
 

 

 

 

 برگزیدگان بخش نشریات سومین جشنواره فرهنگ

 ردیف بخش اثر مقام

)محمد قوشچیان( نشریه صنعت سبز ۱۴۰۰شماره بهار  برگزیده  ۱ نشریه الکترونیک 

 ۲ نشریه صوتی رادیوکاست )ارشیا نیکجویان( برگزیده

شهرت )دنیا عباسی( ۹۹شماره بهار  برگزیده  ۳ نشریات برتر 

سادات موسوی(شماره بیستم چرخه )فاطمه برگزیده  ۴ نشریات برتر 

 ۵ نشریه صوتی عصر نیکی )امیرحسین راحمی( شایسته تقدیر

چشمک )مشکات طالبی( ۹۹شماره تابستان  شایسته تقدیر  ۶ نشریات برتر 

نارنجی شدند )محمدعلی مشهدی(ها چرا هویج برگزیده  ۷ مقاالت 

های واژگون )عسل نشاطی فرد(الله برگزیده  ۸ مقاالت 

ها )شایان فیروزیان(خیانت به واژه برگزیده  ۹ مقاالت 

 ۱۰ مقاالت ورود بانوان ممنوع )فاطمه شهبازی( برگزیده

)علیرضا نجوم، در مسیر انفجار ابرنواختری یا کوتوله سفید شدن؟  برگزیده

 صبا(

 ۱۱ مقاالت

شاورزی، مدیریت آبیاری یا مدیریت در کوری آب افزایش بهره شایسته تقدیر

 مزرعه )مسعود پورغالم آمیجی(

 ۱۲ مقاالت

بختان طردشده )فاطمه شهبازی(نگون شایسته تقدیر  ۱۳ تیتر 

)محمد امین عبیدی قمی( روی جلد شماره شانزدهم چرخه برگزیده  ۱۴ طراحی جلد 

 ۱۵ گزارش زنان مبتال به ویروس بیکاری )الهام میرسلیمی( برگزیده

 ۱۶ گزارش هل من مزید )دنیا عباسی کسبی( برگزیده

کشاورزی شور در سرزمین شکر )اشکان جلیلیان(  شایسته تقدیر  ۱۷ گزارش 

زاده(جشنواره انصراف )احسان حسین شایسته تقدیر  ۱۸ گزارش 

دیبا )بهار مرادی و مایده کاظمی( مصاحبه با کامران برگزیده  ۱۹ مصاحبه 

 ۲۰ مصاحبه چراغ روشن آسمان شب ترویج علم )علیرضا صبا( برگزیده

 ۲۱ مصاحبه تعیین حداقل دستمزد )مصاحبه با علیرضا خیراللهی( برگزیده

بانوان کارآفرین، الگویی بهتر از بالگرهای مجازی )اشکان  شایسته تقدیر

 جلیلیان(

 ۲۲ مصاحبه

)بهزاد صادقی( صفحه اینستاگرام کویستان برگزیده  ۲۳ صفحات مجازی 

)عسل نشاطی( صفحه اینستاگرام نشریه دریچه شایسته تقدیر  ۲۴ صفحات مجازی  

سادات موسوی( مقاله کنشگری اجتماعی )فاطمه برگزیده  ۲۵ موضوع ویژه 

  



 

 

 

 

های فرهنگی هنریبرگزیدگان بخش کانون  

 ردیف اثر مقام

 ۱ کانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان برگزیده

 ۲ کانون همیاران سالمت روان دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده

خانیملیحه حسین برگزیده  ۳ 

نژادریحانه قهرمانی برگزیده  ۴ 

 ۵ کانون فیلم و عکس دانشجویان دانشکده فنی کاسپین شایسته تقدیر

 ۶ کانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان شایسته تقدیر

 ۷ کانون مطالعات فرهنگی اجتماعی وحدت باشگاه دانشجویان شایسته تقدیر

 ۸ کانون تئاتر دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شایسته تقدیر

 ۹ سید محسن حسینی شایسته تقدیر

 

 

 دانشگاهیان برتر

 ردیف اثر مقام

)منبت( علی نوری برگزیده  ۱ 

 ۲ حامد رفیعی )شعر( برگزیده

 ۳ عباس توکلی جلودار )عکس( برگزیده

 ۴ سپهر سراجی )موسیقی( برگزیده

 ۵ مصطفی اویسی )خوشنویسی( شایسته تقدیر

 ۶ مهدی نصیری )گرافیک( شایسته تقدیر

 ۷ فاطمه ملکی )نقاشی( شایسته تقدیر

 ۸ میالد بذرافشان )فرش( شایسته تقدیر

 ۹ مطهره روستایی )داستان کوتاه( شایسته تقدیر

نامه(حسین اسکندری )فیلم شایسته تقدیر  ۱۰ 

 ۱۱ عادل نریمانی )نمایشنامه( شایسته تقدیر

 ۱۲ مرضیه پالیزبان )عکس( شایسته تقدیر

 ۱۳ کانون وحدت باشگاه دانشجویان )فیلم( شایسته تقدیر

)ارشیا نیکجویان(نشریه صوتی رادیوکاست  شایسته تقدیر  ۱۴ 

 ۱۵ گروه نمایش دانشجویان زبان و ادبیات ژاپنی )مظاهری( شایسته تقدیر

  



 

 

 

های علمی دانشجوییانجمن  

 ردیف اثر مقام

 ۱ نشریه صنعت سبز نوین برگزیده

 ۲ نشریه دنا برگزیده

 ۳ نشریه دامستیک برگزیده

 ۴ کشاورزیهای دانشجویی مهندسی ماشینانجمن علمی برگزیده

 ۵ کارهای مدیریتوای کسبرشتهدانشجویی بینانجمن علمی برگزیده

 ۶ دانشجویی مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعیانجمن علمی برگزیده

 ۷ انجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده

 ۸ کیالکترون یدر کسب و کارها یو نوآور ینیکتاب کارآفر برگزیده

 ۹ یی زراعت و اصالح نباتاتدانشجویانجمن علم برگزیده

 ۱۰ و اقتصاد جنگل یجنگلدار ییدانشجویانجمن علم برگزیده

 ۱۱ زیستانجمن علمی دانشجویی محیط شایسته تقدیر

 ۱۲ اسالمی انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق شایسته تقدیر

 ۱۳ ها(کنترل آلودگی فسفر)راهبردها و سیاستکتاب  شایسته تقدیر

 ۱۴ یزراع یهاهرز در نظام یعلف ها تیریمد ندهیکنترل خودکار، افق آکتاب  شایسته تقدیر

 ۱۵ اختراع دستگاه تست کشش چندمنظوره شایسته تقدیر

 ۱۶ زیستانجمن علمی دانشجویی محیط شایسته تقدیر

 ۱۷ دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزیانجمن علمی شایسته تقدیر

 ۱۸ ای ترویج علم و فناوریرشتهدانشجویی بینانجمن علمی شایسته تقدیر

 ۱۹ ای ترویج علم و فناوریرشتهدانشجویی بینانجمن علمی شایسته تقدیر

 ۲۰ دانشجویی بیوتکنولوژیانجمن علمی شایسته تقدیر

 ۲۱ دانشجویی عکاسیانجمن علمی شایسته تقدیر

 ۲۲ دانشجویی زراعت و اصالح نباتاتانجمن علمی شایسته تقدیر

 ۲۳ دانشجویی مهندسی آبیاری و آبادانیانجمن علمی شایسته تقدیر

 ۲۴ دانشجویی معماریانجمن علمی شایسته تقدیر

 

  



 

 

 

 مدیران و کارشناسان برتر فرهنگی

 ردیف نام مقام

 ۱ دکتر مهدی حسنلو برگزیده

 ۲ دکتر مصطفی اویسی برگزیده

 ۳ پوران پاکزادمنش برگزیده

 ۴ برالله کوه برگزیده

 ۵ مریم شریفی دانا برگزیده

 ۶ زهرا اویسی برگزیده

 ۷ آبادرضا وظیفه دولت برگزیده

 ۸ نوشمحمدرضا پری برگزیده

 

های ترویجی دلتامسابقات سخنرانی  

 ردیف نام مقام

نژادعلیرضا عیوض برگزیده  ۱ 

یاریزینب عماری اله برگزیده  ۲ 

قلیزادهدنیا  برگزیده  ۳ 

 ۴ محمد صداقتی جهرمی شایسته تقدیر

 ۵ نگار پیرهادی شایسته تقدیر

 


