
گی  دومین جشنواره سراسری علمی، فرهن

و هنری پروین اعتصامی



برگزیدگان بخش ادبی

دانشگاه رازی کرمانشاه/ خوش چهره حسنا / رویای سپید : رتبه اول•

دانشگاه تهران/ مینو سلیمی / آبان : رتبه دوم •

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/ زینب بندری/بی تو : رتبه سوم•

دانشگاه بین المللی امام رضا/ عاطفه مرادی / گندم : شایسته تقدیر •



دانشگاه رازی کرمانشاه/  معصومه کریمی / کافیست دقیقه فقط ده : رتبه اول•

دانشگاه دامغان/ شقایق شاهری / زینت بی زینت : رتبه دوم•

دانشگاه رازی کرمانشاه/ خوش چهره حسنا / ستاره های خردلی : رتبه دوم•

دامغاندانشگاه / وزیری نگین / به سوی سرزمین های خیس خورده و فلفل زده : رتبه سوم•

نیلوفری آذربایجاندانشگاه چرخ / لیال روغن گیر قزوینی / پری : شایسته تقدیر•

دانشگاه کوثر بجنورد/ زهرا مسعودی نیا / مو، اکو لیلو و حشمتو : شایسته تقدیر •



دانشگاه کاشان/ زهرا مجیدی / جدال خویش با خویش : رتبه اول •

دانشگاه گنبد کاووس/ مطهره وزیری / درکنار تو: رتبه دوم •

زستاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خو/ گندمانی میترا پایان / خدایا : رتبه سوم•

دانشگاه سلمان فارسی کازرون/ مرضیه پارسا نژاد/ حاج قاسم: شایسته تقدیر•

دانشگاه شیخ بهائی/ بهاره جهانگیر مقدم/ رب شهداوالصالحین : شایسته تقدیر•

دانشگاه کوثر بجنورد/ زهرا روتیوند غیاثوند/ نسیمی بی پروا: شایسته تقدیر•



دانشکده فنی و حرفه ای دختران اصفهان/ محدثه باقری / جنایت :رتبه اول •



دانشگاه دامغان/ نگین وزیری / جنزار: رتبه سوم •

دانشگاه کوثر بجنورد/ زهرا شورگشتی / دست های کوچک خدا: شایسته تقدیر•



برگزیدگان بخش هنری

صفهاندانشکده فنی و حرفه ای دختران ا/ فاطمه شاه حسینی / والباقیات ولصالحات: رتبه اول •

لیمردانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر، واحد پ/ سپیده یوسفوند / دلتنگم: رتبه دوم •

دانشگاه بجنورد/ مهال رجایی / نستعلیق شکسته : رتبه سوم•



دانشگاه غیرانتفاعی سپهر اصفهان/ فهیمه مالمیرزایی / تنهایی:رتبه دوم •

دانشگاه شاهد/ فائزه شاهرخی فرد / زن: رتبه سوم•



دانشگاه الزهرا/ پریا امیری/ صلح : شایسته تقدیر•

کتر شریعتی دانشکده فنی و حرفه ای دختران د/رحمانیفاطمه / طبیعت قیمتیست: شایسته تقدیر•
تهران



شاهددانشگاه / زهرا قاسمی / مادر: رتبه دوم •

الزهرادانشگاه / پریا امیری / پاپیه ماشه: رتبه سوم•



دانشگاه تربیت مدرس تهران/ نعیمه اسدیان زرگر/ بازتاب  وحدت وجود :  رتبه سوم•



برگزیدگان بخش هنری

دانشگاه تربیت مدرس تهران/ سیما خیامی/ لوستر رقصنده: رتبه دوم•



برگزیدگان بخش هنری

دانشگاه آموزش عالی کاشمر/ مهدیه شجاع / دست های یاری گر: رتبه اول •

دانشگاه شاهد/ زهرا قاسمی / دوگانه: رتبه دوم •



برگزیدگان بخش هنری

دانشگاه آزاد نجف آباد/ آرزو پریسوز / کفش طرح سنتی:رتبه دوم •



برگزیدگان بخش هنری

دانشگاه شهرکرد/ فاطمه زمانی احمد محمودی/ خشت شیدا:رتبه سوم •



برگزیدگان بخش هنری

هاندانشکده فنی و حرفه ای دختران اصف/ مهرنوش شفی / زندگی عشایر نشینی: رتبه دوم •

دانشگاه کوثر بجنورد/ کوثر طبری / ققنوس: رتبه سوم•



برگزیدگان بخش هنری

دانشگاه شهید باهنر کرمان/ زهرا محمدی پور/ شمسه الجوردی : رتبه اول •

دانشگاه هنر اسالمی تبریز/ زهرا پناهی (/ پیر و جوان)مهرورزی: رتبه دوم •

دانشگاه الزهرا/ مائده مهدوی / مرغ خواب : رتبه سوم•

دانشگاه آزاد نجف آباد/ پریسا شکرالهی/ضامن آهو: شایسته تقدیر•

دانشکده فنی و حرفه ای دختران اصفهان/ زهرا نوری/ شیردال: شایسته تقدیر•

اصفهاندانشکده فنی و حرفه ای دختران / نیلوفر سلطانی/ پروین: شایسته تقدیر•



برگزیدگان بخش هنری

دانشگاه فرهنگیان تهران/ مریم آل مومن دهکردی/ دختر فوتبالیست: اول•



برگزیدگان بخش هنری

دانشگاه کوثر بجنورد/ آتنا یگانه چافجیری/ بهار دلکش: شایسته تقدیر•



برگزیدگان بخش پژوهشی

دانشگاه الزهرا/ سپیده رمضانی/ خالصه کتاب انسان کامل: شایسته تقدیر•



برگزیدگان بخش ایده و طرح

کاربردی لمی عدانشگاه /فاطمه یحیائی سهزابی/ دستگاه آبیاری قطره ای در منازل: شایسته تقدیر•

شرکت گروه پزشکی ابن سینا



برگزیدگان بخش ویژه

دانشکده فنی و حرفه ای دختران اصفهان/زهرا نریمانی/ تروجان: رتبه دوم •

فاطمه رمضانی/ پرواز پرستو ها : رتبه سوم•

فنی و حرفه ای دختران اصفهاندانشکده /فرزانه شمس/ واکسن کرونا: شایسته تقدیر•



برگزیدگان بخش ویژه

دانشکده فنی و حرفه ای دختران اصفهان/زهرا نریمانی/ نهج البالغه:شایسته تقدیر•




