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 سایت و وبالگ

 آدرس سایت نام دانشگاه نام صاحب اثر شناسه اثر

 /http://infosci.ir دانشگاه تبریز ملیحه باغبان 6699

اصفهان پزشکی علوم فرشته طهماسبی 7967  http://avijehjournal.com 

 /http://alirezasaba.ir تهران علیرضا صبا 6669

 /https://iranshenassisj.ut.ac.ir تهران محمدعلی عزت زاده 6669

حسنلوئی عسگری فرحان 97669 حیدریه تربت پزشکی علوم   https://hitums.ir/ 

زاده حسین ابوالفضل 89762  www.sametbz.ir تبریز 

غفوری فرزاد 6699  https://domesticsj.ut.ac.ir تهران 

انوار فاطمه 9608 ایران علم و صنعت   http://newsamaneh.iust.ac.ir/ 

سر شیل سادات مریم سیده 98968  /http://nanokimia.blogfa.com پیام نور تهران 

زاده کاظم زهره 82766  /https://rahrahtanz.ir/auther/zohre-kazemzade ارشاد دماوند 

خواه فیض علیرضا 9999  /https://medicalfuturology.ir علوم پزشکی گیالن 

جمالی بنی فائزه 89676  www.nanonab.blogfa.com پیام نور مرکزی 

بیات هادی محمد 9979 رضوی اسالمی علوم   http://hadibayat.blog.ir/ 

جهانبخش عبدالحسین 8869 یاسوج پزشکی علوم   jahanbakhsh69.ir 

شالی گلشن عرفان 88927  https://arioclinic.com علوم پزشکی تبریز 
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 نشریات صوتی

 عنوان نشریه نام دانشگاه مدیر مسؤول شناسه نشریه

نورآبادی مصطفی محمد 92699  شریان علوم پزشکی مشهد 

خوشدست محمدرضا 729  پژواک  علوم پزشکی گناباد 

بهشتی شهید سپهر دادفر 96868  بهشتی سالم 

98699 راحمی امیرحسین   عصر نیکی تهران 

حیدریه تربت پزشکی علوم محمدرضا صباغی 8909 جوان پیک   

احمدیان فاطمه 299 بهشتی شهید پزشکی علوم   پژواک 

پناه مهدی زهرا 89898 جهرم پزشکی علوم   آوین 

خواجه غالمرضا 9027 توانبخشی و بهزیستی علوم  دانشجو رادیو   

زیوری فرزانه 8929 گناباد پزشکی علوم  دانشجو کآفه   

دهقان فاطمه 0996  آوا الزهرا س 

خیریه امیرعماد 96909 کرمان پزشکی علوم   مشتاق 

زاده شوشتری یادگار زهرا 89292 اصفهان پزشکی علوم   رادیو رخنه 

رشیدی علیرضا 89679 اصفهان پزشکی علوم   عامه پسند 

نجفی فاطمه 8922 گناباد پزشکی علوم  دانشجو کآفه   

امینی محمد 067 مشهد پزشکی علوم   پژواک 

خسروی محمدرضا 2661 اراک پزشکی علوم   گمان 

صادقی مصطفی 1701 شهرکرد پزشکی علوم   رادیواسکومز 

عباپور نوید 1831 اردبیلی محقق   رما 
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 نشریات چند رسانه ای

 عنوان نشریه نام دانشگاه مدیر مسؤول شناسه نشریه

آورفن شیراز سینا جنگجو 99999  

سیستانی فاطمه 99680 اصفهان پزشکی علوم  دودی عینک   

آتشی فاطمه 87972 جهرم پزشکی علوم   سروتونین 

محمدی عاطفه 86996 شیراز پزشکی علوم   رصد سالمت 

پور حسین احسان 89986 بندرعباس پزشکی علوم   آنتراکت 

طالبی طاهره 7270 شیراز پزشکی علوم   میثاق 

شالی گلشن عرفان 88967 تبریز پزشکی علوم  مجازی دکتر آنالین رسانه   

ظرافت یاسین 8696 شیراز پزشکی علوم   ویژ 

پور عوض محمدحسین 86976  تراز شیراز 

کشفی سادات فاطمه 6227 بوشهر پزشکی علوم   خط ساحلی 

مزین وصالی عباس 022 زمین ایران فرهنگیان   

خلیلی امین محمد 6900 بهشتی شهید پزشکی علوم   سوپرانو 

غالمی سولماز 99996 بوشهر پزشکی علوم  طب لیان   

سعیدی حسین 8899 لرستان پزشکی علوم   هنا 

جعفرزاده حمزه 928 اهواز پزشکی علوم  ما وقت به   
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 نشریات چاپی الکترونیک

 عنوان نشریه نام دانشگاه مدیر مسؤول شناسه نشریه

آورفن شیراز سینا جنگجو 9097  

خلیلی خلیل اصغر علی 9620  دلتا تهران  

محمدی شاه مریم 96697  گردشگر فرهنگیان 

مقدم سمندری محمدحسین 87679  موج فردوسی 

فیاض جواد محمد 99072  شباهنگ فردوسی 

جمالی مهرداد 96666  کیوتن علوم پزشکی اصفهان 

نیا موحدی محمد 99699 بهشتی شهید   سایه روشن 

خوان سفیدسفیده یاسمن 86996 اردبیلی محقق   کیمیا 

سلیمانی فاطمه 92877 اصفهان پزشکی علوم   کیوتن 

بابل پزشکی علوم حسن میالدی 97902  اینفوتراپی 

لو اسماعیل صابر 9099  هیهات مراغه 

دوش امیروفائی 06 ارومیه پزشکی علوم   مدهوش 

سعادت زهرا سیده 2987  تابش شیراز 

بخشی مهدی 87709 کرمان پزشکی علوم  سلیمانی مکتب   

محمدپوری شیبا 86990  زمین تربیت مدرس 

عزیزخانی محمدرضا 89929 قم پزشکی علوم   داروگ 
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 صفحات اینستاگرام

شناسه 

 اثر

 آدرس صفحه نام دانشگاه نام صاحب اثر

شاهی حسن محمدرضا 9096 شیراز پزشکی علوم   https://www.instagram.com/csa.sums 

 instagram.com/anjomaneslami_aums علوم پزشکی اراک زینب فدایی 9879

 https://instagram/elt_uma محقق اردبیلی گلنازپیغامی 8992

 https://www.instagram.com/ecotourism_iran شهید بهشتی حمید روحی 99696

 anjoman.elmi.adabii@ آموزش عالی اقلید منصوره قنبری 699

 https://instagram.com/university_of_mohaghegh?igshid=apfu63rz7lud محقق اردبیلی محمد علی حقی 9896

احمدی خادم محمدرضا 2969  https://instagram.com/chemengsociety?igshid=m3637jw4zrrh شیراز 

زاده محقق میهن 7890 طباطبائی عالمه   https://instagram.com/linguistics_atu?igshid=1bk3bb5gmda11 

پربها پدرام 8996 شیراز پزشکی علوم   bayan.sums 

خسروی زهرا 9827  /https://www.instagram.com/farhangosiasat شیراز 

صادقی بهزاد 902  /instagram.com/kooyestan.ir تهران 

نائینی نصیری امیرحسین 969 بهزیستی علوم   https://instagram.com/rehabest_?igshid=c5e9r3wsqxur 

بوالحسنی مجید 9826  Anesthesia_AMU@ علوم پزشکی اراک 

آقاباقر ملکی رقیه 8229 اردبیلی محقق   @riazi_asoneh 

خلیلی امین محمد 6908  شهید پزشکی علوم 

 بهشتی

  َsopranomedia@ 

 آشتیانی حمیدرضا سید 9976

 پور

یاسوج پزشکی علوم  heyat_yums 

قهرمانی پیمان 9296 وارستگان پزشکی علوم   peyman_ghahramanii 
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مهری احمد 96097  شهید پزشکی علوم 

 بهشتی

Behdashtian1 

صادقی مصطفی 8609 شهرکرد پزشکی علوم   skums.team 

 

 

 کیگرافموشن

 عنوان نشریه یا اثر نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

یوسفی بهزاد تبریز 89969  دبیر 

بجنورد پزشکی علوم 82078 زاده حسین امین   نبض 

اکبری پرنا تبریز 89969  دبیر 

ای حرفه فنی دانشگاه 99669 اسماعیلی امیر   معارف سیما 

خبازی یاسمن تبریز 89999  دبیر 

کاشان پزشکی علوم 8969 شهرکی فروزنده هادی محمد   هالل احمر 

اصفهان پزشکی علوم 0709 پارسایی پوریا  دانشجو اعتراض حق و قوانین   

پور عوض محمدحسین شیراز 96989  تراز 

وارستگان پزشکی علوم 9268 قهرمانی پیمان   فراسو 

واعظی امیرحسین سید شیراز 89967  آزند 

زارع مینا شیراز 87209  shirazu.counseling 

 فن آور علیرضا غالمی شیراز 99789

بابل پزشکی علوم 99998 سبزعلیپور فاطمه   AS 

شیراز پزشکی علوم 90809 رستگار زهرا   تنها نیستی 

سامانی محمدی سروش شیراز 99299  Mgt-shirazu 
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 فیلم خبری و فتوکلیپ

 عنوان اثر یا نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه شناسه اثر

شیراز پزشکی علوم 13232 نظری مجید   رادیو سینا 

عدالتی روزبه شیراز 1260  فن آور 

اصغری داود تبریز 23720  معرفی دانشگاه 

جهرم پزشکی علوم 1836 اکبری علیرضا   سروتونین 

اکبری پرنا تبریز 10821  دبیر 

یوسفی بهزاد تبریز 18360  دبیر 

قمر سارا شیراز 1230  فن آور 

بهشتی شهید 10308 محسنی محمدجواد   درفش 

زاده امینی حمیدرضا مراغه 13670  مهرانه 

جعفرزاده حمزه علوم پزشکی اهواز 10286  به وقت ما 

جهرم پزشکی علوم 10113 آتشی فاطمه   سروتونین 

زارع مینا شیراز 10301  shirazu.counseling 

بابل پزشکی علوم 12673 تاجی زاده حسن ایمان  منشوری نشریه   (as مجله) 
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اصفهان پزشکی علوم 87860 ترابی مجید  دارالفنون اجتماعی-فرهنگی مدرسه   

خبازی یاسمن تبریز 10802  دبیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اپلیکیشن های اطالع رسانی

با توجه به محدودیت تعداد آثار راهیافته به داوری در این رسته، کلیه ی آثار اپلیکیشن در جلسه داوری نهایی مورد بررسی قرار خواهد 

 گرفت.

 


