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مقام معظم رهبری



چشــم انداز فــردای ایــران اســامی، ترســیم مقصــدی دســت 
یافتنــی و آینــده ای روشــن اســت کــه رســیدن بــه آن در گــرو 
همــت، همدلــی و تــاش همــه فرزنــدان ایــن ســرزمین اســت. 
در ایــن میــان هنــر و هنرمنــدان در ایجــاد تصویــری حقیقــی 
ــع و کاســتی هــای  ــان موان ــده و بی ــران آین و امیدبخــش از ای
ــردی  ــه ف ــر ب ــم و منحص ــش مه ــیر، نق ــن مس ــی در ای احتمال
دارنــد. بــه ایــن معنــا قــدم گذاشــتن در ایــن راه کــه در 
اقدامــی  می درخشــند،  خودبــاوری  و  امیــد  چراغ هــای  آن 

ــت. ــر اس ــته ی تقدی ــی شایس ــتودنی و تاش س
از حـــوزه هنـــری اســـتان خراســـان شـــمالی بـــرای برگـــزاری 
مســـابقه کاریکاتـــور بـــا موضـــوع ایـــران آینـــده و شـــما 
ــت  ــخ مثبـ ــوت آن پاسـ ــه دعـ ــه بـ ــدی کـ ــدان ارجمنـ هنرمنـ

داده ایـــد، سپاســـگزارم.
حتــی اگــر نبــود بعضــی اشــارت هــای وحیانــی و نویدهــای 
رســول مهربانــی و خانــدان مکرمــش در نقــش مهــم ایرانیــان 
ــرای  ــم ب ــاز ه ــان، ب ــت صالح ــاد حکوم ــان و ایج ــده جه در آین
ــی وجــود  ــان فراســت، داللت هــای فراوان اهــل تأمــل و صاحب
داشــت کــه فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم در تغییــر مســیر تاریــخ 
جایــگاه ممتــاز خواهنــد داشــت؛ همچنــان کــه بــا پیــروزی 
انقــاب اســامی نشــانه های ایــن تغییــر بــزرگ نمایــان شــده 

اســت.
آســان  چنــدان  آن  پیمــودن  اگرچــه  کــه  روشــنی  صــراط 

نیســت و دشــمنان و ســاده انگاران چــه از درون و چــه از 
بیــرون کشــور بــا تــاش بــرای القــای روح ناامیــدی و ناتوانــی 
یــا تضعیــف روحیــه خطر پذیــری و خودبــاوری در ایــن راه 
ســنگ انــدازی می کننــد. بــا ایــن حــال، بــا نگاهــی دقیــق 
بــه وضعیــت امــروز ایــران در جهــان و چینــش بازیگــران 
ــی  ــی و نظام ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــف سیاس ــای مختل صحنه ه
ــوان از فــروغ ایــن خورشــید،  ــده مــی ت ــای آین در نقشــه دنی
انــوار خودبــاوری، عــزت نفــس و بیــداری را در سرتاســر 

ــت. ــا نشس ــه تماش ــان ب جه
ان شــاءاهلل هنرمنــدان عزیــزی کــه بــا اعتقــاد و بــاور بــه 
حرکــت، بهبــود و تعالــی در مســیر تبییــن چشــم انــداز ایــران 
ســرافراز و آینــده ایــن ســرزمین اســامی قــدم برمی داریــد؛ 

در پنــاه خداونــد متعــال ســر بلنــد و موفــق باشــید.

محسن مومنی شریف، رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی



 صاحـــب نظـــران کارکردهـــای متفاوتـــی بـــرای رســـانه ها 
ـــد  ـــانه ها دارای چن ـــه رس ـــد ک ـــا معتقدن ـــد. آن ه ـــان کرده ان بی

کارکـــرد مهـــم هســـتند: 
1. نظارت بر محیط )نقش خبری(؛ 

2. ایجـــاد همبســـتگی اجتماعـــی در واکنـــش بـــه محیـــط )نقـــش 
ارشـــادی یـــا راهنمایـــی(؛ 

3. انتقال میراث فرهنگی )نقش آموزشی(؛ 
4. سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت. 

ــه و  ــت، تهی ــه نظــارت، مراقب ــرد نخســت، رســانه ها ب در کارک
رســاندن خبــر دســت می زننــد و در دومیــن کارکــرد، وظیفــه 
انتخــاب و تفســیر اطاعــات در محیــط را بــر عهــده دارنــد. در 
اینجاســت کــه رســانه، حامــل انتقادهــا و پیشــنهادهایی بــرای 
چگونگــی نگــرش افــراد بــه واقعیت هاســت. در ایــن نقــش، 
ــای  ــاع و افش ــی، اجم ــای اجتماع ــت ارزش ه ــه تقوی ــانه ب رس
ــری، پیشــگیری از  ــران فک ــگاه رهب ــه پای ــوع ب ــات، رج انحراف
تهدیــد ثبــات اجتماعــی و مدیریــت افــکار عمومــی می پــردازد. 
ــگاه  ــی ن ــک رســانه جمع ــه ی ــه مثاب ــور ب ــر کاریکات ــه هن ــر ب اگ
کنیــم می تــوان هــر چهــار نقــش مذکــور را بــرای ایــن رســانه 
ــه نظــر می رســد کارکــرد اول و دوم  هنــری قائــل شــد. امــا ب

در ایــن رســانه بیــش از کارکردهــای دیگــر نمــود دارد. 
حــوزه هنــری اســتان خراســان شــمالی طــی شــش ســال 
گذشــته پایه گــذار جشــنواره ای در حــوزه کاریکاتــور بــود 

کــه جهت گیری هــای هوشــمندانه ای را در بیــن هنرمنــدان 
ــه  ــاد هنرمندان کاریکاتوریســت کشــور رقــم زده اســت. انتق
ــق  ــر در اف ــده ای بهت ــاق آین ــم خ ــود و تجّس ــرایط موج ــه ش ب
زمانــی ایــران 1404 کــه هنــوز بــه طــور کامــل محقــق نشــده 
از زاویــه نــگاه هنرمنــدان کاریکاتوریســت خواهــد توانســت 
ــردم و  ــه م ــه ب ــای جامع ــا و روبن ــی از زیربن ــیرهای عمیق تفس

ــد.  ــه نمای ــئولین ارائ مس
ـــز  ـــدان عزی ـــه شـــما هنرمن ـــد اســـت حرکـــت ارزشـــمندی ک امی
در ایـــن جشـــنواره پایه گـــذاری کردیـــد، بـــه ارتقـــای ســـواد 
ـــده  ـــه آین ـــبت ب ـــب نس ـــای مخاط ـــح نگرش ه ـــی و تصحی فرهنگ
منجـــر شـــده و انتشـــار ایـــن آثـــار، دقایقـــی مخاطـــب را بـــه 

فکـــر و تأمـــل وا دارد. 
پیروز و پاینده باشید. 

مجید مصلحی، مدیر کل امور استان ها و مجلس حوزه هنری



ــه  ــا و رشــد یافت ــده، پوی ــه ای زن از منظــر جامعه شناســان، جامع
ــی  ــاد و هماهنگ ــجام، اتح ــی انس ــرادش نوع ــن اف ــه بی ــت ک اس
ــده  ــۀ زن ــک جامع ــر در ی ــای دیگ ــه معن ــد. ب ــته باش ــود داش وج
ــۀ اقشــار و گروه هــای آن  ــن هم ــده، بی ــرد زن ــک ف ــد ی ــه مانن ب
ــک مســیر و هــدف را  ــا هــم ی ــه ب ــی هم هماهنگــی اســت؛ یعن
ــه ســوی یــک هــدف و مقصــد  ــا نقشــه راه ب تعقیــب کــرده و ب
رهســپارند. از ویژگی هــای ایــن جامعــه آن اســت کــه همــه 
بــرای گره گشــایی از مشــکات و رشــد و پیشــرفت کّمــی و کیفــی 

ــاش هســتند. کشــور در ت
در ایــن میــان نخبــگان جامعــه نقشــی تعیین کننــده و هدایت گــر 
ــه  ــروز جامع ــی ام ــود یعن ــت موج ــاهده وضعی ــا مش ــد و ب دارن
ــی، در جهــت  و ترســیم وضعیــت مطلــوب یعنــی آینــده ای متعال
رســیدن بــه اهــداف و آرمان هــا تــاش کــرده و جامعــه را نیــز 
بــا خــود همــراه می ســازند. ایــن هم افزایــی و ارتبــاط پیوســته 
میــان نخبــگان و عمــوم، ملتــی متحد را پدیــد می آورد کــه آرمانی 

واحــد دارنــد و بــه ســوی یــک هــدف متعالــی در حرکت انــد.
ــد  ــد. هنرمن ــگان جامعه ان ــه نخب ــز از جمل ــدان نی ــب هنرمن اغل
ــر  ــاوه ب ــد ع ــه، می توان ــش در جامع ــذار بودن ــطه اثرگ ــه واس ب
ــترش داده و  ــود را گس ــد خ ــق دی ــه، اف ــروز جامع ــاهده ام مش
ــا و  ــاهده ظرفیت ه ــن مش ــد. او در عی ــگاه کن ــز ن ــده نی ــه آین ب
ــده و  ــز دی ــتی ها را نی ــات و کاس ــود، معض ــای موج توانمندی ه
هشــدار می دهــد و بــا تصویــر مولفه هــای پیشــرفت و ســعادت 

جامعــه در قالــب هنــر، آینــده ای روشــن را نیــز بشــارت می دهد.
در اســناد باالدســتی نظــام جمهــوری اســامی و خصوصــاً ســند 
چشــم انداز بیســت ســاله در افــق 1404، ایــران کشــوری 
پیشــرفته در تمامــی ابعــاد و در باالتریــن رتبــه در منطقــه 
تصویــر شــده اســت. امــروز مــا در میانــه ایــن راه بیســت ســاله 
ــته و  ــرد گذش ــه عملک ــبت ب ــه نس ــت ک ــتاده ایم و الزم اس ایس
ــی درســت  ــم، تحلیل ــا افــق 1404 در پیــش  داری راهــی کــه ت
داشــته باشــیم و بــه ایــن ســوال اصلــی پاســخ دهیــم کــه بــرای 

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــند چ ــوع س ــدن موض مردمی ش
ــمین  ــه شش ــا دبیرخان ــد ت ــث گردی ــوال باع ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ســاالنه جشــنواره سراســری کاریکاتــور حــوزه هنــری خراســان 
شــمالی موضــوع ایــن دوره جشــنواره را »ایــران آینــده در افــق 
ــگاه کارشناســان، مهم تریــن  1404« قــرار دهــد. چــرا کــه از ن
ــرای مردمی شــدن موضــوع ســند چشــم انداز، تبییــن  اقــدام ب

و ترویــج هنــری مفــاد و اهــداف آن اســت. 
ــار  ــن افتخ ــته ای ــای گذش ــنواره در دوره ه ــن جش ــه ای دبیرخان
ــد  ــئولیت پذیر و دغدغه من ــری مس ــواره تفک ــه هم ــته ک را داش
نســبت بــه برخــی موضوعــات مــورد تأکیــد نظــام یــا ضرورت هــا 
و معضــات امــروز جامعــه داشــته باشــد. گــواه آن انتخــاب 
موضوعاتــی همچــون مســأله جمعیــت، تحریــم، جنــگ نــرم و 
ســبک زندگــی در خانــواده ایرانــی در دوره هــای پیشــین اســت. 
ــز کــه از زمــان  ــران آینــده در افــق 1404 نی ــا موضــوع ای و ام
ــم  ابــاغ ســند در ســال 1384، بارهــا مــورد تأکیــد رهبــر معّظ
ــور و  ــر کاریکات ــاص هن ــای خ ــت. از قابلیت ه ــوده اس ــاب ب انق
ــا ایــن اســت کــه می تواننــد  هنرمنــدان کارتونیســت کشــور م
بــا بهره گیــری از ذهــن نکته ســنج خویــش و تولیــد آثــار هنــری، 
بــه فاصلــه میــان آن چیــز کــه هســت و آن چیــز کــه بایــد باشــد 

ــر بکشــند.   ــه تصوی پرداختــه و آن را ب
و  جشــنواره  ایــن  دســت اندرکاران  امیــد  قطــع  طــور  بــه 
هنرمنــدان کارتونیســت شــرکت کننده در آن، ســاخت آینــده ای 
بســیار روشــن و درخشــان بــرای ایــران عزیــز اســت. آینــده ای 
کــه بــه برکــت اســام و ایمــان، مجاهــدت و تــاش همــه مــردم و 

ــاءاهلل.  ــد. ان ش ــد ش ــق خواه ــئوالن محق مس

میثم مرادی بیناباج، رییس حوزه هنری خراسان شمالی



کاریکاتــور خراســان  متوالــی ســاالنه  پنــج دوره  برگــزاری 
ــث  ــی باع ــاری تعال ــف ب ــه لط ــته، ب ــال های گذش ــمالی در س ش
شــده اســت که ایــن جشــنواره جایگاه خــود را بیــن هنرمندان 
کارتونیســت کشــور بــه خوبــی پیــدا کــرده و هنرمنــدان 
ــنواره ای  ــوان جش ــه عن ــنواره را ب ــن جش ــور، ای ــر کش سراس
معتبــر کــه همــواره موضوع هــای متفــاوت و روش اجــرای 

ســالمی دارد بشناســند. 
همیـــن نـــگاه هنرمنـــدان از طرفـــی و حساســـیت های ویـــژه 
حـــوزه هنـــری بـــه مســـایل اساســـی مـــورد توجـــه نظـــام 
اســـامی و تـــاش جهـــت تبییـــن هرچـــه هنری تـــر ایـــن 
ـــه انتخـــاب موضـــوع  ـــه، باعـــث شـــده اســـت ک مســـایل در جامع
ــتری  ــیت های بیشـ ــا حساسـ ــاله بـ ــر سـ ــنواره، هـ ــرای جشـ بـ
ـــد تـــا  ـــاش کن ـــنواره، ت ـــر ایـــن جش ـــاق فک دنبـــال شـــود و ات
ـــنواره  ـــرای جش ـــژه ب ـــذاب و وی ـــی ج ـــه موضوع ـــر اینک ـــاوه ب ع
انتخـــاب مـــی کنـــد، باعـــث ایجـــاد تفکـــر عمیـــق در بیـــن 

هنرمنـــدان و مخاطب هـــای ایشـــان شـــود.
بــا در نظــر گرفتــن همــه ایــن نــکات بــود کــه اتــاق فکــر 
هــای  بحــث  از  پــس  آن،  دوره  بــرای ششــمین  جشــنواره 
را   1404 افــق  در  آینــده  ایــران  موضــوع  فــراوان، 
برگزیــد؛ موضوعــی کــه عــاوه بــر بدیــع بــودن، باعــث ایجــاد 
حساســیت های ویــژه ای بیــن هنرمنــدان و مخاطبــان می گــردد 

و آینــده نگــر نیــز اســت.
بــه رغــم اینکــه موضــوع انتخابــی، بــه زعــم داوران جشــنواره 
موضوعــی ســختی بــرای تولیــد کاریکاتــور بــود، امــا هنرمندان 
کارتونیســت نشــان دادنــد کــه بــا خاقیــت و ایده هــای خــوب 
می تــوان آثــاری درخــور پدیــد آورد. نگاهــی بــه آثــار راه 
یافتــه بــه نمایشــگاه و آثــار منتخــب جشــنواره )کــه در قالــب 
ــن مســأله  ــی بیانگــر ای ــه خوب ــه می گــردد(، ب ــاب ارائ ــن کت ای
اســت کــه هــر کــدام از هنرمنــدان ســعی کرده انــد تــا از 
زاویــه ای جدیــد و بدیــع بــه ایــن موضــوع نــگاه کننــد. ویژگــی 
دیگــر ایــن دوره جشــنواره ایــن بــود کــه بــه علــت نبــود بخــش 
آزاد، هنرمنــدان بایــد در قالــب موضــوع جشــنواره تولیــد 
اثــر می کردنــد و همیــن امــر، اگرچــه باعــث افــت نســبی 
جشــنواره از نظــر کمــی گردیــد، امــا نــاب و کیفــی بــودن 
آثــار، غنایــی ویــژه بــه جشــنواره بخشــید. دریافــت 371 اثــر 
از 152 هنرمنــد از 22 اســتان از  سراســر کشــور، نشــان 
ــوع دارد.  ــن موض ــه ای ــبت ب ــدان نس ــدی هنرمن از دغدغه من
امیدواریــم کــه ایــن جشــنواره فتــح بابــی باشــد بــرای توجــه 

ــه ایــن موضــوع. هرچــه بیشــتر ب
در اینجــا جــا دارد از همــه هنرمندانــی کــه آثــار خــود را بــرای 
ایــن جشــنواره ارســال کردنــد تشــکر کنــم. همچنیــن وظیفــه 
ــم کــه تشــکر ویــژه ای داشــته باشــم از ریاســت  خــود می دان
ــن ســال ها همــواره  ــری خراســان شــمالی کــه در ای حــوزه هن
همــراه جشــنواره بــوده اســت. امــا قدردانــی ویــژه بنــده 
نثــار کارکنــان حــوزه هنــری اســتان و هنرمندانــی اســت کــه 
بــرای برگــزاری هرچــه بهتــر ایــن جشــنواره دســت یــاری بــه 
ایــن حقیــر داده و از هیــچ تاشــی بــرای برگــزاری بــا کیفیــت 
ــاش  ــن ت ــدوارم نتیجــه ای ــد. امی ــذار نکردن جشــنواره فروگ
دســته جمعــی مــورد قبــول هنرمنــدان و مــردم عزیــز کشــور 
)کــه همــه ایــن تاش هــا بــرای ایشــان اســت و صاحبــان 
ــی را  ــای احتمال ــود و ضعف ه ــع ش ــتند( واق ــار هس ــی آث واقع

ــه بزرگــواری خــود ببخشــند. ب
با امید روزهای بهتر.

عباس ناصری، دبیر هنری جشنواره
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ــأت داوران هی
ششمین جشنواره اکریاکتور 
حوزه هنری خراسان شمالی

با موضوع
ایران آینده در افق 1404 

مسعود ضیایي زردخشویی

داوود یار احمدي  محمد علي رجبي

بهمن عبدي

 عباس ناصري



11



12

مقام اول

محمدرضا ثقفی / کرج



13

آیت نادری / اصفهان 

مقام دوم



14

 مجتبی حیدر پناه / آباده

مقام سوم



15

 ناصر همتی راد / بجنورد

تقدیر



16

مهدی عزیزی 
اراک

تقدیر



17

فرزانه وزیری تبار
یزد

تقدیر



18

 محمود نظری
همدان

تقدیر



19

سعید صادقی
جهرم

تقدیر



20

 هدیه صدیقی کسمایی
رشت

تقدیر



21

 علیرضا پاکدل / مشهد

تقدیر



22

 فرهاد رحیم قرا ملکی
تبریز

تقدیر



23

مجتبی فیضی
فوالدشهر

تقدیر



24

 حامد مرتضوی علوی / بجنورد

تقدیر



25

پویا عبدلی
کرمانشاه

تقدیر



26

 حمید قالیجاری
کرمانشاه 

تقدیر



27

  مجتبی حیدر پناه / آباده



28

 مهدی عزیزی
اراک



29

 سهیل محمدی / اراک



30

شهرام رضایی / اردبیل



31

آیت نادری
اصفهان



32

  آیت نادری
اصفهان



33

محمودرضا صنعتی
اصفهان



34

مهسا نصرآبادی / اصفهان



35

مصطفی ستاریان / اصفهان



36

نگین نقیه
اصفهان



37

سجاد رافعی / اهواز



38

سامان ترابی
اهواز



39

وحید خدایار
اهواز



40

محمود برخورداری
ایالم



41

حامد مرتضوی علوی
بجنورد



42

حسین فرخی
بجنورد



43

حسین فرخی / بجنورد



44

ناصر همتی راد / بجنورد



45

سید تقی رضایی / بجنورد



46

سمیرا روان بُد
بجنورد



47

امید رمضانی / بجنورد



48

محمد محمودی / بوکان



49

علیرضا فرساد / تبریز



50

عاطفه یاریان
تبریز



51

حسنیه اکبری کامران / تبریز



52

جالل پیرمرز آباد
تبریز



53

مینا خلیفه زاده / تبریز



54

عباس گودرزی / تهران



55

عباس گودرزی / تهران



56

امیر دهقان
تهران



57

حسین رحیم خانی
تهران



58

محمدعلی خلجی / تهران



59

محمدعلی خلجی / تهران



60

محمدحسین اکبری
جهرم



61

محمدحسین اکبری / جهرم



62

محمدحسین اکبری / جهرم



63

محمدحسین اکبری
جهرم



64

زهرا مقدم / زنجان



65

هادی کاظمی / ساری



66

شاهین هوشمند
ساری



67

شاهین هوشمند / ساری



68

سمیه ملکی
ساری



69

امیر سهیلی / سنندج



70

سامان صولی / سنندج



71

 پدرام فرخ نیا / شهرکرد



72

مجتبی فیضی
فوالد شهر



73

مجتبی فیضی
فوالد شهر



74

رضا باقری شرف
قم



75

بابک ولی پور گودرزی
کرج



76

جواد طریقی اکبر پور
کرج



77

عارف نیازی
کرمانشاه



78

الهام خلیلی مهر 
کرمانشاه



79

حمید قالیجاری
کرمانشاه



80

حمید قالیجاری
کرمانشاه



81

حمید قالیجاری
کرمانشاه



82

حمید قالیجاری
کرمانشاه



83

حمید قالیجاری
کرمانشاه



84

پویا عبدلی
کرمانشاه



85

سامان احمدی 
کرمانشاه



86

طیبه خلیلی مهر / کرمانشاه



87

جواد تکجو 
الهیجان



88

جواد تکجو 
الهیجان



89

علیرضا پاکدل / مشهد



90

علیرضا پاکدل
مشهد



91

محبوبه پاکدل 
مشهد



92

محسن اسدی 
مشهد



93

محسن اسدی 
مشهد



94

سمیه شوقی / مشهد



95

سید حسین فتحی پناه
نیریز



96

محمود نظری
همدان



97

  طاهر شعبانی / همدان



98

طاهر شعبانی / همدان



99

فرزانه وزیری تبار / یزد



100

فرزانه وزیری تبار
یزد



101

آباده / مجتبی حیدر پناه / 3
اهواز / سامان ترابی / 1
اهواز / سجاد رافعی / 4
اهواز / وحید خدایار / 1

اراک / مهدی عزیزی / 3
اراک / علی شعبانی / 3

اراک / سهیل محمدی / 1
اردبیل / شهرام رضایی / 6

اردبیل / حسن قراگوزلو / 1
اردبیل / لیلی سلیمی / 2

اردبیل / نیلوفر کبودین / 1
اردبیل / یلدا هاشمی نژاد / 3

اصفهان / علی اسدی / 5
اصفهان / آیت نادری / 4
اصفهان / شکوفه اسدی / 2

اصفهان / محمودرضا صنعتی / 2
اصفهان / محمد باقر رنجبر / 1
اصفهان /محمد علی خوشکام /3
اصفهان / مهسا نصرآبادی / 1
اصفهان / مصطفی ستاریان / 1

اصفهان / نگین نقیه / 4
اصفهان / علی اصغر رضایی / 1

اصفهان / سحر فتاح / 1
ایالم / جعفر پور قهرمان / 3
ایالم / جواد عبدالحسینی / 2
ایالم / محمود برخورداری / 3
ایرانشهر / خدایار نارویی / 1

بجنورد / حامد مرتضوی علوی / 6
بجنورد / حسام جواد زاده / 1

بجنورد / داریوش مهردالن / 6
بجنورد / امید رمضانی /3
بجنورد / نسا عزیزی / 5

بجنورد / سمیرا روان بد / 1
بجنورد / حسین فرخی / 3

بجنورد / نیلوفر عزیزی / 3
بجنورد / سید تقی رضایی / 2
بجنورد / ناصر همتی راد / 2
بجنورد / مرتضی شادمهر / 6

بوکان / محمد محمودی / 1
بوکان / پخشان رحیمی / 1

بوکان / منیره احمدی / 1
بروجن / فاطمه نصر / 2

بندر انزلی / نقی حمیدی / 1
تبریز / علیرضا فرساد / 1

تبریز / جالل پیرمرزآباد / 5
تبریز / لیال پیرمحمدی / 1
تبریز / مینا خلیفه زاده / 1

تبریز / فرهاد رحیم قراملکی / 1
تبریز / راضیه تیزقدم / 1
تبریز / عاطفه یاریان / 6

تبریز / غالمرضا قربانیان / 2
تبریز / جواد جعفریان / 2

تبریز / حسنیه اکبری کامران / 1
تبریز / زهرا پور حسین رحمانی / 1

تربت حیدریه / فرزانه آقایی / 2
تهران / امیر دهقان / 2

تهران / ناصر رضایی / 1
تهران / امیر ارسالن احمدی نژاد / 1

تهران / هستی حسینی / 2
تهران / رسول حبیبی / 1

اسامی شرکت کنندگان در جشنواره
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تهران / عباس گودرزی / 6
تهران / حسین رحیم خانی / 4
تهران / محمد علی خلجی / 5

تهران / پیمان قاسمی / 1
تهران / سید ایمان نوری نجفی / 1

دزفول / رضا محرمی پور / 4
فوالدشهر / مجتبی فیضی / 3

قم / احسان چراغی ایرانشاهی / 3
قم / حمیدرضا ساده / 1

قم / رضا باقری شرف / 2
قوچان / داوود هوشمند / 2
همدان / حسین رضایی / 2
همدان / محمود نظری / 2

همدان / مرتضی چهره گشا / 1
همدان / طاهر شعبانی / 2

همدان / علیرضا حیدری / 1
جهرم / سعید صادقی / 6

جهرم / محمد حسین اکبری / 5
کرج / بابک ولی پور گودرزی / 1

کرج / هیبت احمدی / 2
کرج / محمدرضا ثقفی / 1

کرج / حمید صوفی / 1

کرج / فاطمه رضایی / 6
کرج / جواد طریقی اکبرپور / 6

کرمانشاه / راضیه رزاقی / 2
کرمانشاه / سامان احمدی / 1

کرمانشاه / فخرالدین دوست محمد / 6
کرمانشاه / سارا سیفی / 1

کرمانشاه / عارف نیازی / 1
کرمانشاه / حمید قالیجاری / 6

کرمانشاه / پویا عبدلی / 5
کرمانشاه / طیبه خلیلی مهر / 6
کرمانشاه / الهام خلیلی مهر / 6

الهیجان / جواد تکجو / 2
خرم آباد / لیلی جعفرزاده / 2

مانه سملقان / عقیل رستگاری / 1
مشهد / علیرضا پاکدل / 4
مشهد / محسن اسدی / 6
مشهد / عارفه هاتفی / 3

مشهد / زینب دادمحمدی / 3
مشهد / حسین نقیب / 3

مشهد / عفت امجدی پور / 6
مشهد / سمیرا شکوهی / 3
مشهد / محبوبه پاکدل / 2

مشهد / محمد آقا میرزا / 3
مشهد / سمیه شوقی / 6
مشهد / حامد حافظیه / 1

مشهد / هادی یوسفی / 3
رشت / هدیه صدیقی کسمایی / 2

رودهن / نیما شاهمیری / 6
زنجان / زهرا مقدم / 2

زنجان / علی بهرامی / 2
ساری / سمیه ملکی / 1

ساری / هادی کاظمی / 2
ساری / شاهین هوشمند / 1

ساری / ساناز قاسمی / 1
ساری / مهدی افرادی / 5
ساری / صائب ضیایی / 1
سرایان / حامد صنعتی / 3
سنندج / امیر سهیلی / 2
سنندج / سامان صولی / 1

شهرکرد / پدرام فرخ نیا / 2
شیراز / احمدرضا سهرابی / 1

شیروان / سمانه صابری / 2
نیریز /  سید حسین فتحی پناه / 3

یزد / فرزانه وزیری تبار / 4


