
رتبهگرایش  رشتهاستانجنسیت(پسر/دختر)نام ونام خانوادگی ردیف
اول مشتركشعرادبیخراسان رضويدخترسیده زهرا شاکري1
اول مشتركشعرادبیگیالندخترحنانه علی اکبري ماسوله2
دومشعرادبیخراسان رضويدختریگانه آرین آرا3
سومشعرادبیقزویندخترمبینا عسگري4
اولشعرادبیخراسان رضويپسرسید علی جاللی5
دومشعرادبیلرستانپسرامیر محمد نیک ره6
سوم مشتركشعرادبیزنجانپسرمحمد جاویدان7
سوم مشتركشعرادبییزدپسرمهدي ابویی مهریزي8
اولداستانادبیهمداندختر زهرا اخوان عطار9

دوم مشتركداستانادبیشهرستان هاي تهراندخترریحانه ابراهیم وندي10
دوم مشتركداستانادبیهمداندخترنیکناز رستگاري11
سوم مشتركداستانادبیاصفهان دخترطهورا دانشگر12
سوم مشتركداستانادبیالبرزدخترزهرا مظفري13
اولداستانادبیخراسان شمالیپسر سید صدرا اسدزاده14
دومداستانادبیقزوینپسرمحمد  شاه محمدي گلرخ15
سومداستانادبیزنجانپسرعلی میکائیلو16
1نقاشیهنرهاي تجسمیقزوینپسرمهدي کلهر17
2نقاشیهنرهاي تجسمیزنجانپسرساالر رادمهر18
3نقاشیهنرهاي تجسمیخراسان رضويپسرسپهر آل مراد19
1مشتركنقاشیهنرهاي تجسمیفارسدخترکوثر سابقی نژاد20
1مشتركنقاشیهنرهاي تجسمیاصفهاندخترفاطمه نورشرق21
2نقاشیهنرهاي تجسمیفارسدخترملیکا امامی22
3مشتركنقاشیهنرهاي تجسمیکهکیلویه و بویراحمددخترفاطمه فریدونی23
3مشتركنقاشیهنرهاي تجسمیهمداندخترحدیثه محسنی24
1طراحیهنرهاي تجسمیآذربایجان شرقیپسراحسان زرگري 25
2طراحیهنرهاي تجسمیفارسپسرعلیرضا موسوي26
3طراحیهنرهاي تجسمیاردبیلپسرکامیار پاشاوند27
1طراحیهنرهاي تجسمیشیرازدخترحمیده فیروزي28
2طراحیهنرهاي تجسمیخراسان شمالیدخترمریم ضمیري29
3طراحیهنرهاي تجسمیاصفهاندخترمهسا کبیري30
1تصویرسازيهنرهاي تجسمیشیرازپسرپارسا توانایی31
2مشتركتصویرسازيهنرهاي تجسمیتهرانپسرسیدسجاد حسینی32
2مشتركتصویرسازيهنرهاي تجسمیاصفهانپسرمجید جمشیدي33
3تصویرسازيهنرهاي تجسمیهمدانپسرمحمدحسین عبدالملکی34
1تصویرسازيهنرهاي تجسمیخراسان شمالیدخترمحجوب سعیدي35
2تصویرسازيهنرهاي تجسمیمرکزيدخترنگین آجرلو36
3تصویرسازيهنرهاي تجسمیتهراندخترفاطمه ارزه گر37
1پوسترهنرهاي تجسمیفارسپسرعلی اکبر قادري38
2پوسترهنرهاي تجسمیقمپسرمحمد سلمان پور39
3پوسترهنرهاي تجسمیزنجانپسرحسین توکلی40
1پوسترهنرهاي تجسمیاصفهاندخترنازنین خراجی41
2پوسترهنرهاي تجسمیخراسان رضويدخترسهیال بازلی42
3پوسترهنرهاي تجسمیتهراندخترزهرا ابراهیمی فر43
1نستعلیقهنرهاي تجسمیآذربایجان غربیپسریوسف خدادادي44
2مشتركنستعلیقهنرهاي تجسمیکردستانپسرشادمان بردافکن45
2مشتركنستعلیقهنرهاي تجسمیقزوینپسرحمیدرضا کریمایی46
3نستعلیقهنرهاي تجسمیسمنانپسرامیرمحمد آهنگري47
1مشتركنستعلیقهنرهاي تجسمیکردستاندختراسرا عبدالهی48
1مشتركنستعلیقهنرهاي تجسمیتهراندخترریحانه زارعی49
2نستعلیقهنرهاي تجسمیکرماندختررقیه مریدزاده50
3مشتركنستعلیقهنرهاي تجسمیاصفهاندخترزهرا رحیمی51
3مشتركنستعلیقهنرهاي تجسمیکردستاندخترمائده مهري52
1شکسته نستعلیقهنرهاي تجسمیلرستانپسرآیدین مساعد53
2شکسته نستعلیقهنرهاي تجسمیگیالنپسرسیدرضا جلیلی54
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3مشتركشکسته نستعلیقهنرهاي تجسمییزدپسرسیدصدرا موسوي55
3مشتركشکسته نستعلیقهنرهاي تجسمیگیالنپسرعلی عابدینی56
اولوبالگرسانه وفضاي مجازيزنجاندخترنگین احمدي57
دوم مشتركوبالگرسانه وفضاي مجازيکهگیلویه وبویر احمددخترفروغ فوالدي وند58
دوم مشتركوبالگرسانه وفضاي مجازيزنجاندخترسیده مائده نبوي59
سوموبالگرسانه وفضاي مجازيهمداندخترفاطمه عزتیان60
اولوبالگرسانه وفضاي مجازيکهگیلویه وبویر احمدپسراحمد اشرافی فرد61
دوم وبالگرسانه وفضاي مجازيآذربایجان شرقیپسرعلیرضا بدرزاده62
سوم مشتركوبالگرسانه وفضاي مجازيخوزستانپسرامیر حسین حیدري63
سوم مشتركوبالگرسانه وفضاي مجازيشهرستانهاي استان تهرانپسرمحمد سلگی64
اولسخنوريسخنوريمازندرانپسردانیال  یوسف نیــا65
دوم مشتركسخنوريسخنوريهمدانپسرحسین کهوند66
دوم مشتركسخنوريسخنورياصفهانپسرحسین حاج باقري67
سوم مشتركسخنوريسخنوريمازندرانپسریاسین مسعودي68
سوم مشتركسخنوريسخنوريقزوینپسرحسن آشـــوري69
اولسخنوريسخنوريیـــزددختــرمریم سپهــر 70
دوم مشتركسخنوريسخنوريکرمــاندختــرهستـــی سجادي نیا 71
دوم مشتركسخنوريسخنوريخراسان رضــويدختــرفرزانه چک72
سوم مشتركسخنوريسخنورياصفهــاندختــرمهرسا مومنی73
سوم مشتركسخنوريسخنوريلرستــاندختــرام البنین بـــازوند74
اولداستانیفیلم کوتاهتهرانپسرشایان اقدمی75
دومداستانیفیلم کوتاههمدانپسرسینا صالح76
سومداستانیفیلم کوتاهفارسپسرامین هاشمی77
اولداستانیفیلم کوتاهگلستناندخترهانیه پاك نام78
دومداستانیفیلم کوتاهخوزستاندخترپریا خلف شوشتري79
سوم مشتركداستانیفیلم کوتاهفارسدخترسحر منفرد80
سوم مشتركداستانیفیلم کوتاهزنجاندخترنازیال حبیبی81
اولمستندفیلم کوتاهگیالنپسرپارسا انصاري82
دوم مشتركمستندفیلم کوتاهبوشهرپسرامیرحسین زنده بودي83
دوم مشتركمستندفیلم کوتاهخراسان رضويپسرمحمد حنایی84
سوممستندفیلم کوتاهاصفهانپسرمیالد کاظمی85
اولمستندفیلم کوتاههمداندختربهدخت رجبی86
دوممستندفیلم کوتاهخراسان رضويدخترزهرا خاکشور87
سوممستندفیلم کوتاهزنجاندخترفاطمه حسنلو88
اولپویانماییفیلم کوتاهزنجانپسرعرفان بابالی 89
دومپویانماییفیلم کوتاهاصفهانپسرسینا فرهمندیان 90
سومپویانماییفیلم کوتاهاردبیلپسرسهیل جعفري91
اول مشتركپویانماییفیلم کوتاهزنجاندختراناهیتا سفالی92
اول مشتركپویانماییفیلم کوتاهقمدختر فاطمه سادات حسینی93
دومپویانماییفیلم کوتاهتهراندخترارینا شکري 94
سومپویانماییفیلم کوتاهقزویندخترفاضله رفیعی 95
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