
 حضور با 8921مهر  92روز دوشنبه  شرقی آذربایجان سال کتاب جایزه نخستین برتر نفرات معرفی آیین

 پزشکیان استان، در فقیه ولی نماینده هاشمآل االسالم حجت اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزیر صالحی سیدعباس

 فرهیختگان، از جمعی و پور مدیرعامل خانه کتابنیکنام حسینی ،اسالمی شورای مجلس در تبریز مردم نماینده

 .شد برگزار تبریز المللیبین نمایشگاه محل در نویسندگان و ادبا علماو

 به شرح زیر است: شرقی آذربایجان استانی سال کتاب جایزة اولین تقدیر شایسته آثار

 

 آثار برگزیده

 علوم خالص

 ریاضیات

 .8921ـ تاریخچه ریاضیات، تألیف حسین سیفلو، تبریز: دانشگاه تبریز، 

 

 هنر

 تربیت بدنی

فعالیت بدنی، تألیف جولیا اچ. گویدیک و ادوارد ا. اوجوکا، ترجمه عباسعلی گائینی و اکبر معین و علی  ـ دیابت و

 .8921ضرغامی خامنه و راحله دولگری شرف، تبریز: طنین دانش، 

 

 ادبیات

 نثر معاصر )داستان و رمان(

 .8921ارات علمی و فرهنگی، شرکت انتش: تهران لو،کربالیی مرتضی تألیف برادر، بده قرض را اتـ جمجمه

 

 شعر معاصر

 .8921نیا، تهران: شهرستان ادب، ـ مرا صدا کردی؟، سرودة حسین

 

 نقد ادبی

 .8921سرایان آسیای صغیر، تألیف: ویس دئیرمان چای، ترجمه اسداهلل واحد، تبریز: دانشگاه تبریز، ـ پارسی

 

 تاریخ و جغرافیا

 تاریخ

، تألیف: یحیی آریابخشایش، تهران: تبریزی االسالمثقه آقاعلی میرزا اندیشه و زمانه زندگی،: سربدار سروـ 

 .8921امیرکبیر، 



 

 کودک و نوجوان

 داستان تألیفی

 .8921ـ روی سیم تار، نوشتة حسین قربانزاده، تهران: شهرستان ادب، 

 

 . آثار شایستة تقدیر2ـ2

 شناسیفلسفه و روان

 شناسی روان

 شترک انتخاب شدند:صورت مدو اثر زیر به

 ، ترجمهپامیال لیچ و سوزان کوری، تألیف ـ آموزش کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم با سطح عملکرد باال

 .8921، تبریز: دانشگاه تبریز، شهروز نعمتی و فریبرز فرهادی لنگرودی

یجان، تألیف الرنس هاولز، ترجمه سعید رویکرد تنظیم ه شناختی ـ رفتاری نوجوانان و جوانانـ درمان 

 .8921آغاجی، تبریز: هنراول، قره

 

 دین

 سیره معصومین

آباد، تبریز: عباسالسالم با انصار، تألیف محمدرضا مهدویـ بررسی و تحلیل روابط و مناسبات امام علی علیه

 .8921دشت، مرتضی

 

 علوم خالص

 ریاضیات

 .8921روقی، رضا احمدی، تبریز: دانشگاه تبریز، ـ آنالیز حقیقی، تألیف محمدحسین فا

 

 شناسیزیست

 .8921داران، تألیف هوشنگ نصرتی، تبریز: عمیدی، افشانی و لقاح در گلـ گرده

 

 شناسیزمین

، تألیف اینگرید استوبر و کورت بوخر، اکتشاف و توسعه یهاتا روش ینظر یهااز مدل یی:گرمانیزم یانرژـ 

 .8921بمی، تبریز: دانشگاه تبریز، چشم و محمد شهسواریترجمه کمال سیاه

 



 علوم کاربردی

 پزشکی

 صورت مشترک انتخاب شدند:دو اثر زیر به

صادقان و های قلبی عروقی و اعصاب، تألیف امیر امیریـ مبانی نانوتکنولوژی و کاربرد آن در درمان بیماری

 .8921همکاران، تبریز: عمیدی، 

اللهی، تبریز: دانشگاه های انگلی در حیوانات اهلی، تألیف منیره خردادمهر، احمد نعمتیشناسی بیمارـ آسیب

 .8921تبریز، 

 

 کشاورزی

 .8921ای بر کشاورزی دقیق، تألیف حسین نوید، تبریز: دانشگاه تبریز، ـ مقدمه

 

 هنر

 تربیت بدنی

  .8921دانش، ی، تبریز: طنینهای قلبی ـ عروقی، تألیف بهروز بقائـ فیزیولوژی ورزشی در بیماری

 

 ادبیات

 نثر معاصر )رمان و داستان(

 .8921های آلبالویی، نوشتة مهدی نورمحمدزاده، تهران: شهرستان ادب، ـ نعلین

 

 معاصر شعر

 صورت مشترک انتخاب شدند:دو اثر زیر به

 .8921فرد، تهران: شهرستان ادب، ـ گشایش، سرودة محمد شکری

 .8921شهریار شفیعی، تهران: شهرستان ادب،  ـ پرچم صلح، سرودة

 
 نقد ادبی

 .8921ـ سنگ و سبو، تألیف: بهروز عزبدفتری، تبریز: زبان آکادمیک، 

 

 تاریخ و جغرافیا

 تاریخ

 .8921ـ نگاهی به روزشمار وقایع تبریز، تألیف: بهروز رستمی، تبریز: ستوده، 



 

 یشرقربایجان آذ استانی جایزة کتاب سال اولینهای داوری هزینه

 هزینه ریال مجری موضوع

 2009990999 های فرهنگیواحد جشنواره امور علمی 

 8101990999 واحد پشتیبانی امور اجرایی 

 002,011,111 جمع کل

 


