
 12تیتر جشنواره برگزیده آثار 

 نشریات برگزیده 

 

 

 

 نشریات اجتماعی  

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 تهران دنیا عباسی کسبی  شهرت 

 2 شیراز یعلوم پزشک  سپیده کمالیان فرد  مهستان 

 3 تبریز  یعلوم پزشک  صالحی  سودا ال ثیا

 

 نشریات ادبی 

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 شهید بهشتی ی محمد مصباح سیاه قلم 

 2 کرمان  یعلوم پزشک  صالحی  تکتم سماور نفتی

 3 شیراز نیوشا ایزادی  چیستا

 

 نشریات دینی و قرآنی  

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 علوم پزشکی تبریز  فاطمه رحتمی  شمیم وحی 
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 12تیتر جشنواره برگزیده آثار 

 نشریات برگزیده 

 

 

 نشریات صنفی 

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 اصفهان  پزشکی علوم مهدی میرزاخانی  عینک دودی 

 2 شیراز پزشکی علوم نوید روان نیش دارو 

 3 تبریز  پزشکی علوم ودود نوروزی دانشجو صدای

 شایسته تقدیر  اصفهان  پزشکی علوم ی کالنیم یمهد ققنوس

 

 

 نشریات طنزوکاریکاتور 

 رتبه دانشگاهنام  ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 شیراز پزشکی علوم طویلی   رسول بابا برقی 

 2 فردوسی  فرد  یناصر  نیمحمدام سانسوریا 

 3 اصفهان  پزشکی علوم منش  جوادی علیرضا  قلمستان 

 شایسته تقدیر  شهر کرد پزشکی علوم ان یمحمد نظر فالگوش

 

 

 نشریات علمی تخصصی علوم پزشکی

 رتبه دانشگاهنام  ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 علوم پزشکی ایران  باسخواه یمهد زی 

 2 علوم پزشکی شیراز محمد حسین انوری  آکسون 

 3 همدان  پزشکی علوم خانلری  پیام ارگومومی 

 شایسته تقدیر  گناباد پزشکی علوم پور  یشمیفاطمه ابر نسپا
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 نشریات فرهنگی 

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 شیراز پزشکی علوم ی صولت یمرتض پونز

 2 شیراز پزشکی علوم سیدمحله   حیدری محمد تاللو

 3 شیراز پزشکی علوم سپیده کمالیان فرد  مهستان 

 شایسته تقدیر  شیراز پزشکی علوم بیاتحسین  کلیشه 

 

 نشریات هنری  

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 صدا و سیما  پرور میالد موج نو 

 2 علوم پزشکی شیراز  رمحمدیم ماین  خنیا

 3 هنر  یانی محمد آش  کالوتایپ 

 شایسته تقدیر  علوم پزشکی تبریز  محمدپور  آیدین کالکت 

 

 نشریات سیاسی 

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 شهید بهشتی رحمانیان  علی  محمد کاما 

 2 فردوسی    یمحمدرضا دهقان بنادک  سیاست نامه 

 3 علوم پزشکی شهید بهشتی  ایمان یوسفی   جعبه سیاه 

 شایسته تقدیر  شیراز زهرا باشی  آوا 

 

 

 



 12تیتر جشنواره برگزیده آثار 
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 نشریات علمی تخصصی علوم انسانی 

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 شیراز اسکندری  کوروش حقوقی  های  آموزه

 2 اردبیلی محقق  رضا آزر    اندیشه ساو

 3 شهید بهشتی   یفانیج یرضو  ار یخشا  درفش

 

 نشریات برتر علمی تخصصی کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست 

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 شیراز شیبانی آرتین سنتز 

 2 علوم پزشکی بوشهر  فاطمه سادات کشفی  خط ساحلی 

 3 تربیت مدرس صالحی  مرجان  دامگر

 شایسته تقدیر  شیراز زاده مشتاقی  پریا فرایند

 

 نشریات علمی تخصصی هنر

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 تهران پدرام فیضی  دریچه معماری 

 2 شهید بهشتی اتوکش  فاطمه روزنه

 3 شهید بهشتی قاسمی  امیر مطالعات شهر و منطقه 

 شایسته تقدیر  شیراز جنگجو  سینا هفت
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 نشریات علمی تخصصی فنی و مهندسی

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 سمنان  جراح علیرضا  الکترون

 2 تربیت مدرس یزدانی محمد پاالر

 3 مازندران  فناوری و علم شاد  ی نور رضا یعل الکترا

 شایسته تقدیر  شهید بهشتی زاده االسالم شیخ  امیرعلی ساروج 

 

 تخصصی علوم پایه نشریات علمی  

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 تربیت مدرس پور  رفیعی  مریم رمزیست 

 2 علوم پزشکی تبریز  سجادی  لیال سیده سپیدار

 3 شهید بهشتی ایردموسی  نژاد محرم بی نهایت 

 

 نشریات عمومی 

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 شیراز حافظ باج زاده  کورسو 

 2 علوم پزشکی شیراز علیرضا روستایی  آوانگارد 

 3 فردوسی  گوهری  سبحان  وقایع التفاقیه 
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 نشریات برگزیده 

 

 

 نشریات زبان های محلی 

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 تبریز  پزشکی علوم کسرائی  علی رزه  ه ت

 2 شیراز یاراحمدزهی  عثمان  توار

 3 تبریز بدری امیر تانیش

 شایسته تقدیر  بلوچستان  و سیستان  اسماعیل دهانی  استون 

 

 نشریات زبان های خارجی 

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 

 1 طباطبائی  عالمه شقایق قدیانی  1پاروس 

 2 طباطبائی  عالمه مینو عاملی  2پاروس 

Episteme     3 شیراز میرجلیلی  سبحان 

 

 ایرانینشریه فارسی دانشجویان غیر 

 رتبه نام دانشگاه ول مدیر مسئ نام نشریه 
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 2 تهران محقق  حسن محمد پژوهان 

 3 شیراز ای  هزاره زکیه الکین

 شایسته تقدیر  علوم پزشکی اصفهان  احمدرحیمی  نبض مهاجر

 

 

 


