
 به نام خدا 

خوانی( کتاب لیست  برگزیدگان  وآثار  قابل تقدیرجشنواره فرهنگی هنری کرونا فرصتی برای همدلی)بخش    

 ردیف  نام نام خانوادگی  از دانشگاه  مبلغ جایزه 

تومان 50000  1 مهری چهار دولی  بوعلی سینا  

تومان 50000  2 لیال چهار دولی  بوعلی سینا  

تومان 50000  3 علی نصیری بوعلی سینا  

تومان 50000  4 محمدرضا ترکمان  بوعلی سینا  

تومان 50000  5 مهدی ویسی  بوعلی سینا  

تومان 50000  6 فاطمه کرمی  بوعلی سینا  

تومان 50000  7 رؤیا کرمی بوعلی سینا  

تومان 50000  8 سکینه رجبی  بوعلی سینا  

تومان 50000  9 فائزه نادری  بوعلی سینا  

تومان 50000 سینا بوعلی    10 زهرا ترکمان  

تومان 50000  11 فائزه جلیلی تبار  بوعلی سینا  

تومان 50000  12 رقیه محمدیان مصمم بوعلی سینا  

تومان 50000  13 مریم وحدتی یکتا  خانواده  

تومان 50000  14 حسین توکلی  خانواده  

تومان 50000  15 ایلیا توکلی  خانواده  

تومان 50000  16 علی توکلی  خانواده  

تومان 50000  17 فاطمه بهرامی  بوعلی سینا  

تومان 50000  18 راضیه غیاثوند علوم پزشکی  

تومان 50000  19 سعیده صلواتی  بوعلی سینا  

 

 

 



 لیست  برگزیدگان  وآثار  قابل تقدیرجشنواره فرهنگی هنری کرونا فرصتی برای همدلی)بخش شعر( 

 ردیف  نام نام خانوادگی  از دانشگاه  مبلغ جایزه 

تومان 50000  1 پروانه روستایی  سایر  

تومان 50000  2 مسعود آجرلو  بوعلی سینا  

تومان 50000  3 معصومه مقیمی  بوعلی سینا  

تومان 50000  4 رؤیا کرمی بوعلی سینا  

 

 

( لیست  برگزیدگان  وآثار  قابل تقدیرجشنواره فرهنگی هنری کرونا فرصتی برای همدلی)بخش عکاسی   

 

 ردیف  نام نام خانوادگی  از دانشگاه  مبلغ جایزه 

تومان 50000  1 فرهاد نظری  سایر)فرهنگیان(  

تومان 50000  2 راضیه غیاثوند علوم پزشکی  

تومان 50000  3 دکتر لیال هاشمیان  بوعلی سینا  

 

 

 

 

 

 

 

 



)بخش کاریکاتور( لیست  برگزیدگان  وآثار  قابل تقدیرجشنواره فرهنگی هنری کرونا فرصتی برای همدلی   

خانوادگی نام نام  از دانشگاه  مبلغ جایزه   ردیف  

تومان 50000  1 الهه اسدی بوعلی سینا  

تومان 50000  2 فاطمه کرمی  بوعلی سینا  

تومان 50000  3 یونس  اکبری  بوعلی سینا  

تومان 50000  4 سکینه رجبی  بوعلی سینا  

تومان 50000  5 زهرا جور گل بابائی  بوعلی سینا  

تومان 50000  6 امیر حسین قربانخوانی  بوعلی سینا  

تومان 50000  7 محمدرضا سلیمانی  بوعلی سینا  

تومان 50000  8 فاطمه میرزائی  بوعلی سینا  

تومان 50000  9 فاطمه نادری  بوعلی سینا  

تومان 50000  10 محمدرضا خوش نیت  بوعلی سینا  

تومان 50000  11 حمید رضائی  بوعلی سینا  

تومان 50000  12 وحید اکبری آزاد همدان  

تومان 50000  13 رؤیا کرمی بوعلی سینا  

تومان 50000  14 اکبر عیدی ینگیجه  بوعلی سینا  

تومان 50000  15 آذر قنبری علی سرد  بوعلی سینا  

تومان 50000 سینا بوعلی    16 محمد رضا پورحنیفه  

تومان 50000  17 مریم رشادی  صنعتی  

تومان 50000  19 علی مهدوی گوهر  بوعلی سینا  

تومان 50000  20 امین ابراهیم زاده رجائی بوعلی سینا  

تومان 50000  21 کیهان زنگنه  بوعلی سینا  

تومان 50000  22 علی ساوجی  بوعلی سینا  

 

 



 

 

قابل تقدیرجشنواره فرهنگی هنری کرونا فرصتی برای همدلی)بخش پوستر( لیست  برگزیدگان  وآثار     
 ردیف  نام نام خانوادگی  از دانشگاه  مبلغ جایزه 

تومان 50000  1 گالیه یوسفی   بوعلی سینا  

تومان 50000  2 سکینه رجبی  بوعلی سینا  

تومان 50000  3 وحید اکبری آزاد همدان  

تومان 50000 زنگنه کیهان  بوعلی سینا    4 

تومان 50000  5 محمدرضا پورحنیفه  بوعلی سینا  

 

 

 لیست  برگزیدگان  وآثار  قابل تقدیرجشنواره فرهنگی هنری کرونا فرصتی برای همدلی)بخش نقاشی فرزند همکاران  واساتید( 

 ردیف  نام نام خانوادگی  از دانشگاه  مبلغ جایزه 

تومان 50000  محد طاها مقیمی بوعلی سینا  

 )معصومه مقیمی(

1 

تومان 50000  مهدیار شعبانی سلطان  بوعلی سینا  

 )علی شعبانی سلطان( 

2 

تومان 50000  هدی مهدوی گوهر  بوعلی سینا  

 )علی مهدوی گوهر(

3 

تومان 50000  4 عارفه سادات حسینی  بوعلی سینا  

تومان 50000  5 زهرا مظفری کیا  بوعلی سینا  

تومان 50000 ردولی اکلی)لیال چهو ت ایلیا بوعلی سینا    6 

 



 

 لیست  برگزیدگان  وآثار  قابل تقدیرجشنواره فرهنگی هنری کرونا فرصتی برای همدلی)بخش دلنوشته( 
 ردیف  نام نام خانوادگی  از دانشگاه  مبلغ جایزه 

تومان 50000  1 مهدی عزیزی حرمت  بوعلی سینا  

تومان 50000  2 دکتر فرهاد نظریی  سایر  

تومان 50000 سینا بوعلی    3 مصطفی بهزادی نیکو  

تومان 50000  4 مهسا موافق  بوعلی سینا  

تومان 50000  5 سکینه رجبی  بوعلی سینا  

تومان 50000  6 رؤیا کرمی بوعلی سینا  

تومان 50000  7 فائزه نادری  بوعلی سینا  

تومان 50000  8 دکتر لیال هاشمیان  بوعلی سینا  

تومان 50000  9 مریم رشادی  صنعتی  

تومان 50000  10 فائزه ربیع نسب  بوعلی سینا  

تومان 50000  11 رؤیا خدابندلو  بوعلی سینا  

تومان 50000  12 سید یاسر حسینی بوعلی سینا  

تومان 50000  13 زهرا جور گل بابائی  بوعلی سینا  

تومان 50000  14 فاطمه کرمی  بوعلی سینا  

تومان 50000  15 الهه اسدی بوعلی سینا  

 

برگزیدگان  وآثار  قابل تقدیرجشنواره فرهنگی هنری کرونا فرصتی برای همدلی)بخش داستان( لیست     
 ردیف  نام نام خانوادگی  از دانشگاه  مبلغ جایزه 

تومان 200000  1 بهار ملک محمد  بوعلی سینا  

تومان 000010  2 محیا قدوسی  بوعلی سینا  

تومان 000010  3 فائزه نادری  بوعلی سینا  

تومان 000010  4 فرناز شهبازی  علوم پزشکی  

 



 

 لیست  برگزیدگان  وآثار  قابل تقدیرجشنواره فرهنگی هنری کرونا فرصتی برای همدلی)بخش دابسمش( 

 ردیف  نام نام خانوادگی  از دانشگاه  مبلغ جایزه 

تومان 50000 خزایی  دلینا علوم پزشکی    

 

1 

تومان 50000 آقایی  سودا علوم پزشکی    
 

2 

 


