
 

 

 

 

 

 دیجیتال رضوی های رسانه جشنواره
 

 ه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوینادار: مجری

 

 

 استان محل سکونت رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 

 سنندج رتبه اول فیلم کوتاه یا نماهنگِ تولیدی-حرفه ای برزان رستمی 1

2 
اسماعیلی امیر  

 
اولرتبه  گرافیک موشن -حرفه ای  سمنان 

3 
 امید سیفی

 
فیلم کوتاه یا نماهنگِ تولیدی-حرفه ای  همدان رتبه دوم 

4 
حداد حسین  

 
اینفوگرافیک-حرفه ای  قزوین رتبه دوم 

5 

امیرابوالفضل 

 اسکندری

 

فیلم کوتاه یا نماهنگِ تولیدی-حرفه ای  قزوین رتبه سوم 

6 
رمضانزاده حسن  

 
اینفوگرافیک-حرفه ای  مازندران رتبه سوم 

فیلم کوتاه یا نماهنگِ تولیدی-حرفه ای عقیل عباسی 7  چهار محال بختیاری شایسته تقدیر 

فیلم کوتاه یا نماهنگِ تولیدی-حرفه ای شادی غفوریان 8 رضوی خراسان شایسته تقدیر   

فیلم کوتاه یا نماهنگِ تولیدی-حرفه ای مهدی امن 9  قم شایسته تقدیر 

11 
نفس پاک آمنه  

 
اینفوگرافیک-حرفه ای  قزوین شایسته تقدیر 

محمدی نور حجت 11 موشن گرافیک-حرفه ای   لرستان شایسته تقدیر 

ارداقیان اصغر علی 12  قزوین برگزیده مردمی 

احمدی مبینا 13  قزوین برگزیده مردمی 

کلهر کیانا 14  قزوین برگزیده مردمی 

15 
 الدین حسام

 تقسیمی
 تهران برگزیده مردمی

باف دارایی محسن 16  خراسان رضوی برگزیده مردمی 

 قزوین برگزیده مردمی آرش باباخداوردی 17

نوری سارا 18  گیالن برگزیده مردمی 

آهاری یار مهدی 19  تهران برگزیده مردمی 

بهتویی رضا محمد 21   اصفهان برگزیده مردمی 

 البرز برگزیده مردمی مجتبی مومنی 21



شادلوفائزه  22  آذربایجان غربی برگزیده مردمی 

ستارزاده فاطمه 23  تهران برگزیده مردمی 

رضائیان میالد 24  کرمانشاه برگزیده مردمی 

مهراجی مریم 25  آذربایجان غربی برگزیده مردمی 

شریعتیان مصطفی 26  خراسان رضوی برگزیده مردمی 

27 
 قاسم امیرحسین

 زاده
 خراسان رضوی شایسته تقدیر مردمی

28 
پور  حاج علی

 یدالهی
 آذربایجان شرقی شایسته تقدیر مردمی

 چهار محال بختیاری شایسته تقدیر مردمی محمدی زهرا نازنین 29

 قم شایسته تقدیر مردمی داوود رجبی 31

رضوی خراسان شایسته تقدیر مردمی رضا آسوده 31  

32 
سجاد اسحاقیان 

 درچه
 اصفهان شایسته تقدیر مردمی

 کرمانشاه شایسته تقدیر مردمی عاطفه رحیمی 33

 گیالن شایسته تقدیر مردمی لیال نارنگ 34

محمدزاده مصطفی 35 رضوی خراسان شایسته تقدیر مردمی   

 تهران شایسته تقدیر مردمی مریم نوروزی 36
 

 

 


