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 رشته رتبه کاربر نام اثر ردیف

 نوشعر دوم دانشگاهی رضا آخوندي به رویا رفتن 1

 نوشعر سوم دانشگاهی محمد نوري درخت پایيز 2

 نوشعر اول دانشگاهی نعمت جعفري اندیشيدن به تو 3

 کالسيکشعر دوم دانشگاهی ملكی ابرده امين مفقود االثر 4

 ترانه دوم دانشگاهی شادي کوهی کار عاقبت ميگيرمت از نذرها 5

 ترانه سوم دانشگاهی محدثه مومن مقدم آدم بی شكل 6

 داستان کوتاه سوم مشترک محمد نوري در بند گنجشک 7

 نثر ادبی دوم دانشگاهی مينو بمانی پيري 8

 کالسيکشعر اول دانشگاهی قاسم زاده گنجیسيدرضا  آخرین نفس 9

 کالسيکشعر سوم دانشگاهی مسعود باقریان ریشه 10

 داستان کوتاه سوم مشترک پریسان طالیی غار تنهایی 11

 نثر طنز اول دانشگاهی جواد مخيري شاعرشناسی 12

 نثر طنز دوم دانشگاهی سجاد حسينی عطار خوراک 13

 نثر ادبی سوم دانشگاهی خوشمردانسجاد حاتمی  دوستی درختی 14

 داستان کوتاه اول دانشگاهی فاطمه عادلی زاده رنگ اول از دنياي دوم 15

 نثر طنز سوم دانشگاهی مهدي رحيم زاده البته که ما گاوتریم! 16

 انشجویانبخش تئاترد: 

  کاربر رتبه رشته بخش نام اثر ردیف

 شيوا رحيمی اول دانشگاهی تئاتر صحنه اي تئاتر گرهی در تاروپود 1

 کریمیمحمد اول دانشگاهی تئاتر صحنه اي تئاتر بازیگران تاروپود 2

 همتی زادهرضا اول دانشگاهی تئاتر صحنه اي تئاتر بازیگران تاروپود 3

 طالیی پریسان اول دانشگاهی تئاتر صحنه اي تئاتر بازیگران تاروپود 4

صحنه ايتئاتر  تئاتر بازیگران تاروپود 5  ناصحيان زهرا اول دانشگاهی 

 عابدین پور مبينا اول دانشگاهی تئاتر صحنه اي تئاتر بازیگران تاروپود 6

 کاکویی طاها اول دانشگاهی تئاتر صحنه اي تئاتر بازیگران تاروپود 7

 نوري محمد اول دانشگاهی تئاتر صحنه اي تئاتر بازیگران تاروپود 8

 کاشفی علی اول دانشگاهی تئاتر صحنه اي تئاتر بازیگران تاروپود 9

 شعبان مطلق فاطمه اول دانشگاهی تئاتر صحنه اي تئاتر بازیگران تاروپود 10

 مهدي پور سهيال اول دانشگاهی تئاتر صحنه اي تئاتر بازیگران تاروپود 11

 محمدي وحيد زهرا اول دانشگاهی تئاتر صحنه اي تئاتر بازیگران تاروپود 12

 حسينی نژاد امين اول دانشگاهی تئاتر صحنه اي تئاتر بازیگران تاروپود 13

 سيد محمد طباطبایی مقدم سوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر همه چی آرومه 14

 هادي شفيعيان سوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران همه چی ... 15
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 کاخكی سعيدخياط سوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران همه چی ... 16

 علوي رسول سيد سوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران همه چی ... 17

  کيميامحمدپور سوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران همه چی ... 18

 بصير مليحه سوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران همه چی ... 19

 شميم پاسندي سوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران همه چی ... 20

 شيوا رحيمی دوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر برگ خشک 21

 طالیی پریسان دوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران برگ خشک 22

دانشگاهیدوم  نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران برگ خشک 23  آبادي حسام دولت 

 زهرا عالی دوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران برگ خشک 24

 محمد نوري دوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران برگ خشک 25

 نویی فاطمه قلعه دوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران برگ خشک 26

 مریم پریشان دوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران برگ خشک 27

 فاطمه معنوي دوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران برگ خشک 28

 فر مائده پژوهان دوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران برگ خشک 29

 کاکوییطاها  دوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران برگ خشک 30

 اميد یكتامنش دوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران برگ خشک 31

 دانيال بهمن دوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران برگ خشک 32

 نيا دانيال شریفی دوم دانشگاهی نمایشنامه خوانی تئاتر بازیگران برگ خشک 33

 پریسان طالیی دوم دانشگاهی نمایشنامه نویسی تئاتر برگ خشک 34

 سجاد حاتمی خوشمردان کشوري نمایشنامه نویسی تئاتر تئوري خط ها 35

  سيد محمد طباطبایی مقدم سوم دانشگاهی نمایشنامه نویسی تئاتر همه چی آرومه... 36

  سجاد شيرین بنياد اول دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر سياره موز 37

 عاطفه قاسمی اول دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر موزبازیگران سياره  38

 کاخكی سعيد خياط اول دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران سياره موز 39

 فصيحی نيلوفر اول دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران سياره موز 40

 زاده رحيممهدي  اول دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران سياره موز 41

 پور مبينا عابدین اول دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران سياره موز 42

 سجاد حاتمی اول دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران سياره موز 43

 یوسفی داوود مذهب اول دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران سياره موز 44

 عليرضا مرجانی اول دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران سياره موز 45

 اميرمحمد باقرزاده اول دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران سياره موز 46

 مجتبی ظهرابی اول دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران سياره موز 47

 زهرا قبادي اول دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران سياره موز 48

 سجاد حسينی عطار کشوري استندآپ کمدي تئاتر دور باطل 49
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 حميد احمدي صنوبري دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر خلقت 50

 سيدرسول علوي دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران خلقت 51

 بهزاد منتظري دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران خلقت 52

 علی کاشفی دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران خلقت 53

 مهدیه ميرزایی دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران خلقت 54

 قاسم قاسمی دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران خلقت 55

 اميرمحمد باقرزاده دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران خلقت 56

 عاطفه قاسمی دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران خلقت 57

 داود کهن دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران خلقت 58

 سيد محمد طباطبایی مقدم دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر همه چی آرومه 59

 هادي شفيعيان دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران همه چی ... 60

 کاخكی سعيد خياط دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران همه چی ... 61

 پور کيميا محمد دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران همه چی ... 62

 بصير مليحه دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران همه چی ... 63

 شميم پاسندي دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران همه چی ... 64

 شایان تميمی دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران همه چی ... 65

 رسول علوي سيد دوم دانشگاهی تئاتر خيابانی تئاتر بازیگران همه چی ... 66

 سعيد خياط کاخكی دوم دانشگاهی مجري گري تئاتر ایران جاویدان 67

 حسام دولت آبادي اول دانشگاهی مجري گري تئاتر صلح جهانی 68

 

 بخش فیلم دانشجویان: 

 کاربر رتبه رشته بخش نام اثر ردیف

 سجاد شيرین بنياد اول دانشگاهی فيلم کوتاه داستانی فيلم کوتاه داستانی فيلم شاید مایكل  1

 علی فرهادي کارگردانی-اول دانشگاهی  فيلم کوتاه داستانی فيلم برگشت 2

 حسام دولت آبادي بهترین ایده -اول دانشگاهی فيلم کوتاه داستانی فيلم پاکبان 6

 حسام دولت آبادي اول دانشگاهی تيزر و نماهنگ فيلم از خاک... 8

 مسعودباقریان گليان اول دانشگاهی تيزر ونماهنگ فيلم ازخاک... 9

 فاطمه ناصري دوم دانشگاهی پویانمایی فيلم بهترین دوست 14

 سجاد حسينی عطار اول دانشگاهی پویانمایی فيلم آشغال 16

 سجاد شيرین بنياد اول دانشگاهی سالمت فيلمنامه نویسی فيلم آخرین نجات دهنده 17

 مهدي رحيم زاده کشوري فيلمنامه نویسی فيلم جعبه 19

 طاها کاکوئی سوم دانشگاهی فيلمنامه نویسی فيلم مجتبی 25

 سجاد حاتمی دوم دانشگاهی فيلمنامه نویسی فيلم تهویجه 28
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 بخش موسیقی دانشجویان: 

 کاربر رتبه رشته بخش نام اثر ردیف

 شایان تميمی اول دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی اي عاشقان 1

 کاظم خموش اول دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی اي عاشقان 2

 احمدرضا رشيد اول دانشگاهی نوازي سنتیگروه  موسيقی اي عاشقان 3

 محمد باعقيده اول دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی اي عاشقان 4

 سجادحصاري اول دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی اي عاشقان 5

 محمد کریمی اول دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی اي عاشقان 6

 علی ارشيا اول دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی اي عاشقان 7

 ناهيدخيرآبادي اول دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی اي عاشقان 8

 پریسا پور امينی اول دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی اي عاشقان 9

 افسانه بخشی زاده اول دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی اي عاشقان 10

 الهام سبزیان نوقابی اول دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی اي عاشقان 11

 پرستو محمدي اول دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی اي عاشقان 12

 عاطفه قاسمی سوم دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی آتش جاودان 13

 رازي عليرضا سوم دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی آتش جاودان 14

سنتیگروه نوازي  موسيقی آتش جاودان 15  زاده نصراهلل پویا سوم دانشگاهی 

 ارشيا علی سوم دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی آتش جاودان 16

 رضائيان زهرا سوم دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی آتش جاودان 17

 سيد محمد طباطبایی مقدم دوم دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی رسواي زمانه 18

 شایان تميمی دوم دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی رسواي زمانه 19

 دانيال شریفی نيا دوم دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی رسواي زمانه 20

 افسانه بخشی زاده دوم دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی رسواي زمانه 21

 ناهيد خيرآبادي دوم دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی رسواي زمانه 22

 پریسا پور امينی دوم دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی رسواي زمانه 23

 آئين قهرمانی دوم دانشگاهی گروه نوازي سنتی موسيقی رسواي زمانه 24

 سيد محمد طباطبایی مقدم اول دانشگاهی آواز ایرانی موسيقی - 25

- - - - - - 

 طباطبایی مقدمسيد محمد  اول دانشگاهی خوانندگی پاپ موسيقی - 26

 سعيد غفوري دوم دانشگاهی خوانندگی پاپ موسيقی - 27

 دانيال بهمن سوم دانشگاهی خوانندگی پاپ موسيقی - 28

 

 

 

 



  

: دانشجویی دهمین جشنواره بین المللی سیمرغبخش   

5 
 

 رشته پوستر بخش دانشجویی: 

 رتبه کاربر نام اثر ردیف

1 AIDS اول دانشگاهی/ دوم کشوري سجاد حسينی عطار 

2 the Game دوم دانشگاهی سيد رسول علوي 

 

 بخش دانشجویی خط تحریری: 

 رتبه کاربر نام اثر ردیف

 دوم دانشگاهی حدیثه خيري سعدي شيرازي 1

 

 بخش دانشجویان: -خوشنویسی ثلث 

 رتبه کاربر نام اثر ردیف

 دوم دانشگاهی فاطمه غالمپور ان الحسين 1

 

 :خوشنویسی شکسته نستعلیق دانشجویی 

 رتبه کاربر نام اثر ردیف

 اول دانشگاهی عليرضا نيكبخت تشنه ام 1

2 

 

 از صداي سخن عشق

 

 سوم دانشگاهی نرگس پورمحبی

 

 

 خوشنویسی نستعلیق، بخش دانشجویان: 

 رتبه   کاربر نام اثر ردیف

 اول دانشگاهی عليرضا نيكبخت بدي ونيكی 1

3 
 

 دوم دانشگاهی فاطمه طاهري وگذرها واگر برتو ببندد همه ره ها
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  بخش دانشجویان: –صنایع دستی 

 رتبه کاربر نام اثر ردیف

1 

 

 اول دانشگاهی شميم پاسندي شده گلدون ميناکاري

 

 

 بخش دانشجویان دانشگاه: -طراحی 

  رتبه کاربر نام اثر ردیف

1 
 

 اول دانشگاهی ناهيد خزاعی جوجه

 دوم دانشگاهی رضا مردان پور اعتياد 2

  سوم دانشگاهی سمانه رجبی کودک کار 4

 

 

 رشته عکاسی بخش دانشجویی: 

 
 رتبه کاربر نام اثر ردیف

 اول دانشگاهی مهدي قدیري خط گل 1

 دوم دانشگاهی سعيد خياط کاخكی من از کودکی عاشقت بودم یا حسين! 2

 سوم دانشگاهی محمدرضا گري خندان در اوج با اعتماد 3
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 بخش دانشجویی  -کاریکاتور

 رتبه کاربر نام اثر ردیف

 اول دانشگاهی/ دوم کشوري سجاد حسينی عطار گرمه! 1

 دوم دانشگاهی منصوره قربانی بحران آب 2

 سوم دانشگاهی رضا مردان پور تاثيرات مجازي 3

 

بخش دانشجویی -مجموعه عکس  

 رتبه کاربر نام اثر ردیف

 اول دانشگاهی سعيد خياط کاخكی سالمندي در چراغ برات 1

 

  دانشجویان:رشته نقاشی خط، بخش 

 رتبه کاربر نام اثر ردیف

 سوم دانشگاهی حميدرضا کریمی غنيمت 1

 

 :هنرهای تجسمی  رشته نقاشی دانشجویان 

 رتبه کاربر نام اثر ردیف

 اول دانشگاهی شكيبا امير خانی کودک 1

 سوم دانشگاهی زهرا مرادي عروسی 2

 

 


