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 بخش مجازی 

 

 

 سایت و وبالگ 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  سایت  عنوان 

Arioclinic.ir  1 علوم پزشکی تبریز  عرفان گلشن شالی 

Iranshenaseeisj.ut.ac.ir 2 تهران محمد علی عزت زاده 

Domesticsj.ut.ac.ir  3 تهران فرزاد غفوری 

 

 نشریات صوتی 

 رتبه دانشگاهنام  ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 کرمان  پزشکی علوم خیریه  امیرعماد مشتاق

 2 اصفهان  پزشکی علوم رشیدی  علیرضا  عامه پسند 

 3 مشهد  پزشکی علوم امینی  محمد پژواک 

 شایسته تقدیر  تبریز فاطمه نظری  فردیس 

 

 نشریات چند رسانه ای 

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 شیراز پور  عوض محمدحسین تراز

 2 اصفهان  پزشکی علوم سیستانی   فاطمه عینک دودی 
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 نشریات چاپی الکترونیک 

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 شیراز سینا جنگجو  فن آور

 2 فردوسی  فیاض  جواد محمد شباهنگ 

 3 اصفهان  پزشکی علوم مهرداد جمالی کیوتن

 

 صفحات اینستاگرام 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  صفحهعنوان 

 1 علوم بهزیستی و توانبخشی  امیر حسین نصیری نائینی ریهبست 

باشگاه سخنرانی و فن  

 بیان 

 2 علوم پزشکی شیراز پربها پدرام

 3 محقق اردبیلی  محمد علی حقی پیج دانشجویی محقق 

 شایسته تقدیر  شهید بهشتی حمید روحی  اکوتوریسم ایران 

 تقدیر  شایسته علوم پزشکی شهید بهشتی  محمدامین خلیلی  سوپرانو

 

 ک یگرافموشن 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  عنوان اثر 

 1 وارستگان  پزشکی علوم قهرمانی پیمان  نشانه های کرونا

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

با زخم ها چطور  

 برخوزد کنیم؟

 3 تبریز یوسفی بهزاد

 شایسته تقدیر  اصفهان  پزشکی علوم پارسایی  پوریا منشور حقوق دانشجو
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 فیلم خبری و فتوکلیپ 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  عنوان اثر 

 1 جهرم  پزشکی علوم اکبری  علیرضا  مشکالت صنفی 

 2 شیراز زارع  مینا ماریجوانا 

 3 تبریز اصغری داود دانشگاه  معرفی

 شایسته تقدیر  شیراز قمر  سارا خوروهای خودران 

 

 

 اپلیکیشن های اطالع رسانی 

 رتبه نام دانشگاه صاحب اثر  عنوان اپلیکیشن 
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 2 علوم پزشکی شهرکرد  محمد قربانی اقبالغی  خبرینو

 3 علوم پزشکی  همدان آرین حق طلب  خرد 

 


