
مالحظاتجنسیتاستانرشتهگرایشنام و نام خانوادگی 

دختراردبیلرسانه وفضاي مجازيوبالگمعصومه اثباتی

دختراردبیلرسانه وفضاي مجازيوبالگفاطمه حقی

دختراردبیلمقاله پژوهشیپژوهشزهرا لطفی

دختراردبیلداستانادبیشکیال تقی اوغلی

دختراردبیلمجسمه سازيدستی و تجسمیسارا رستمی

دختراردبیلفیلم کوتاهمستند داستانیمبینا خدایی

دختراصفهانشعرادبیپرنیان  کعبه زاده

دختراصفهانشعرادبیمهسا  حیدري

دختراصفهانشعرادبیفري مهر  فروغی

دختراصفهانداستانادبی فاطمه افشاري

دختراصفهانداستانادبی سیده سارا اعتصامی

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايمهدیس حسین زاده      

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايآیدا سپاهی      

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايیاسمن شفیعی     

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه اينرگس طبیبی جبلی     

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايزهرا شیرعلی      

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايفاطمه پیري      

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکی لیال نعمتی     

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیفاطمه زهرا خسروي      

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکی مطهره صادقی     

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیالهه حسن پور       

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکی فاطمه یوسف زاده      

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیزهرا جبار      

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازيوبالگعسل هاشمی

دختراصفهانرسانه وفضاي مجازيوبالگانوشه کاویانی

دختراصفهانقالیبافیدستی و تجسمیمائده یلمه

دختراصفهانقالیبافیدستی و تجسمیفاطمه احمدي

دختراصفهانجاجیم بافیدستی و تجسمیماهروز آرامی

دختراصفهانجاجیم بافیدستی و تجسمیفاطمه میراعالیی

دختراصفهانقلم زنیدستی و تجسمیلیال رمضانی

دختراصفهانخاتم کاريدستی و تجسمیمریم اعتباري

دختراصفهانمعرق کاريدستی و تجسمیهانیه اسدي

دختراصفهانپته دوزيدستی و تجسمیمحدثه غزاله

دختراصفهاننقاشی خطدستی و تجسمیفاطمه رحیمی کاجی

دختراصفهاننقاشی خطدستی و تجسمیزهرا رفیعی

دختراصفهانگواشدستی و تجسمینازنین خراجی

دختراصفهانآب مرکبدستی و تجسمیطوبی مختاري

دختراصفهانآب مرکبدستی و تجسمیملیکا ایمانی

دختراصفهانقلم فلزيدستی و تجسمیفائزه بهران وند

دختراصفهانقلم فلزيدستی و تجسمیشکیبا معماري

دختراصفهانطراحی با مداددستی و تجسمیوجیهه شهابی

1398تابستان   دوره مسابقات فرهنگی هنري  مرحله کشوري  سی و هفتمین به  راهیافتگانجدول اسامی 



دختراصفهانطراحی با ذغالدستی و تجسمیفرزانه مبینی

دختراصفهانطراحی با ذغالدستی و تجسمیمحیا فالح

دختراصفهاننگارگريدستی و تجسمیمیترا شفیعی

دختراصفهانتذهیبدستی و تجسمیفرناز فاضلی

دختراصفهانتشعیردستی و تجسمیسکینه بنیادي

دختراصفهانکاریکاتوردستی و تجسمیمینا جعفري

دختراصفهانمدادرنگیدستی و تجسمیزهراسادات حسن پور

دختراصفهانمدادرنگیدستی و تجسمیفاطمه بنایی

دختراصفهانآبرنگدستی و تجسمیمحبوبه مظاهري

دختراصفهانآبرنگدستی و تجسمیمهشید نادري

دختراصفهانپاستلدستی و تجسمیرزا رضایی

دختراصفهانپاستلدستی و تجسمیشیوا ارجکی

دختراصفهانطراحی پوستردستی و تجسمیزینب استادیان میرگلی

دختراصفهانطراحی آرمدستی و تجسمیمینو موتمن

دختراصفهانچاپ دستیدستی و تجسمیسارا حاجی ابراهیمی

دختراصفهانمینا کاريدستی و تجسمیفاطمه کرمی

دختراصفهانمینا کاريدستی و تجسمیسیده سادات هاشمی زاده

دختراصفهانمقاله پژوهشیپژوهشمرضیه فالحتی

دختراصفهاننقد ادبیپژوهشملیکا قرائتی منش

دختراصفهاننقد ادبیپژوهشمدیا آقا داودي

دختراصفهان(سنتی)نــیتکنوازي مریم توکلــــی 

دختراصفهانعــودتکنوازي سوگل  ذرخـــش

دختراصفهانکمانچهتکنوازي فرزانه مهـــدي زاده

دختراصفهانویلنسلتکنوازي ساناز جمشیدیــان

دختراصفهانویلنتکنوازي شمیم شاهمرادي

دختراصفهانفلوتتکنوازي سارا فـــالحی 

دختراصفهانفلوت کلیدارتکنوازي غزاله  رضاخــواه

دختراصفهانسنتورهمنوازيآیدا عباسی

دختراصفهانتنبکهمنوازيشاداب بهروزي نیا

دختراصفهانفیلم کوتاهداستانیشمیم کورنگ بهشتی

از بخش مستند داستانیدختراصفهانفیلم کوتاهمستند فاطمه حسن زاده

دختراصفهانفیلم کوتاهنماهنگ مرضیه کاظمی

دختراصفهانفیلم کوتاهپویانماییزینب شاه باال

دختراصفهانفیلم کوتاهپویانماییمریم دهقان نژاد

دختراصفهانهنرهاي نمایشینمایش عروسکینگار اعظمیان

دختراصفهانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیفریماه فقري

دختراصفهانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیطهورا مالیحیی

دختراصفهانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیسارا پرورش

دختراصفهانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمحدثه کریمی

دختراصفهانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیساغر سلطان محمدي

دختراصفهانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمینا شاه نظري

دختراصفهانهنرهاي نمایشینمایش عروسکینهال پوالدي

دختراصفهانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیشمیم شاه آبادي



مربی فنی آزادزناصفهانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمرضیه اشرفیان

مربی پرورشی آزادزناصفهانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیصدیقه اسماعیلی

دختراصفهانهنرهاي نمایشینقالیماندانا رضایی

دختراصفهانشعرادبیزهرا کیان آرا

دختراصفهانفیلم کوتاهمستند مهشید جانقربان

عشایر دختراصفهان مینا کاريدستی و تجسمیفاطمه زهرا داستان پور

دخترالبرزرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکی نسترن مغربی     

دخترالبرزرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیحدیثه عزیزي     

دخترالبرزرسانه وفضاي مجازيوبالگفاطمه احمدنژاد

دخترالبرزرسانه وفضاي مجازيوبالگفاطمه کاتبی

دخترالبرزطراحی با ذغالدستی و تجسمیماهان حاجی حسینلو

دخترالبرزنقد ادبیپژوهشعسل امینی

دخترالبرز(سنتی)نــیتکنوازي   کیــــانا نمیـــرانیان

دخترایالمرسانه وفضاي مجازيوبالگفاطمه بسطامی

دخترایالمهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیپارمیس رستمی

افکتدخترایالمهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیشکیال حاتمی منفرد

دخترایالمهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیهانیا یاسمی

دخترایالمهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانینگین منتی

دخترایالمهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفاطمه ساري زاده

دخترایالمهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیچیمن رازي

کارگردان دانش آموزدخترایالمهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانینگار جعفري

مربی پرورشی رسمیزنایالمهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیبتول مالئی

دخترآذربایجان شرقیرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايمریم السادات رضوي      

دخترآذربایجان شرقیرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايمریم پور رضا      

دخترآذربایجان شرقیرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکینازنین سروري نژاد      

دخترآذربایجان شرقیرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیشیوا بنا معتقد      

دخترآذربایجان شرقیرسانه وفضاي مجازيوبالگدالرام بابا زاده

دخترآذربایجان شرقیمقاله پژوهشیپژوهشاسما باشعور

دخترآذربایجان شرقیمقاله پژوهشیپژوهشسودا میرزایی

دخترآذربایجان شرقیداستانادبیزهرا اشرفی

دخترآذربایجان شرقیگلیم بافیدستی و تجسمیسمیه عمرانی

دخترآذربایجان شرقیآبرنگدستی و تجسمیفاطمه نظري زنور

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودسما شجري

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودزهرا فاقد نوبري

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودفریماه پاشائی

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودفرین جوادي

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودژینا سلطانی

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودآیتک نمروري

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودمهسا ترابی

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودباران رحیمی

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودثنا شیري

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودشینا امتیازي

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودهیال حسین زاده



دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودمارال خاذن

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودمهرناز دواتگري

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودآیلین مرتضوي

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودسمانه باقري رزقی

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودساغر حمزه پور

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودسارا پور هدایتی

دخترآذربایجان شرقیتلفیقیســـرودریحانه همت فري

دخترآذربایجان شرقیپیانو کالسیکتکنوازي پانیذ خاکــــپور

دخترآذربایجان شرقیپیانو کالسیکتکنوازي نیکو ناموري

دخترآذربایجان شرقیدف تکنوازي وحیده نقیبــی

دخترآذربایجان شرقیفیلم کوتاهداستانیپردیس افتخارزاده

دخترآذربایجان شرقیفیلم کوتاهپویانماییزهرا ابراهیمیان

دخترآذربایجان شرقیفیلم کوتاهپویانماییسنا رحمان زاده

زنآذربایجان شرقیهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايهیال نایبی

دخترآذربایجان شرقیهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايترانه نظم آرا

دخترآذربایجان شرقیهنرهاي نمایشینمایش صحنه اينساء باحجب ابراهیمی

دخترآذربایجان شرقیهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايسارا دانش مهر

دخترآذربایجان شرقیهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايلعیا آقاپور

مربی فنی آزادزنآذربایجان شرقیهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمینا اکبري

دخترآذربایجان شرقیهنرهاي نمایشینقالیفاطمه شعبانیان 

مربی پرورشی رسمیزنآذربایجان شرقیهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايهاجر  دادگر علمداري

دخترآذربایجان غربیرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکی مهسا حاجی حسینلو      

دخترآذربایجان غربیرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیرقیه قلی زاده     

دخترآذربایجان غربیداستانادبیشهرزاد  جمالی

دخترآذربایجان غربیثلثدستی و تجسمیمعصومه امامی

دخترآذربایجان غربیعکاسیدستی و تجسمیآیدا افشاري نژاد

دخترآذربایجان غربیفیلم کوتاهپویانماییباران افرا

دختربوشهرشعرادبیهانیه  احمدي

دختربوشهرشعرادبیفاطمه  میرزایی

دختربوشهرداستانادبیفاطمه زنگنه نژاد

دختربوشهرداستانادبیسوگل حفارمجرد

دختربوشهرقالیبافیدستی و تجسمینسترن بهرامیان

دختربوشهرطراحی با ذغالدستی و تجسمیزهرا عارف

دختربوشهرنگارگريدستی و تجسمینرجس دانا

دختربوشهرپاستلدستی و تجسمیملیکا شجاعی پور

دختربوشهرعکاسیدستی و تجسمیمهرناز قنبري شیري

دختربوشهرمقاله پژوهشیپژوهشفائزه گهتویی

دختربوشهرمقاله پژوهشیپژوهشسید ملیکا حسینی

دختربوشهرمقاله پژوهشیپژوهشمهسا ادیب نیا

دختربوشهرنی انبـــانتکنوازي زهرا زیـــارتی

دختربوشهرهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیشیوا اسدي

دختربوشهرهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیالهه طاهري

دختربوشهرهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیشقایق ابراهیمی



دختربوشهرهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفاطمه محمدي

دختربوشهرهنرهاي نمایشی نمایشنامه خوانی زهرا احمدي ب

کارگردان دانش آموزدختربوشهرهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفاطمه صالحی

مربی پرورشی  ؟زنبوشهرهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفاطمه بحرانی

دختربوشهرهنرهاي نمایشینقالیغزل بهزادي

دخترچهارمحال بختیاريشعرادبینجمه  رفیعی 

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودرویــا عوضـــی

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودمحــــدثه  موســوي

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودفاطمه  دست پاک

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودفاطمه بویـــري

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودفرزانه  خالــــدي

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودزهـــرا خلیــــل مقدم

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودفائزه  امیــــري

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودریحانه  بابااحمــــدي

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودفاطمــــه جلیـــل طاهري

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودفاطمــه جلیـــل پیــران 

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودامنـــه نظـــري

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودآیـــدا صــــادقی

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودفاطمـــه نـــوروزي

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودمهشیـــد سلیمـــانی

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودفـــائزه حسیـــنی

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودمعصـــومه زاهـــدي

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودخدیجـــه قـــادري

دخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودنرگــــس  شهبـــازي

مربی فـــنیدخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرود      ؟؟؟  کیــــانی   

مدیر سرپرست گروهدخترچهارمحال بختیاريمحلیســـرودمریم    طهماســبی

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودزهرا فتاحی

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودزهرا امیري

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودفرشته امیري

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودفاطمه موسوي

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودنگارخلیل مقدم

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودشیدا امیري

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودساغرمحمودیان

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرود(ح)فاطمه محمودیان

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودفاطمه امیري

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـروداکرم شیرانی

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودعاطفه مالکی

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودمعصومه رحیمی

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرود(غ)فاطمه امیري

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودزهرا شیرانی

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودزهرا مرادي

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودمریم جوانکی

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودفاطمه محمودي



دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودزهرا محمودي

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودسهیال الیقی

دخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرودمحبوبه محمودیان

مدیر سرپرست گروهدخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرود                     فاطمه امیــــري

مربی فـــنیدخترچهارمحال بختیاريتلفیقیســـرود             لیـــال جلیـــل مهـــد

دخترچهارمحال بختیاريسنتـــورتکنوازي سحراسماعیلی

دخترچهارمحال بختیاريسه تار تکنوازي یلدا احمدي

دخترچهارمحال بختیاريفیلم کوتاهپویانماییریحانه دورعلی

دخترچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه اينسیم امینی

دخترچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزهرا حیدري

دخترچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزهرا خدابخشی

دخترچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمینا رضایی

دخترچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزهرا زمانی

دخترچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزینب شاه منصوري

دخترچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزهرا محمدي

دخترچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايفاطمه حسین زاده 

دخترچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايفاطمه محسنی

دخترچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايفاطمه خدابخشی

دخترچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايهستی قائدي

دخترچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزکیه حیدري

مربی فنی آزادزنچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمینا حیدري

پرورشی رسمیزنچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايفاطمه شکوهی

دخترچهارمحال بختیاريهنرهاي نمایشینقالینگین نادري لردجانی

دخترچهارمحال بختیاريداستانادبیشقایق صفیان

دخترچهارمحال بختیاريمقاله پژوهشیپژوهشخدیجه کارگر

دخترچهارمحال بختیاريقالیبافیدستی و تجسمیفاطمه جلیلی

دخترچهارمحال بختیاريمنبت کاريدستی و تجسمینسرین بهاري

دخترچهارمحال بختیاريشکسته نستعلیقدستی و تجسمیمائده اکبري

دخترچهارمحال بختیاريگواشدستی و تجسمیکیمیا یوسفی

دخترچهارمحال بختیارينقشه قالیدستی و تجسمیریحانه نوروزیان

دخترچهارمحال بختیاريچاپ دستیدستی و تجسمیهانیه سلمانی

دخترچهارمحال بختیاريرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیشقایق توکلی     

دخترچهارمحال بختیاريرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیشکوفه توکلی      

دخترچهارمحال بختیاريرسانه وفضاي مجازيوبالگحدیث باقري

دخترخراسان جنوبیرسانه وفضاي مجازيوبالگمائده شیخی

دخترخراسان جنوبیگلیم بافیدستی و تجسمیفریبا رحیمی

دخترخراسان جنوبیپته دوزيدستی و تجسمیزهرا حضرتی سیدزاد

دخترخراسان جنوبیپته دوزيدستی و تجسمیفاطمه سنجري

دخترخراسان جنوبیکاشی کاريدستی و تجسمیحلیمه داوري

دخترخراسان جنوبیتصویرسازيدستی و تجسمیسارا ایوبی

دخترخراسان جنوبیکمانچهتکنوازي فاطمه ابرو فراخ

دخترخراسان رضويشعرادبینرگس  سادات موسوي

دخترخراسان رضويرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايمعصومه ابراهیمی      



دخترخراسان رضويرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه اينعیمه توانا     

دخترخراسان رضويرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايلیدا لطفی      

دخترخراسان رضويرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايفاطمه قهارمارشک      

دخترخراسان رضويرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیسحر جعفري     

دخترخراسان رضويرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیمبینا اسفندیاري     

دخترخراسان رضويرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیفرناز قربانی     

دخترخراسان رضويرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیمهال مندوک       

دخترخراسان رضويرسانه وفضاي مجازيوبالگیاسین کالته عربی

دخترخراسان رضويرسانه وفضاي مجازيوبالگیلدا استیري

دخترخراسان رضويرسانه وفضاي مجازيوبالگزهرا پیش آهنگان

دخترخراسان رضويمقاله پژوهشیپژوهشفاطمه سادات حسینی راد

دخترخراسان رضويمقاله پژوهشیپژوهشصهبا کریمی

دخترخراسان رضويمقاله پژوهشیپژوهشنرگس علیجان نوده پشگی

دخترخراسان رضوينقد ادبیپژوهشسید پریا حسینی

دخترخراسان رضوينقد ادبیپژوهشکوثر رضایی

دخترخراسان رضويداستانادبیشیرین  جواهري

دخترخراسان رضويجاجیم بافیدستی و تجسمیفاطمه نوروزي ضرابی

دخترخراسان رضوينمدمالیدستی و تجسمیعصمت حضرتی

دخترخراسان رضويمعرق کاريدستی و تجسمیفاطمه دادپناه

دخترخراسان رضويطراحی با مداددستی و تجسمیپرنیا جمعه پور

دخترخراسان رضويتشعیردستی و تجسمیپریسا خوشی

دخترخراسان رضوينقشه قالیدستی و تجسمیزهرا تقی پور

دخترخراسان رضويکاریکاتوردستی و تجسمیفاطمه کدخدایی

دخترخراسان رضويپاستلدستی و تجسمیحدیثه اسکندري

دخترخراسان رضويعکاسیدستی و تجسمیآیدا تیموري شبان

دخترخراسان رضوينقاشی دیجیتالدستی و تجسمیکیمیا حسین زاده سرابی

دختـرخراسان رضويدایــرهتکــــنوازي   فاطمــه          رمضانی

دختـرخراسان رضويتنبــکتکــــنوازيریحانه  خالــدار

دخترخراسان رضويتـــارتکنوازي کیمیا قارونی

دخترخراسان رضويدوتارتکنوازي کوثر حیـــاتی

دخترخراسان رضويدوتارتکنوازي پریا واحـــدي

دخترخراسان رضويویلنتکنوازي هستی فاضل

دخترخراسان رضويپیانوکالسیکتکنوازي پریا مومنی نسب

دخترخراسان رضوي(دوتار)محلیهمنوازيیاسمن شهسواري

دخترخراسان رضوي(دوتار)محلیهمنوازيمبینا خواجه احمدي

دخترخراسان رضوي(دوتار)محلیهمنوازيفاطمه عرب

دخترخراسان رضوي(دوتار)محلیهمنوازيآیناز صدقیانی

دخترخراسان رضوي(دوتار)محلیهمنوازيپردیس نورمحمدي

دخترخراسان رضويسه تار تکنوازي فاطمه معظمی 

دخترخراسان رضويفیلم کوتاهمستند مطهره آزادي

دخترخراسان رضويهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانینسترن پهلوان

دخترخراسان رضويهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیمیترا مجرد نیا

دخترخراسان رضويهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفاطمه گروهی



دخترخراسان رضويهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانینفیسه عرب تیموري

دخترخراسان رضويهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیعطیه کامل طوسی 

دخترخراسان رضويهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیآتنا مرادي

دخترخراسان رضويهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیمهال ضرابی

مربی فنی دانش آموز دخترخراسان رضويهنرهاي نمایشی نمایشنامه خوانیمهنا قوچانی

مربی پرورشی رسمیزنخراسان رضويهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیحوا عارفی

دخترخراسان رضويهنرهاي نمایشینقالیمریم عباسی دوائی

دخترخراسان شمالیشعرادبیملیکا  شریف زاده

دخترخراسان شمالیشعرادبیپریا  عداتخواه

دخترخراسان شمالیشعرادبیبهنوش  خاکستري

دخترخراسان شمالیرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايهمدم نودهی     

دخترخراسان شمالیرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايپریماه نظري     

دخترخراسان شمالیمقاله پژوهشیپژوهشفاطمه چاهی

دخترخراسان شمالیداستانادبیساغر توسلی فرد

دخترخراسان شمالیسفال سرامیکدستی و تجسمیمحجوب سعیدي

دخترخراسان شمالینقاشی خطدستی و تجسمیمدینه وحدانی

دخترخراسان شمالیآب مرکبدستی و تجسمیشکوفه لنگري

دخترخراسان شمالیطراحی با مداددستی و تجسمیزهرا رونده

دخترخراسان شمالیتصویرسازيدستی و تجسمیمبینا بیگلري

دخترخراسان شمالیچاپ دستیدستی و تجسمیمبینا خاک بیز

دخترخراسان شمالیچاپ دستیدستی و تجسمینیلوفر یزدانی

دخترخراسان شمالیفیلم کوتاهداستانیپریناز میرحسینی

دخترخراسان شمالیهنرهاي نمایشینقالی لعیا حصاري

دخترخوزستانشعرادبیسارینا  خسروي

دخترخوزستانداستانادبیهدي جمشیدي

دخترخوزستانداستانادبیفاطمه رضایی 

دخترخوزستانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکی مبینا مهربان      

دخترخوزستانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیسحر کروس     

دخترخوزستانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیسرور بزاز زاده      

دخترخوزستانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیزینب هاشمی      

دخترخوزستانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیفاطمه بیگدلی      

دخترخوزستانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیفائزه بشیري     

دخترخوزستانرسانه وفضاي مجازيوبالگفاطمه زاده اریفی

دخترخوزستانرسانه وفضاي مجازيوبالگمیسا خیاط زاده

دخترخوزستانقلم فلزيدستی و تجسمیحنا نواصري

دخترخوزستانتصویرسازيدستی و تجسمیفاطمه زیاره جزیره

دخترخوزستانطراحی پوستردستی و تجسمیهانیه محمودي

دخترخوزستانمقاله پژوهشیپژوهشسیده لیال سادات فر

دخترخوزستاننقد ادبیپژوهشنگار آگرفت

دخترخوزستاننقد ادبیپژوهشنفیسه جوانمردي

مربی فـــنیدخترخوزستانتلفیقــیســـرودشـــــروق   بخـــاخ

دخترخوزستانتلفیقیســـرودزهرا حمید

دخترخوزستانتلفیقیســـرودکوثر عسچري



دخترخوزستانتلفیقیســـرودشهرزاد فیه اراکی

دخترخوزستانتلفیقیســـرودمرضیه مقدم

دخترخوزستانتلفیقیســـرودمائده حسین نژاد بچاري 

دخترخوزستانتلفیقیســـرودزینب سعیدي

دخترخوزستانتلفیقیســـرودالهه سبتی

دخترخوزستانتلفیقیســـرودالهه شریفات 

دخترخوزستانتلفیقیســـرودنازنین سواري 

دخترخوزستانتلفیقیســـرودمرضیه بیت غانم 

دخترخوزستانتلفیقیســـروداسما عاشورپویان

دخترخوزستانتلفیقیســـرودفاطمه رابحی

دخترخوزستانتلفیقیســـرودحدیث جاموسی

دخترخوزستانتلفیقیســـروداحالم چلداوي

دخترخوزستانتلفیقیســـرودهانیه یار احمدي

دخترخوزستانتلفیقیســـرودلمیا پور محمد بچاري

دخترخوزستانتلفیقیســـرودیسرا نجمی

دخترخوزستانتلفیقیســـرودالهه هاشمی

دخترخوزستانتلفیقیســـرودزهرا عباسیان زاده 

دخترخوزستانتلفیقیســـرودالهام صلبوخی

مدیر سرپرست گروهدخترخوزستانتلفیقیســـرودرقیه یونـــس زاده شیرازي

دخترخوزستانسنتـــورتکنوازي یاسمن جواهرزاده

دخترخوزستانتـــارتکنوازي سوگند شکیبـــا

دخترخوزستانکمانچهتکنوازي کیمیا پیغان

دخترخوزستانفیلم کوتاهمستند آریاناز امیر زرگر

دخترخوزستانفیلم کوتاهمستند یسنا  سادات فاضلی

دخترخوزستانفیلم کوتاهپویانماییدنیا طالبی

دخترزنجانشعرادبیعاطفه  باقري

دخترزنجانداستانادبیبهاره موسوي

دخترزنجانداستانادبیزهرا محمدي

دخترزنجانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايمریم اکبري    

دخترزنجانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايفاطمه پیرنظري      

دخترزنجانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايآرزو جعفري     

دخترزنجانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايحدیثه کشاورز     

دخترزنجانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکی تینا اسکندري     

دخترزنجانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیمائده اصحابی      

دخترزنجانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکی محدثه ذوالقدر      

دخترزنجانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیرقیه طارمی       

دخترزنجانرسانه وفضاي مجازيوبالگحنانه پیر نظري

دخترزنجانرسانه وفضاي مجازيوبالگمریم آشوري

دخترزنجانرسانه وفضاي مجازيوبالگزهرا آقایاري

دخترزنجانجاجیم بافیدستی و تجسمیزینب کرمی

دخترزنجانپته دوزيدستی و تجسمیفاطمه تاران

دخترزنجاننستعلیقدستی و تجسمیمائده کرمی

دخترزنجانتصویرسازيدستی و تجسمیکیمیا بیات



دخترزنجانمجسمه سازيدستی و تجسمیمحدثه اسالمی

دخترزنجانمقاله پژوهشیپژوهشفاطمه گنج خانلو

دخترزنجانمقاله پژوهشیپژوهشزینب اصالنی

دخترزنجاننقد ادبیپژوهشمهدیه هاشمی

دخترزنجاننقد ادبیپژوهشحلیا طاهري

مربی فـــنیدخترزنجانمحلیســـرودنادیـــا      عطایی

مدیر سرپرست گروهدخترزنجانمحلیســـرودخدیجه   حسینی

دخترزنجانمحلیســـرودفائزه خـــان محمدي

دخترزنجانمحلیســـرودمهســـا ابراهیمی

دخترزنجانمحلیســـرودسودا غالم آزاد

دخترزنجانمحلیســـرودساغـــر مجیـــدي 

دخترزنجانمحلیســـرودمهســــا کالنتــري

دخترزنجانمحلیســـرودمهـــدیس کریمی

دخترزنجانمحلیســـرودنازنین خان محمـــدي

دخترزنجانمحلیســـرودملیکــــا  نظـــریان 

دخترزنجانمحلیســـرودمحیــــا خالقـــی

دخترزنجانمحلیســـرودثمیــــن کیـــانی

دخترزنجانمحلیســـرودفاطمه  محمدي

دخترزنجانمحلیســـرودپریســـا تقـــی لو 

دخترزنجانمحلیســـرودهــــدیه مقیمی 

دخترزنجانمحلیســـرودوانیا الماســــی

دخترزنجانمحلیســـرودپریـــــا ساجـــدي فـــر

دخترزنجانمحلیســـرودپرنیــــان  عصفــــوري

دخترزنجانسنتـــورتکنوازي روژیـــن صحافی

دخترزنجانفلوتتکنوازي کیمیــا اسدنیا

دخترزنجانفیلم کوتاهداستانینرگس جزاسالمی

دخترزنجانفیلم کوتاهمستند ملیکا عبادي

دخترزنجانفیلم کوتاهمستند زهرا عبدي

دخترزنجانفیلم کوتاهمستند داستانیملیکا کامرانی فر

دخترزنجانفیلم کوتاهمستند داستانیزینب حسینی

دخترزنجانفیلم کوتاهنماهنگ پروین صحبتی

دخترزنجانفیلم کوتاهپویانماییفرشته موذن زاده

دخترسمنانشعرادبیشایسته  فالحی 

دخترسمنانشعرادبیستایش جعفري

دخترسمنانشعرادبیسارا  استقامت

دخترسمنانداستانادبیفاطمه زهرا  بختیاري

دخترسمنانداستانادبیهاوژین عبودي

دخترسمنانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايپریا قاسمیان      

دخترسمنانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايآال طالب بیدختی      

دخترسمنانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايمینا رجبی      

دخترسمنانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايسادات هراتی     

دخترسمنانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیفاطمه زهرا باباحجیان     

دخترسمنانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکینرجس سلطانی نژاد      



دخترسمنانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیپردیس قاسمیان      

دخترسمنانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیکوثر غزالی      

دخترسمنانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیهانیه جدیدي      

دخترسمنانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیراضیه بیات     

دخترسمنانرسانه وفضاي مجازيوبالگکوثر حاجی قربانی

دخترسمنانرسانه وفضاي مجازيوبالگیکتا خراسانیان

دخترسمناننمدمالیدستی و تجسمیفاطمه زهرا مهرپرور

دخترسمنانکاشی کاريدستی و تجسمیپریسا ملک محمدي

دخترسمنانسفال سرامیکدستی و تجسمیستایش عمید

دخترسمناننقشه قالیدستی و تجسمیسما کریمی

دخترسمنانمجسمه سازيدستی و تجسمینگین یارحسینی

دخترسمناننقد ادبیپژوهشصدف ابراهیمیان

دختـرسمنانتنبــکتکــــنوازيمبیــنا    همتیـــان

دخترسمنانپیانو کالسیکتکنوازيآنوشا یغماییان

دخترسمنانفیلم کوتاهپویانمایینیلوفر آریانژاد

دخترسمنانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمژگان میرعبداللهی

دخترسمنانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمریم کلی

دخترسمنانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیحدیثه اشراقی

دخترسمنانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیهلیا هنرور

دخترسمنانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیبهاره قاسمی

مربی فنی رسمیزنسمنانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیحمیرا طاهري

مربی پرورشی؟زنسمنانهنرهاي نمایشینمایش عروسکینجمه سهرابی

دخترسیستان وبلوچستانمقاله پژوهشیپژوهشکیانا کاظمی

دخترسیستان وبلوچستانداستانادبیفاطمه زهرا دهباشی

دخترسیستان وبلوچستانقالیبافیدستی و تجسمیفائزه سنچولی

دخترسیستان وبلوچستانفیلم کوتاهمستند بهاره کریمیان

دخترشهر تهرانشعرادبییاسمین  شفیعی فر

دخترشهر تهرانشعرادبیهانیه عابدینی 

دخترشهر تهرانداستانادبیآتنا رضایی

دخترشهر تهرانداستانادبیمینا عبدالرحیمی

دخترشهر تهراننقد ادبیپژوهشنیلوفر محمدي

دخترشهر تهرانفیلم کوتاهداستانیالنور ترابی 

دخترشهر تهرانفیلم کوتاهداستانیساناز نجفی جوزانی

از بخش مستنددخترشهر تهرانفیلم کوتاهمستند داستانیمبینا سادات تقوي

دخترشهر تهرانفیلم کوتاهپویانماییپریسا محسنی

دخترشهر تهرانشعرادبیزهرا سادات میرشاه

دخترشهر تهرانشعرادبیریحانه  ابراهیمی وند

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمهدیه محمدي

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمحدثه حدادي

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمریم تقی زاده

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمهسا محبوبی

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايهدیه پاک روح

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمبینا محمدي



دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه اينگار قاسمی

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايندا رحیم زاده

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمهسا پهلوان

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايملیکا طاووسی

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايسودا جمالی

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايحانیه حبیبی

مربی فنی رسمیزنشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايبهناز متولی باشی نائینی

مربی پرورشی رسمیزنشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايسکینه گرجیان

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیزهرا فوادزي

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیانسیه نوروزي

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیفاطمه هوسی

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیعارفه منگلی

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمهتاب کشاورز افشار

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیزهرا زادگلی

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیفاطمه زمانی

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیسیده زهرا میرانی

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیزهرا لشگري

مربی فنی آزادزنشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیسیده پریا حسنی

مربی پرورشی رسمیزنشهر تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیحمیده حسین زاده

دخترشهر تهرانهنرهاي نمایشینقالیکیمیا یعقوبی گودرزي

دخترشهر تهرانسنتـــورتکنوازي مهســـا دبیري

دخترشهر تهرانویلن کالسیکتکنوازي هیــوا شروانیان

دخترشهر تهرانپیانو کالسیکتکنوازي بهـــار باغی

دخترشهر تهرانویلنسلتکنوازي روژان فــالح بردبــار

دخترشهر تهرانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیفاطمه گالب     

دخترشهر تهرانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیعسل نصیري فرد     

دخترشهر تهرانرسانه وفضاي مجازيوبالگنگار سادات غضنفري

دخترشهر تهرانرسانه وفضاي مجازيوبالگپریسا نخعی

دخترشهر تهرانقالیبافیدستی و تجسمیشکیبا جعفري

دخترشهر تهرانمشبک کاريدستی و تجسمیمهدیه جباري

دخترشهر تهرانمعرق کاريدستی و تجسمیروژین سادات علوي

دخترشهر تهرانپته دوزيدستی و تجسمیسکینه حسینی

دخترشهر تهرانکاشی کاريدستی و تجسمیمریم آذري جوزان

دخترشهر تهرانسفال سرامیکدستی و تجسمیزهرا مرادي

دخترشهر تهراننسخدستی و تجسمیمروارید پورعسگري

دخترشهر تهراننقاشی خطدستی و تجسمیمحدثه الطافی

دخترشهر تهرانطراحی با مداددستی و تجسمیفائزه محمودزاده

دخترشهر تهراننگارگريدستی و تجسمیفائزه محمدي

دخترشهر تهرانگل و مرغدستی و تجسمیمهرنوش حقی

دخترشهر تهرانتذهیبدستی و تجسمیمهسا احمدي

دخترشهر تهرانتذهیبدستی و تجسمیزهرا انصاف

دخترشهر تهرانآبرنگدستی و تجسمینرگس آقایی

دخترشهر تهرانعکاسیدستی و تجسمیشهال سلیمی منش



دخترشهر تهرانعکاسیدستی و تجسمیپریا خیرخواه

دخترشهر تهرانتصویرسازيدستی و تجسمیژولیت قازاریان

دخترشهر تهرانطراحی پوستردستی و تجسمیفاطمه باقی

دخترشهر تهرانطراحی جلددستی و تجسمیپرگل دنیاگرد راد

دخترشهر تهرانچاپ دستیدستی و تجسمیفاطمه علی یاري

دخترشهر تهرانمجسمه سازيدستی و تجسمیفاطمه پرنیانی فر

دخترشهر تهرانقانونتکنوازي نگار سوهانی

دخترشهر تهرانتنبورتکنوازي صبا سلطانی

دخترشهرستان هاي تهرانمقاله پژوهشیپژوهشراضیه دلدار زیارت

دخترشهرستان هاي تهرانمقاله پژوهشیپژوهشریحانه سالک نوروزي

دخترشهرستان هاي تهراننقد ادبیپژوهشمه گل ملکی

دخترشهرستان هاي تهراننقد ادبیپژوهشفاطمه قاسمپور

دخترشهرستان هاي تهرانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايمریم سعیدي     

دخترشهرستان هاي تهرانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايآیدا شاه محمدي      

دخترشهرستان هاي تهرانرسانه وفضاي مجازيوبالگزهرا گروسی

دخترشهرستان هاي تهرانگلیم بافیدستی و تجسمیصدیقه حیدري

دخترشهرستان هاي تهرانجاجیم بافیدستی و تجسمیمهدیه دیواري

دخترشهرستان هاي تهرانقلم زنیدستی و تجسمیسمیرا دولتی

دخترشهرستان هاي تهرانمشبک کاريدستی و تجسمیسحر حاتمی

دخترشهرستان هاي تهرانمعرق کاريدستی و تجسمیزهرا یارمحمدي

دخترشهرستان هاي تهرانکاشی کاريدستی و تجسمیمریم ابوالقاسم

دخترشهرستان هاي تهرانسفال سرامیکدستی و تجسمیفاطمه جهانبخش یزدي

دخترشهرستان هاي تهراننستعلیقدستی و تجسمیمائده اله وردي 

دخترشهرستان هاي تهراننقاشی خطدستی و تجسمیساناز میرزاخواه

دخترشهرستان هاي تهران رنگ روغندستی و تجسمیالهام خانعلی پور

دخترشهرستان هاي تهرانطراحی با ذغالدستی و تجسمیدنیا منوچهري

دخترشهرستان هاي تهرانتذهیبدستی و تجسمینجال احمدي

دخترشهرستان هاي تهرانتشعیردستی و تجسمیسیدفاطمه خلیفه بهبهانی

دخترشهرستان هاي تهرانکاریکاتوردستی و تجسمیمرضیه شجاعی برجویی

دخترشهرستان هاي تهرانمدادرنگیدستی و تجسمیفاطمه خدایاري

دخترشهرستان هاي تهرانمدادرنگیدستی و تجسمیمبینا فالح

دخترشهرستان هاي تهرانپاستلدستی و تجسمیآناهیتا قربانی سپهر

دخترشهرستان هاي تهرانعکاسیدستی و تجسمیمحدثه مهدوي

دخترشهرستان هاي تهرانتصویرسازيدستی و تجسمیزهرا هزاره

دخترشهرستان هاي تهرانطراحی آرمدستی و تجسمینگار کریمی نیا

دخترشهرستان هاي تهراننقاشی دیجیتالدستی و تجسمیفاطمه عبداللهی سفیدخانی

دخترشهرستان هاي تهرانطراحی جلددستی و تجسمیزهرا حقی

دخترشهرستان هاي تهرانچاپ دستیدستی و تجسمیفاطمه آذریان

دخترشهرستان هاي تهرانچاپ دستیدستی و تجسمیفاطمه الیکاهی

دخترشهرستان هاي تهرانملیله دوزيدستی و تجسمیفائزه پیمانی دوست

مربی فـــنیدخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودفاطمه   قیصــر پناه

دخترشهرستان هاي تهرانسنتـــورتکنوازي فاطمه سادات طباطبایی

دخترشهرستان هاي تهرانتـــارتکنوازي هانیه علی محمدي



دخترشهرستان هاي تهرانعــودتکنوازي رعنـــا صمــدي

دخترشهرستان هاي تهرانتنبورتکنوازي زینب شـــریفی

دخترشهرستان هاي تهرانسه تار تکنوازي یگانه احمدي

دخترشهرستان هاي تهرانگیتار کالسیکتکنوازي معصومه قائمـــی

دخترشهرستان هاي تهرانفلوتتکنوازي نازنیـــن فرضی

از بخش مستند داستانیدخترشهرستان هاي تهرانفیلم کوتاهداستانیمریم بیات

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايسارا صادقی

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه اينگین خندان

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزهرا شاهسوند

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه اينیلوفر فرامرزي

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزهرا محمود پور

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزهرا توکلی

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه اينیلوفر ولیئی

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايسپیده نجفی

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايآیدا صابر

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايفاطمه رسام

کارگردان دانش آموزدخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمهدیه منصورپور

مربی پرورشی رسمیزنشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش صحنه اياکرم مهربان

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمینالطف الهی

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیهستی پژوهشی

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیزهرا جودت

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیفاطمه خاکباز

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیسارا مردان

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیفاطمه مروتی

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیحدیث پیشیار

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیبیتا حبیبی

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیهانیه حقیري

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمیترا خواست

مربی فنی آزادزنشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمرجان خورسند

مربی پرورشی رسمیزنشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیاعظم جعفري

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیپانیذ پیشه

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانینساءوجین پور

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفرناز فقیه

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیآیالر سادات محمد پور

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیصدف معظمی گودرزي

دخترشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفائزه سادات سفیداري

مربی فنی آزادزنشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیسمیه آباده 

مربی پرورشی رسمیزنشهرستان هاي تهرانهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیصحاب گل محمدپور

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرود طاهــــره  ارده شیـــري

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودنگیـــن ابوالفتـــح

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودسارا  اســـتوار حصـــاري

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودمهســــا رودگـــر

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودکوثــــر جاللی



دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودفاطمـــه موالیـــی

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودمحدثـــه فیضـــی

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودزینـــب احمـــدي

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودشقایـــق محمدنیا جیوان

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودفائزه دکامــــوند

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودآتنا یوســـف پور فرد کهــــن

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودمریم بدیهــــی

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودزهــــرا اســـدي

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودمریم موقــــر قوجه بیگلــــو 

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودمطهره چمنــــی

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودزهـــره شیـــروانی

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودفاطمـــه نصیــــري بنیاد آباد

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودمهـــدیه طوســـی

دخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودفاطمه محمـــدي یامچی

مدیر سرپرست گروهدخترشهرستان هاي تهرانتلفیقیســـرودحمیـــده  دانشمنـــدي

دخترفارسداستانادبیآناهیتا بذرافکن

دخترفارسداستانادبیفائزه رستمی ده شیخی

دخترفارسداستانادبیفاطمه روي چمن

دخترفارسشعرادبیساجده  حق پرست

دخترفارسشعرادبیرویا بید برگ

دخترفارسرسانه وفضاي مجازيوبالگنیلوفر حقیقت

دخترفارسقالیبافیدستی و تجسمینازنین قاسمی زاده 

دخترفارسگلیم بافیدستی و تجسمیزینب احمدي

دخترفارسخاتم کاريدستی و تجسمیمهدیه حاجی زاده

دخترفارسمنبت کاريدستی و تجسمیزهرا کالهدوز

دخترفارس رنگ روغندستی و تجسمیحسنی خلوتی

دخترفارسگواشدستی و تجسمیفاطمه سلطانی

دخترفارسطراحی با ذغالدستی و تجسمییاسمین علیمردانی

دخترفارسگل و مرغدستی و تجسمیمعصومه کاري

دخترفارسمدادرنگیدستی و تجسمیمهسا زارع

دخترفارسعکاسیدستی و تجسمیمریم محمدي

دخترفارسسنتـــورتکنوازي شکوفه فرخی

دخترفارسپیانوکالسیکتکنوازي شهرزاد  ضیمران

دخترفارسپیانو کالسیکتکنوازي فاطمه پوردستان

دخترفارسفیلم کوتاهداستانیماندانا هوشمندیان

از بخش مستند داستانیدخترفارسفیلم کوتاهمستند مریم فرهی

دخترفارسفیلم کوتاهپویانمایینفیسه خانساالر

دخترفارسشعرادبینیلوفر  رضایی

دخترفارستلفیقیســـروددرسا اصالنی

دخترفارستلفیقیســـرودمریم اکبري

دخترفارستلفیقیســـرودمارال احمدي

دخترفارستلفیقیســـرودزهرا احمدي

دخترفارستلفیقیســـرودسارا ایرجی



دخترفارستلفیقیســـرودزهرا  اشرف نژاد

دخترفارستلفیقیســـرودادیسا بازرگان

دخترفارستلفیقیســـرودساجده دهقانپور

دخترفارستلفیقیســـرودزهرا دریایی

دخترفارستلفیقیســـرودغزال ذبیحی پور

دخترفارستلفیقیســـرودفاطمه جابک

دخترفارستلفیقیســـرودحنانه روحی بخش

دخترفارستلفیقیســـرودخجسته رستمی

دخترفارستلفیقیســـرودپانته آ جعفریان

دخترفارستلفیقیســـرودالهام جنگجو

دخترفارستلفیقیســـرودبیتا کاویان 

دخترفارستلفیقیســـرودسیده فاطمه طاهري

دخترفارستلفیقیســـرودبهار مهردادیان

دخترفارستلفیقیســـرودمهسا ریاحی عالم

مربی فـــنیدخترفارستلفیقیســـروددنیـــا گندمکار

مدیر سرپرست گروهدخترفارستلفیقیســـرودشهنـــاز موسوي

دخترقزوینرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکی رکسانا یزدان نژاد     

دخترقزوینرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیزهرا دهقانی      

دخترقزوینشعرادبیمریم پیروي

دخترقزویننستعلیقدستی و تجسمیالهه کشاورز

دخترقزوین رنگ روغندستی و تجسمیمائده خلیلی

دخترقزوینگواشدستی و تجسمیمریم تقوي رزدره

دخترقزوینتذهیبدستی و تجسمیمبینا حاجی قربان خانی

دخترقزوینقانونتکنوازي سولماز نصـــري

دخترقزوینفیلم کوتاهداستانیهلیا چیت ساز

دخترقزوین شعرادبیپرنیان  عطایی

دخترقزوین شعرادبیطاهره  شعبانی

دخترقمشعرادبیزهرا  تومش

دخترقمشعرادبیفاطمه معصوم شریف

دخترقمداستانادبیزهرا فرجی

دخترقمداستانادبیعاطفه توکلی

دخترقمداستانادبیفاطمه حضرتی فرد

دخترقمرسانه وفضاي مجازيوبالگفاطمه رنجبر حسینی 

دخترقمسفال سرامیکدستی و تجسمیمریم قاسمی

دخترقمشکسته نستعلیقدستی و تجسمینورالهدي فرهودي 

دخترقمگل و مرغدستی و تجسمیزینب مرادي

دخترقمعکاسیدستی و تجسمیریحانه سمنانی

دخترقمطراحی پوستردستی و تجسمیهانیه غالمی

دخترقمطراحی جلددستی و تجسمیشقایق رضوانیان

دخترقممجسمه سازيدستی و تجسمیزهرا شب خیز

دخترقممقاله پژوهشیپژوهشمحدثه کریمی شایان

دخترقمنقد ادبیپژوهشحمیده علیپور

دخترقمفیلم کوتاهپویانماییزهرا محرابی 



دختر قمنقد ادبیپژوهشفاطمه شهبازي

دخترکردستانرسانه وفضاي مجازيوبالگهستی آجودانی

دخترکردستانداستانادبیالهام ضیامرادي

دخترکردستانطراحی با مداددستی و تجسمیرها نجاتی

دخترکردستانطراحی آرمدستی و تجسمیاسراء شریعتی

دختـرکردستاندفتکــــنوازيثنا   صمـــدي

دخترکردستانفیلم کوتاهپویانماییآرام کرمی

دختـرکردستانتنبــکتکــــنوازيهدي امانـــی

دخترکردستانکمانچهتکنوازي نیوشا  سعیــدي

دخترکردستانفیلم کوتاهداستانیثنا ناصري

دخترکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايتیان بالیده

دخترکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايتارا بدري

دخترکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايشینا ذوالفقاري 

دخترکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايآرینا زندي

دخترکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايتینا شیرین سخن

دخترکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايصدف کریمی نسب

دخترکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايهانا محمودي

دخترکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايآیناز مرادي

منشی صحنهدخترکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمائده مطهري

دخترکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايکوثر منصوري

دخترکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايسانیا ناصري

دخترکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايتارا قبادي

مربی فنی آزادزنکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايشیرین معاذي

مربی پرورشی رسمیزنکردستانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزیبا ایزدي

دخترکرمانرسانه وفضاي مجازيوبالگطاهره سادات موقر افضلی

دخترکرمانمقاله پژوهشیپژوهشمهدیه قاسمی

دخترکرماننقد ادبیپژوهشفاطمه آبادي پیشه

دخترکرمانداستانادبیمرضیه محمدي 

دخترکرمانگلیم بافیدستی و تجسمینجمه روح االمینی

دخترکرمانمشبک کاريدستی و تجسمیمهرناز رضاپور

دخترکرماننقاشی خطدستی و تجسمیصبا مختاري

دخترکرماننقاشی خطدستی و تجسمیفاطمه منتظر

دخترکرماننقشه قالیدستی و تجسمیفائزه وصالی

دخترکرمانکاریکاتوردستی و تجسمیملیکا حسن زاده

دخترکرمانآبرنگدستی و تجسمیریحانه زیدآبادي

دخترکرمانتصویرسازيدستی و تجسمیفاطمه سادات حسینی

دخترکرمانطراحی پوستردستی و تجسمیفاطمه باقلعه نژاد

دخترکرمانمجسمه سازيدستی و تجسمیفاطمه چوپاري

دخترکرمانتنبورتکنوازي کیانا محمــد جعفــري

دخترکرمانویلنتکنوازي نرگس دهقان 

دخترکرمانفیلم کوتاهمستند مریم رضا زاده

دخترکرمانشعرادبیساناز غنی پور

دخترکرمانشاهرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیکیمیا جمشیدي     



دخترکرمانشاهرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکینازنین حسینی      

دخترکرمانشاهرسانه وفضاي مجازيوبالگآیدا آزادي

دخترکرمانشاهداستانادبیاسرا ازکات

دخترکرمانشاهداستانادبینرگس پرویزي

دخترکرمانشاهنگارگريدستی و تجسمیزهرا رضایی

دخترکرمانشاهکاریکاتوردستی و تجسمینرگس استواري

دخترکرمانشاهسنتـــورتکنوازي عسل غالمی

دخترکرمانشاهدف تکنوازي زهـــره احمــدي

دخترکرمانشاههنرهاي نمایشینقالیحانیه روزافزاي

راستی آزماییدخترکرمانشاهفیلم کوتاهپویانماییفاطمه نعیمی

دخترکهگیلویه وبویراحمدرسانه وفضاي مجازيوبالگپریا روانبخش

دخترکهگیلویه وبویراحمدهنرهاي نمایشینقالیفاطمه جوانمردي

دخترگلستانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايسمیرا کسلخه    

دخترگلستانرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايسمیه وکیلی      

دخترگلستانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکی منیره یلقی نژاد     

دخترگلستانرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکیمبینا فرزانه      

دخترگلستانرسانه وفضاي مجازيوبالگفاطمه غالمی

دخترگلستانقالیبافیدستی و تجسمیحوریه نوروزي

دخترگلستانمشبک کاريدستی و تجسمیزینب ساور اولیا

دخترگلستانمعرق کاريدستی و تجسمیکیمیا طاهري

دخترگلستانتشعیردستی و تجسمیپري ناز آذریون

دخترگلستانمقاله پژوهشیپژوهشآسیه گري

دخترگلستانسنتـــورتکنوازي صبا پوالیی

مشکل صدادخترگلستانفیلم کوتاهپویانماییملیکا وردان

دخترگلستانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیزهرا باقریان

دخترگلستانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیپارمیدا چمن پیرا

دخترگلستانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیپریسا اسالمی

دخترگلستانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیگوناي آهی

دخترگلستانهنرهاي نمایشینمایش عروسکییلدا مفیدي فر

دخترگلستانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیشریفه شرفی

دخترگلستانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیفاطمه ممشلی

دخترگلستانهنرهاي نمایشینمایش عروسکینسترن منصوري   

دخترگلستانهنرهاي نمایشینمایش عروسکینادیا خلیلی

دخترگلستانهنرهاي نمایشینمایش عروسکینادیه پرنیان

دخترگلستانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیآیدا مهربانی

مربی فنی آزادزنگلستانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیغزاله عبادي

مربی پرورشی رسمیزنگلستانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمریم نوري

دخترگلستانهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیزهرا آتون

دخترگلستانهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیزهرا منوچهري

کارگردان دانش آموزدخترگلستانهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیکوثر جمال

مربی پرورشی بازنشستهزنگلستانهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیرقیه دائی

عشایر دخترگلستان نمدمالیدستی و تجسمیاسماء چیذري

عشایر دخترگلستان نمدمالیدستی و تجسمیآیناز آرازگلدي



دخترگیالنرسانه وفضاي مجازيوبالگمحدثه اسکندري

دخترگیالنرسانه وفضاي مجازيوبالگصائم رضایی

دخترگیالنشعرادبینوریه گیتی بین

دخترگیالنشعرادبیکوثر  حیدري

دخترگیالنداستانادبیسارینا کرم پور

دخترگیالنداستانادبیسیده فاطمه عزیزي

دخترگیالنپیانو کالسیکتکنوازي شیدا علیزاده

دخترگیالننقاشی دیجیتالدستی و تجسمیسارا شهابی

دخترلرستانشعرادبی آذین یوسفوند

دخترلرستانداستانادبیاحیا  کوشکی

دخترلرستانرسانه وفضاي مجازيوبالگفاطمه نسا طاهري

دخترلرستانرسانه وفضاي مجازيوبالگسارینا سهم الدینی

دخترلرستانرسانه وفضاي مجازيوبالگکیمیا عالیپور

دخترلرستانشکسته نستعلیقدستی و تجسمیثنا پلمه

دخترلرستانثلثدستی و تجسمینرگس شفیعیان

دخترلرستانمجسمه سازيدستی و تجسمیزینب غالمی

دخترلرستانمحلیســـرودپریا شرفی

دخترلرستانمحلیســـرودفاطمه پیرحیاتـــی

دخترلرستانمحلیســـرودساناز  جمالیـــان

دخترلرستانمحلیســـروداســرا  گودرزي

دخترلرستانمحلیســـرودنازنیـــن علیـــدادي

دخترلرستانمحلیســـرودمحیــــا کرمی

دخترلرستانمحلیســـرودمونـــــا دهقــــان

دخترلرستانمحلیســـرودمریم مــــرادي

دخترلرستانمحلیســـرودسعیــده محمودونــد

دخترلرستانمحلیســـرودزهــــرا فـــروتن

دخترلرستانمحلیســـرودفاطمه گنجــــی زاده 

دخترلرستانمحلیســـرودرقیـــه ساالري

دخترلرستانمحلیســـرودمهــــدیه  داوودي نــــژاد

دخترلرستانمحلیســـرودفاطمــــه بیرانـــوند

دخترلرستانمحلیســـرودالنـــاز  مالـــزیري 

دخترلرستانمحلیســـرودمهـــدیه  خســــروي

دخترلرستانمحلیســـرودزهــــرا  غفــــاري

دخترلرستانمحلیســـرودفاطمــــه پورنصیـــر

دخترلرستانمحلیســـرودفرینــــاز کریمــــی

دخترلرستانمحلیســـرودنگار  خـــادم

مربی فـــنیدخترلرستانمحلیســـرودســــارا  بیـــرانوند

مدیر سرپرست گروهدخترلرستانمحلیســـرودفاطمـــه محمـــودوند

دخترلرستانکمانچهتکنوازي ماهور جوزایی

دخترمازندرانداستانادبیالهام ادبی فیروزجاه

دخترمازندرانداستانادبیفاطمه زهرا  آستانی

دخترمازندرانرسانه وفضاي مجازيوبالگشقایق کاظمی

دخترمازندرانرسانه وفضاي مجازيوبالگمریم دریایی



دخترمازندراننسخدستی و تجسمیهلیا پیرایش

دخترمازندران رنگ روغندستی و تجسمیملیکا سارانی ملک

دخترمازندرانطراحی با مداددستی و تجسمیمریم ساحلیان

دخترمازندرانگل و مرغدستی و تجسمینیلوفر حسن نیا

دخترمازندرانتشعیردستی و تجسمیسیده کوثر رمضانیان

دخترمازندرانمدادرنگیدستی و تجسمینیلوفر فالح

دخترمازندرانآبرنگدستی و تجسمیهلیا فرزانه

دخترمازندراننقد ادبیپژوهشفاطمه یوسفی

دخترمازندراننقد ادبیپژوهشنگار سادات کاشانچیان

دخترمازندرانمحلیســـرودآرینــــا  اصغـــرزاده

دخترمازندرانمحلیســـرودیگـــانه    امیـــرسلیمانی

دخترمازندرانمحلیســـرودزهــــرا  اســـدي

دخترمازندرانمحلیســـرودمریم  درخشندگــــان

دخترمازندرانمحلیســـرودکیمیـــا شهدالحسینی

دخترمازندرانمحلیســـرودسارا  صــــالحی

دخترمازندرانمحلیســـرودسانیــــا آقاجان پـــور

دخترمازندرانمحلیســـرودآوا    عسگـــــري

دخترمازندرانمحلیســـرودفاطمـــــه ربیعــــی

مـــربی فنــیدخترمازندرانمحلیســـرودساجده    پاکذات

مدیر سرپرست گروهدخترمازندرانمحلیســـرودافســــانه ســــروش

دخترمازندرانمحلیســـرودفائــــزه آقاجــــانی

دخترمازندرانمحلیســـرودصبـــا  قاسم زاده

دخترمازندرانمحلیســـرودســـــارا  حــــامی

دخترمازندرانمحلیســـرودآیـــــدا اکبــــري

دخترمازندرانمحلیســـرودبیتـــا    ایزد شناس

دخترمازندرانمحلیســـرودنگــــار بیــــاتی

دخترمازندرانمحلیســـرودمــــروا خـــــاتمی

دخترمازندرانمحلیســـرودنوریــــه  اسمــــاعیـــلی

دخترمازندرانمحلیســـرودسپیــــده حسیــــنی

دخترمازندرانمحلیســـرودحانیــــه  احمــــدزاده

دخترمازندرانمحلیســـرودسانــــاز حاجــــی آقا تبـــار

دخترمازندران(سنتی)نــیتکنوازي ســـارا  معلـــم

دخترمازندرانسنتـــورتکنوازي ایده موفقی

دخترمازندرانکمانچهتکنوازي مریم مصطفی پور

دخترمازندرانویلن کالسیکتکنوازي پانته آ فهیــم

دخترمازندرانتنبکتکنوازي الینا قلی زاده

دخترمازندرانفیلم کوتاهمستند شکوفه رمضان پور

دختر مازندرانشعرادبیهستی  ناصري 

دخترمازندران هنرهاي نمایشینقالیمرجان حسینی نشتایی

دخترمرکزيرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايزهره احسانی نژاد     

دخترمرکزيرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايغزل چمی      

دخترمرکزيرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايفاطمه کمیزي     

دخترمرکزيرسانه وفضاي مجازيبازي هاي رایانه ايتینا اسالمیان     



دخترمرکزيرسانه وفضاي مجازيوبالگساجده امیر مکی

دخترمرکزيرسانه وفضاي مجازيوبالگعسل کلبعلی

دخترمرکزيمقاله پژوهشیپژوهشفاطمه سبزواري

دخترمرکزيمقاله پژوهشیپژوهشهانیه بخشی

دخترمرکزينقد ادبیپژوهشپریان آمره اي بزچلویی

دخترمرکزيشعرادبیسعیده   خالقی

دخترمرکزيداستانادبیزهره نوروزي 

دخترمرکزيداستانادبیفاطمه کاربین

دخترمرکزيمنبت کاريدستی و تجسمیمهتاب فرجی

دخترمرکزيمنبت کاريدستی و تجسمینرگس سادات کرمی

دخترمرکزيکاشی کاريدستی و تجسمیمهتاب رشیدي

دخترمرکزينستعلیقدستی و تجسمینگار طاهر

دخترمرکزيثلثدستی و تجسمیمریم غالمی

دخترمرکزينسخدستی و تجسمیویدا محمدي

دخترمرکزي رنگ روغندستی و تجسمییگانه سرلک

دخترمرکزيطراحی با ذغالدستی و تجسمیمهدیس روستایی صالحی

دخترمرکزينگارگريدستی و تجسمیمریم بهداري

دخترمرکزيآبرنگدستی و تجسمیانیس میرنژاد

دخترمرکزيمینا کاريدستی و تجسمیفائزه مصدق

دخترمرکزيمینا کاريدستی و تجسمییاسمین رودبارانی

دخترمرکزيتـــارتکنوازي عارفه سعیدي  رویش

دخترمرکزيفیلم کوتاهداستانیآیدا زنده نام

دخترمرکزيفیلم کوتاهمستند داستانیزینب میرآبی

دخترمرکزيفیلم کوتاهپویانمایییاسمن سادات شریفی

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمحدثه موسوي

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايطراوت مهدوي

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايشایسته چقایی

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزهرا غفاري

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايفاطمه کارچانی

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمحدثه دارابی

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزینب صالحی

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايفاطمه کاظمی

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايملیکا امیدبیگی

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه اينرگس سورانی

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمهشاد صفري

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايفاطمه ویسمه 

مربی فنی رسمیدخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمیترا عبدي

مربی پرورشی رسمی زنمرکزيهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزهرا احمدي

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیشیما غیاث آبادي

دخترمرکزيهنرهاي نمایشی نمایشنامه خوانیصبا صنعتگر

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیزهرا مرادي

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفاطمه ایبک آبادي

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفاطمه ساجدي



دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفاطمه ربیعی

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیمائده قربانی

مربی فنی آزادزنمرکزيهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیسمیرا دریائی

مربی پرورشی رسمیزنمرکزيهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیصدیقه رست

دخترمرکزيهنرهاي نمایشینقالیرویا قنبري

دخترهرمزگانشعرادبیسیده نگین ماجدي

دخترهرمزگانداستانادبیفرنگار ایمان

دخترهرمزگانگلیم بافیدستی و تجسمیزهرا امانی

دخترهرمزگان رنگ روغندستی و تجسمیریحانه حسن زاده

دخترهرمزگانتصویرسازيدستی و تجسمیزهرا قاسمی

دخترهرمزگانطراحی آرمدستی و تجسمیحوا حسن زاده ایسینی

دخترهرمزگانتنبورتکنوازي مبینــا موسوي

دخترهرمزگانپیانو کالسیکتکنوازي ملیکا بیک زاده

دخترهرمزگانفیلم کوتاهداستانینرگس یوسفی

دخترهرمزگانفیلم کوتاهداستانیکیمیا برومند شمسه ساز

دخترهرمزگانفیلم کوتاهمستند فاطمه جام گوهري

دخترهرمزگانفیلم کوتاهمستند اسما درویش نسب

دخترهرمزگانفیلم کوتاهمستند داستانیمریم جمالی

دخترهرمزگانفیلم کوتاهپویانماییساجده احمدي

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايهستی آهنگري

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايدریا دولتی

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايسیده فاطمه زارعی

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزهرا کامران

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايصبا هاشمی پور

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايساناز رونما

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايآتنا حسینی

مربی فنی آزادزنهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايام البنین جایباش

مربی پرورشی رسمیزنهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايآمنه خادمی

زنهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیفاطمه شکوهی ه

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیزینب یگانه 

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیگوهرشاد رستگار

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمنا موسوي

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیسیده سارا هاشمی

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیزهرا ساالري

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیفاطمه امیدي

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمریم علی ویسی

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیتامیال مرادي

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیسالینا علوي

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمحدثه نصیري

دخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیحدیثه انوشه جهرمی

مربی فنی دانش آموزدخترهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیهانیه صوغانی

مربی پرورشی رسمیزنهرمزگانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیقدریه بیگلري

دخترهرمزگانمحلیســـرودعباده   امیــــنی



دخترهرمزگانمحلیســـرودزهـــرا بحـــرانی زاده

دخترهرمزگانمحلیســـرودفهیمه   پور زاده فخـــاري

دخترهرمزگانمحلیســـرودمعصـــومه بهـــادري

دخترهرمزگانمحلیســـرودزهـــرا   پژوه 

دخترهرمزگانمحلیســـرودمهــــدیه ترکمـــانی 

دخترهرمزگانمحلیســـرودام البــنین جــاربی

دخترهرمزگانمحلیســـرودمریم  خـــادمی

دخترهرمزگانمحلیســـرودمعصـــومه  ذاکـــري

دخترهرمزگانمحلیســـرودمهــــرانه رســولی 

دخترهرمزگانمحلیســـرودفاطمــه رحیــمی 

دخترهرمزگانمحلیســـرودمائــده زاهــدي 

دخترهرمزگانمحلیســـرودحدیث  ســاالري

دخترهرمزگانمحلیســـرودفاطمــه صالحــی

دخترهرمزگانمحلیســـرودفاطمــه صادقــی

دخترهرمزگانمحلیســـرودمبینــا  قــادري

دخترهرمزگانمحلیســـرودحدیث  قنبــري

دخترهرمزگانمحلیســـرودبهنـــاز ناصــري

دخترهرمزگانمحلیســـرودحدیث نغمـــه گر

مدیر سرپرست گروهدخترهرمزگانمحلیســـرودزهــرا   بهـــادري

مربی فـــنیدخترهرمزگانمحلیســـرودسعیـــده کریمی

دخترهمدانشعرادبینرگس  غالمی

دخترهمدانداستانادبینیکناز رستگاري

دخترهمدانرسانه وفضاي مجازيوبالگزهرا بابایی

دخترهمدانمنبت کاريدستی و تجسمیحانیه مرادي

دخترهمدانمقاله پژوهشیپژوهشمرضیه مروتی

دخترهمدانمقاله پژوهشیپژوهشمائده حسین زاده طاهر

از بخش داستانی دخترهمدانفیلم کوتاهمستند داستانیزهرا عقیلی مفید

دخترهمدانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیفاطیما پورقاسمی

دخترهمدانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمحدثه مسعودیان

دخترهمدانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیمبینا محمدیان

دخترهمدانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیزهرا رحیمی

دخترهمدانهنرهاي نمایشینمایش عروسکینرجس الچین اف

دخترهمدانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیسما مرادي

مربی فنی آزادزنهمدانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیساناز خوشمهر

مربی پرورشی ؟زنهمدانهنرهاي نمایشینمایش عروسکیسوسن عظیمی

دخترهمدانهنرهاي نمایشینقالیطاهره شفیعی

زنهمدانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمهدیه طیبی

دخترهمدانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايآمنه عباس قلی

دخترهمدانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايخدیجه زمانی

دخترهمدانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمهسا فتحی

دخترهمدانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايزهرا هادلی

دخترهمدانهنرهاي نمایشینمایش صحنه ايشقایق ابراهیمی

دخترهمدان هنرهاي نمایشینمایش صحنه ايفاطمه نژادي



دخترهمدان هنرهاي نمایشینمایش صحنه ايمریم پاسیار

مربی فنی و پرورشی رسمیزنهمدان هنرهاي نمایشینمایش صحنه ايبنفشه منوچهري

دختریزدرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکی زهرا رحیمی   

دختریزدرسانه وفضاي مجازينشریه الکترونیکی  الهام اسالمی

دختریزدرسانه وفضاي مجازيوبالگنگین نادري

دختریزدرسانه وفضاي مجازيوبالگغزل مظفریون

دختریزدمقاله پژوهشیپژوهشساغر منتظري 

دختریزدنقد ادبیپژوهشزهرا جعفري نعیمی

دختریزدشعرادبیالهه  مال صادقی

دختریزدداستانادبیزهرا قیومی زاده

دختریزدقلم زنیدستی و تجسمینسرین زکی زاده

دختریزدمشبک کاريدستی و تجسمیزکیه بنادکیان

دختریزدمدادرنگیدستی و تجسمیپري ناز کالنتر

دختریزدسنتـــورتکنوازي سارا  شیـــري

دختریزدویلن ایرانیتکنوازي مریم نجاریان

دختریزدفیلم کوتاهمستند عاطفه قیصري

دختریزدفیلم کوتاهمستند داستانیمنصوره مالیی

دختریزدفیلم کوتاهنماهنگ محبوبه امامی فر

دختریزدهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفاطمه عبیري 

دختریزدهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفاطمه السادات زهرایی

دختریزدهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفاطمه عابدي

دختریزدهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیسارا شبانی

دختریزدهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفاطمه شبانی

دختریزدهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیمریم زارع زاده

دختریزدهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیپریچهر صالحی

دختریزدهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیفاطمه غیب الهی

دختریزدهنرهاي نمایشینمایشنامه خوانیحدیث قاسمیان پور

مربی فنی و پرورشی رسمیزنیزدهنرهاي نمایشی نمایشنامه خوانیعزت السادات فالحزاده

دختریزدشعرادبیدل آرام  شریفی


