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  بخش مقاله -1

  .در بخش مقاله هیچ یک از آثار حائز رتبه اول، دوم و سوم شناخته نشد

  

   تقدیر هئیت داوران از:
  مهندس سکینه شکوهیان   

 دکتر رضا درویشی چشمه سلطانی   

 مهندس فرشید قنبري    

  

  کتاببخش   -2
  کتاب تالیفالف: 

  در بخش تالیف کتاب هیچ یک از آثار حائز رتبه اول و دوم و سوم شناخته نشد.

  

   تقدیر هئیت داوران از:
  مهندس سمانه دهقان 

  

  ترجمه کتاب  -ب
  در بخش ترجمه کتاب هیچ یک از آثار حائز رتبه اول و سوم شناخته نشد.

  

  : دکتر رامین نبی زادهرتبه دوم

  

   هئیت داوران از:تقدیر 
  مهندس ساسان فریدي

  

  بخش پایان نامه  -3
  

  دکتري  -الف

  ي هیچ یک از آثار حائز رتبه اول و دوم شناخته نشد .پایان نامه دکتردر بخش 

  دکتر مهدي هادي :رتبه سوم

  

  

   تقدیر هئیت داوران از:
 دکتر سیدحامد میرحسینی      

 دکتر سید جواد جعفري 

  
  کارشناسی ارشد -ب



  بخش پایان نامه کارشناسی ارشد هیچ یک از آثار حائز شرایط جهت بررسی و داوري شناخته نشد.در 

  

  بخش ابداع و اختراع  -4

  در بخش ابداع و اختراع هیچ یک از آثار حائز رتبه اول و سوم شناخته نشد.

  

  رتبه دوم مشترکاً: 
 دکتر محمدرضا داوري    

 دکتر علیرضا رحمانی 

  

  پژوهشگر جوان -5

  بخش پژوهشگر جوان هیچ یک از آثار حائز رتبه سوم شناخته نشد. در

  

  دکتر حسن هاشمی :رتبه اول

  

  مهندس زهرا درخشان :رتبه دوم

   

   تقدیر هئیت داوران از:
  مهندس حافظ گلستانی فر

   

  فعالیت اجرایی بهداشت محیطی -6

  دبیرخانه جشنواره حائز امتیاز الزم براي کسب رتبه اول نگردید.ی هیچ یک از آثار ارسال شده به طیفعالیت اجرایی بهداشت محدر بخش 
 

  دکتر کاظم ندافی :تقدیر ویژه

  

  رتبه دوم مشترکاً: 
  پاکزاد عبدالرزاقمهندس    

  شاطر زاده محمد اعظممهندس  
 

  :رتبه سوم مشترکاً

 مهندس بهروز آهنگري  

 مهندس نواب رازمند 

  

   تقدیر هئیت داوران از:
  ربیحاويمهندس جعفر 

 مهندس محمد صادق اسالمی 

 
   تقدیر هئیت داوران در بخش دخانیات از:

 مهندس بهزاد ولی زاده 

 دکتر هاله احمد نیا 



 مهندس غالمعلی شریفی عرب 

 مهندس شهین امانت 

 مهندس لیال ابراهیم زاده 

  

 


