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 رتبه استان سمت عنوان اثر نام ونام خانوادگی ردیف

 اول تهران دانشجو شبکه مجازی سعیده الوان 1

 دوم هرمزگان دانشجو شبکه مجازی گنج آبادیحسین حوت  2

 سوم آذربایجان شرقی دانشجو شبکه مجازی اسماعیل فتحی 3

 اول آذربایجان شرقی دانشجو اپلیکیشن رضا قربانی 4

 دوم خراسان رضوی دانشجو اپلیکیشن امیر عباس اسمی زاده 5

 سوم هرمزگان دانشجو اپلیکیشن محمد جعفر پور 6

 اول گلستان دانشجو شعر گلناز آدینه زاده 7

 اول خراسان رضوی دانشجو شعر مهدی صحرایی 8

 دوم البرز دانشجو شعر علی آرامش 9

 سوم بوشهر دانشجو شعر حمیده شنبدی 10

 اول البرز دانشجو داستان نویسی زهرا محمدی 11

 دوم هرمزگان دانشجو داستان نویسی رامین اکبری امیرحاجلو 12

 سوم آذربایجان غربی دانشجو داستان نویسی لیال محمدی الله لو 13

کتابتلخیص  حسین سامیان 14  اول فارس دانشجو 

 دوم فارس دانشجو تلخیص کتاب علی معتمد 15

 سوم بوشهر دانشجو تلخیص کتاب آیدا حمیدیان 16

 اول اصفهان دانشجو مقاله نویسی مریم شاکری 17

 دوم همدان دانشجو مقاله نویسی فاطمه همتی خواه 18

 سوم گلستان دانشجو مقاله نویسی زکیه شهرکی 19

 سوم یزد دانشجو نقاشی خط رضا صالحیانمحمد  20

 اول آذربایجانشرقی دانشجو نمایشنامه نویسی اسماعیل فتحی 21



 سوم کرمان دانشجو نمایشنامه نویسی نجمه شیبانی 22

 سوم فارس دانشجو نمایشنامه نویسی سعید گودرزی 23

 سوم همدان دانشجو نقاشی کیمیا نگینی 24

 سوم آذربایجان غربی دانشجو نقاشی ابراهیم مسگری 25

 سوم تهران دانشجو نقاشی اکبر مخبری 26

 اول فارس دانشجو نسخ زرآسا رجایی دستغیب 27

 دوم الکترونیک دانشجو نسخ روح اله اکبری 28

 دوم نجف اباد دانشجو نسخ حمید عندلیب 29

 سوم فارس دانشجو معرق و منبت زهرا قائدی 30

 اول فارس دانشجو نستعلیق مینا ابراهیمی فرد 31

 دوم کرمان دانشجو نستعلیق محمد مهران بازرگان 32

 سوم آذربایجان شرقی دانشجو نستعلیق کیانا نظرزاده 33

 اول همدان دانشجو ثلث آرشام خرسند پور 34

 سوم آبادان دانشجو ثلث سید احسان حسینی اصل 35

 سوم غربیآذربایجان  دانشجو طراحی پوستر حامد خیری 36

 دوم آذربایجان شرقی دانشجو عکس سارا محبوبی 37

 سوم کرمان دانشجو عکس زهرا جهانبخشیان 38

 دوم تهران دانشجو فیلم کوتاه سجاد شیخ باغی 39

 اول آذربایجان شرقی دانشجو پویا نمایی مهدی هدائی 40



 استاد                                                                                         

 دوم مرکزی  استاد شعر عباس احمدی 41

 سوم فارس استاد شعر سید احمد موسوی مقدم 42

 سوم خراسان رضوی استاد شعر مجتبی گلی 43

 سوم مازندران استاد شعر نرجس فلکیان 44

 اول آذربایجان شرقی استاد تلخیص کتاب سید محمود طباطبایی 45

 دوم فارس استاد تلخیص کتاب مریم بهادری 46

 سوم آذربایجان غربی استاد تلخیص کتاب علی قاسمی 47

 اول فارس استاد مقاله نویسی یلدا شهروان 48

 دوم نجف اباد استاد مقاله نویسی فاطمه سلمانی 49

 سوم کرمان استاد مقاله نویسی معصومه منگلی 50

 اول آربایجانشرقی استاد نقد کتاب بیتا دلنواز 51

 سوم کرمان استاد نقد کتاب مجتبی منوچهری 52

 سوم آذربایجان شرقی استاد طراحی پوستر حبیب مطیع قادر 53

 اول مرکزی استاد نسخ محمد صالحی 54

 اول قزوین استاد نستعلیق محمد حسن مال حاج آقایی 55

 دوم خوزستان استاد نستعلیق رهبر روغنی  56

 سوم مرکزی استاد نستعلیق سمانه کربالیی مهدی 57

 اول آذربایجان شرقی استاد ثلث امیر خدامحمدی 58

 دوم قم استاد ثلث حسین صفدری 59



 کارمند                                                                                      

 اول همدان کارمند شعر عزیز کمالیان 60

 دوم خراسان رضوی کارمند شعر حسین شکیبی نیا 61

 سوم مرکزی کارمند شعر مریم قاسمی 62

 دوم آذربایجان شرقی کارمند طراحی پوستر عادل نجفی آذر 63

 سوم آذربایجان شرقی کارمند نقاشی خط ابوالفضل عباسی بهرام 64

 اول الکترونیک کارمند نستعلیق مهدی کاشیان 65

 دوم چهارمحال کارمند نستعلیق پروین جمشیدی جعفرآبادی 66

 سوم نجف اباد کارمند نستعلیق معین شماعی 67

 دوم مازندران کارمند نقاشی امید باوند چالی 68

 سوم اصفهان کارمند عکس داود نیک سرشت 69

 سوم فارس کارمند عکس علیرضا قانعی 70

 

 


