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 )برگزیده ندارد( خبر 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

- -  - 1 

- - - - 2 

- - - - 3 

 

 تیتر

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 1 بهشتیشهید  مهدی خطیب دماوندی  تیر هفت میراث قزاق 

 2 عالمه طباطبایی  الیاس براهویی نژاد نویسا  حصر خانگی کتاب 

 3 شیراز پزشکی علوم زهرا فرارویی  نفیر باالیی  سال ویروس

 

 سرمقاله و یادداشت 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

- - - - 1 

 2 شیراز ارمین ثبوتی بیوتک ایستگاه آخر...

ی »اقتصاد دانش اندر احواالت سرگذشت واژه

 «بنیان 

 3 شیراز حانیه رضایی  نورا

 شایسته تقدیر  صنعتی شریف  حنیف حضرتی  قانون  ی به اصطالح خودسرها نوری بر دخمه 
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 طرح روی جلد

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه 

 1 شیراز پزشکی علوم متانت  نگار ژنر

 2 شیراز احسان کریمیان  دف

 3 الم یا یعلوم پزشک جمشیدبیگی  امیررضا برهان 

 شایسته تقدیر  شیراز عمادی احمد گراف

 

 طنز 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  اثرنام 

 1 مشهد  فردوسی زینلی  فرزانه سانسوریا  طالع بینی ماه تولد 

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

 زاده  تقی

 2 مشهد  فردوسی

 3 علوم پزشکی یزد  متین  صهبا آکسون  سلحشورانه  زندگی

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

 

 گزارش 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

  راسخی محمد کاری نو  خوابگاه در دزدی

 کازرونی 

 1 علوم پزشکی فسا 

زهرا نقی   آالن خودکشی  تابوی

 بیرانوند 

 2 علوم پزشکی لرستان 

 3 تهران محیا حسینی  سپیدار شدیم  نقاببی  که ما این اینک
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 طرح   

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

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

 2 بابل  پزشکی علوم مریم پریچهره  حرکت هنر تراپی

  افسرسادات الماس تکرار

 پیراسته

 3 شیراز پزشکی علوم

 ایران  صیاد پویش زندگی اهدای خون  اهدی

 زاده 

 شایسته تقدیر  ارومیه  پزشکی علوم

 

 کاریکاتور

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

connect to uni  حسین امیر ناقوس 

 زاده حاتمی

 1 یزد

 فضل دارا صدای دانشجو کادر قهرمان 

 زاده 

 2 علوم پزشکی تبریز 

 3 شیراز پزشکی علوم مرتضوی  غزل آوانگارد  استیصال دانشجو

 

 گرافیک و صفحه آرایی  

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه 

 1 تهران امید خوئین  معماری  دریچه

 2 یزد سپهر صفایی  راهبرد

 مشترک  3 صنعتی شریف  عارف روشن  خبرنامه 

 مشترک  3 شیراز عاطفه علوی پور  کورسو 

 شایسته تقدیر  شیراز احسان کریمیان  نگاه

 شایسته تقدیر  شیراز احمد عمادی گراف
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 مصاحبه 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

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

  روزنامه داشت  ما برای زیادی   های درس 88

 شریف 

  صالح محمد

 سلطانی 

 2 صنعتی شریف 

 3 علوم پزشکی مشهد  امیر صدیق  نگاه تازه  این مرگ مشترک 

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

 

 مقاله سیاسی

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

- - - - 1 

 2 الزهرا س یلدا دفتری  سالم نه به رای -جمهوریت

معصومه   آزاد هوای چند فقره قتل و سواالتی که بی پاسخ ماند

 بختیاری 

شهید  علوم پزشکی 

 بهشتی

 مشترک  3

 مشترک  3 یزد علوم پزشکی  عبدی علیرضا  پژواک  حکومتی آریتمی 

 

 مقاله اجتماعی 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 گذاریسیاست  بازار دانشگاه

 اجتماعی

علیرضا چمن  

 زار

 1 عالمه طباطبایی 

رشتة تاریخ و مشکالت معاصر با تمرکز بر مسئله  

 اشتغال

محمد جواد  درفش

 محسنی 

 2 شهید بهشتی

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

شهید  علوم پزشکی  ترنج عباسی  خاتون !خون، بس نمی شود

 بهشتی

 شایسته تقدیر 
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 مقاله هنری

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

  مهدی  محمد نبات  چای درمان  بی دنیای

 غیبی غالمی

  شهید پزشکی علوم

 بهشتی

1 

  محمدرضا قلم سیاه  تو  نام است گرفتنه

 سمنانی  طیبی

 2 شهید بهشتی

دایره مکافات با نیم نگاهی به فیلم کشتن گوزن  

 مقدس 

 3 علوم پزشکی شیراز علیرضا جمالی  ریحان 

سارا سادات   هنر پژوه منشاء شکل گیری دیو در هنر ایران 

 نوری 

 شایسته تقدیر  الزهرا س

 

 عکس

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

محمود فیضی   جامعه  حاشیه نشینی تبریز 

 پیرسلطان 

 1 تبریز

علیرضا   طلوع  مهاجرت 

 آقاابراهیمی

 2 شهید بهشتی

محمدحسین   وقایع التفاقیه  به سوی یار 

 سمندری مقدم

 3 فردوسی مشهد 

مهرداد  کاکتوس  فنجان 

 محمدپور 

 شایسته تقدیر  تبریز  پزشکی علوم

 

 مقاله ادبی 
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 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 1 لرستان  هدیه دلیری  جانان  خورده؟ ترک اینجا چرا

 2 لرستان  رستمی آزاده طنین شعر 

علی محمدی   ایوان  ام سوخت یآخ زبان فارس 

 دینانی

 3 صنعتی شریف 

سرور رئیس   راهرو شکند   می را  سکوت یکنواخت آنچه

 کریمی 

 شایسته تقدیر  علوم پزشکی شیراز

 

 

 

 

 مقاله اقتصادی 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

  یبخش ها   ی منابع مال نیدر تام هی نقش بازار سرما 

  ران یدر اقتصاد ا یاقتصاد

  ک یفاطمه ن  پژوهان 

 سخن 

 1 مفید قم 

سید روح اهلل   پژوهان  عوامل موثر بر خلق پول 

 مشیری مقدم

 2 مفید قم 

مجتبی نظری   داد  فقیربودن 

 امنیه

 3 صنعتی شریف 

محمد جواد  درفش  ران یاقتصاد ا تی ریمد که یها بر ارتکنوکرات  

 محسنی 

 شایسته تقدیر  شهید بهشتی

 

 مقاله دینی و قرآنی  

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر
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مقاله داستانی از قران: دختران شعیب وجلوه حیا  

 دررفتار وگفتار آنان 

حمیدرضا   عصر

 بختو

 1 شیراز

  قلب   بر تابان  ایدشنه  ذوالقرنین؛ 

 ظلمت 

  نصیری  فاطمه درفش

 راد 

 2 شهید بهشتی

 3 شیراز ساره تنافرد  عصر  میدر قرآن کر ان یب یآزاد 

 

 مقاله صنفی 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 1 علوم پزشکی تهران  الهام جلدی  تماشاچی  بند زنان  ،یزندان کو 

  دریچه کوشکی برای نساختن 

 معماری 

 2 تهران پدرام فیضی 

رحمان   لیسه دوپامین   زنندی نم ادیپرستاران فر سیه 

 پور

 3 علوم پزشکی اصفهان 

 شایسته تقدیر  علوم پزشکی مشهد  امیر صدیق  نگاه تازه  تب طب شفابخش نبود  

 

 

 

 

 

 مقاله علمی تخصصی علوم پزشکی

 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

مهدی   زی  ! برگردان  زندگی به را او

 باسخواه 

 1 علوم پزشکی ایران 

-SARS روسیساختار کروناو  یمطالعه و بررس 

CoV-2  
 2 شیراز زهرا جاللی پادزیست 
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سارا صالحیان   پالسما   قلب  ستگاهیکرونا ا 

 فرد

 3 علوم پزشکی اصفهان 

کودکانی که بدون ابتال، آنتی بادی علیه کرونا  

 دارند  

صابره احمد   مسکن

 زاده 

 شایسته تقدیر  علوم پزشکی یزد 

 

 مقاله علمی تخصصی هنر 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

آناهیتا سعید   گراف زن به مثابه تصویر 

 نیا

 1 شیراز

  دریچه  که هنوز نارنج داشت یاخانه 

 معماری 

  آل هادی سید

 داود 

 2 تهران

نگین هل   روزنه  اشر یدایناپ یایدن 

 عطایی 

 3 شهید بهشتی

  دریچه معماری علیه کارکرد 

 معماری 

امیر حسین 

 مقتدایی

 شایسته تقدیر  تهران

 

 مهندسیمقاله علمی تخصصی فنی و 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

-UT) دلتا های الکترومغناطیسی؛ حملة خاموشبمب

TED) 

عباس غیرتی 

 ارانی 

 1 تهران

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

 زاده  االسالم

 2 شهید بهشتی

با مقاطع   ینقش و رفتار اتصاالت فوالد یبررس 

  رونده شی پ بیکاهش جان و کاهش بال در تخر

  یدریح ایپور پاالر

 ی چرات

 3 تربیت مدرس

 

 دامپزشکی و محیط زیست -مقاله علمی تخصصی  کشاورزی

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر
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 تا واژه از  !عتیدر کام طب یمارستانیزهر پسماند ب 

 جوانه 

محمد امین  

 عزیزی 

 1 علوم پزشکی بوشهر 

و تاالب مهارلو   اچهیاثرات خشک شدن در لیتحل 

  زیحوضه آبخ رامون یپ یو مصنوع یعیطب  ستمیبر س

 2 شیراز ملیحه نیاس اقلیما 

مروری بر کارسینوم سلول های سنگفرشی چشم  

 اسب  

 3 شهید چمران اهواز پریا مهرافروز  بیووت

 یبرعملکرد رشد در ماه  بیس  یاثر سرکه  

کبدچرب  یمار یکمان مبتال به ب نیرنگ یآال قزل 

  یرالکلیغ

 شایسته تقدیر  فردوسی  سلیمه اسدی  نیلگون 

 

 مقاله علمی تخصصی علوم پایه

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

در   های تکنولوژ نیدتریها و نقش جداَبرداده 

  ورینژاد دام و طاصالح

 1 تهران فرزاد غفوری  دامستیک

هلیا حاج   رویش تغییر فونوتیپ با ...

 حیدری

 2 شیراز

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

 قلی 

 3 شیراز

 شایسته تقدیر  دامغان علی رحیمی  ژین کار به استخوان رسید 

 

 مقاله علمی تخصصی علوم انسانی

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

ملیکا زارعی   مارکوپولو  گردشگری دیجیتال بررسی ماهیت عرصه نوظهور 

 زانیانی

 1 شیراز

 2 مراغه داوود تیموری روانجو کودکان خیابانی ؛ پشت چراغ قرمز زندگی  

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

 شایسته تقدیر  شهید بهشتی زهرا شیری  چرتکه حسابداری آینده و مصنوعی هوش

 شایسته تقدیر  شیراز حامد علیزاده مدبر توسعه ی پایدار در گرو اموزش عالی 

 شایسته تقدیر  شهید بهشتی شقایق ادیب امینی پالس  شناسی جرم در گمشده حلقه نانوفناوری؛
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 فرهنگیمقاله 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

  عبدل فرشته  روانجو سفید  سوادی بی

 زاده 

 1 مراغه

  دریچه الل  راویان  گو، سخن  فضاهای 

 معماری 

 امیرعباس

 علییاری 

 2 تهران

  و ستون  چهل کاخ در زنان   های نگاره نقش بررسی

 گلستان  کاخ

 3 فردوسی   سمانه نقابی  سیمرغ 

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

محمد صالح   روزنامه شریف  ها  پروانه اعتبار جستجوی در

 سلطانی 

 تقدیر  شایسته صنعتی شریف 

 

 فوگرافیک نای

 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  نام نشریه  نام اثر

 1 علوم پزشکی ارومیه  افسانه علیزاده ویستا واکسن 

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

 ران یا ادیص  پویش  کرونا و کودکان  روسیو 

 زاده 

 3 پزشکی ارومیه علوم 

  یمحمد هاد  احمر هالل بهداشت مواد غذایی در دوران شیوع کرونا

فروزنده 

 ی شهرک

 شایسته تقدیر  علوم پزشکی کاشان 
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محمد    نو  کاری  انتقام های گذشته 

  یراسخ

 ی کازرون

 شایسته تقدیر  فسا  یعلوم پزشک

 


