
 رشته هنری استان نام خانوادگی نام

 پوستر البرز بشیری شیوا

 پوستر خراسان رضوی کرامتی فائزه

 پوستر تهران سمیعی مقدم کیانا

 پوستر آذربایجان شرقی عابدی فرشته

 پوستر مرکزی گودرزی محمدجواد

 پوستر تهران تفقدی نگین

 پوستر گلستان تنهایی سرور

 پوستر ن شرقیآذربایجا انوری کیا مهسا

 پوستر کرمانشاه احمری پور پویا

 پوستر اصفهان سلیمانی محمدعلی

 پوستر آذربایجان شرقی بقال بهتاش حامد

 تصویرسازی آذربایجان شرقی خدایار محمدی نژاد سارا

 تصویرسازی چهارمحال بختیاری باقری هفشجانی فاطمه

 تصویرسازی فارس خوشه چرخ یاسمن

 تصویرسازی زیمرک اکبری پریسا

 تصویرسازی تهران نیک فروز سارا

 تصویرسازی اصفهان امینی زهرا

 تصویرسازی تهران پهلوان هانیه

 تصویرسازی آذربایجان شرقی قائم امیری احمدرضا

 تصویرسازی یزد شاکر اردکانی مرضیه

 تصویرسازی گیالن ادراکی صدیقه

 خوشنویسی تهران نصیری امیرعباس

 خوشنویسی چهارمحال بختیاری ی چلچههاشم سید حسن



 خوشنویسی مازندران حسن پور نیما

 خوشنویسی سیستان بلوچستان پروین امیرعباس

 خوشنویسی قزوین حمیدی ایمان

 خوشنویسی اصفهان محمدی سامانی فرنود

 خوشنویسی آذربایجان شرقی گیتی نورد سلوا

 خوشنویسی خوزستان نظری نژاد مسعود

 خوشنویسی فارس محزون آرین

 خوشنویسی اردبیل محرمزادقوام محمدتقی

 طراحی اصفهان مقامی محمد

 طراحی قم حسین نژاد کاظم

 طراحی تهران قرنجیک نازنین

 طراحی آذربایجان شرقی جهانشیر محمدرضا

 طراحی خراسان شمالی جوادزاده حسام الدین

 طراحی آذربایجان شرقی نیکورای محمدعلی

 طراحی مازندران اللیعزیزج خاطره

 طراحی آذربایجان شرقی ضیایی سینا

 طراحی البرز بخشی زاده بهنام

 طراحی اصفهان جالل زاده سیده فرناز

 طراحی اصفهان عرب بیگی فاطمه

 طراحی تهران اژدری سمن ناز

 طراحی زنجان امیرلو حامد

 طراحی البرز روان خواه دلنیا

 عکاسی کردستان حق شناس ساجد

 عکاسی تهران دمنابی اصل فرناز



 عکاسی اصفهان امیریان آرمین

 عکاسی آذربایجان شرقی علیزاده صمد

 عکاسی تهران عبدیانی سامان

 عکاسی کردستان فیض اللهی علی اصغر

 عکاسی کرمانشاه وثوقی نظر صادق

 عکاسی آذربایجان شرقی بقال اصغری محمد

 عکاسی مرکزی فنایی محمدامین

 عکاسی اردبیل احمدزاده نوید

 عکاسی اصفهان عالیی عاطفه

 عکاسی سمنان طحان اسماعیل

 عکاسی زنجان فتحی مهرداد

 عکاسی گیالن نعیما امیرحسین

 عکاسی خراسان رضوی چمبری مینو

 عکاسی البرز بیات فرزاد

 کاریکاتور کهگیلویه و بویراحمد راست رو علی

 کاریکاتور کرمانشاه نیازی عارف

 کاریکاتور اردبیل فرخی جمادی محسن

 کاریکاتور تهران افشار فاطمه

 کاریکاتور زنجان جعفری فاطمه

 کاریکاتور زنجان مقدم زهرا

 کاریکاتور آذربایجان شرقی ملک اوغلی مژده

 کاریکاتور اصفهان راعی محمد

 کاریکاتور کردستان گلشنی صدف

 مجسمه اصفهان ضیایی سمانه



 مجسمه النگی عزیزی سارا

 مجسمه خراسان رضوی جنگی امیر

 مجسمه البرز الماسی زینب

 مجسمه فارس بلدی پریا

 مجسمه تهران شیری حسین

 مجسمه آذربایجان شرقی آقازاده داود

 مجسمه گلستان عرب مسعود

 مجسمه تهران شریفی نگین

 مجسمه تهران تهرانی نیا سارا

 نقاشی تهران بهرامی علی

 نقاشی تهران یاحمد الهام

 نقاشی تهران خسروی مجتبی

 نقاشی قم گل محمدی نرگس

 نقاشی البرز روزبیانی آیدا

 نقاشی البرز طبخی وایقان نازلی

 نقاشی اردبیل پاینده سیامک

 نقاشی اصفهان نبی محمد رضا

 نقاشی تهران مردانی یاسمین

 نقاشی لرستان باقری حیدری رضوان

 نقاشی آذربایجان شرقی حسین راد سعید کتایون

 نقاشی یزد نفیسی فاطمه

 نگارگری فارس نصیری نازنین

 نگارگری فارس علیزاده یگانه

 نگارگری خوزستان آیهن فاطمه



 نگارگری تهران زنده دل کیمیا

 نگارگری قزوین حیدری حدیثه

 نگارگری قم پارسا محمد رضا

 نگارگری اصفهان سید فتاحی سید علی

 نگارگری اصفهان یانقاسم فیروزه

 


