
نام مدرسه رتبهگرایش رشتهاستانجنسیتنام ونام خانوادگی ردیف
اولشعرادبیهمدانزنفاطمه صفري1
دوم مشتركشعرادبیبوشهرزنفاطمه اسلوبی خواه2
دوم مشتركشعرادبیایالمزنخدیجه نصیري3
سوم مشتركشعرادبیبوشهرمردحیدر منصوري4
سوم مشتركشعرادبیمازندرانمردعلیرضا دهرویه5
اولداستانادبیکردستانمردصنعان ولیخانی6
دومداستانادبیچهارمحال و بختیاريمردمهرداد رفیعی7
سوم مشتركداستانادبییزدزنزهره باغستانی میبدي8
سوم مشتركداستانادبیخوزستانزنفرشته رحمت پور9
1نقاشی (رنگ و روغن)هنرهاي تجسمیتهرانزنشادي خرازي زاده10
2نقاشی (رنگ و روغن)هنرهاي تجسمیتهرانزنفرخنده آبلو11
3مشتركنقاشی (رنگ و روغن)هنرهاي تجسمیآذربایجان شرقیزنسوسن رضالو12
3مشتركنقاشی (رنگ و روغن)هنرهاي تجسمیتهرانمردعلی شهبازي13
1مشتركنقاشی (آبرنگ)هنرهاي تجسمیخراسان رضويزنبهاره بوستانچی14
1مشتركنقاشی (آبرنگ)هنرهاي تجسمیتهرانزنحمیده نیري15
2نقاشی (آبرنگ)هنرهاي تجسمیخوزستانزنحدیث کسرائیان فر16
3نقاشی (آبرنگ)هنرهاي تجسمیخوزستانزنفاطمه کیانی شاهوندي17
1طراحیهنرهاي تجسمیزنجانزنمریم عالمی18
2طراحیهنرهاي تجسمیاصفهانزنمرضیه رحیمی19
3مشتركطراحیهنرهاي تجسمیاردبیلزنزیبا برنج فروش20
3مشتركطراحیهنرهاي تجسمیسیستان و بلوچستانمردقاسم جهانتیغ21
1مشتركتصویرسازيهنرهاي تجسمیتهرانزنسارا نجفی22
1مشتركتصویرسازيهنرهاي تجسمیالبرززنگلنار ثروتیان23
2مشتركتصویرسازيهنرهاي تجسمیخراسان شمالیزنراضیه دهقانی24
2مشتركتصویرسازيهنرهاي تجسمیکرمانشاهمردسامان فرشیدپور25
3تصویرسازيهنرهاي تجسمیزنجانمردابولفضل نظري26
1پوسترهنرهاي تجسمیاصفهانزنمریم محمدزمانی27
2پوسترهنرهاي تجسمیفارسزنسعیده منصوري28
3مشتركپوسترهنرهاي تجسمیسمنانزنراضیه حاجی محمدرضایی29
3مشتركپوسترهنرهاي تجسمیتهرانزنزهرا رزمی زرکان30
1مشتركنستعلیقهنرهاي تجسمیفارسمردامیر پژمان31
1مشتركنستعلیقهنرهاي تجسمیمرکزيمردحسین مهرپویا32
2مشتركنستعلیقهنرهاي تجسمیلرستانمردحیدر بیرانوند33
2مشتركنستعلیقهنرهاي تجسمیآذربایجان غربیمردعلی صفري34
3مشتركنستعلیقهنرهاي تجسمیاصفهانزنپریسا تن ساز35
3مشتركنستعلیقهنرهاي تجسمیکهکیلویه و بویراحمدمردمحمد شاکري امیرالمؤمنین36
1شکسته نستعلیقهنرهاي تجسمیفارسمردمحمدحسین هاشمیان37
2مشتركشکسته نستعلیقهنرهاي تجسمیتهرانمردامید سهرابی38
2مشتركشکسته نستعلیقهنرهاي تجسمیاصفهانزنمرضیه صدیقی اصفهانی39
3مشتركشکسته نستعلیقهنرهاي تجسمیآذریابجان شرقیمردعبداله بابارحیمی ممقانی40
3مشتركشکسته نستعلیقهنرهاي تجسمیسمنانزنمحبوبه سیدعلیان41
3مشتركشکسته نستعلیقهنرهاي تجسمیکرمانمردمصطفی عزیزاللهی42
1مشتركنقاشی خطهنرهاي تجسمیتهرانمردشهرام سرابی برازنده43
1مشتركنقاشی خطهنرهاي تجسمیتهرانمردمسلم سقا44
2مشتركنقاشی خطهنرهاي تجسمیخراسانزنمریم مقدم45
2مشتركنقاشی خطهنرهاي تجسمیتهرانزننوشین قیومی نیا46
3مشتركنقاشی خطهنرهاي تجسمیکردستانزنسارا معتمدي47
3مشتركنقاشی خطهنرهاي تجسمیالبرززنفاطمه گرشاسبی48
1مشتركعکاسیهنرهاي تجسمیخوزستانزنسمیه علینژاد49
1مشتركعکاسیهنرهاي تجسمیفارسزنزهرا فقیري50
2عکاسیهنرهاي تجسمیسمنانزنفهیمه سادات حسینی51
3مشتركعکاسیهنرهاي تجسمیاردبیلزنفاطمه فتحی احدي بیگلو52
3مشتركعکاسیهنرهاي تجسمیاردبیلمردقاسم صحرایی53
1مجسمه سازيهنرهاي تجسمیالبرززنلیال شاه محمدي54
2مجسمه سازيهنرهاي تجسمیقزوینمردجمال بابایی55
3مشتركمجسمه سازيهنرهاي تجسمیتهرانزنفرزانه نحاس56
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3مشتركمجسمه سازيهنرهاي تجسمیسیستان و بلوچستانمردعلی جهانتیغ57
1هنرهاي مفهومیهنرهاي تجسمیخوزستانزنفاطمه نظري نیا58
2مشتركهنرهاي مفهومیهنرهاي تجسمیخوزستانزنسهام سجیراتی59
2مشتركهنرهاي مفهومیهنرهاي تجسمیمازندرانزنمریم ابراهیمی60
3مشتركهنرهاي مفهومیهنرهاي تجسمیخراسان جنوبیمردصادق حامدي نصب61
3مشتركهنرهاي مفهومیهنرهاي تجسمیتهرانزنزهرا پنده62
1کاریکاتورهنرهاي تجسمیفارسزنسمیه صادقی نقدعلی63
2کاریکاتورهنرهاي تجسمیتهرانزنوحیده فالحی64
3کاریکاتورهنرهاي تجسمیقزوینزنزهرا ابراهیمی65
اولوبالگرسانه وفضاي مجازيبوشهرآقاحسن احمدنیا66
دوموبالگرسانه وفضاي مجازيکرمانخانماسماء محمدي زاده67
سوم مشتركوبالگرسانه وفضاي مجازيقزوینخانمزهره نصیري68
سوم مشتركوبالگرسانه وفضاي مجازيکرمانخانمالهام امینی69
دبیرستان عفافاولتلفیقی متوسطۀ اولسرودآذربایجان غــــربیزنمهین پور محمود حصار70
دبیرستان عفافاولتلفیقی متوسطۀ اولسرودآذربایجان غــــربیزنفرانک واعطی 71
دبیرستان عفافاولتلفیقی متوسطۀ اولسرودآذربایجان غــــربیزنپروین عبداله زاده72
دبیرستان حکمتدوم مشتركتلفیقی متوسطۀ اولسرودخراسان جنوبیزنطاهره فیروز 73
دبیرستان حکمتدوم مشتركتلفیقی متوسطۀ اولسرودخراسان جنوبیزنصغري مروي74
دبیرستان حکمتدوم مشتركتلفیقی متوسطۀ اولسرودخراسان جنوبیزنفاطمه نساء اقبالی پور75
دبیرستان طلوع ارونددوم مشتركتلفیقی متوسطۀ اولسرودخوزستانزننــدا سیاحی عوفی76
دبیرستان طلوع ارونددوم مشتركتلفیقی متوسطۀ اولسرودخوزستانزنرها رستمی فر77
دبیرستان طلوع ارونددوم مشتركتلفیقی متوسطۀ اولسرودخوزستانزنطوبــی رحیمی78
دبیرستان شهید تقی رحمانیسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ اولسرودقــزوینزنلیــال مصلح79
دبیرستان شهید تقی رحمانیسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ اولسرودقــزوینزنفرشته رحمتی80
دبیرستان شهید تقی رحمانیسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ اولسرودقــزوینزنزهرا رحمانی81
دبیرستان ام البنینسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ اولسرودکهکیلویه و بویراحمدزنسهیال باقرزاده82
دبیرستان ام البنینسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ اولسرودکهکیلویه و بویراحمدزنشهین کریمی83
دبیرستان ام البنینسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ اولسرودکهکیلویه و بویراحمدزنفاطمه زبـیـــــدي84
دبیرستان مریماولمحــلی متوسطۀ اولسرودچهارمحال و بختیاريزنحکیمه عباسیان85
دبیرستان مریماولمحــلی متوسطۀ اولسرودچهارمحال و بختیاريزنفرشته خاکسارحقانی 86
دبیرستان مریماولمحــلی متوسطۀ اولسرودچهارمحال و بختیاريزنزهرا حبیب پور87
دبیرستان خدیجۀ کبـــريدوم مشتركمحــلی متوسطۀ اولسرودفارسزنآزیتا نوروزي ایبلـــو88
دبیرستان خدیجۀ کبـــريدوم مشتركمحــلی متوسطۀ اولسرودفارسزنطلعت شیعه خـــو89
دبیرستان خدیجۀ کبـــريدوم مشتركمحــلی متوسطۀ اولسرودفارسزنپریسا پاژنگ90
دبیرستان شکــوهدوم مشتركمحــلی متوسطۀ اولسرودلرستانزنمنیر نیام91
دبیرستان شکــوهدوم مشتركمحــلی متوسطۀ اولسرودلرستانزنلیال سهیلی نجم 92
دبیرستان شکــوهدوم مشتركمحــلی متوسطۀ اولسرودلرستانزنربابه احمـــدي93
دبیرستان پایش علوماولتلفیقی متوسطۀ اولسرودالبرزمردداوود غفاري94
دبیرستان پایش علوماولتلفیقی متوسطۀ اولسرودالبرزمردعلی رضا حسینی95
دبیرستان پایش علوماولتلفیقی متوسطۀ اولسرودالبرزمردعلی اصغر حیدري96
دبیرستان دارادوم تلفیقی متوسطۀ اولسرودلرستانمردمحسن شاهـــرخی97
دبیرستان دارادومتلفیقی متوسطۀ اولسرودلرستانمردامین رسولی98
دبیرستان دارادومتلفیقی متوسطۀ اولسرودلرستانمردحامد حکیم زاده99
دبیرستان شهید صدوقیسومتلفیقی متوسطۀ اولسرودیزدمردعلی محمد حبیبی راد100
دبیرستان شهید صدوقیسومتلفیقی متوسطۀ اولسرودیزدمردعلی اکبر کاظمی101
دبیرستان شهید صدوقیسومتلفیقی متوسطۀ اولسرودیزدمردمحمد حسین غدیري102
دبیرستان عالمه حلــیدومتلفیقی متوسطۀ دومسرودسمنانمردحسن ربیعی 103
دبیرستان عالمه حلــیدومتلفیقی متوسطۀ دومسرودسمنانمردحسین طاهري 104
دبیرستان عالمه حلــیدومتلفیقی متوسطۀ دومسرودسمنانمردداوود ساغــري105
دبیرستان عالمه حلــیسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ دومسرودزنجانمردغالم حسن فتح اللهی 106
دبیرستان عالمه حلــیسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ دومسرودزنجانمردتیمور عباسی107
دبیرستان عالمه حلــیسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ دومسرودزنجانمردجالل محمدي108
دبیرستان عالمه مجلسیسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ دومسرودخوزستانمردجهاد سالمات109
دبیرستان عالمه مجلسیسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ دومسرودخوزستانمردعلی عبدالخانی 110
دبیرستان عالمه مجلسیسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ دومسرودخوزستانمردعبدهللا عبدالخانی111
دبیرستان حضرت زینباولتلفیقی متوسطۀ دومسرودخراسان جنوبیزنجمیله عقبایی112
دبیرستان حضرت زینباولتلفیقی متوسطۀ دومسرودخراسان جنوبیزنندا سلیمانیان113
دبیرستان حضرت زینباولتلفیقی متوسطۀ دومسرودخراسان جنوبیزنرقیه رمضانی114
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دبیرستان حجابدومتلفیقی متوسطۀ دومسرودهرمزگانزنزهرا ترکی زاده115
دبیرستان حجابدومتلفیقی متوسطۀ دومسرودهرمزگانزنعالمه هاشم پور116
دبیرستان حجابدومتلفیقی متوسطۀ دومسرودهرمزگانزنخدیجه عباسی117
دبیرستان شایستگانسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ دومسروداصفهانزنزینت ابراهیمی118
دبیرستان شایستگانسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ دومسروداصفهانزناشرف مینائی119
دبیرستان شایستگانسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ دومسروداصفهانزنصفورا خادم القرائی120
هنرستان عاطفهسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ دومسرودآذربایجان غــــربیزنمریم محمدي فر121
هنرستان عاطفهسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ دومسرودآذربایجان غــــربیزنفریبا آرایش طبیعت122
هنرستان عاطفهسوم مشتركتلفیقی متوسطۀ دومسرودآذربایجان غــــربیزنفرخنده مرزبان123
هنرستان شهید حقیقیاولمحلی متوسطۀ دومسرودچهارمحال و بختیاريزنفاطمه نوربخش124
هنرستان شهید حقیقیاولمحلی متوسطۀ دومسرودچهارمحال و بختیاريزنشیرین پورکاوه125
هنرستان شهید حقیقیاولمحلی متوسطۀ دومسرودچهارمحال و بختیاريزننسرین صابري126
دبیرستان حضرت معصومهسوممحلی متوسطۀ دومسرودهرمزگانزنمعصومه محمدي پور127
دبیرستان حضرت معصومهسوممحلی متوسطۀ دومسرودهرمزگانزناعظم تارمیغ128
دبیرستان حضرت معصومهسوممحلی متوسطۀ دومسرودهرمزگانمرداحمد محمودي129
دهدشت/شهیدزین الدیناولداستانیفیلم کوتاهکهکیلویه و بویراحمدمردایمان قمبري130
حضرت آمنهدومداستانیفیلم کوتاهخوزستانزنفاطمه دهقانی131
نمین/فاطمه الزهراي عنبرانسومداستانیفیلم کوتاهاردبیلزنالهام ولی نواز 132
شیراز/هنرستان شهیدآوینیاولمستندفیلم کوتاهفارسمردحمید فرزاد133
جوین/15خرداد ارگدوممستندفیلم کوتاهخراسان رضويزنمرجان جنت آبادي134
سنندج/دبستان روستاي گزان علیاسوممستندفیلم کوتاهکردستانمردجالل نصیري هانیس135
شهرقدس/مرصاداولپویانماییفیلم کوتاهشهرستانهاي تهرانمردروح اهللا اقا محمدي136
دوم مشتركپویانماییفیلم کوتاهتهرانزنمهسا رحمتی137
حاجی آباد/کانون فرهنگی تربیتیدوم مشتركپویانماییفیلم کوتاههرمزگانمرداحسان عباسلو138
سوم مشتركپویانماییفیلم کوتاهگیالنزنفرزانه محمودي139
سمنان/آموزشگاه گچپزیانسوم مشتركپویانماییفیلم کوتاهسمنانزنفریبا میرزایی140
کارشناس فرهنگی هنري منطقه 12اولنمایشنامه نویسیهنرهاي نمایشیتهرانمردرضا عیسی آبادي141
دوم مشتركنمایشنامه نویسیهنرهاي نمایشیاصفهانمردرسول معینی نجف آبادي142
شیراز ناحیه 1-فرزانگان2وبهشتیدوم مشتركنمایشنامه نویسیهنرهاي نمایشیفارسزنمحبوبه زمانی بخش 143
دبستان غیر دولتی خردمندسوم مشتركنمایشنامه نویسیهنرهاي نمایشیالبرززنفرزانه بهرامی144
دکترمهدي انصاريسوم مشتركنمایشنامه نویسیهنرهاي نمایشیخراسان رضويمردمحمد رضا برزو145
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