهرافروز  بیووت مروری بر کارسینوم سلول های سنگفرشی چشم اسب  
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 مقاله علمی تخصصی علوم پایه

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 شیراز سروش شاه قلی  فناوری   زیست مغز به ورود های  چالش حل و دارورسانی

 دامغان علی رحیمی  ژین کار به استخوان رسید 

در   های تکنولوژ نیدتریها و نقش جداَبرداده 

  ورينژاد دام و طاصالح

 تهران فرزاد غفوری  دامستیک

 شیراز هلیا حاج حیدری  رویش تغيير فونوتيپ با ...

 

 تخصصی علوم انسانیمقاله علمی 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 شیراز حامد علیزاده مدبر توسعه ی پایدار در گرو اموزش عالی 

 شهید بهشتی شقایق ادیب امينی پالس  شناسی جرم در گمشده حلقه نانوفناوری؛

 شیراز زانیانیملیکا زارعی  مارکوپولو  بررسی ماهیت عرصه نوظهور گردشگری دیجیتال 

 مراغه داوود تیموری روانجو کودکان خیابانی ؛ پشت چراغ قرمز زندگی  

 تربیت مدرس سارا فیاض زاده رمزیست  !دادند رشییتغ میدیرا فهم عتیهر بار سازوکار طب

 شهید بهشتی زهرا شیری  چرتکه حسابداری آینده و مصنوعی هوش

 

 مقاله فرهنگی

 نام دانشگاه اثر صاحب  نام نشریه  نام اثر

 شهید بهشتی مریم رضازاده  کاما  عمومی   عکاسخانه تا شاهی   حرم از نگاریچهره

 صنعتی شریف  محمد صالح سلطانی  روزنامه شریف  ها  پروانه اعتبار جستجوی در

 مراغه زاده عبدل فرشته  روانجو سفید  سوادی بی

  دریچه الل  راویان  گو، سخن  فضاهای 

 معماری 

 تهران علییاری  امیرعباس

  ستون  چهل کاخ در زنان   های نگاره نقش بررسی

 گلستان  کاخ و

 فردوسی   سمانه نقابی  سیمرغ 
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 فوگرافیک نای

 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 علوم پزشکی کاشان  ی فروزنده شهرک یمحمد هاد  احمر هالل بهداشت مواد غذایی در دوران شیوع کرونا

 فسا  یعلوم پزشک ی کازرون  یمحمد راسخ  نو  کاری  گذشته انتقام های 

 علوم پزشکی ارومیه  افسانه علیزاده ویستا واکسن 

 علم و صنعت  ی نوذر یمهد تکانه   ران یا ی اسالم ی جمهور یهاماهواره  

 علوم پزشکی ارومیه  زاده  ران یا اديص  پویش  کرونا و کودکان  روسیو 

 

 

 نشریات اجتماعی  

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 تهران دنیا عباسی کسبی  شهرت 

 تبریز  یعلوم پزشک  صالحی  سودا ال ثیا

 شيراز یعلوم پزشک  سپيده کماليان فرد  مهستان 

 

 نشریات ادبی 

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 شهید بهشتی ی محمد مصباح سیاه قلم 

 شیراز نیوشا ایزادی  چیستا

 کرمان  یعلوم پزشک  صالحی  تکتم سماور نفتی
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 نشریات دینی و قرآنی  

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 علوم پزشکی تبریز  فاطمه رحتمی  شمیم وحی 

 

 نشریات صنفی 

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 اصفهان  پزشکی علوم مهدی ميرزاخانی  عینک دودی 

 اصفهان  پزشکی علوم ی کالنيم یمهد ققنوس

 تبریز  پزشکی علوم ودود نوروزی دانشجو صدای

 شیراز پزشکی علوم نوید روان نيش دارو 

 

 نشریات طنزوکاریکاتور 

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 اصفهان  پزشکی علوم منش  جوادی علیرضا  قلمستان 

 شهر کرد پزشکی علوم ان یمحمد نظر فالگوش

 شیراز پزشکی علوم طویلی   رسول بابا برقی 

 فردوسی  فرد  یناصر  نیمحمدام سانسوریا 

 

 نشریات علمی تخصصی علوم پزشکی

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 علوم پزشکی ایران  باسخواه یمهد زی 

 علوم پزشکی شیراز محمد حسین انوری  آکسون 

 گناباد پزشکی علوم پور  یشمیفاطمه ابر نسپا

 همدان  پزشکی علوم خانلری  پیام ارگومومی 
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 نشریات فرهنگی 

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 شیراز پزشکی علوم بياتحسین  کلیشه 

 شیراز پزشکی علوم سپيده کماليان فرد  مهستان 

 شیراز پزشکی علوم سیدمحله   حیدری محمد تاللو

 شیراز پزشکی علوم ی صولت یمرتض پونز

 

 نشریات هنری  

 نام دانشگاه ول مسئمدیر  نام نشریه 

 علوم پزشکی تبریز  محمدپور  آیدین کالکت 

 هنر  یاني محمد آش  کالوتایپ 

 صدا و سیما  پرور میالد موج نو 

 علوم پزشکی شیراز  رمحمديم ماين  خنیا

 

 نشریات سیاسی 

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 علوم پزشکی شهید بهشتی  ایمان یوسفی   جعبه سیاه 

 شیراز زهرا باشی  آوا 

 شهید بهشتی رحمانيان  علی  محمد کاما 

 فردوسی    یمحمدرضا دهقان بنادک  سیاست نامه 

 

 نشریات علمی تخصصی علوم انسانی 

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 شهید بهشتی   یفانيج یرضو  ار یخشا  درفش

 محقق اردبیلی  رضا آزر    اندیشه ساو

 شیراز اسکندری  کوروش حقوقی  های  آموزه
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 نشریات برتر علمی تخصصی کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست 

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 شیراز شیبانی آرتین سنتز 

 شیراز زاده مشتاقی  پریا فرایند

 علوم پزشکی بوشهر  فاطمه سادات کشفی  خط ساحلی 

 تربیت مدرس صالحی  مرجان  دامگر

 

 تخصصی هنرنشریات علمی  

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 شهید بهشتی قاسمی  امیر مطالعات شهر و منطقه 

 تهران پدرام فیضی  دریچه معماری 

 شیراز جنگجو  سینا هفت

 شهید بهشتی اتوکش  فاطمه روزنه

 

 نشریات علمی تخصصی فنی و مهندسی

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 شهید بهشتی زاده االسالم شیخ  امیرعلی ساروج 

 سمنان  جراح علیرضا  الکترون

 مازندران  فناوری و علم شاد  ی نور رضا یعل الکترا

 تربیت مدرس یزدانی محمد پاالر

 

 نشریات علمی تخصصی علوم پایه 

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 علوم پزشکی تبریز  سجادی  لیال سیده سپیدار

 شهید بهشتی ایردموسی  نژاد محرم بی نهایت 

 تربیت مدرس پور  رفیعی  مریم رمزیست 
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 نشریات عمومی 

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 شیراز حافظ باج زاده  کورسو 

 علوم پزشکی شیراز علیرضا روستایی  آوانگارد 

 فردوسی  گوهری  سبحان  وقایع التفاقیه 

 

 نشریات زبان های محلی 

 دانشگاهنام  ول مدیر مسئ نام نشریه 

 بلوچستان  و سیستان  اسماعیل دهانی  استون 

 تبریز بدری امير تانیش

 شیراز یاراحمدزهی  عثمان  توار

 تبریز  پزشکی علوم کسرائی  علی رزه  ه ت

 

 نشریات زبان های خارجی 

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

Episteme     شیراز میرجلیلی  سبحان 

 طباطبائی  عالمه شقایق قدیانی  1پاروس 

 طباطبائی  عالمه مینو عاملی  2پاروس 

 

 نشریه فارسی دانشجویان غیر ایرانی

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 علوم پزشکی اصفهان  احمدرحیمی  نبض مهاجر

 شیراز ای  هزاره زکیه الکین

 تهران محقق  حسن محمد پژوهان 
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 سایت و وبالگ 

 دانشگاهنام  صاحب اثر  سایت  عنوان 

Arioclinic.ir  علوم پزشکی تبریز  عرفان گلشن شالی 
Domesticsj.ut.ac.ir  تهران فرزاد غفوری 

Iranshenaseeisj.ut.ac.ir تهران محمد علی عزت زاده 

 

 نشریات صوتی 

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 کرمان  پزشکی علوم خیریه  امیرعماد مشتاق

 اصفهان  پزشکی علوم رشيدی  عليرضا  عامه پسند 

 تبریز فاطمه نظری  فردیس 

 مشهد  پزشکی علوم امینی  محمد پژواک 

 

 نشریات چند رسانه ای 

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 اصفهان  پزشکی علوم سيستانی   فاطمه عینک دودی 

 شیراز پور  عوض محمدحسين تراز

 

 نشریات چاپی الکترونیک 

 نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 شیراز سینا جنگجو  فن آور

 اصفهان  پزشکی علوم مهرداد جمالی کیوتن

 فردوسی  فياض  جواد محمد شباهنگ 
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 صفحات اینستاگرام 

 نام دانشگاه صاحب اثر  عنوان صفحه

 شهید بهشتی حمید روحی  اکوتوریسم ایران 

 توانبخشی علوم بهزیستی و  امیر حسین نصیری نائینی ریهبست 

 علوم پزشکی شهید بهشتی  محمدامین خلیلی  سوپرانو

باشگاه سخنرانی و فن  

 بیان 

 علوم پزشکی شیراز پربها پدرام

 محقق اردبیلی  محمد علی حقی پیج دانشجویی محقق 

 

 ک يگرافموشن 

 نام دانشگاه صاحب اثر  عنوان اثر 

با زخم ها چطور  

 برخوزد کنیم؟

 تبریز یوسفی بهزاد

 اصفهان  پزشکی علوم پارسایی  پوریا منشور حقوق دانشجو

 کاشان  پزشکی علوم شهرکی  فروزنده هادی محمد راه های مقابله با کرونا 

 وارستگان  پزشکی علوم قهرمانی پيمان  نشانه های کرونا

 

 فیلم خبری و فتوکلیپ 

 نام دانشگاه صاحب اثر  عنوان اثر 

 تبریز اصغری داود دانشگاه  معرفی

 شیراز قمر  سارا خوروهای خودران 

 جهرم  پزشکی علوم اکبری  علیرضا  مشکالت صنفی 

 شیراز زارع  مینا ماریجوانا 
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 اپلیکیشن های اطالع رسانی 

 نام دانشگاه صاحب اثر  عنوان اپلیکیشن 

 علوم پزشکی  همدان آرین حق طلب  خرد 

 علوم پزشکی شهرکرد  محمد قربانی اقبالغی  خبرینو

 

 

  کرونـا، جامـعه، حکـمرانی

 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 شیراز پزشکی علوم ی انور نيمحمد حس آکسون  آور مرگ ناخوانده مهمان 

فساد و   یشیکرونا و ضرورت بازاند 

  تعارض منافع در نظام سالمت

 تهران زهرا اکبری  برنا

  در آنالین مشاغل  مشکالت   و مسائل

 کرونا  دوران 

  فیشر  یرعليام برنا

 ی محسن

 تهران

 شیراز اسماعیلی  فرشاد کورسو  تاثير همه گيری کرونا بر کار کارگران 

 واکسن انبوه کننده تولید فایزر

 19 -کووید

 تربیت مدرس زهرا پورداد  زیست نوین 

 

   اقتصـاد دانـش بنیان، جهـش تولیـد و توسـعه

 یادداشت 

 نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

  کسب اندازیراه  برای دولت بدنه در کافی  حمایت

 ندارد  وجود جدید کارهای و

 الزهرا س امرائی  مریم پیک دانش 

 شیراز حانیه رضایی  نورا سبز  اما سخت   مسيری بنيان، دانش اقتصاد

 بوشهر  پزشکی علوم  افشین زارع لیان طب  ایران  اقتصاد به نگاهی اقتصادی جدال در ایران 
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