
 بخش جنبی

 

 

 

 بخش دلنوشته .2

 رتبه عنوان شهر معلولیت خانوادگینام و نام 

جسمی  عظیمه ایرانپور

 حرکتی

 اول ترانه مادر اصفهان

 دوم تشویش جهانت را در چشمانم بریز تبریز ندارد دنیز عاشقی

 نور، مازندران، نابینا عاطفه حیدرزاده

 روستای لزیر

 سوم سالم ضامن آهو

     

 

 

 بخش عکس .3

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

 تقدیر  تهران ندارد محمدعباس نژادفرد

 تقدیر  بندر انزلی ندارد شقایق شیراوژن

 تقدیر  مشهد ندارد احمد فیاض

 تقدیر  اصفهان ندارد زهرا حاجیزاده

 

 

 

 بخش تیتر .1

 نام و نام خانوادگی معلولیت شهر عنوان رتبه

 شهرام نیکویان ندارد سیرجان -کرمان کوتاه قامت بلند همت اول

 آزاده خرم ندارد ایالم دنیای  موفقیت پشت دیوار سکوت دوم

 توحید مهدوی ندارد اردبیل معلولیت یا مظلومیت سوم



 بخش کاریکاتور .4

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

جسمی  سهیل محمدی

 حرکتی

 دوم  اراک

 سوم  شیراز ناشنوا مریم پگاه راد

 

 

 بخش خبر .5

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

درصد معلولیت شنوایی قابل پیشگیری 75 ایالم ندارد آزاده خرم

 است

 اول

 دوم جامعه به توانمند شدن معلوالن کمک کند کرمانشاه ندارد فرزاد نویدی

مناسب سازی معابر فقدان برنامه جامع جهت  اردبیل ندارد توحید مهدوی

 اردبیل برای معلوالن

 سوم

جسمی  ساجده رضوی زاده

 حرکتی

 سوم  اصفهان

 

 

 بخش داستان کوتاه .6

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

 اول عزت کنگو شیراز شنوایی زهره پوربابکان

 دوم عروسک لولیتا شیراز ناشنوا وحید چهره عالم

جسمی  فاطمه طایی

 حرکتی

 سوم  سمیرم

  



 بخش مصاحبه مکتوب .7

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

جسمی  ربابه محمدزاده

 حرکتی

 اول مصاحبه با همسر پزشک مدافع سالمت آمل

 ومد می خواهم دنیا را با چشم های خودم ببینم اصفهان ندارد طاهره شفیعی

 

 مریم خباز

 سوم ما خوبیم تهران ندارد

 تقدیر ویژه  بابل ندارد سعیدپورفاطمه 

 

 

 بخش مقاله اجتماعی .8

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

بار دیگر هیاهوی تبلیغاتی و بهره مندی مبهم  اصفهان نابینا نگین حیدری

 معلولین از حقوق خود

 اول

 ومد ماه افتخار به معلولیت یزد ندارد عاطفه ابراهیمی

جسمی  علی صمدی

 حرکتی

 سوم متراژ دست و پا یا متراژ اراده مشهد

 

 

 بخش گزارش مکتوب .9

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

 اول یک روز با عصای سفید تهران ندارد مریم خباز

 دوم کمتر دیده شده ها در کرونا اصفهان ندارد سیده پروین امامی

 سوم بی سر و صدا کارآفرینی تهران ندارد نرگس خانعلی زاده

 سوم هرگز از پای نیفتاده مشهد ندارد الهام مهدیزاده

 

 



  گزارش صوتی و تصویری .10

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

جسمی   شبنم جمشیدی پی

 حرکتی

 اول  چند دقیقه با من باش بندر انزلی

-مازندران ندارد  سیده حکیمه موسوی

 ساری

 ومد  معلول ذهنیگزارش تصویری سه 

جسمی  امید شفیعه

 حرکتی

 سوم  مستند نگاری مشکالت مناسب سازی یک خیابان اصفهان

 

 

 فیلم و کلیپ تصویری .11

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

 اول رهام همدان ندارد رحیمی زینب

 دوم معلولیت ناتوانی نیست اصفهان ندارد ریحانه رضوی زاده

جسمی  امید شفیعه

 حرکتی

 سوم اتیسم اصفهان

 تقدیر ویژه اجرای سرود ناشنوایان شهرضا ندارد میریمحمدرضا 

 

 

 بخش پوستر .12

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

 تقدیر کرد ا در جایگاه سوم می توان( رشیراز -ناشنوا -طرح)مریم پگاه راد یکفقط صرفا  وتبه اول و دوم نداشته این بخش ر رد

 

 

 

 

 



 بخش طنز .13

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

علی آباد   -گلستان ندارد وحید حاج سعیدی

 کتول

 اول 

 دوم  قروه -کردستان جسمی حرکتی صباح سلطانی

 سوم  تبریز نابینا آنیتا سرتیپی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اصلی

 بخش فن بیان و گویندگی .14

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

 اول  اصفهان جسمی حرکتی فریبا قربانی

 اول  همدان نابینا مهری سادات مشعشع

 نور، مازندران، نابینا عاطفه حیدرزاده

 روستای لزیر
 دوم 

 سوم  اصفهان نابینا فائزه علی اکبری

     



 )رتبه اول نداشت(بخش کلیپ .1

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

 دوم مشکالت والیبال نشسته تربت حیدریه کم بینای شدید الیاس اصغری

 سوم بازار داغ سرقت  وسایل معلوالن تهران ندارد حمیدرضا بوجاریان

 

 بخش گزارش .2

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

 اول سفر در خاطره معلوالن تهران ندارد سوگل دانایی

تضییع حقوق نابینایان از سوی شرکت  ورامین ندارد محدثه جعفری

 هواپیمایی

 دوم

 موانع رفع به مسووالن تعهد عدم دلیجان-مرکزی جسمی حرکتی رحمان دالوری

 معلوالن اجتماعی

 سوم

 گری مطالبه جایگاه بررسی اصفهان نابینا محمدجواد خادمی

 میان در نمعلوال واکسیناسیون

 نهاد مردم تشکلهای

 سوم

 

 بخش گفتگو) این بخش رتبه اول ندارد( .3

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

 جهانی سفر از «جامعه آوای» روایت تهران ندارد علی البرزی

 معلول دو

 دوم

 سوم کوتاه قامت بلند همت سیرجان-کرمان ندارد شهرام نیکویان

 

 بخش مقاله .4

 رتبه عنوان شهر معلولیت نام و نام خانوادگی

 علی عباسی

 اعظم نقوی

 سمیرا سادات بدخشیان

 فائزه علی اکبری

 جسمی حرکتی

--- 

--- 

 نابینا

چگونگی رفتار صحیح با افراد دارای  اصفهان

 معلولیت در جامعه

 اول

ضرورت سازگاری هتل ها با نیازهای  اصفهان ندارد نسیم خورسندی

 معلوالن و سالمندان

 دوم



 معلولین بزرگ مطالبه ازدواج؛ اصفهان  ثنا روغنی

 اصفهانی

 دوم

 سوم  اصفهان جسمی حرکتی حامد ایزدی

 


