
 اسامی نهایی پذیرفته شدگان جهت حضور در ایالم

 استان رشته هنری نام خانوادگی نام

 اصفهان تصویرسازی نادری طاقانکی  نسرین

 خراسان رضوی تصویرسازی آقائی  غزاله

 البرز تصویرسازی لیموئی  آناهیتا

 تهران تصویرسازی یگانه  نوبر

 فارس تصویرسازی خوشه چرخ  یاسمن

 گیالن تصویرسازی هاشمی  سیده مریم

 اصفهان تصویرسازی امینی  زهرا

 آذربایجان شرقی تصویرسازی رخ فروز  تینا

 گیالن تصویرسازی لشنی  مهرآسا

 البرز تصویرسازی محمدی  شیدا

 اصفهان تصویرسازی رام هرند  فاطمه

 یزد تصویرسازی قانعی بافقی  زینب

 زنجان عکاسی بیات بهرام

 مازندران عکاسی کیانی مهر پروانه

 سمنان عکاسی طحان اسماعیل

 قم عکاسی شاه محمدی زهرا

 مازندران عکاسی شفیعی غزل



 یزد عکاسی کریمی زاده علی

 کرمانشاه عکاسی شامبیاتی صبا

 کرمانشاه عکاسی دشتی مریم

 خراسان رضوی عکاسی رضایی جواد

 تهران عکاسی ملکی علی

 کرمانشاه عکاسی صادقی نگار

 کردستان عکاسی مجیدی شکیب

 آذربایجان شرقی عکاسی شهسواری علی

 قزوین عکاسی نظری عالقه بند امیرحسین

 آذربایجان غربی عکاسی اسماعیل زاد قالقاچی مریم

 البرز عکاسی کربالیی محمد علی

 خوزستان عکاسی انصافی سیاوش

 کرمان عکاسی علیخانی محمد

 فارس عکاسی پوراسمعیلی پگاه

 آذربایجان شرقی عکاسی بقال اصغری باغمیشه محمد

 اصفهان کاریکاتور راعی محمد

 خوزستان کاریکاتور نجفی نژاد محمد

 آذربایجان شرقی کاریکاتور ملک اوغلی  مژده

 کهگیلویه و بویراحمد کاریکاتور راسترو علی



 کردستان کاریکاتور گلشنی صدف

 کرمانشاه کاریکاتور نیازی عارف

 زنجان کاریکاتور مقدم زهرا

 اردبیل کاریکاتور فرخی جمادی محسن

 خراسان رضوی کاریکاتور سنچولی حورا

 بوشهر کاریکاتور حسن زاده  لیدا

 تهران مجسمه  الساعدی فاطمه

 تهران مجسمه باقري آناهیتا

 تهران مجسمه رئوفیان آیناز

 تهران مجسمه خداداد  ملیکا

 البرز مجسمه اکرامی نسب  بهار

 خراسان رضوی مجسمه جنگی امیر 

 زنجان مجسمه آبیار سارا

 تهران مجسمه حیدرزاده  رعنا

 تهران مجسمه دیاریان  زهرا

 کرمان مجسمه دهش مجتبی

 اصفهان مجسمه دادخواه صفورا

 خراسان رضوی گرافیک مرادی هومن 

 تهران گرافیک پارچه بافی دیبازر  پارسا 



 تهران گرافیک آل معصوم  دانیال

 تهران گرافیک ایزدی امیرسام 

 فارس گرافیک ایلی محمدصادق 

 تهران گرافیک کاظم پور  سید علی  

 خراسان شمالی گرافیک علیپور محمدرضا

 مازندران گرافیک خاکساری پگاه

 مرکزی گرافیک ربیعی محمد

 ایالم گرافیک کهزادیان دانیال

 تهران گرافیک برادران مریم

 اصفهان گرافیک قنواتی زاده  دنیا

 کرمانشاه گرافیک احمری آرمان

 همدان گرافیک زارعی افشین

 اصفهان گرافیک حقیقی مهدی

 هرمزگان گرافیک انصاری زهرا

 خراسان رضوی گرافیک محمدنیا یلدا

 خراسان رضوی گرافیک کردستانی مهراسا 

 لرستان گرافیک توکلی میالد

 تهران خوشنویسی نصیری امیرعباس  

 خراسان شمالی خوشنویسی صادقی توحید



 خوزستان خوشنویسی نظری نژاد  مسعود

 مازندران خوشنویسی حسن پور  نیما

 تهران خوشنویسی جعفری صابری  نیوشا

 سیستان و بلوچستان خوشنویسی پروین امیرعباس  

 قزوین خوشنویسی حمیدی ایمان

 قزوین خوشنویسی سلیمانی حمیدرضا

 بوشهر خوشنویسی شاه حسینی  حامد

 ایالم خوشنویسی محمدی فر  امیررضا

 اردبیل خوشنویسی محرم زاد  محمد تقی

 کرمانشاه نگارگری حسینی معصومه 

 خوزستان نگارگری بیلکی میالد

 تهران نگارگری شهرابی شیما

 مرکزی نگارگری بلورچی محمد

 قم نگارگری پارسا محمد رضا

 قزوین نگارگری تقوی فاطمه سادات

 قزوین نگارگری نظری فاطمه 

 خراسان رضوی نگارگری موراسبانی فاطمه

 تهران نگارگری حقی مهرنوش

 البرز نگارگری زنده دل کیمیا 



 قزوین نگارگری مجدی زینب 

 اصفهان نقاشی سلمانی زاده سودابه

 تهران نقاشی نیک محمدی ملیکا

 آذربایجان شرقی نقاشی نیکورای محمد علی

 تهران نقاشی اکبری زاهد سروش 

 تهران نقاشی خسروی مجتبی

 لرستان نقاشی فتحی  فاطمه

 البرز نقاشی روزبیانی آیدا

 تهران نقاشی قوچی ثمین 

 البرز نقاشی شاهرخی فرد فائزه

 تهران نقاشی باقری حیدری رضوان

 البرز نقاشی سرمدی زینب 

 اصفهان نقاشی انوریان فرد مائده

 اصفهان نقاشی رحیمی کیمیا 

 اصفهان نقاشی کریمی پردیس 

 تهران نقاشی مهراد ریحانه 

 آذربایجان شرقی نقاشی ملک محمدپور فاطمه 

 آذربایجان شرقی نقاشی واحدی آذر  علیرضا

 اردبیل نقاشی حاج اسماعیلی لیال 



 خراسان رضوی نقاشی باقری فاطمه

 آذربایجان شرقی طراحی معینی مهدی

 آذربایجان شرقی طراحی حیدری فرشید

 تهران طراحی پاشنا ابوالفضل

 آذربایجان شرقی طراحی توکلی مصطفی

 آذربایجان شرقی طراحی طباطبایی کلجاهی فردین

 تهران طراحی قرنجیک نازنین

 اصفهان طراحی اشرف منصوری هما

 آذربایجان شرقی طراحی ایزدپناه سهند

 البرز طراحی پادار محدثه

 خراسان شمالی طراحی جوادزاده حسام الدین

 تهران طراحی خالقی یاسمن

 اردبیل طراحی وقری نیکو

 تهران طراحی سلطان محمدی الهام

 لرستان طراحی بشیری گودرزی علیرضا

 


