
            

 

 صنایع دستی :

 نفرسوم نفردوم نفر اول استاد نام کارگاه ردیف

 ـ1
 9کارگاه صنایع دستی 

(1911191) 

 آقایان حافظ پرست و بهنام منش و 

 خانم امیرخانی
 قهفرخیسمیع محمد جواد 

 گوراناخوان اشکان  احمدیلیال 

 ـ2
 1کارگاه صنایع دستی 

(1911129) 
 احمدیلیال  آقای فیض الهی

 لطفیفاطمه  عباسپورفایزه 

 
 

 هنر اسالمی : 

 

 نفرسوم نفردوم نفر اول استاد نام کارگاه ردیف

 ـ1
 1 یکارگاه قلمزن

(1915199) 

 سپیده رهبر مریم اسماعیلی ملک آباد نیلوفرچاجی یدوام یتق یآقا

 ـ2
 1کارگاه سفال 

(1915119) 

 فایزه پیمانی  زوارهمائده تفویضی  فرشته تقی زاده یمیابراه دیسعی آقا

 ـ9
 یسنت یکارگاه بوم ساز

(1915199) 

 ریحانه امین الرعایا مهدیه ولی خانی  غزاله رزم آبادی  یدیمج بایخانم فر

 ـ1
 9 یکارگاه نگارگر

(1915192) 

 فرناز کیانی و غزاله زرم آبادی یمهدیه ولی خان فاطمه گرامی  جوکار لیجل یآقا

 ـ 5
 2 یکارگاه گل و مرغ ساز

(1915195) 

 محمد رجبی و شقایق نادری مرجان قاسمی و فرناز کیانی  محدیث ولی خان  جوکار لیجل یآقا

 ـ 6
 کارگاه مدل وقالب

(1915191) 

 مرضیه ابراهیمی   مرضیه حیدری دهکردی زهره شفیعیون یدوام یتق یآقا

 ـ 9
 یسنت ورآالتیساخت ز

(1915191) 

 و بهنام منش یآقا

 یخانم همت

 عطیه السادات خیام نکویی فریده یزدانی چم حیدری فرهمندمینو 

 ـ  9
 9 یکارگاه قلمزن

(1915191) 

 فرهمند مینو   چم حیدری یزدانیفریده  یینکو امیالسادات خ هیعط بذرافشان یآقا



            

 

 ـ 9
 کارگاه مدل و قالب

(1915191) 

 مهدی ابراهیمی شرق شمسزهرا کی  یسجاد مردان ییموال یآقا

 ـ 11
 سفال یرو یکارگاه نقاش

(1915159) 

 غالمرضا امامی نجف آبادی نازنین نیکبخت سحر ماهرانی اریخانم الدن خوب

 ـ 11
 و ساخت کوره سفال یکارگاه طراح

(1915155) 

 نازنین نیکبخت  مردانیسجاد  میرمحمدصادقیسمانه سادات  یزدانی کایملدکتر  خانم

 

 

 ش :فر

 

 نفرسوم نفردوم نفر اول  استاد نام کارگاه ردیف

 1فرش  یکارگاه طراح ـ1

(1912122) 

 

 نازنین انجیلی فهیمه غفاری شیرین خاشعی  دادخواه یآقا

 2فرش  یکارگاه طراح ـ2

(1912121) 

 مریم رحمانی رنانی فاطمه غالمیان  مهتا پوردودی  یشکران  یآقا

 1در فرش  ینگارگر ـ9

(1912161) 

 ـــ ــ یمهتا پوردود یشکران یآقا

  9کارگاه بافت فرش  ـ1

(1912191) 

 ـــ سعید لطفی  حدیثه نعیمی  رانپوریا یآقا

 کتابت  و نگارگری:

 

 نفر سوم  نفر دوم نفر اول  استاد نام کارگاه ردیف

 1 بیکارگاه تذه ـ1

(1919192) 

 خانمها مرضیه محمدی و زهرا مراثی خانم زهرا کبیری بهنوش صافی نجارپوردکتر یآقا

 ینگارگر یکارگاه تخصص ـ2

(1919199) 

 یا عسگری و فاطمه عباسیرو کریم تخشا  کوثر کرمانی  یعباس یآقا



            

 

 


