
 لغمب برگزیدگان بخش

 
 نقاشی

 )کازرون(
 35کل اثار
 

 
 بخش اصلی

 000110111 نفر اول طاهره حسن پور

 000110111 نفردوم ساغر رحیمی

 0110111 نفرسوم فاطمه محمدی زاده

 
 بخش ویژه

 000110111 نفراول الهام حسین پور

 000110111 نفردوم زهرا فرشته حکمت

 0110111 نفرسوم مرضیه ناجی

                                  001110111جمع   

 
 فیلم ونامه نویسی

 )کازرون(
 91کل اثار

 000110111 جیرجیرک-احسان پارسا بخش کرونا

 000110111 جنگ عاشقانه-محسن راست خانه بخش دفاع مقدس

 0110111 توپ-شیوا بافهم بخش اسیب های اجتماعی

 0110111 بو-مقدسحسین  بخش آزاد

 0110111 مرضیه-فریبا کشاورزی برگزیده

 0110111 هم نفس-مسلم هاشمی برگزیده

 000110111جمع

 
 

 تذهیب گل و مرغ
 )اقلید(
 62کل اثار

 
 بخش اصلی

 000110111 نفراول ساره صفاییان

 000110111 نفردوم مرضیه پیروی

 0110111 نفرسوم مهدی ظهرابی

 
 تقدیر شایستگان

 --- الهام صفایی

 --- فرشته شیری

 --- الهه نوری

 001110111جمع 

 
 خوشنویسی
 )ارسنجان(

 636کل اثار

 
 بخش نستعلیق

 000110111 نفراول محمدرضا صفاییان

 000110111 نفردوم علیرضا کریمیان

 0110111 نفرسوم رضا اعظمی

 
 بخش شکسته نستعلیق

 000110111 نفراول مجتبی رحم دار

 000110111 نفردوم هیلدا خدر

 0110111 نفرسوم سارا زارعی

 001110111جمع 

 
 
 
 

داستان و 
 داستانک)الرستان(

 952کل اثار

 
 بخش ویژه

 001110111 نفراول دوستان الیس-مهدی دریاب

خاطرات -مجتبی بنی اسدی
 روزانه یک پرستار

 001110111 نفردوم

هزارویک شب -گلتراشسپیده 
 کرونایی

 0110111 نفرسوم

 0110111 نفرسوم ادم فضایی-مرتضی شمالی

 
 بخش کرونا

شماره رئیس -اکبرمعصومی
 بستگی راه ها

 000110111 نفراول

بوسه -معصومه بردبار
 خداحافظی

 000110111 نفردوم

-فاطمه محمدشاهی
 رهایی/لبخندطبیعت/حسرت

 0110111 نفرسوم

 001110111جمع 

 
 

 عکس
 )مرودشت(

 981کل اثار

 
 

 بخش اصلی

 000110111 نفراول ساغرقنبری

 001110111 نفردوم فرزانه عمادی

 001110111 نفردوم سمیرا آدابی خواه

 0110111 نفرسوم نگین قدمگاهی تک

 0110111 نفرسوم زهرا بیگی شاد

 0110111 نفرسوم زهرا طراوت

 000110111جمع 

 
 

 گرافیک
 )داراب(

 901کل اثار

 
 بخش اصلی

 000110111 نفراول فاطمه شیردل

 000110111 نفردوم فاطمه مسعودی

 0110111 نفرسوم پردیس راه ساز

 
 بخش ویژه

 0110111 بدون رتبه ذکریا عباسی

 0110111 بدون رتبه زهرا یلمه علی آبادی

 0110111 بدون رتبه مینا برزگر

 000110111جمع 

 



 مبلغ برگزیدگان بخش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بازیگری تک 
 بازیگر
 )اوز(
 62کل اثار

 
 بخش کارگردانی

 0110111 نفراول شکارچی عزیز-فائزه جباری

 0110111 نفردوم شمال-مژده پیشدست

 0110111 نفرسوم رها-سید مرتضی هاشمی

 
 بخش نویسندگی

در تولد -فریبا نعمت الهی
 سالهای بلبشو

 0110111 نفراول

 0110111 نفردوم شکارچی عزیز-فائزه جباری

قلب صاحبخانه -پروانه پدرام
 در چالش کرونا می تپد

 0110111 نفردوم

 0110111 نفرسوم اخرین ثانیه -مهرداد سهامی

 
 بخش بازیگری مرد

 0110111 نفراول شمال-فرزاد لطفی

 0110111 نفردوم من واژدها-سینا نامی

 0110111 نفرسوم اشفتگی-مجید یزدان شناس

 
 

 بخش بازیگری زن

 0110111 نفراول جناب قاضی-فاطمه لطافت

شاید برای -ستایش هومان
 شماهم اتفاق بیوفتد

 0110111 نفردوم

بانوی زیبایی -سارا زراعی
 من

 0110111 نفرسوم

 0010111 شایسته تقدیر زری-نگین صغیر

-سیده فرشته سادات حسینی
 کاخ دادگستری

 0010111 شایسته تقدیر

 
 بخش طراحی نور و صحنه

-سارا ظریف صنایعی
 معصومه

 0110111 نفراول

اخرین ثانیه -مهرداد سهامی
 ها

 0110111 نفردوم

جایزه بخش ویژه در بخش 
 کرونا

د تول-کامران آرایش کشکولی
 در سالهای بلبشو

 0110111 جایزه ویژه

 001110111جمع 

 
 

 شنامه نویسینمای
 )شیراز(

 60کل اثار
 

  برگزیده ملخ زدگان-مسعود احمدی برگزیده

 
 بخش اصلی

مضحکه -ارش ابراهیمی
 بنجل

  نفراول

  نفردوم سالمرگ-محمدصادق علیپور

  نفردوم شاه دزد-مهدی حاصل پور

چشماتو -محمدحسین بردبار
 نبند

  نفرسوم

  نفرسوم کانال-حمیدرضا فعله کار

 
 تقدیر

  شایسته تقدیر حمیدرضا بهمن پور

  شایسته تقدیر سپیده گلتراش

  شایسته تقدیر احمدرضا زنجیر ساز

 

 
 شعر

 )جهرم(
 930کل اثار 

 
 بخش کرونا

 000110111 نفراول مجتبی صادقی

 000110111 نفردوم الهام هنرور

 0110111 سومنفر  جابر ترمک

 
 بخش دفاع مقدس

 000110111 نفراول عباس عرب پور

 000110111 نفردوم زهرا نعمتی

 0110111 نفرسوم سارا خلیفه

 001110111جمع 

 


