
 فیلم کوتاه و هنرهای نمایشی

 

ف 
دی

ر
 

 رتبه رشته محورهای جشنواره نام و نام خانوادگی وضعیت اشتغال عنوان نام استان

 اول فیلم پویانمایی فیلم کوتاه نرگس ذاکری شاغل البرز 1

 دوم فیلم پویانمایی فیلم کوتاه مسعود محمدی شاغل کرمان 2

 سوم مشترک فیلم پویانمایی فیلم کوتاه منصوره قدیری شاغل اصفهان 3

 سوم مشترک فیلم پویانمایی فیلم کوتاه امین رحیمی شاغل هرمزگان 4

 اول فیلمنامه نویسی فیلم کوتاه مهدی میرزایی شاغل کرمان 5

 دوم فیلم کوتاه مستند فیلم کوتاه صادقعلی ناصری محمدآبادی شاغل گلستان 6

 سوم فیلم کوتاه مستند کوتاه فیلم مهدی کریمی شاغل زنجان 7

 اول فیلم کوتاه داستانی فیلم کوتاه امین باقری شاغل کردستان 8

 دوم مشترک فیلم کوتاه داستانی فیلم کوتاه محمد صادقی شاغل خراسان رضوی 9

 دوم مشترک فیلم کوتاه داستانی فیلم کوتاه ابوالفضل فرهادی شاغل فارس 10

 سوم فیلم کوتاه مستند فیلم کوتاه میرزاییمهدی  شاغل کرمان 11

 شایسته تقدیر فیلم کوتاه داستانی فیلم کوتاه الهه نیازی شاغل گلستان 12

 اول فیلمنامه نویسی فیلم کوتاه احمد محمودی کوهی شاغل خوزستان 13

 دوم مشترک فیلمنامه نویسی فیلم کوتاه لیال ابراهیمی نرزیوه شاغل آذربایجان غربی 14

 دوم مشترک فیلم کوتاه داستانی فیلم کوتاه شایان سلطانی شاغل مرکزی 15

 سوم مشترک فیلمنامه نویسی فیلم کوتاه محبوبه خلیلی شاغل قزوین 16

 دوم فیلمنامه نویسی فیلم کوتاه شمس اهلل دایی زاده بازنشسته مرکزی 17

 سوم فیلمنامه نویسی فیلم کوتاه عزیزاهلل محمدپور میر بازنشسته مازندران 18
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 عنوان نام استان
وضعیت 

 اشتغال
 رتبه رشته محورهای جشنواره نام و نام خانوادگی

 اول نمایش عروسکی هنرهای نمایشی راضیه پاشایی شاغل همدان 1

 دوم مشترک عروسکینمایش  هنرهای نمایشی صبا گوهری شاغل مازندران 2

 دوم مشترک نمایش عروسکی هنرهای نمایشی محمدحسن ابویی مهریزی شاغل یزد 3

 سوم مشترک نمایش عروسکی هنرهای نمایشی الهام رضایی شاغل فارس 4

 سوم مشترک نمایش عروسکی هنرهای نمایشی شیوا چایی کار کوبنه شاغل گیالن 5

 شایسته تقدیر نمایش عروسکی هنرهای نمایشی لیال حیدری شاغل شهرستانهای تهران 6

 شایسته تقدیر نمایش عروسکی هنرهای نمایشی فاطمه آتش افروزنه شاغل گیالن 7

 شایسته تقدیر نمایش عروسکی هنرهای نمایشی الهه نظری شاغل گیالن 8

 سوم مشترک نمایشنامه نویسی هنرهای نمایشی مریم رنجبر شاغل بوشهر 9

 اول نمایشنامه نویسی هنرهای نمایشی اورنگ نارکی شاغل وبویراحمدکهکیلویه  10

 دوم نمایشنامه نویسی هنرهای نمایشی یعقوب مهراد شاغل همدان 11

 سوم نمایش صحنه ای مونولوگ هنرهای نمایشی محمد بازدار شاغل بوشهر 12

 اول نمایشنامه نویسی هنرهای نمایشی مرجان ریاحی شاغل اصفهان 13

 دوم نمایشنامه نویسی هنرهای نمایشی زیور مهرانفر شاغل گلستان 14

 سوم نمایشنامه نویسی هنرهای نمایشی لقمان بحرانی شاغل بوشهر 15

 اول نمایشنامه نویسی هنرهای نمایشی سید صالح زینی پور بازنشسته کهکیلویه وبویراحمد 16

 دوم نمایشنامه نویسی هنرهای نمایشی علی درفش بازنشسته خوزستان 17

 سوم نمایشنامه نویسی هنرهای نمایشی علی رضا همتیان بازنشسته زنجان 18

 اول نمایشنامه نویسی هنرهای نمایشی نبی اله ابراهیمی بازنشسته خراسان رضوی 19

 اول نمایش صحنه ای مونولوگ هنرهای نمایشی شایان سلطانی شاغل مرکزی 20

 دوم نمایش صحنه ای مونولوگ هنرهای نمایشی یاراحمدیجهانشیر  شاغل بوشهر 21

 سوم مشترک نمایش صحنه ای مونولوگ هنرهای نمایشی عمار رسولی  سفیددری شاغل قزوین 22

 سوم مشترک نمایش صحنه ای مونولوگ هنرهای نمایشی محمدرضا سعادتی شاغل خراسان رضوی 23

 شایسته تقدیر نمایش صحنه ای مونولوگ هنرهای نمایشی پریا ضیایی داوری شاغل خراسان شمالی 24

 اول نمایش خیابانی و محیطی هنرهای نمایشی مجتبی خلیلی شاغل شهرستان های تهران 25

 دوم نمایش صحنه ای مونولوگ هنرهای نمایشی پریوش فتاح زاده خلیفه شاغل آذربایجان شرقی 26

 سوم نمایش صحنه ای مونولوگ هنرهای نمایشی مرتضی پاشایی شاغل آذربایجان شرقی 27
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 رتبه رشته محورهای جشنواره نام و نام خانوادگی وضعیت اشتغال عنوان نام استان

 شایسته تقدیر نقالی و پرده خوانی هنرهای نمایشی آرش رضایی شاغل لرستان 28

 شایسته تقدیر خیابانی و محیطینمایش  هنرهای نمایشی محمد رضا هیرمندی نیاسر شاغل اصفهان 29

 اول نقالی و پرده خوانی هنرهای نمایشی سعید غریبی شاغل گلستان 30

 دوم مشترک نقالی و پرده خوانی هنرهای نمایشی محسن طاهری رفیق شاغل شهرستانهای تهران 31

 دوم مشترک نقالی و پرده خوانی هنرهای نمایشی حوراء تیال شاغل خوزستان 32

 سوم مشترک نقالی و پرده خوانی هنرهای نمایشی سیده مرضیه موسوی شاغل آذربایجان غربی 33

 سوم مشترک نمایشنامه نویسی هنرهای نمایشی محسن وظیفه پشتکوه شاغل اردبیل 34

 شایسته تقدیر نقالی و پرده خوانی هنرهای نمایشی محمدعلی صالحی شاغل بوشهر 35

 شایسته تقدیر نقالی و پرده خوانی هنرهای نمایشی خورشاهیالهام  شاغل خراسان رضوی 36

 شایسته تقدیر نقالی و پرده خوانی هنرهای نمایشی احمد عابدی شاغل خراسان رضوی 37

 شایسته تقدیر نقالی و پرده خوانی هنرهای نمایشی دل آرام جلیلی کلهری شاغل شهرستانهای تهران 38

 


