
  رسانی با دادهداستانمسابقه جهانی پوستر  

۶اطالعیه شماره   

 کارشنایس

 ردیف امتیاز رسپرست دانشگاه عنوان اعضا

یان ندا حاتم  
یزدانی فاطمه   

یان  غ یممر   
 
ی

 زهرافروغ
 زهرا ملک زاده 

 اصفهان  تاثتر ماساژ بر روی  نوزادان کم وزن
آقای دکتر نرصاله 

پناهایران  
۵۷  ۱۴  ۱ 

    سالیم ینبز 
یفاطمه جعفر   

ن عوامل تسوزی جنگلها را با دانس آتش  چگونه گذار و ثأت  مناطق مستعد   یر
ل کنیم؟  کنی 

 صنعت  اصفهان 
خانم  دکی  ریحانه  

گران ریخته   
۱۳.۹۸ ۲ 

ن آرم یاکوثری  ن تر  
  عرفان مصبایح ید س

  
، دوست یا دشمن؟تلفن همراه از   ۱۲. ۹۲ آقای دکی  مهران یزدی  شیر  ۳ 

رضا ام عبایس یر  
   گل عبایسماه   

ا سم نیایل اسماع یر  
ن نگ       قاسیم تر

 ایران  و مقایسه با سایر کشورها یتوسعه ارزیابی 
ی

افتگ پناهآقای دکی  نرصاله ایران اصفهان    ۴۶ .۱۱  ۴ 

زاب  بابک م یر  
ییم   رح یانپرن 

   زهراطهماستی 
فاطمه صبویح    

های ازدواج در ایرانناهنجاری پناهآقای دکی  نرصاله ایران اصفهان    ۵۷ .۱۱  ۵ 

 فاطمه شهریاری 
 فاطمه باستابن 

Pl      Plastics and their Harmful Environmental Effects in the 
World 

موسسه آموزش  
 عایل بصیر 

زادهخانم دکی  آسیه حسن  ۱۱.۵۱ ۶ 

   پور  یفن س  فاطمه
ن مت  ی  جابر  تر  
یدرام  ب یمهد   

ن ش   یفن نسی   

مند وصنعتگرم آمار  از  مس تا  ؛داستان  پدربزرگ  هین پناهآقای دکی  نرصاله ایران اصفهان    ۲ .۴۱۱  ۷ 
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و پرهام پ یش   
ب  رضا یهراض  
   طالتی  عل 
  ترکان یههان 
ی ناص  یوسف   

پناهآقای دکی  نرصاله ایران اصفهان  وضعیت کنکور شاشی دانشجویان دانشگاه اصفهان   ۱۱.۳۴ ۸ 

   راضيه سجاديان
سجاديان  زهرا    

Statistical Methods to Study the Relations between the 
Spread Rates of COVID-19 in High Risks Countries 

 فسا 
آقای دکی  محمدرضا  

 محمودی 
۱۱.۲۳ ۹ 

یتن  ابوالفضل حس   
یث  زهرا مغ   
   فتاح عل 
مائده سادات   

    یآقاداد
یتال خ  یممر    

 
ی

،بر آثار تار  ی نور   اثر آلودگ شهر اصفهان یانهاو مک یهین   یخن پناهآقای دکی  نرصاله ایران اصفهان    ۱۰.۹۱ ۱۰ 

ا سم    مسعود  یر
ی  باد یشهناز  یبهط   

ی  اسد یمهعظ   
   رضاخواه یمهد
فرزانه  یهمهد   

یاهخواری در مورد گ  نظرسنخی  پناهآقای دکی  نرصاله ایران اصفهان    ۱۰.۷۷ 
۱۱ 

 
 

 مریم کرییم 
 فائزه سهرابی 

ب  بابا عل ینا مب  
مهسا عباد    

   مهنوش عباد

های آموزش مجازی در دوران کرونا چالش  پناهاله ایران نرص ی  کآقای د  اصفهان    ۱۰.۵۳ ۱۲ 

ییم النازکر   
زادیش   یههان  یر  

یدریانح یثحد  
کابن   ۱۳ ۹.۶۳ آقای دکی  مرادی     رازی اهمیت جنگلهای هیر

  یازیحی خرصن  
ل یروزبه عق   
یمیانابراه یر ام  

 هوای شهر تهران
ی

ایران -تاثیر کرونا بر آلودگ       خوارزیم 
  یر ام ید دکی  سآقای 

یاصغر   
۲۰ .۹  ۱۴ 
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   مهرآرا  ینا س
یمحمد شاهی     

افتد؟چگونه انقراض اتفاق یم     سمنان 
یتن  اطمه حس خانم دکی  ف
  

۹.۱۶ ۱۵ 

 کیمیا فخری  
عاطفه   قدس نیا    

ثر مقطع تحصیل در منطق رفتاری دانش آموزان ابتداب  و  برریس ا
ن آوریمتوسطه اول ایران بر روی فن  های سیی  

 نهاوند   
آقای دکی   

     انهفرز اضمحمدر 
۸.۶۴ ۱۶ 

یراکوزه  ا یفر جن یسهل  
یونگژه انوک ندا    

فت  فته و در حال پیش  پناهی دکی  نرصاله ایرانآقا اصفهان  برریس کارآفریتن زنان در کشورهای پیش   ۸.۲۴ ۱۷ 

ضا عل یر  نظ  سلطابن  یر
 حسان حستن   ید س 

ی  رود یمهد
ن ام حستر آقاپور   یر  

 کودکان و محیط زیست 
  عایلآموزش مرکز 
  یمطهر  د یشه

 نوشهر 
خجسته  ا خانم دکی  وید  ۸.۱۲ ۱۸ 

 فهيمه فتایح  مقدم 
حنانه سادات  

  
يعت   ش 

یتن بهار کاظیم  نائ  
ن ثم    گل تندر   تر
ن نان یانحائر  تر  

 بر  یروس کرونا و   اتیر تاث
ی

افراد  روحیه و زندگ پناهآقای دکی  نرصاله ایران اصفهان    ۸.۰۵ ۱۹ 

جامیع یهمرض   
سادات مصطفن   

ی رضا تامراد  
The Effect of Corona Virus on Air Pollution 

  یانفرهنگ
بهبهان)امام 
( جعفرصادق)ع(   

حردابن  یالد مآقای دکی     .۲۷۷  ۲۰ 

اوار پر  یسا شن  
نوری حدیث للا   

The Environment and Importance in life 
استان   یانفرهنگ
یالم ا  

ه     منیر 
خانم دکی 

رادحسیتن   
۶.۸۳ ۲۱ 

   زاده  یتن حس   ید حم
  یتن س ح  عل ید س

 نژاد

انم  برریس ن  یاهانمنطقه از گ  یک،  یستز  یطبانان مح یط مح آگایه یر
در محل خدمت  یدهرو  ب  دارو  

  ی کاربرد  علیم
یارجمندب یشهردار   

اعظم نادعلخانم   ۶.۹۶ ۲۱ 

  حسن مشور 
فاطمه مستعل   

مهسا پاکدل خانم  دکی    آزاد تهران شمال  آمار و کرونا   ۵.۸۲ ۲۲ 
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 متوسطه دوم 

ااعض  ردیف امتیاز رسپرست مدرسه عنوان 

ی  یاسمیر
 افتخارآشتیانی 
 سبا صالح 

Statistical Analysis of the Connection between Marriage Age, 
Welfare Factors, Residence 

(تهران) خرد منظومه  ی    ۱ ۱۹ ۱۴ خانم الهام جهانگتر

سیده سارینا  
ی   کالنی 

 النا فرامرزی   

New Beneficial Effects of Metformin on Melanoma Cancer 
Therapy in Vivo and In Vitro 

 فرزانگان خمیتن شهر 
خانم مرجان حایحی  

 مرادی
۱۴.۱۸ ۲ 

 مانل کالیه  
پارمیس  

معصویم   میر
تیانا نجات پور    

ین بر ریشه زاب  گیاه پوتوس  ( تهران)  خرد منظومه  برریس اثر دوزهاي متفاوت قرص آسی  ی خانم   الهام جهانگیر  ۱۳.۹۸ ۳ 

 سارینا بسحق 
  شکوری هست  

رکسانا رضاب     
پور عسل جالیل   

 روژان فرشیدفر 

ن یا واقعیت ( تهران)  خرد منظومه  تلقتر ی    ۴ ۱۳.۲۶ خانم الهام جهانگیر

مهشادسادات  
 احمدی 

 دالرام نمازیان
 بهار بارابن 
 ژینا حکییم 

؟  ن ( رانته)  د خر منظومه  انرژی پاک نایحی زمتر ی   ۶۱۱.۳ خانم الهام جهانگیر  ۵ 

(دزفول) ۲فرزانگان  Phytoplankton Density Statistics in Three Lakes of Iran فاطیما کامرابن فرد   ۶ ۱۳.۴۷ خانم پروین حسنعل نژاد   

 هلیا افضل  
ثنا مرعش  سیده  

Discussing Natural Factors of a Country on Clean Energy 
Consumption 

(تهران) خرد منظومه    ی    ۷ ۱۱.۳۳ خانم الهام جهانگیر

 نگار ایدی  
مهدیه رئوفن راد    

How Can an Element be Protector and Destroyer at the Same 
Time? 

های زیبا  ستان هین   هین
( اصفهان)  

 ۸ ۱۰.۰۶ خانم فاطمه فاضل
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 شیدا شعله شکور  
ک ملیکا رضابی نی  

ات محیط زیست ا و جهان، حال محیط زیست خوب نیست! یران تغییر  
ستان فتن حرفه  ای هین

 ( مشهد)ریحانه
ه عطابی   ۹ ۱۰.۰۳ خانم نیر

نگر  پریسا آه  
 سارا رضازاده

پورمجیب مینا     
 عسل طالبیان 

The Effect of Nutrition on Human Growth    (تهران) خرد منظومه ی    ۱۰ ۷.۸۷ خانم الهام جهانگیر

لمتوسطه او   

ضااع  ردیف امتیاز رسپرست مدرسه عنوان 

خو   بهار آب  
  یشستا یدهس 

یاءض  

ی گرد و غبار در شهر آبادان از ابتدای سال  برریس آماری رخداد پدیده 
۱۶۲۰تا پایان   ۲۰۱۳  

 ۱ ۷۷ ۱۱ خانم مرجان قناعت    (آبادان) فرزانگان

 عسل فخری 
 آیدا سیفن   

درسه عصمت کرمانشاه نسبت به زان مآمو ری دانش مقایسه منطق رفتا
ن دانش آموزان مقطع متوسطه ایران در خصوص فناوری  های سیی  

 ۲ ۱۱.۳۲ آقای محمدرضا فرزانه      (کرمانشاه)عصمت 

ن مهرآرا  یاستر
عباس ابراهییم  امیر  

 ترمیم پوشش جنگل 
  شهید  درخشان استعداد 

( سمنان) بهشت    
قرائیان  آقای  احمد   ۹.۹۱ ۳ 

زاده  عظییم پردیس   
قالوندی ما فاطی  

 
Rafetus Euphraticus vs Pelodiscus Sinensis دانشپور  ندا خانم  فرزانگان  ۹.۴۶ ۴ 


