
گرایششاخهنام هنرستان نام و نام خانوادگی کد ملیکد تیمردیف
طراحی شخصيت دوبعدی و سه بعدیپویانمایی (انیمیشن)هنرهای زیبای دختران یزدزهرا معتمدنیا 127193064420985550

فیلم داستانی انیمیشنپویانمایی (انیمیشن)حائری سید حجت علیزاده هنزائی 227230814420861630

فيلم داستانی انيميشنپویانمایی (انیمیشن)حائری کمیل باقریان 327230814420895152

نقاشی ایرانیصنایع دستیسیدعلی اکبرساالریفاطمه بهروزی مقدم 427220354420874201

سفالگری دستصنایع دستیسیدعلی اکبرساالریعاطفه کریمی نیری527229845520034771

چوبصنایع دستیسیدعلی اکبرساالریسعیده زحمت کش بافقی627232484420813059

طراحی اندام و لباس با تکنيک "مدادطراحی"طراحی و دوختهدیملیحه تقی زاده شاه آبادی 727189404450093712

دوخت یک دست لباس زنانهطراحی و دوختمحمد طاهری مهال مزیدی شرف آبادی 827143564420862998

طراحی پوسترگرافیکسیدعلی اکبرساالرینازنین بینادار یزدی 927214484420889489

طراحی نشانهگرافیکسیدعلی اکبرساالریراضیه بابائی1027214704420863064

خط در گرافيکگرافیکحائریمرتضی اصحاب 1127235694420888792

نقاشی با مدادرنگینقاشیسیدعلی اکبرساالریمرضیه کریمی محمد آباد1227226884480134891

نقاشی با پاستلنقاشیسیدعلی اکبرساالریزهرا پارسائیان1327220814420873061

نقاشی با گواشنقاشیهنرهای زیبای دختران یزدزهراالسادات میر جلیلی1427157024420847379

نقاشی با آبرنگنقاشیهنرهای زیبای دختران یزدکیمیا اسالمی 1527157065510050497

نقاشی با رنگ روغننقاشیهنرهای زیبای دختران یزدپریسا رئیسی 1627157125430056571

طراحی معمارینقشه کشی معماریهدیفاطمه زارع عبداللهی1727199624450096207

نقشه های معمارینقشه کشی معماریهدیلیال منتظری1827200384420850655

پروژه ماکت مدرننقشه کشی معماریحاج حسین علی اکبر میرجلیلیرقیه شیخ علیشاهی 1927200064420912804

پروژه ماکت مدرننقشه کشی معماریحاج حسین علی اکبر میرجلیلیشادی سلطانی گرد فرامرزی 2027200064420903155

مدل سازی قطعات مدورسرامیکشهید رجائی مجتبی شناوه عیدانی2127217131810594294

مبلمان خانگی تزئینیصنایع چوبشهید رجائی ابوالفضل دهقان بهابادی2227217204420852240

طراحی با زغالطراحیحائریعلیرضا فهیمی خلف2327230384420935839

طراحی با مدادطراحیهنرهای زیبای دختران یزدزینب قانعی بافقی2427188844420929561

طراحی با آب مرکبطراحیهنرهای زیبای دختران یزدسمیه السادات حسینی زاده حسین آبادی2527157524420849134

طراحی با قلم فلزیطراحیهنرهای زیبای دختران یزدفاطمه السادات حسینی نسب2627188934420997516

عکاسی و تکنيک ١عکاسیهنرهای زیبای دختران یزدشقایق السادات نبوی یزدی2727212024420885904

عکاسی در گرافیک 2عکاسیحائریعلی زمانی2827220384420902957

چاپ چوب و لينولئومچاپ دستیهنرهای زیبای دختران یزدفاطمه ملک ثابت2927188994420848146

چاپ ترافاردچاپ دستیهنرهای زیبای دختران یزدمهال کنگی3027192484420860499

چاپ شيشهچاپ دستیهنرهای زیبای دختران یزدریحانه بخشی زاده3127165234420870486

حکاکی روی فلزچاپ دستیهنرهای زیبای دختران یزدمعصومه فالحتی3227192804420851333

حجم مفتولیکارگاه هنرهنرهای زیبای دختران یزدریحانه طحانی3327196314420835877

طراحی پوسترگرافیکحائریمهدی فالحتی3427231524432702230

نقاشی با آبرنگنقاشیحائریسیدمنصور میرائی3527235654430544735

نقاشی با رنگ روغننقاشیحائریحسین شیخ علیشاهی36272356454355834

مدل سازی قطعات مدورسرامیکشهید رجائی محمد کهدوئی3727216344420016469

فهرست نفرات برتر هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان یزد


