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انسیه شاه حسینی)کارگردان و نویسنده(، راضیه تجار)نویسنده(، اعظم بروجردی)کارگردان و نویسنده تئاتر(، 

مهناز مظاهری)کارگردان و عکاس(، دکتر مریم غزالی)مدرس طراحی لباس(، شیدا نیکو روین)مدرس و 

زهره  تصویرساز(، حسینی)نقاش وئاتر(، سیده معصومه مریم شعبانی)کارگردان ت (،مستندساز تلویزیون

خوشنویس(، سیما جعفریان)، فاطمه (طلوعی)فیلمساز(، فائزه فرازمند)خوشنویس(، زهرا دهمرده)نمایش

درویش زاده)فیلمساز(، مریم رخشانی)فیلمساز(، محدثه مهرپویان)کارگردان(، مرضیه شایان)فیلمساز(، طیبه 

رم ناظمی)منتقد و مستندساز(، دکتر دان(، اک، یعقوبی)موسیقی)پورمالیی)کارگردان

پور)نویسنده(، ندا نوروزی)شاعر(، الله واحدی)صنایع دستی(، محبوبه امیدی)عکاس(، معراجی(،دانش)نویسنده

نبوی)نقاش(، کوثر یوسفی)نویسنده(، حدیثه صالحی)شاعر(، کبری مهدوی)صنایع دستی(، فاطمه 

گیالنده)نویسنده(، لیال نظمی)تصویرگر(، زهرا شاگری)تجسمی(، نرجس اندرواژ)عکاس(، لیال نظری 

، سیده (چراغی)تئاتر(، زینب فرضی)شاعر(، سمیه مهری)شاعر(، صغری ناصری)شاعر(، بتول میرزایی)نویسنده

، لیال رشنوادی)گرافیست(، مریم (زهرا حسینی)موسیقی(، مهتاب قبادیان)گرافیست(، منیره پورکریم)گرافیست

، (، مینا اکبری)نویسنده و کارگردان(، معصومه صفایی)گرافیست(امری)گرافیستخدارحمی)تجسمی(، راضیه ع

عادله اسکویان)خوشنویس(، پروین فضلی)خوشنویس(، سهیال باقریان)شاعر(، رقیه غالمی)شاعر و روزنامه 

نگار(، دکتر لیال حسین نیا)شاعر(، دکتر شایق)نویسنده(، خدیجه رضاپور)محقق، نویسنده و شاعر(، لیال 

، دهقان نژاد)شاعر، نویسنده و مجری(، حکیمه علیپور)نویسنده(، لیال حسین زاده)ادبیات (میرزایان فر)شاعر

داستانی(، اکرم خلیلی)صنایع دستی(، لیال کمالی اقدم)صنایع دستی(، رقیه نقی زاده)هنرهای تجسمی(، 

، هاجر (صنایع دستیمهشید حسن خانلو)موسیقی(، پریسا شفایی)هنرهای تجسمی(، نازلی علیزاده)

بختیاری)هنرهای تجسمی(، خانم فاطمه ابدالی)ادبیات داستانی(، یگانه ذاکری)هنرهای تجسمی(، کلثوم 

، زهرا ابدالی)ادبیات داستانی(، رویا فریدونی)نویسنده (فکوری)هنرهای تجسمی(، رباب محمدی)گرافیست

ژاد)هنرهای تجسمی(، نسیم اسدی)هنرهای (، مریم رحیمی ننویسندهداستان کوتاه(، معصومه فتاح موسوی)

تجسمی(، رقیه علیپور)صنایع دستی(، فاطمه رضاپور)خوشنویس(، اکرم وفایی)خوشنویس(، معصومه کاظم 

، زهرا عزیزی)عکاس(، وحیده ابطحی)خوشنویس(، فاطمه (زاده)عکاس(، ملیحه منفرد سعید)هنرهای تجسمی

سنده(، اعر(، رویا مرادی)صنایع دستی(، طاهره غنی پور)نوی، پرینازپورعشقی)مجری وش(سامانی)صنایع دستی

(، مهدیه محمدیان)شاعر(، راضیه پناهی)شاعر(، لیال احمد بیگی)بازیگر تئاتر(، مریم بابایی نژاد)خوشنویس

ادبیات استانی(، مریم  )دکتر زهره شوریده دل)نویسنده(، معصومه شاطری)نویسنده(، فاطمه جودوی

لیال باقی)شاعر(، کبری قوی)نویسنده  :نسرین پرک)نویسنده(، فاطمه رباط جزئ)نویسنده(،عرفانیان)نویسنده(،

، زهرا دولت خواه)تهیه کننده برنامه رادیو(، سمیه پتویی)نویسنده(، آسیه یزد فاضلی)نویسنده( و شاعر کودک(،

، )نویسنده( قلعهیه آغ،مرض)نویسنده( نیستانی ده(، ویداحنفی)خبرنگار نویسنده(،عفتمریم جهانگشته)نویسن

، (اعظم نجفی)نویسنده(، حلیمه جالل نژاد)نویسنده(، معصومه اسالم پور)نویسنده ،(مریم ریحانی)نویسنده

صدیقه مزارعی زاده)نویسنده(، فروزان حسنوند،)نویسنده(، سارا فالح)نویسنده(،فاطمه شکوری)ادبیات 

، مینا اسماعیلی)گرافیست(، توران قربانی صادق)داستان نویس(، (داستانی(، فاطمه عبداللهی)صنایع دستی
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، زهرا جعفری زاده)فیلمنامه نویس(، نرگس سلطان زاده)نگارگر(، لیال (شبنم فرضی زاده)شاعر

، پریسا عباسی)گرافیست(، فاطمه (احمدبیگی)بازیگر تئاتر(، بهجت میری)شاعر(، مریم صحرایی)نقاش

دثه فیاض منفرد)شاعر(، زیبا بخشی)ادبیات داستانی(، کبری فاتحی صداقتی)شاعر و نویسنده(، مح

، فاطمه صداقتی)شاعر و نویسنده(، پریسا عباسی)گرافیست(، محدثه فیاضی منفرد)شاعر(، زهرا (نویسندهنژاد)

گرافیست و طراح سنتی(، مرضیه مرادی )مداحی)گرافیست(، بتول سادات زکی)گرافیست(، نگار رضایی 

نقاشی روی سفال(، انسیه هدایتی )نقاش(، فیروزه )قاش(، مریم علی محمدی )گرافیست و ن

(، معصومه حیدرپور)مدرس معصومه طاهری ممتاز)خوشنویس، ((، زهرا کارچانی)نویسندهخوشنویسسپهوند)

خوشنویسی و نقاشی خط(، مریم همایونی)خوشنویس(، ساجده تقی زاده)نویسنده و شاعر(، معصومه 

ویسنده(، ننویسنده و شاعر(، ندا علیزاده )میه حقوقی فرد)صنایع دستی(، محبوبه حمیدی )کالنتری)نقاش(، س

رقیه فالحتی)خوشنویس(، الهه قیطاسی)خوشنویس(، ماندانا دستغیب)خوشنویس(، الهام 

منصوری)خوشنویس(، مستوره همایونی)عکاس و خوشنویس(، زهرایی پور)تذهیب کار و خوشنویس(، زینب 

سمیه شایق)خوشنویس(، فاطمه برهانیان)موسیقی(، مرجان ایمانی)نقاش(، زینب حیدری)نقاش(، 

مشفقی)خوشنویس(، منصوره همایونی)خوشنویس(، وجیهه انصاری)نقاش(، فاطمه اسالم 

(، نسا حالج)خوشنویس و خوشنویسمرجان اسفندی مذهب)خوشنویس(، سمیه دمرچلی)(،زاده)خوشنویس

تصویرسازی(، زهرا عفت منش راد)هنر سمانه براتی)کارگردان( کاشوند)طراح(، مریم ترکاشوند و راضیه تر

(، شبنم فرضی ش و طراح(، زهرا کریمیان )سفالگراسالمی(، فاطمه کالنتری پور )نقاشی(، مریم علیزاده )نقا

 (، لیال نظری گیالنده)نویسنده(،گر، نرگس سلطان زاده)نگار(نویس عر(، زهرا جعفری زاده)فیلم نامهازاده)ش

زینب دادبخش)صنایع دستی(، لیال دادبخش)صنایع دستی(، بهناز عظیمی)عکاس(، سمیه شاه محمد 

زاده)ادبیات داستانی(، لیال سلطان زاده)خوشنویس(، فاطمه مصطفی زاده)خوشنویس(، مبینا خلیل زاده)صنایع 

یه مهری)صنایع دستی(، مریم عیسی زاده)طراحی(، رباب الهوت)نقاشی(، زهرا ایمان زاده)عکاس(، مرض

دستی(، معصومه محبی)صنایع دستی(، نرگس اشکانی)صنایع دستی(، الهام ناصری)گرافیگ(، راضیه قربان 

زاده)نویسنده(، فاطمه اسدی)نویسنده(، رعنا عباس زاده)نویسنده(، معصومه شاه علی زاده)هنرهای تجسمی(، 

غبان)صنایع دستی(، کبری شیرین فرجی)نویسنده(، صغری موسی زاده)صنایع دستی(، شهین با

تاجیک)نویسنده(، شهره شافعی)کارگردان(، سکینه زائری)نویسنده(، عذرا موسوی)نویسنده(، سکینه 

پورشعبان)عکاس(، فاطمه مهدوی نژاد)نقاش(، مریم حقی)صنایع دستی(، نرگس بیگدلی)تئاتر(، مریم 

زهرا (، نقاش(جعفری زینب، حتوای مجازی(ونیا نیازی)تولیدم(، سرقیه اسکویی)فیلمنامه نویس عضدی)تئاتر(،

 الهام صفالو )نویسنده و شاعر( (گرافیست و طراح دکور(زینب معینی(، گرافیست(میرزایی

 

 


