
1 
 

 هفتمین دوساالنه ملی هنرهای تجسمینتایج 

 1041سال  –ن کانون اویژه همکار

 «مربیان و کارشناسان هنری» بخش 

 برگزیدگان

 پست سازمانی استان نام و نام خانوادگی

 مربی هنری مازندران نژاد صغری خلیل

 مربی هنری چهارمحال و بختیاری ملوک افشاری

 مربی هنری خوزستان فرناهید مهران

 شایسته تقدیر

 مربی هنری بوشهر نژاد رشتیمحدثه محمدی

 مربی هنری آذربایجان شرقی نسرین آفتاب

 مربی هنری مازندران ابوالفضل عابدپور

 هنری کارشناس زنجان منفردعزیزه ریحانی

 «همکارانسایر » بخش 

 برگزیدگان 

 فرهنگی مربی مسئول فارس فردمنصوره تقوی

 خدمات مازندران سیدحسین میرنژاد

 فرهنگی مسئول مربی چهارمحال و بختیاری سمیه ویسی
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 هفتمین دوساالنه ملی هنرهای تجسمینتایج 

 1041سال  –ن کانون اویژه همکار

 «مربیان و کارشناسان هنری» بخش 

 برگزیدگان

 پست سازمانی استان نام و نام خانوادگی

 کارشناس هنری البرز ندا ساعی

 مربی هنری آذربایجان غربی سارا مجیدی

 مربی هنری اصفهان ریحانه کهنکیان

 مربی کارگاه تخصصی سفال چهارمحال و بختیاری زینب عباسی

 شایسته تقدیر

 مربی هنری سیستان و بلوچستان زینب اکبری

 مربی هنری مازندران فاطمه کاظمی

 مربی هنری اصفهان سمیه عزیزی

 مربی هنری زنجان ملیحه رجبی

 کارشناس هنری زنجان منفردعزیزه ریحانی

 «همکارانسایر » بخش 

 برگزیدگان 

 مربی فرهنگی هرمزگان نوشین فرهادی

 مربی فرهنگی سیستان و بلوچستان  مریم پارسائیان

 شایسته تقدیر

 مربی فرهنگی البرز بهزاد ابوالقاسم حسینی

 فرهنگی مربی گیالن علی مرادی

 خدمات کرمان علی سعید
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 هفتمین دوساالنه ملی هنرهای تجسمینتایج 

 1041سال  –ن کانون اویژه همکار

 «مربیان و کارشناسان هنری» بخش 

 برگزیدگان

 پست سازمانی استان نام و نام خانوادگی

 مربی هنری خوزستان زهرا رشیدنیا

 مربی هنری البرز اعظم یارمحمدی

 مربی هنری مازندران شهال نیکونیا

 شایسته تقدیر

 مربی هنری خراسان رضوی پاکمهدی ایران

 مربی هنری اردبیل لیال نظمی 

 «همکارانسایر » بخش 

 برگزیدگان 

 مسئول حراست مرکزی مهدی بداغی

 مربی فرهنگی قزوین فرزاد بیگدلی

 روستایی مربی سیار رمحال و بختیاریاچه بهرام اکبری جونقانی

 شایسته تقدیر

 های ادبیمربی آفرینش هرمزگان نجوا آزاد
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 دوساالنه ملی هنرهای تجسمیهفتمین 

 1041سال  –ن کانون اویژه همکار

 «مربیان و کارشناسان هنری» بخش 

 برگزیدگان

 پست سازمانی استان نام و نام خانوادگی

 مربی هنری وبختیاری چهارمحال مومن آل مریم

 مربی هنری خراسان رضوی نخعی سمیه

 مربی هنری مازندران عابدپور ابوالفضل

 شایسته تقدیر

 مربی هنری زنجان  والی نسرین

 مربی هنری بلوچستان و سیستان بزی طیبه

 «همکارانسایر » بخش 

 برگزیدگان 

 مربی فرهنگی اردبیل خلیفه لیال

 معاون فرهنگی هرمزگان اسدی نعیم

 مربی فرهنگی خراسان رضوی انتظاری الهه

 شایسته تقدیر

 روستایی مربی سیار مازندران نجفی مصطفی

 فرهنگی  مسئولمربی  اردبیل خواه وطن سارا

 مسئول کتابخانه سیار جنوبی خراسان یاقوتی علیرضا

 فرهنگی  مسئولمربی  فارس فرد تقوی منصوره
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 هفتمین دوساالنه ملی هنرهای تجسمی

 1041سال  –ن کانون اویژه همکار

 «مربیان و کارشناسان هنری» بخش 

 برگزیدگان

 پست سازمانی استان نام و نام خانوادگی

 کارشناس هنری مازندران نعیمه خنکدار

 کارشناس هنری آذربایجان غربی صدیقه صادقی

 مربی هنری خراسان رضوی ناهید نصیر زاده

 مربی هنری چهار محال و بختیاری ملوک افشاری

 شایسته تقدیر

 مربی هنری ایالم مژگان محمد نژاد

 مربی هنری آذربایجان غربی زهرا مامان دلی

 مربی هنری فارس زینب کوزلی

 مربی هنری گیالن نگیسا عوض مطلق

 «همکارانسایر » بخش 

 برگزیدگان 

 مربی فرهنگی چهار محال و بختیاری صغری عالی پور

 ول فرهنگیسئمربی م خوزستان فاطمه جوکاری

 ول فرهنگیئمربی مس مازندران بیتا مرغوب

 ول فرهنگیئمربی مس کرمان محبوبه سید احمدی

 شایسته تقدیر

 ول فرهنگیئمربی مس سیستان و بلوچستان ملیحه طوفانی

 ول فرهنگیئمربی مس خوزستان زینب موسوی

 مربی فرهنگی آذربایجان غربی اسرین ابراهیمی
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 هفتمین دوساالنه ملی هنرهای تجسمی

 1041سال  –ن کانون اویژه همکار

 «کارشناسان هنریمربیان و » بخش 

 برگزیدگان

 پست سازمانی استان نام و نام خانوادگی

 کارشناس هنری چهارمحال و بختیاری مریم شیریان

 مربی هنری اردبیل لیال نظمی

 مربی هنری سیستان و بلوچستان هانیه سارانی

 مربی هنری تخصصی چهارمحال و بختیاری پریوش محمدی

 شایسته تقدیر

 مربی هنری سمنان صدیقه اکرمی

 مربی هنری همدان افسانه محمدی 

 مربی هنری کرمان پروین شعبانی

 مربی هنری چهارمحال و بختیاری نسیم فیض الهی

 «همکارانسایر » بخش 

 برگزیدگان 

 مربی فرهنگی خراسان رضوی مریم فرخ فال

 ول فرهنگیئمربی مس گیالن فاطمه نصیر

 فرهنگیمربی  گلستان صدیقه گلی

 شایسته تقدیر

 نگهبان چهارمحال و بختیاری شهرام شهرانی

 

 


