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يادداشت دبیر جشنواره

به نام خدا
در آموزش وپـرورش امـروز، معلمانـي موفق ترنـد كـه از رسـانه هاي متنـوع بـراي باال بردن كيفيـت آموزش بهـره مي گيرند. 
در نـگاه چنيـن معلمانـي، بهره مندي از رسـانه هاي آموزشـي يكي از لوازم اصلي تحقق بهتر فرايند يادگيري اسـت. درسـت 
آنكـه بگوييـم در نظـر آن هـا، رسـانه ها نه تنهـا در فراينـد آ مـوزش مؤثرنـد كه خـود نيـز در زمـرة »داده هاي آموزشـي« به 

حسـاب مي آيند.
در ميـان رسـانه هاي آموزشـي، »عكـس« از جايـگاه ممتـازي برخـوردار اسـت. به تجربه ثابت شـده اسـت كـه بخش قابل 
توجهـي از يادگيـري مؤثـر، از طريـق حـس بينايـي منتقـل مي شـود. دور از انتظـار نيسـت كـه گاه يك عكس خـوب و با 
كيفيـت - كـه حاصـل تـاش علمـي، ذوقـي، هنـري و فنـي عـكاس اسـت – مي توانـد جايگزين متنـي طوالني شـود، در 

حالي كـه مفهـوم را نيـز بـه نحو بهتـري بـه خواننده القـا كند.
برگـزاري 9 دورة جشـنوارة » عكـس رشـد« بـر آن بـوده اسـت كـه زمينه هاي بهتر و بيشـتري بـراي اسـتفاده از عكس 
را در آفرينـش متـون خـاق، پويـا و جـذاب آموزشـي، به عنوان اجزاي بسـتة آموزشـي، بـه خصوص كتاب هاي درسـي و 

مجات رشـد فراهـم آورد.
اينجانب از همة اركان علمي و اجرايي جشـنوارة عكس رشـد، و نيز مشـاركت عكاسـان حرفه اي، نيمه حرفه اي و تجربي 
در سـطوح گوناگـون صميمانـه تقديـر و تشـكر مي كنـم و از خداونـد متعال، بهبـود و تعالـي روزافزون علمـي و اثربخش 

اين جشـنواره را آرزومندم.

                                                             محمد ناصري
  مديركل دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي
                                                            و دبیر جشنوارة عكس رشد
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نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

به نام او كه زيباست و زيبايی ها را دوست دارد

با استعانت از عنايات پروردگار متعال و در پی استقبال پرشور و گستردة هنرمندان عزيِز عكاس، هيئت داوران پس از بررسی 
15318 اثر رسيده از 2432 عكاس و هنرمند، در نهايت و پس از طی فرايند داوری، 300 عكس را برای ارائه در نمايشگاه  

در دو گروه سنی »دانش آموزی« و »بزرگ سال«، انتخاب و معرفی كردند.
هيئت داوران نهمين جشنوارة عكس رشد متشكل از آقايان اسماعيل عباسی، حسن غفاری، عليرضا كريمی صارمی، فرهاد 
سليمانی و محبت اله همتی، به دنبال بررسی و انتخاب و داوری عكس های رسيده به اين جشنواره، الزم می داند موارد زير 

را به عكاسان و نيز برگزار كنندگان يادآور شود:
1. تعدادی از عكس های رسيده با فراخوان و مواردی با ماک ها و معيارهای موردنظر جشنواره هماهنگی تام و تمام ندارند، 
اما برای پوشش بيشتر و تقدير از تعداد زيادتری از مخاطبان جشنواره، اين فاصله ناديده انگاشته شده كه اميد است در 

دوره های آتی، آن هم برطرف شود.
2. بعضي عكس ها هم زمان در بخش های ديگر نيز شركت داده شده بودند. اين عمل نگاه انگارانه و غيرحرفه ای به جشنواره  
است. الزم است شركت كنندگان عكس های يكسان را به چندين  بخش  متفاوت ارسال نكنند. در ضمن، به برگزاركنندگان 

پيشنهاد می شود در آينده برای اين كار ممنوعيت قانوني قائل شوند.
است  روبه روست، الزم  زيادی  و محدوديت های  ممنوعيت  با  آموزشی  و محيط های  مدارس  از  عكاسی  كه  آنجا  از   .3
برگزاركنندگان، به منظور ارتقاي سطح كيفی و كمی جشنواره در آينده، نسبت به رفع اين محدوديت و ممنوعيت اهتمام 

كنند.
4.  قابليت موضوعی جشنوارة عكس رشد شاخصة مهمی است كه آن را نسبت به ديگر جشنواره ها متمايز كرده و باعث 
ايجاد رويكردهای گوناگون نسبت به آثار جشنواره ای شده است. اين رويكرد توانسته است طيف وسيعی از عكاسان را با 
سليقه ها و سنين گوناگون پوشش دهد و استقبال وسيع آنان را شاهد باشد. اين موضوع خودبه خود اهميت دارد و می تواند 
به عنوان پيامی از سوی اين جشنواره تلقي شود كه در قرن حاضر، با توجه به پيشرفت های حيرت انگيز فناوري تصويربرداری 

بیانیة هــیئت داوران
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و عكاسی، انتظار می رود نگاه عكاسان نسبت به موضوع »آموزش و پرورش«، نگرش و افق تازه تر و چشم انداز جديدی را فرا 
سوی مخاطبان قرار دهد.

5. هيئت داوران جشنواره، ضمن سپاس از تمامی عزيزانی كه آثار خود را به اين جشنواره ارسال كرده اند و تشكر از همة 
عكاسان هنرمندی كه با جشنواره همكاری و همراهی كرده اند، مواردی را برای نصب العين قراردادن هنرمندان ارجمند، به 

منظور بهبود، تقويت و ارتقاي كيفيت عكس های ارسالی در دوره های آتی يادآور می شود:
- نگاه واقعی و اميد آفرين به وضعيت موجود، با توجه و تكيه بر توانمندی های محلی و منطقه ای؛

- نگاه علمی و حرفه ای به مفهوم آموزش و يادگيری در آيينة تصوير؛
- فضاسازی و ايجاد زمينه برای انتقال پيام های مورد نظر به مخاطبان از طريق عكس؛
- تاش در خلق آثار جديد و خاقه و تأثير گذار و ارسال نكردن عكس های آرشيوی .

بار ديگر حضور گرم و پرشور همة شركت كنندگاِن هنرمند و عكاس را در نهمين دورة جشنوارة عكس رشد گرامی مي داريم 
و اميدواريم اين جشنواره بتواند گامی، هر چند كوچك اما تأثير گذار، در مسير اعتای فرهنگ و هنر ايران اسامی بردارد و 

اهداف عالی نظام تعليم و تربيت اسامی را در حوزة تربيِت هنري برآورده سازد. بدان اميد!

دهم آبان ماه 1395
هیئت داوران نهمین دورة جشنوارة عكس رشد
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حسن غفاری

متولد 1348 كهگيلويه وبويراحمد 
)ياسوج(.

 عكاس مستند اجتماعی، كارشناسی 
ارشد عكاسی، دانشگاه هنر.

مدرس عكاسی، عضو هيئت مديره 
انجمن عكاسان ايران، هيئت مؤسس 

انجمن عكاسان ميراث فرهنگی، 
همكاری با مجات و خبرگزاری های 

حوزه ميراث فرهنگی و گردشگری.

 دبير بخش عكس بيست وسومين 
نمايشگاه قران كريم، تهران 1394،  
داوري پنجمين و ششمين جشنواره 

بين المللی تجسمی فجر، تهران.
 داوری دومين و سومين جشنواره 

مشاركت ملی گردشگری، ميراث 
فرهنگی، تهران 

 داوری اولين و دومين جشنواره فيلم 
و عكس مستند بشردوستی، هال احمر، 

تهران 
 داوری جشنواره عكس بهار، تهران 

1392
 داوری بخش عكس جشنواره هنری 

پيامبر اعظم )ص( 1392 و نيز ده ها 
جشنواره ديگر.

 حسن غفاري را به عنوان عكاس 
عشاير ايران مي شناسند. از ايشان آثار 

بسيار زيبايي در موضوع عشاير ايران به 
ثبت رسيده و نيز منتشر شده است.

علیرضا کریمی صارمی

متولد 1342 در شهر ماير از استان 
همدان.

دارای مدرک كارشناسی ارشد عكاسی 
از دانشگاه هنرهای زيبای كاليفرنيای 

آمريكا.

 مدير گروه عكاسی دانشكده 
 بنيانگذار و رئيس آژانس عكس ايران 
 كريمی صارمی به عكاسی مستند و 

طبيعت نيز اشتغال دارد.
 11سال مديريت جشنواره های 
سينمای جوان، دبير چندين دوره 

جشنواره عكس از جمله جشنواره عكس 
امام رضا)ع(، جشنواره عكس فرهنگ 

ايران زمين و ...، دبير بخش عكس اولين 
جشنواره بين المللی هنرهای تجسمی 

فجر 1387 ، مديرهنری نمايشگاه ايران 
در پنجاه و سومين بی ينال جهانی 

ونيز- ايتاليا ، داوری بيش از 80 جشنواره 
و مسابقات عكاسی، مؤلف مقاالت متعدد 
در زمينه عكاسی، عكاس برگزيده ايرانی 

دربخش فرهنگ مسابقه جهانی، عضو 
شورای سياستگذاری يازدهمين دوساالنه 
ملی عكس ايران از ديگر موارد ثبت شده 

در كارنامه هنری اين عكاس به شمار 
می روند.

محبت اله همتی

متولد 1341.

 كارشناس برنامه ريزی آموزشی
 معلم و مدير دبستان

 مسئول گروه های آموزشی منطقه ده 
آموزش وپرورش تهران

 سردبير رشد آموزش ابتدايی و رشد 
جوانه

 دبير سه دوره از جشنواره كتاب های 
آموزشی رشد

 دبير سه دوره از جشنواره تصويرسازی 
كتاب های درسی

 داوری جشنواره های گوناگون كتاب 
كودک و نوجوان

 مدير پروژه های گوناگون توليد كتاب 
كودک و نوجوان

 ناظر محتوايی مجات رشد 
دانش آموزی و بزرگ سال

آشنايي با هیئت داوران
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اسماعیل عباسی

متولد 1326 در تبريز.
 دانش آموخته رشته مترجمی زبان 

انگليسی از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 
و حقوق و علوم سياسی از دانشگاه تهران 

است. او همچنين دوره های آموزشی را در 
لوور كمبريج، دوره نشر )يونسكو، ژاپن(، 

دوره ويرايش و انتشارات )دانش نو، تهران( 
و دوره نشر كتاب )هند( گذرانده است.

 عكاس، مترجم و نويسنده، مدرس 
دانشگاه و داور عكس، بازنشسته كانون 

پرورش فكری كودكان و نوجوانان با عنوان 
كارشناس امور فرهنگی در سال 1384 

است. عضويت در انجمن صنفی عكاسان 
مطبوعات ، هيئت امنای موزه عكسخانه 

شهر، هيئت موسس و مدير مسئول 
انجمن عكاسی ايرانشهر، هيئت مؤسس 
انجمن ملی عكاسی ايران از فعاليت های 

او هستند.

فرهاد سلیمانی

متولد 1343.
او دارای مدرک كارشناسی ارشد 

عكاسی از دانشگاه هنر تهران است.
سليمانی عكاسی را از سال 1356 و 

عكاسی مطبوعاتی را از سال 1368 آغاز 
كرده است.

 او عضويت هيات مديره و نايب رئيس 
انجمن عكاسان مطبوعات در سالهای 

1378و 1379، عضويت درهيات موسس 
و هيات مديره انجمن عكاسان انقاب و 

دفاع مقدس و داوری چندين جشنواره و 
مسابقه عكاسی كشور از جمله جشنواره 
عكس مطبوعات در سال 1381، مسابقه 
عكس كشتی، دريا، دريانورد سال 1383، 

دوساالنه عكس ايران سال 1387را در 
كارنامه فعاليت هايش دارد.

 سليمانی برگزيده جشنواره های عكس: 
دانشجويان سراسر كشور 1369، نمايشگاه 
ساالنه عكس موزه هنرهای معاصر 1371 

، مسابقه عكس سالمندان 1378 است.

 ويراستار  و گرافيست انتشارات، 
مترجمی، صفحه آرايی، گزارشگری، مدير 

مسئولی نشريات و البته تدريس در 
دانشگاه های كشور در كنار عكاسی از ديگر 

فعاليت های او به شمار می آيند.
 داور ده ها جشنواره و مسابقه های 

داخلی عكس را  بر عهده داشته و بنيانگذار 
و دبير جشنواره عكس كودک كانون 

پرورش فكری كودكان و نوجوانان بوده 
است.

عاوه بر اين، عكاسی فيلم های عروسكی 
انيميشن، ساخته عبداهلل عليمراد و 

فرخنده ترابی و عكاسی نمايش های 
كودكان را به عهده داشته است.
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گزارش دبیر اجرايي

تعداد عكس های هر گرايش:
آموزش و پرورش: 4760 عكس؛

ايران سرزمین پرگهر: 5130 عكس؛
»دولت و ملت، همدلی و هم زبانی«: 1247 عكس؛

در گروه سني دانش آموزی نيز 4181 عكس به دبيرخانه رسيد . 
بنابراين، مجموع عكس های دو گروه سني بزرگ سال و دانش آموزی 

15318 عكس بود.
در مرحلة نخست، عكس های رسيده در اختيار هيئت انتخاب قرار 

گرفت. اعضاي اين هيئت عبارت بودند از :
 اعظم الريجانی

 مهسا قبايی
 هاتف همايی

 ابراهیم سیسان
 محمدعلی قربانی

 علی اصغر جعفريان
مجموع عكس های راه يافته به مرحلة داوری از حدود 15318 عكس، 

تعداد 6882 عكس به مرحلة داوري رسيدند.

داوري اين دوره را پنج نفر بر عهده داشتند.
1. علیرضا كريمی صارمی؛ 2. اسماعیل عباسی؛ 

3. فرهاد سلیمانی؛ 4. حسن غفاری؛ 5. محبت اله همتی.

تعداد عكس های رسيده از گروه داوری ، برای تشكيل جلسة مشترک 
و انتخاب عكس های نمايشگاهی چنين بود:
1. علیرضا كريمی صارمی؛ 564 عكس

2. اسماعیل عباسی؛ 1171 عكس
3. فرهاد سلیمانی؛ 1155 عكس

 4. حسن غفاری؛ 587 عكس
5. محبت اهلل همتی؛ 2151 عكس

 عكس های راه يافته به نمايشگاه
 گروه سني بزرگ سال:

 گرايش آموزش و پرورش: 101 عكس؛
 گرايش ايران سرزمین پرگهر: 100 عكس؛

 گرايش »دولت و ملت، همدلی و هم زبانی«: 11 عكس؛
 گروه سني دانش آموزی: 89  عكس.

تعداد عكس های راه يافته به نمايشگاه 300 عكس بوده، گروه داوري ، 
در هرگرايش،  از بين عكس های نمايشگاهی ، عكس های برتر را  معرفي 

كردند.

در اين جشنواره تعداد 2432 نفر شركت كردند:
1834 نفر در گروه سنی بزرگ سال

598 نفر در گروه سنی دانش آموزی 

 گروه سنی بزرگ سال سه گرايش داشت :
 آموزش و پرورش؛

 ايران ، سرزمين پرگهر؛  
»دولت و ملت، همدلی و هم زبانی«؛

»پرسش مهر 94 رئيس جمهور محترم«.
دانـش آمـوزان در گـروه سـنی 13 تـا 18 سـال و در بخـش  جنبی  

)بـا گرايـش آزاد( شـركت كردند.

تعداد آثار رسیده
در گروه سنی بزرگ سال، در مجموع  11137 عكس به دبيرخانه 

جشنواره رسيد.

خداونـد بزرگ را سـپاس كـه توفيق برگزاري شايسـته نهمين دورة 
جشـنوارة عكس رشـد را به دبيرخانة اين جشـنواره ارزاني داشـت.

ضمـن تقديـر از همـه همـكاران دبيرخانـه و نيـز حضـور پررنـگ 
عكاسـان هنرمنـد و آينده سـازان ايـن مـرز و بـوم در ايـن دوره از 
جشـنواره، گزارش مراحل اجرايي جشـنواره را به آگاهي مي رسـاند.

جشنوارة عکس رشد 
نهمین دورة خود را پشت سر گذاشت



ويژهنامة9
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

داوری نهايی جشنواره ، برای انتخاب نفرات برتر ، در روز شنبه مورخ 
با رأی هيئت داوران به شرح زير  برتر  95/6/6 برگزار شد و نفرات 

انتخاب شدند:
در گرايش آموزش و پرورش، با توجه به سطح كيفی متوسط عكس ها 
آثار  به مراكز آموزشی(، هيئت داوران  به محدويت ورود  )با عنايت 
رسيده را حائز دريافت رتبة يك تا سه ندانست و پنج عكس را با جايزة 
برابر و )برای هر عكس پانزده ميليون ريال تا سقف جايزة اين گرايش( 

تعيين كردند.

 محمد بقال اصغری ؛ تبريز
 امیرمهدی نجفلو شهپر ؛ همدان

 سیدمحمدصادق حسینی ؛ شيراز
 حمید صادقی گوغری ؛كرمان

 رضا زنگنه ؛ همدان

در گرايش ايران، سرزمين پرگهر؛ هيئت داوران سه عكس را به عنوان 
رتبه هاي نخست تا سوم تعيين كردند.

 هادی محسن تبار فیروزجائی؛ بابلسر
 امیر عنايتی؛ تربت حيدريه

 احمد بلباسی؛ تهران

در بخش ويژة گرايش »دولت و ملت، همدلی و هم زبانی« با توجه به 
تعداد محدود عكس های رسيده و سطح كيفی متوسط عكس ها، بنا 
به نظر هيئت داوران، هيچ عكسی صاحيت دريافت رتبه هاي اول 
تا سوم را نداشت و صرفاً 11 عكس به نمايشگاه جشنواره راه يافتند.

در بخش دانش آموزی ، عكس ها از كيفيت باالتری برخوردار بودند و بنا 
بر نظر هيئت داوران پنج اثر برگزيده با جوايز برابر )طبق فراخوان( و 
نيز دو عكس به عنوان عكس ويژه انتخاب شدند. عكاسان اين عكس ها 

عبارت اند از:

 محمد حسین دهقانیان ؛ خمينی شهر
 مريم اسماعیل زاد قلقاچي ؛ اروميه

 مهتاب شورورزی ؛ نيشابور
 علی كريمی زاده ؛  اردكان

 زينب ايرانی؛ قم
دو عكس ويژة دانش آموزی )هر عكس با ده ميليون  ريال جايزه( نيز به 

اين افراد تعلق دارد:
 ثنا توكلی؛ تبريز

 سارا سرافراز، كرج

جوايز بخش بزرگ سال
 گرايش آموزش و پرورش:

در گرايش آموزش و پرورش 5 عكاس با اثر برابر برای دريافت جايزة 
پانزده ميليون ريالی انتخاب شدند.

 گرايش »دولت و ملت، همدلی و هم زبانی«:
هيچ اثری صاحيت دريافت جايزه را نداشت.

گرايش ايران، سرزمین پرگهر:
 نفر اول، لوح تقدير؛ تنديس جشنواره ؛ بيست و پنج ميليون ريال 

جايزة نقدی؛
 نفر دوم: لوح تقدير؛ تنديس جشنواره و بيست ميليون ريال جايزة 

نقدی؛
 نفر سوم: لوح تقدير؛ تنديس جشنواره و پانزده ميليون ريال جايزة 

نقدی.
بخش دانش آموزی

در اين بخش به پنج نفر، و به هر كدام پانزده ميليون ريال، جايزه داده 
شد. به عكاسان دو عكاس ويژه نيز هر كدام ده ميليون ريال جايزه اهدا 

شد.
 طبق فراخوان جشنواره، حق التأليف عكس های راه يافته به نمايشگاه 
مبلغ پانصد هزار ريال تعيين شده بود. با عنايت به وجود مبلغ جوايز 
گرايش بخش ويژه، مبلغ حق التأليف عكس ها با نظر شورای جشنواره 
به هفتصد هزارريال افزايش يافت و اين مبلغ بابت هر عكس، به صاحب 
اثر، پرداخت شد. در اين دوره از جشنواره كه از رشد حدود 40 درصد 
شركت كنندگان نسبت به دورة قبل برخوردار بود، شاهد رقابت جدی 
نمايشگاه و  به  يافته  راه  آثار  تعداد  بوديم.  آماتور  و  عكاسان حرفه ای 
رقابت عكاسان نشان از شناخت جامعة عكاسی از جشنواره و مقبوليت 
جشنواره در بين جامعة هنری دارد. اما محدوديت حضور عكاسان در 
محيط های آموزشی باعث مي شود عكس های با كيفيت متوسط در همة 

جشنواره های كشوری حضور يابند.
جشنواره،  در  كننده  شركت  عكاسان  با  جشنواره  دبيرخانة  ارتباط 
خصوصاً عكاسانی كه آثارشان به نمايشگاه راه يافته است، كمك مؤثری 

در غنای منابع تصويری دفتر و سازمان خواهد بود.
نمايشگاه جشنواره در تاريخ 95/7/25 )روز يكشنبه( افتتاح و مراسم 
اختتاميه در تاريخ 8/10/ 95 با حضور افراد برگزيده و برتر و با حضور 
داوران، مديران وزارت آموزش و پروش و اصحاب هنر و رسانه، با اهدای 

جوايز نفرات برگزيده و برتر انجام شد.
 پرويز قراگوزلی
دبیر اجرايی نهمین دورة جشنوارة عكس رشد



10 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

آثار برگزيده

 محمد بقال اصغری ؛ تبريز

 امیرمهدی نجفلو شهپر ؛ همدان

 سیدمحمدصادق حسینی ؛ شيراز

 حمید صادقی گوغری ؛كرمان

 رضا زنگنه ؛ همدان

گرایش آموزش و پرورش



ويژهنامة11
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

 هادی محسن تبار فیروزجائی؛ بابلسر / رتبه نخست

 احمد بلباسی؛ تهران / رتبه سوم امیر عنايتی؛ تربت حيدريه / رتبه دوم

گرایش ایران، سرزمین پرگهر



12 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

آثار برگزيده

 سارا سرافراز، كرج / تقديري

 محمد حسین دهقانیان ؛ خمينی شهر مريم اسماعیل زاده قلقاچی؛ اروميه

دانش آموزان



ويژهنامة13
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

 ثنا توكلی؛ تبريز / تقديري

 زينب ايرانی؛ قم

 علی كريمی زاده ؛  اردكان

 مهتاب شورورزی ؛ نيشابور



14 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد



ويژهنامة15
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

گرايش

آموزش وپرورش



16 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

حجت اهلل عطايي
استان قم

آموزش وپرورش



ويژهنامة17
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

رضا گلچین كوهي
استان گيان/ طوالش

آموزش وپرورش

رضا گلچین كوهي
استان گيان/ طوالش

آموزش وپرورش



18 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

غالمحسین محبي
استان كرمانشاه
آموزش وپرورش

رضا گلچین كوهي
استان گيان/ طوالش
آموزش وپرورش



ويژهنامة19
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

محمد آشیاني
استان خراسان 
رضوي/ نيشابور
آموزش وپرورش



20 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

مرتضي امین الرعايايي
استان خراسان رضوي/
نيشابور
آموزش وپرورش

فخری يعقوبي 
اشرفي
استان مازندران/ بهشهر
آموزش وپرورش



ويژهنامة21
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

فريبا شیخ روشندل
استان خراسان رضوی/ قوچان

آموزش وپرورش



22 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

مجید حجتي
استان اصفهان
آموزش وپرورش

جاويد خدمتي
استان اردبيل
آموزش وپرورش



ويژهنامة23
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

بهزاد نعمتي
استان كردستان/

سنندج
آموزش وپرورش

بهزاد نعمتی
استان كردستان/ سنندج

آموزش وپرورش



24 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

بهزاد نعمتي
استان  كردستان/ سنندج

آموزش وپرورش 

بهزاد نعمتي
استان كردستان/ سنندج

آموزش وپرورش 



ويژهنامة25
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

سید حسن فتاحیان
استان  كهگيلويه و 

بويراحمد/ياسوج
آموزش وپرورش

فرناز قاسم زاده
استان  خراسان 
رضوي/ قوچان
آموزش وپرورش



26 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

شیما هالكو
استان گلستان/ مينودشت
آموزش وپرورش

حمیدرضا حبیبي محب سراج
استان  خراسان رضوي/ قوچان
آموزش وپرورش



ويژهنامة27
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

ساسان جوادنیا
استان گيان/ طوالش

آموز ش وپرورش

میالد حداديان
استان خراسان رضوي/  مشهد

آموزش وپرورش



28 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

سجاد رفیع خواه
استان  گيان/ رشت
آموزش وپرورش



ويژهنامة29
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

علیرضا قمري
استان  تهران

آموزش وپرورش

احمد تاجي
استان  چهارمحال و 

بختياري/ شهركرد
آموزش وپرورش



30 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

پیمان حمیدي پور
استان  خراسان 
شمالي/ بجنورد
آموزش وپرورش

پیمان حمیدي پور
استان  خراسان 
شمالي/ بجنورد
آموزش وپرورش



ويژهنامة31
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

پیمان حمیدي پور
استان  خراسان 
شمالي/ بجنورد

آموزش وپرورش

نصیرالدين 
منظري توكلي

استان  كرمان
آموزش وپرورش



32 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

مهدي عقیقي
استان خراسان 
رضوي/ قوچان
آموزش وپرورش

حمید صادقي 
گوغري
استان  كرمان
آموزش وپرورش



ويژهنامة33
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

ايمان حامي خواه
استان  همدان
آموزش وپرورش

ايمان حامي خواه
استان  همدان
آموزش وپرورش



34 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

سیدعلي حسیني فر
استان  خراسان رضوي/ سبزوار
آموزش وپرورش

سیدعلي حسیني فر
استان  خراسان رضوي/ سبزوار
آموزش وپرورش



ويژهنامة35
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

نازي مرتاض خو
استان  گيان/ رشت

آموزش وپرورش



36 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

سیدعلي حسیني فر
استان  خراسان رضوي/ سبزوار
آموزش وپرورش



ويژهنامة37
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

عمران اشرلو
استان  كردستان/ بيجار

آموزش وپرورش

علي حامد  حق دوست
استان  آذربايجان شرقي/  تبريز

آموزش وپرورش



38 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

فاطمه خشايار
استان خراسان رضوي/ قوچان
آموزش وپرورش

مجید شمس
استان  چهارمحال و 
بختياري/ شهركرد
آموزش وپرورش



ويژهنامة39
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

حمید سبحاني
استان  خراسان رضوي/ مشهد

آموزش وپرورش



40 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

علیرضا يونسی
استان  گيان/ رشت
آموزش وپرورش

علیرضا يونسي
استان گيان/ رشت
آموزش وپرورش



ويژهنامة41
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

ساالرپويان
استان آذربايجان شرقي/  ميانه

آموزش وپرورش

محمد رزازان
استان  سمنان/ شاهرود

آموزش وپرورش



42 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

افشین آذريان
استان  اصفهان
آموزش وپرورش

حامد نیستاني
استان  خراسان شمالي/  بجنورد
آموزش وپرورش



ويژهنامة43
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

امین رحماني
استان  قزوين

آموزش وپرورش

امین رحماني
استان  قزوين

آموزش وپرورش



44 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

سید محسن سجادي
استان تهران
آموزش وپرورش

محمدرضا بهمرام
استان  آذربايجان شرقي/  اهر
آموزش وپرورش



ويژهنامة45
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

سلیمان گلي
استان خراسان رضوي/ 

تربت حيدريه
آموزش وپرورش

سعید حداد حسني
استان  خراسان رضوي/ 

تربت حيدريه
آموزش وپرورش 



46 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

محمد بقال اصغري
استان  آذربايجان شرقي/  تبريز
آموزش وپرورش

سعید قاسمي
استان  آذربايجان شرقي/  اهر
آموزش وپرورش



ويژهنامة47
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

سلیمان گلي
استان  خراسان رضوي/ 

تربت حيدريه
آموزش وپرورش



48 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

حمید سبحاني
استان خراسان رضوي/ مشهد
آموزش وپرورش

محمد ابراهیم سقايي
استان گلستان/ گرگان
آموزش وپرورش



ويژهنامة49
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

بهرام شمسي پور
استان  چهارمحال و بختياري/ 

شهركرد
آموزش وپرورش

علي جهان آرا
استان بوشهر

آموزش وپرورش



50 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

محمد صفرپور
استان  خراسان شمالي/ شيروان
آموزش وپرورش

محمد صفرپور
استان  خراسان شمالي/ شيروان
آموزش وپرورش



ويژهنامة51
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

اسعد قرباني
استان كردستان/ ديواندره

آموزش وپرورش

جواد رضائي
استان  خراسان شمالي/ بجنورد

آموزش وپرورش



52 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

سیدمحمدصادق حسیني
استان فارس/ شيراز
آموزش وپرورش

محسن كابلي
استان گلستان/ گرگان
آموزش وپرورش



ويژهنامة53
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

سید محمد صادق حسیني
استان  فارس/ شيراز

آموزش وپرورش

حمیدرضا امیري متین
استان همدان/ بهار

آموزش وپرورش



54 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

محمدباقر رنجبر
استان  مازندران/ آمل
آموزش وپرورش

عبدالطیف مكتوبي
استان  گلستان/ گنبد كاووس
آموزش وپرورش



ويژهنامة55
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

فاطمه ابراهیمي
استان فارس/ الرستان

آموزش وپرورش

امیر شهرابي
استان تهران

آموزش وپرورش



56 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

علي حسنعلي زاده
استان  خراسان رضوي/ قوچان
آموزش وپرورش

صابر قاضي
استان آذربايجان شرقي/ تبريز
آموزش وپرورش



ويژهنامة57
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

میثم حسنلو
استان تهران

آموزش وپرورش

مريم حسن بیگي
استان تهران

آموزش وپرورش



58 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

سعیدرضا مقصودي
استان  مركزي/ شازند
آموزش وپرورش

عباس میرزايي
استان تهران/ رباط كريم
آموزش وپرورش



ويژهنامة59
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

مهرداد فتحي
استان  زنجان

آموزش وپرورش

شمس قنبرزاده
استان  خوزستان/ انديشمك

آموزش وپرورش



60 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

مرتضي رفیع خواه
استان گيان/ رشت
آموزش وپرورش

حجت اهلل عطائي
استان قم
آموزش وپرورش



ويژهنامة61
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

مرتضي رفیع خواه
استان گيان/ رشت

آموزش وپرورش

مرتضي رفیع خواه
استان  گيان/ رشت

آموزش وپرورش



62 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

مهدي عسكري حاتم آبادي
استان  مركزي/ اراک
آموزش وپرورش

امیرمهدي نجفلو شهپر
استان همدان
آموزش وپرورش



ويژهنامة63
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

عرفان كوچاري
استان تهران

آموزش وپرورش

همايون كشورپرست ناوي
استان گيان/ طوالش

آموزش وپرورش



64 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

همايون كشورپرست ناوي
استان گيان/ طوالش
آموزش وپرورش

امیرمهدي نجفلو شهپر
استان  همدان
آموزش وپرورش



ويژهنامة65
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

زهرا حاجي كرم
استان تهران

آموزش وپرورش

زهرا حاجي كرم
استان تهران

آموزش وپرورش



66 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

رضا زنگنه
استان  همدان

آموزش وپرورش                  

محسن كابلي
استان  گلستان/ گرگان
آموزش وپرورش



ويژهنامة67
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

مصطفي حسن زاده
استان گلستان/ گرگان

آموزش وپرورش

زهرا غالمرضازاده خواجويي
استان  كرمان/ سيرجان

آموزش وپرورش



68 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

میثم محمدزاده )محمدي(
استان تهران
آموزش وپرورش

سیدابراهیم پیره
استان كرمانشاه/ سنقر
آموزش وپرورش



ويژهنامة69
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

محسن كابلي
استان  گلستان/ گرگان

آموزش وپرورش

میثم محمدزاده )محمدي(
استان تهران

آموزش وپرورش



70 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

غالمحسین محبي
استان  كرمانشاه
آموزش وپرورش



ويژهنامة71
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد



72 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد



ويژهنامة73
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

گرايش 

ايران، سرزمين پرگهر



74 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

احمد بلباسی
استان تهران
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة75
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

امیر جالل
استان مركزی/ ساوه
ايران؛ سرزمين پرگهر

سیدسعید موسوی
استان خراسان رضوی/ مشهد

ايران؛ سرزمين پرگهر



76 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

عرفان سامان  فر
استان فارس/ شيراز
ايران؛ سرزمين پرگهر

عرفان سامان  فر
استان فارس/ شيراز
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة77
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

محسن گلريز
استان قم

ايران؛ سرزمين پرگهر



78 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

هادی دهقان پور
استان خراسان 
رضوی/ سبزوار
ايران؛ سرزمين پرگهر

عرفان سامان فر
استان فارس/ شيراز
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة79
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

ئاريز قادری
استان كردستان/ سنندج

ايران؛ سرزمين پرگهر



80 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

حمیدرضا حبیبی 
محب سراج

استان خراسان 
رضوی/ قوچان
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة81
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

سیدامیر مرتضوی مهريزی
استان  يزد

ايران؛ سرزمين پرگهر



82 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

امین پاسی شیرازی
استان چهارمحال وبختياری/ شهركرد
ايران؛ سرزمين پرگهر

محمد بشیريان زاده
استان هرمزگان/ بندرعباس
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة83
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

مرتضی امین  الرعايايی
استان خراسان رضوی/  نيشابور

ايران؛ سرزمين پرگهر



84 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

حمید صادقی گوغری
استان كرمان
ايران؛ سرزمين پرگهر

امیرحسین كمالی
استان اصفهان
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة85
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

حمید صادقی گوغری
استان كرمان

ايران؛ سرزمين پرگهر



86 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

وحید قاسمی زرنوشه
استان قم
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة87
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

مهران چراغچی بازار
استان آذربايجان شرقی/  تبريز

ايران؛ سرزمين پرگهر

پیمان حمیدی پور
استان  خراسان شمالی/  بجنورد

ايران؛ سرزمين پرگهر



88 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

میثاق جراحی
استان تهران
ايران؛ سرزمين پرگهر

فاتح شافعی
استان تهران
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة89
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

محمدامین فنايی
استان  مركزی/ اراک

ايران؛ سرزمين پرگهر

ايمان حامی خواه
استان همدان

ايران؛ سرزمين پرگهر



90 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

علیرضا رحیمی
استان تهران
ايران؛ سرزمين پرگهر

سیدعلی حسینی فر
استان خراسان رضوی/ سبزوار
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة91
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

علیرضا رحیمی
استان تهران

ايران؛ سرزمين پرگهر

امین رحمانی
استان قزوين

ايران؛ سرزمين پرگهر



92 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

جعفر مددی
استان اصفهان
ايران؛ سرزمين پرگهر

افشین آذريان
استان اصفهان
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة93
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

مهدی عقیقی
استان خراسان رضوی/  قوچان

ايران؛ سرزمين پرگهر



94 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

حسن الماسی
استان  قم
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة95
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

جعفر بزازپور
استان آذربايجان غربی/  اروميه

ايران؛ سرزمين پرگهر

جعفر بزازپور
استان آذربايجان غربی/  اروميه

ايران؛ سرزمين پرگهر



96 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

داوود كهن ترابی
استان البرز/ كرج
ايران؛ سرزمين پرگهر

امیر عنايتی
 استان خراسان رضوی/ 
تربت حيدريه
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة97
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

پوريا خلیلی
استان تهران

ايران؛ سرزمين پرگهر



98 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

حسین امیری
استان خوزستان/ اهواز
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة99
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

امیر عنايتی
استان  خراسان رضوی/ 

تربت حيدريه 
ايران؛ سرزمين پرگهر

محمدرضا  بهمرام
استان آذربايجان شرقی/ اهر

ايران؛ سرزمين پرگهر



100 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

حسین غفوری
استان يزد
ايران؛ سرزمين پرگهر

سیدمحسن سجادی
استان تهران
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة101
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

بهرام شمسی پور
استان چهارمحال و بختياری/

شهركرد
ايران؛ سرزمين پرگهر

داوود كهن ترابی
استان البرز/ كرج

ايران؛ سرزمين پرگهر



102 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

مرتضی صالحی
استان  اصفهان/ مباركه
ايران؛ سرزمين پرگهر

حسین غفوری
استان يزد
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة103
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

فرشید احمدپور
استان آذربايجان شرقی/ تبريز

ايران؛ سرزمين پرگهر

هادی محسن تبار 
فیروزجانی

استان مازندران/ بابلسر
ايران؛ سرزمين پرگهر



104 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

حمیدرضا غالمی
استان يزد
ايران؛ سرزمين پرگهر

مرتضی تیموری
استان آذربايجان شرقی/  تبريز
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة105
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

امیر عنايتی
استان خراسان رضوی/ 

تربت حيدريه
ايران؛ سرزمين پرگهر



106 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

محمدحسین دهقانی 
محمدآبادی
استان يزد
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة107
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

پويان شادپور
استان گيان/ رشت
ايران؛ سرزمين پرگهر

عارف جاليری اليینی
استان خراسان رضوی/  مشهد

ايران؛ سرزمين پرگهر



108 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

فاطمه پیش خوان
استان اصفهان
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة109
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

علي آهنگران
استان مازندران/   بهشهر

ايران؛ سرزمين پرگهر

سیدحسن فتاحیان
استان كهگيلويه و 
بويراحمد/ ياسوج
ايران؛ سرزمين پرگهر



110 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

علی مجید ناتری
استان البرز/ كرج
ايران؛ سرزمين پرگهر

حسین خسروی
استان فارس/ شيراز
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة111
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

داوود ايزدپناه
استان كهگيلويه و بويراحمد/ 

ياسوج
ايران؛ سرزمين پرگهر

مصطفی حسن زاده
استان  گلستان/  گرگان

ايران؛ سرزمين پرگهر



112 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

علي اصغر فیض الهی
استان كردستان/  بيجار
ايران؛ سرزمين پرگهر

زهرا حاجی كرم
استان تهران
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة113
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

دانا آذريان
استان  كردستان/ مريوان

ايران؛ سرزمين پرگهر



114 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

بهزاد استاديان
استان تهران
ايران؛ سرزمين پرگهر

احمد صالحی
استان اصفهان/ 
بوخوار و ميمه
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة115
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

مريم وزيری
استان تهران/ 

شهريار
ايران؛ سرزمين پرگهر

مهدی طاهری
استان تهران

ايران؛ سرزمين پرگهر



116 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

مهدی طاهری
استان تهران
ايران؛ سرزمين پرگهر

علي حسن زاده
استان فارس/ المرد
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة117
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

مريم نجاتی 
بوشهری

استان بوشهر
ايران؛ سرزمين پرگهر

مهدی طاهری
استان تهران

ايران؛ سرزمين پرگهر



118 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

محمدعلی میرزايی
استان اصفهان
ايران؛ سرزمين پرگهر

حسین رضائی فرد
استان گيان/ رشت
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة119
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

مسلم گودرزی
استان كردستان/ سنندج

ايران؛ سرزمين پرگهر

مجید حجتی
استان اصفهان

ايران؛ سرزمين پرگهر



120 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

امین بذرافشان
استان فارس/ شيراز
ايران؛ سرزمين پرگهر

راحیل زارعی
استان مركزی/  اراک
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة121
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

سیدحسن فتاحیان
استان كهگيلويه و بويراحمد/ 

ياسوج
ايران؛ سرزمين پرگهر

امین برنجكار
استان فارس/ شيراز
ايران؛ سرزمين پرگهر



122 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

رضا قاسمی زرنوشه
استان خراسان رضوی/ 
نيشابور
ايران؛ سرزمين پرگهر

حامد نیرومند قوچانی
استان خراسان رضوی/  قوچان
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة123
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

امین برنجكار
استان فارس/ شيراز
ايران؛ سرزمين پرگهر

علی اصغر يوسفی
استان مركزی/ اراک

ايران؛ سرزمين پرگهر



124 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

سهیل زندآذر
استان گيان/ رشت
ايران؛ سرزمين پرگهر

سروش جواديان
استان تهران
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة125
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

جابر غالمی
استان مركزی/ اراک

ايران؛ سرزمين پرگهر

نويد عزيزی
استان آذربايجان غربی/ اروميه

ايران؛ سرزمين پرگهر



126 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

حمید سبحانی
استان خراسان رضوی/  مشهد
ايران؛ سرزمين پرگهر

جابر غالمی
استان مركزی/ اراک
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة127
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

امید شكری
استان  خراسان شمالی/ 

بجنورد
ايران؛ سرزمين پرگهر

محمد گلچین كوهی
استان گيان/ طوالش

ايران؛ سرزمين پرگهر



128 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

احسان كمالی
استان خراسان شمالی/ 
بجنورد
ايران؛ سرزمين پرگهر

محبوبه روكی
استان گلستان/ گرگان
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة129
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

علی احمدی
استان  مركزی/ اراک
ايران؛ سرزمين پرگهر

نويد عزيزی
استان آذربايجان غربی/ 

اروميه
ايران؛ سرزمين پرگهر



130 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

الله خواجويی
استان  كرمان/ سيرجان
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة131
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد



132 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد



ويژهنامة133
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

گرايش 

ويژه



134 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

فاتح شافعي
استان تهران

بخش ويژه؛ 
دولت و ملت، همدلي و هم زباني



ويژهنامة135
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

مهتاب مرادي راد
استان خراسان رضوي/ 

مشهد
بخش ويژه؛ 

دولت و ملت، همدلي و هم زباني

امیر مرادي راد
استان خراسان رضوي/ 

مشهد
بخش ويژه؛ 

دولت و ملت، همدلي و هم زباني



136 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

مهتاب مرادي راد
استان خراسان رضوي/  مشهد

بخش ويژه؛ 
دولت و ملت، همدلي و هم زباني

ايمان حامي خواه
استان همدان

بخش ويژه؛ 
دولت و ملت، همدلي و هم زباني



ويژهنامة137
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

افشین آذريان
استان  اصفهان

بخش ويژه؛ 
دولت و ملت، همدلي و هم زباني

سیدمهدي امیري دشت بیاض
استان خراسان رضوي/  مشهد 

بخش ويژه؛ 
دولت و ملت، همدلي و هم زباني



138 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

عابدين طاهركناره
استان تهران

بخش ويژه؛ 
دولت و ملت، همدلي و هم زباني

محمد بشیريان زاده
استان هرمزگان/  بندرعباس

بخش ويژه؛ 
دولت و ملت، همدلي و هم زباني



ويژهنامة139
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد



140 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد



ويژهنامة141
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

گرايش 

دانش آموزي



142 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

محمدفرح بخش
استان اصفهان/ فريدون
دانش آموزي



ويژهنامة143
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

مسعود نعمتي نسب
استان  خراسان رضوي/ 

نيشابور
دانش آموزي

رامتین محمدي
استان كردستان/ سنندج

دانش آموزي



144 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

محمدحسین دهقانیان
استان اصفهان/   خميني شهر
دانش آموزي

محمدمهدي كاربخش راوري
استان كرمان
دانش آموزي



ويژهنامة145
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

سارا سرفراز
استان البرز/ كرج

دانش آموزي



146 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

نیما جواديان
استان آذربايجان غربي/  اروميه
دانش آموزي

محمدحسین  دهقانیان
استان اصفهان/   خميني شهر
دانش آموزي



ويژهنامة147
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

احمدرضا حیدري
استان گيان/ بندرانزلي

دانش آموزي



148 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

ايلین شنگاني
استان آذربايجان شرقي/ تبريز
دانش آموزي



ويژهنامة149
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

فرزام ياري آبكنار
استان  گيان/ بندرانزلي

دانش آموزي

محمدامین بهمنش
استان اصفهان

دانش آموزي



150 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

مهرداد عزيزاللهي
استان تهران
دانش آموزي

امیرمهدي رحماني
استان كرمان
دانش آموزي



ويژهنامة151
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

علیرضا حدادايران
استان گلستان/  بندر تركمن

دانش آموزي



152 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

حمیدرضا احمدي فر
استان بوشهر
دانش آموزي

پويا قبادي
استان اردبيل
دانش آموزي



ويژهنامة153
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

مهرداد عزيزاللهي
استان تهران 

دانش آموزي



154 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

فائزه دلیلیان
استان گيان/ آستان اشرفيه
دانش آموزي



ويژهنامة155
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

حمیدرضا احمدي فر
استان بوشهر
دانش آموزي

حمیدرضا احمدي فر
استان بوشهر
دانش آموزي



156 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

زينب ايراني
استان قم
دانش آموزي

زينب ايراني
استان قم
دانش آموزي



ويژهنامة157
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

سیاوش حريري
استان تهران
دانش آموزي

سیاوش حريري
استان تهران
دانش آموزي



158 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

شهاب شريعت بهادري
استان تهران
دانش آموزي

سیاوش حريري
استان تهران
دانش آموزي



ويژهنامة159
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

فرناز محمدعلي  اف
استان تهران
دانش آموزي

سینا پايدار
استان آذربايجان غربي/ بوكان

دانش آموزي



160 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

سینا پايدار
استان آذربايجان غربي/ بوكان
دانش آموزي

ساجده پیرمراديان
استان اصفهان/ نجف آباد
دانش آموزي



ويژهنامة161
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

ملیكا محمدي
استان تهران/ شهريار

دانش آموزي



162 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

سینا پايدار
استان آذربايجان غربي/ بوكان
دانش آموزي



ويژهنامة163
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

سیدمرتضي شهشهاني
استان اصفهان

دانش آموزي

رويا جبل عاملي
استان اصفهان/  خميني شهر

دانش آموزي



164 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

رويا جبل عاملي
استان اصفهان/  خميني شهر
دانش آموزي

رويا جبل عاملي
استان اصفهان/  خميني شهر
دانش آموزي



ويژهنامة165
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

علي كريمي زاده
استان يزد/ اردكان

دانش آموزي



166 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

علي كريمي زاده
استان يزد/ اردكان
دانش آموزي



ويژهنامة167
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

علي كريمي زاده
استان يزد/ اردكان

دانش آموزي

علي كريمي زاده
استان يزد/ اردكان

دانش آموزي



168 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

حسین صداقتي
استان گيان/ رشت
دانش آموزي

فاطمه نعیمي
استان تهران/ شهريار
دانش آموزي



ويژهنامة169
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

علي كريمي زاده
استان يزد/ اردكان

دانش آموزي

اردالن حسنعلي زاده
استان خراسان رضوي/  قوچان

دانش آموزي



170 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

مريم اسماعیل  زاد قلقاچي
استان آذربايجان غربي/ اروميه
دانش آموزي

اردالن حسنعلي زاده
استان خراسان رضوي/ قوچان
دانش آموزي



ويژهنامة171
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

زهرا معصومی
استان تهران

دانش آموزي

مريم اسماعیل زاد قلقاچي
استان آذربايجان غربي/  اروميه

دانش آموزي



172 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

مريم اسماعیل  زاد قلقاچي
استان آذربايجان غربي/  اروميه
دانش آموزي

مريم اسماعیل  زاد قلقاچي
استان آذربايجان غربي/  اروميه
دانش آموزي



ويژهنامة173
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

علی كريمی زاده
استان  يزد/ اردكان

دانش آموزي



174 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

ساقي حیدري
استان تهران
دانش آموزي



ويژهنامة175
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

ملینا جودسخا
استان آذربايجان 

شرقي/ تبريز
دانش آموزي

مريم اسماعیل زاد قلقاچي
استان آذربايجان غربي/  اروميه

دانش آموزي



176 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

مهتاب شورورزي
استان خراسان رضوي/ 
نيشابور
دانش آموزي



ويژهنامة177
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

طه ناگهي
استان تهران
دانش آموزي

مهسا ادب نژاد
استان تهران
دانش آموزي



178 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

نسیم اشرلو
استان كردستان/ بيجار
دانش آموزي

زهرا چناراني
استان خراسان رضوي/ 
مشهد
دانش آموزي



ويژهنامة179
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

ژينو رحماني
استان كردستان/ سنندج

دانش آموزي

محمدسجادخان بابايي
استان تهران
دانش آموزي



180 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

محمد مقصودي
استان مركزي/ شازند
دانش آموزي

محمد مقصودي
استان مركزي/ شازند
دانش آموزي



ويژهنامة181
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

امین زيني زاده
استان آذربايجان شرقي/ 

تبريز
دانش آموزي

محمد مقصودي
استان مركزي/ شازند

دانش آموزي



182 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

عرفان فرهادي پور
استان اصفهان/ نجف آباد
دانش آموزي



ويژهنامة183
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

سروين اسحقي بیات
استان آذربايجان شرقي/ 

تبريز
دانش آموزي

طه ناگهي
استان تهران
دانش آموزي



184 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

شايان ابراهیمي
استان كردستان/ سنندج
دانش آموزي

مرتضي غالمي
استان گلستان/ گنبدكاووس
دانش آموزي



ويژهنامة185
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

محمد فیاض
استان يزد/ مهريز

دانش آموزي

سپیده جعفري
استان آذربايجان شرقي/ 

تبريز
دانش آموزي



186 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

رسول كارگر
استان خراسان رضوي/ 
تربت حيدريه
دانش آموزي



ويژهنامة187
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

سپیده جعفري
استان آذربايجان شرقي/ 

تبريز
دانش آموزي

ساالر صفدري
استان قزوين
دانش آموزي



188 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

حنانه احساني نیا
استان خراسان جنوبي/  قائنات
دانش آموزي

ساالر صفدري
استان قزوين
ايران؛ سرزمين پرگهر



ويژهنامة189
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

متین اسدسنگابي
استان فارس/ شيراز

دانش آموزي



190 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

زهرا نادري
استان خراسان رضوي/ 
نيشابور
دانش آموزي

میترا زرگراني
استان خراسان رضوي/ 
نيشابور
دانش آموزي



ويژهنامة191
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

ثنا توكلي
استان آذربايجان شرقي/ 

تبريز
دانش آموزي

سیدمحمد ارجمند
استان آذربايجان شرقي/ 

تبريز
دانش آموزي



192 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

محمدعرفان رجبی
استان اصفهان
دانش آموزي

نگار آزموده
استان  مركزی/ اراک
دانش آموزي



ويژهنامة193
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد

نگین واعظ
استان  اصفهان

دانش آموزي



194 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد

مهرداد آقاداداشی
استان  يزد
دانش آموزي



ويژهنامة195
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد



196 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد



ويژهنامة197
نهميندورةجشنوارة

عکسرشد



198 ويژهنامة
نهميندورةجشنوارة
عکسرشد


