
 

 شهرستان استان  نام خانوادگی  نام  گروه علمی  نام طرح ردیف

 انار  کرمان خادمی  پریا فیزیک و نجوم محاسبه طلوع و غروب خورشید در افق مریخ  1

 کشاورزی و منابع طبیعی  ساخت رآکتور سلولز باکتریایی با استفاده از قارچ کمبوجا 2
 طیب  آتنا 

 کرج  البرز
 ایزد یار  ترانه 

 اصفهان اصفهان دخیل علیان  سید علی  کامپیوتر  بهره گیری بهینه از چراغ های خورشیدی با اثر داپلر  3

 علوم اجتماعی و روانشناسی  نظام مالیاتی منطقه»خبر«کرمان  4
 بحرینی  آریا

 بافت کرمان
 بحرینی  شهریار 

 اصفهان اصفهان کیـانی  محمـدعـرفـان  مکانیک ویلـکـــر )ویلچیر + واکر( 5

 جیرفت کرمان رفیعی سربیژن  نیما زبان و ادبیات فارسی  خوابِ عصر  6

 کشاورزی و منابع طبیعی  تهیه گلدان طبیعی زیست تخریب پذیر ازالیاف لیگنوسلولزی نخل خرما  7
 بلوچی نژاد  الهه

 بم کرمان
 ابراهیم نژاد  رقیه 

 مکاترونیک دستگاه فرآوری پسته کوهی)قاتق بنه( 8
 شاکری  مهدی 

 رابر کرمان
 درتاج علی

 شیمی تولید لنت ترمز  با استفاده از ساقه آفتابگردان  9
 میرفخرایی کیانا 

 شهرتهران شهرتهران
 امیری یاسمین 

 عمران و معماری طراحی پاویون با الهام از الک الک پشت  10
 موسوی تقی آبادی آنیتا سادات 

 شهرتهران شهرتهران
 خیرخواه فائزه 

 جیرفت کرمان براهام فاطمه زبان و ادبیات فارسی  "پوتین ها در برف"مجموعه داستان کوتاه  11

 تبریز آذربایجان شرقی رحمان زاده  مهران کامپیوتر  برنامه نویس خودکار  12

 2منطقه   شهرتهران لهراسبی تهمینه فیزیک و نجوم بررسی چرایی و چگونگی نوسان های هم فاز و غیر هم فاز در شعله های شمع 13

 برق و الکترونیک رک آزمایشگاهی هشداردهنده 14
 دادخواه  تارا 

 6منطقه   شهرتهران
 رمضانی ثنا 

 کرج  البرز نورائی آشتیانی  غزل هنر دستگاه دستیار پیانو  15

 نیشابور خراسان رضوی عشقی هانیه  شیمی مرکب زدایی از کاغذ با استفاده از نانوذرات نشاسته  16

 مکاترونیک وسیله تقویت کننده عضالت پای کودکان  17

 اسکندری ستاره

 دهقانی عشرت آباد  مژده  6منطقه   شهرتهران

 یغموری  پرنیا 

 سیرجان  کرمان دهنوی پاریزی مائده مکاترونیک دکمه نجات صنعتی  18

 3مشهد ناحیه  خراسان رضوی افضلی بغدادآبادی کوروش  هنر نسل نو تصویرسازی و بازنویسی داستان هفت خوان به منظور تطابق با سلیقه  19

 اصفهان اصفهان زارعان دولت آبادی  محمدصادق  مکانیک دستگاه غلطک تراش  20

 انار  کرمان قادری زاده اناری رضا  کشاورزی و منابع طبیعی  هشدار قطع آب آبیاری  21

 اشکنان  فارس قلندری  حدیث  زبان و ادبیات فارسی  حدیث عشق  22

 گزبرخوار  اصفهان مصطفی پور خرزوقی  قاسم علی هنر سفره قلمکاری  23

 سمنان  سمنان  کریمی  رامتین  مکاترونیک دستگاه جوجه کشی خودکار 24

 4مشهد ناحیه  خراسان رضوی صادقی سینا  کامپیوتر  هابازی نبرد قدرت 25

 عمران و معماری تابلوهای تبلیغاتی شهری طراحی سازه ای مدوالر و موقت برای  26
 عباسی  محبوبه

 کرمان کرمان
 سیستانی هنزافی  فاطمه

 مشهد خراسان رضوی تافته عباس  زبان و ادبیات فارسی  مجموعه غزل هزار تکه بازتاب  27

 شهرتهران شهرتهران معینیان  موژان فیزیک و نجوم چیدمان آزمایشگاهی غواص دکارتی برگشت ناپذیر  28

 نیشابور خراسان رضوی انتظاری  نگار زبان و ادبیات فارسی  ساکت تر از فریاد ها  29

 زنجان  زنجان  شجاعی  مائده زبان و ادبیات فارسی  شهرِ پشتِ در 30

 بجنورد خراسان شمالی  بختیاری امیرمحمد مکانیک ساخت دستگاه اطفا حریق به وسیله پرتاب خاک توسط موتور دمنده بنزینی  31

 


