
برگزیدگان دانشگاهی دهمین جشنواره بین المللی سیمرغاسامی   

 

 

 

 تحقیق و پژوهش
 رتبه نام و نام خانوادگی نام اثر واحد محل کار

 

و مامایی دانشکده پرستاری  

 

 

 و تهوع کاهش بر موسيقی ثيرأت

 در درمانی شيمی از ناشی استفراغ

 بدخيمی به مبتال کودکان

 اول اکرم السادات سادات حسينی

بيماران درد  کاهش و موسيقی بيمارستان امام خمينی)ره(  دوم حسين وش 

کودکان اضطراب بر شعر اثر دانشکده پرستاری و مامایی  سوم اکرم السادات سادات حسينی 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 بر نقاشی قالب در دعا ثيرأت  بررسی

 تا 7 کودکان اضطراب و معنوی زندگی

ایمنی نقص بيماری به مبتال ساله 11  

حسينی سادات السادات اکرم  چهار 

 فیلم مستند
 رتبه نام و نام خانوادگی نام اثر واحد محل کار

ها ناگفته مستند دانشکده پزشکی  اول نيرومند روميانی 

 بيمارستان امام خمينی

تصویربرداری( )مرکز  
خاطرات غروب  دوم ابوالفضل خسروجردی 

 شعر کالسیک

کار واحد محل  رتبه نام و نام خانوادگی نام اثر 

 اول مهشاد گوهری مهر سرگشتگی موسسه تحقيقات سالمت

ری شهر بهداشت  شبکه وطن جوانان خون از  حسينی مهریور رئوف زهرا   دوم 

 شعر طنز

 رتبه نام و نام خانوادگی نام اثر واحد محل کار

فيليان بيدکی زهرا اجاق بيمارستان اميراعلم  اول 

شوهر و دختر دانشکده پزشکی خمامی اقبال رضا   دوم 



 

 

 

 

 

 

 

 نثر طنز
 رتبه نام و نام خانوادگی نام اثر واحد محل کار

ت و توسعه مدیریت نظار

 امور عمومی
 اول فاطمه آزادی مسئولين دفاتر

ری شهر شبکه بهداشت  دوم حميد اسکندری قانون 

 ترانه
خانوادگینام و نام  نام اثر واحد محل کار  رتبه 

 اول شکيبا آقابراری تنهایی بيمارستان سينا

 داستان کوتاه

 رتبه نام و نام خانوادگی نام اثر واحد محل کار

شوم می گم که روز آن معاونت آموزشی  اول فاطمه ميرصانع 

ری شهر شبکه بهداشت قدیمی کتاب جلد هشتصد هفتصد   دوم سعيده پهلوان 

 نقاشی
کارواحد محل   رتبه نام و نام خانوادگی نام اثر 

 اول ليال مهری آبرنگ بيمارستان بهارلو

بهرامیبيمارستان   دوم مرضيه قره باغی گل بابونه 

 سوم آزاده کریمی پنجره بيمارستان سينا

 چهارم سعيده شجاعی درخت سيب دانشکده بهداشت

واحد تحقيق مدیریت امور 

 مالی
 پنجم نسيم شاهقلویی رنگ روغن

 ششم سعيده شجاعی کوچه باغ دانشکده بهداشت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوستر
 رتبه نام و نام خانوادگی نام اثر واحد محل کار

تروما زمينه در مؤثر های ایده پوستر بيمارستان سينا  اول غالمرضا آسيابی 

ری شهر شبکه بهداشت تخم مرغ جنين، مادر،   دوم هانيه والیتی 

ری شهر شبکه بهداشت ضرورتورزش یک    سوم هانيه والیتی 

ری شهر شبکه بهداشت  چهارم هانيه والیتی سالم زیستن هنر است 

 عکاسی

 رتبه نام و نام خانوادگی نام اثر واحد محل کار

 اول فریبا گرامی داخل تکيه معاون الملک بيمارستان یاس

 دوم فریبا گرامی تکيه معاون الملک بيمارستان یاس

وکيل مسجد معاونت فرهنگی  سوم عليرضا عباسی 

 چهارم زهرا نيکجو آن سوی حصار بيمارستان آرش

 دانشکده داروسازی
 چه را یاران شهر سرآمد کی مهربانی

 شد
 پنجم مژگان یزدی

 ششم زهرا نيکجو انتظار بيمارستان آرش

 هفتم مونا عدالت یار کليسای سامبا روابط عمومی دانشگاه

قوام نارجستان دانشکده دندانپزشکی  هشتم صفورا قدسی 

ری شهر شبکه بهداشت  نهم بهاره ميرزا محمدنيا هنر ایرانی 

 بيمارستان یاس
 شهيد طرح در پزشک ویزیت

 رهنمون
 دهم مهرنوش دشتی



 

 

 

 کاریکاتور

 رتبه نام و نام خانوادگی نام اثر واحد محل کار

بيمارستان مرکز قلب 

 تهران
 اول شایان ضيایی پل ناسالمتی

بيمارستان مرکز قلب 

 تهران
 دوم نازیال قميان شيفت شب

 خوشنویسی

 رتبه نام و نام خانوادگی نام اثر واحد محل کار

ضيائيانبيمارستان  بهاری باد خوشنویسی   اول مریم خانی قلعه 

هاشميان ناصر محمد سيد مناجات بيمارستان فارابی  دوم 


