


برگزیدگان 
آثــار فــردی

نهمین جشنوارۀ ملی
«رویـش»



برگزیـدگان بخش هنـرهای تجـسمی

رشتۀ خوش نویسی•
دانشگاه بجنورد| توحید صادقی | « 1توحید »•
رشتۀ پوستر•

دانشگاه فنی و حرفه ای| جواد حصاری | « مدافعان سالمت»•
رشتۀ نقاشی•

دانشگاه اراک| هادی چراغی نیکو | « ترس از شکست، ترس از مرگ»•
رشتۀ حجم•

دانشگاه عالمه طباطبائی| زهرا ساعی | « انسان مدرن»•



برگزیـدگان بخش صنایـع دستـی

رشتۀ مصنوعات شیشه ای•
دانشگاه علم و فرهنگ| هانیه نژاد فاضل | « فرشچیان»•
رشتۀ مصنوعات فلزی•

دانشگاه پیام نور قزوین| امیررضا رضوانی | « مرغ عشق»•
دانشگاه پیام نور اصفهان| امیر عبدالمحمدی | « مفاخر ملی و فرهنگی»•
رشتۀ مصنوعات چوبی•

دانشگاه عالمه طباطبائی| صبا محبی | « بازار»•
دانشگاه سمنان| هانیه سلیمی | « گلدان»: شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان بخش صنایـع دستـی

رشتۀ مصنوعات سفالی•
اهروددانشگاه صنعتی ش| محمد امین آفتابی | « حکاکی دستی رو نگین»•
رشتۀ مصنوعات پارچه ای•

م سجاد فرهنگیان پردیس اما| مریم صفرزایی | « سوزن دوزی سیستان و بلوچستان»•
رشتۀ فرش•

دانشگاه هنر| پیمان خانزاده | « طراحی فرش»•
دانشگاه تهران| میالد بذرافشان | « فرش دستباف تمام ابریشم»•



برگزیـدگان بخش صنایـع دستـی

رشتۀ گلیم•
دانشگاه محقق اردبیلی| فروزان قضایی | « فروزان»•
رشتۀ نگارگری و تذهیب•

یز مالقات جانموقه با نیکون برای جلب رضایت وی در مخالفت با چنگ»•
دانشگاه علم و فرهنگ| شیما شهرابی | « خان



برگزیـدگان بخـش ادبـی
رشتۀ شعر کالسیک•

دانشگاه علم و صنعت ایران| مریم اکبری | « حادثه»•
رشتۀ شعر نو•

دانشگاه عالمه طباطبائی| مهتاب همپایی | « مجموعۀ شعر نو»•
رشتۀ نثر ادبی•

دانشگاه دامغان| محمدحسین روستایی | « فیبوناتچی اندوه»•
رشتۀ ترانه•

دانشگاه رازی  کرمانشاه| حسنا خوش چهره وندرنی | « ...در حوالی تو »•
رشتۀ داستان کوتاه•

مجتمع آموزش عالی الرستان| زهرا امید بخش دارابی | « کرونا»•



برگزیـدگان بخـش عکـس

رشتۀ عکس•
مجید زاهدی| « (فالمینگو های میانکاله)حیات وحش»•
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری| 



برگزیـدگان بخـش نمایش نامه نـویسی

رشتۀ نمایش نامه نویسی•
اهنر پردیس شهید ب)فرهنگیان | عماد عبدالی | « خاطرات سوخته یک زن»•

(مرکزی



برگزیـدگان بخـش فیلم نامه نـویسی

رشتۀ فیلم نامه نـویسی•
دانشگاه شیراز| زهرا سادات میرمعینی| « مرگران»•



برگزیـدگان بخـش موسـیقی

رشتۀ تک نوازی سازهای ایرانی•
دانشگاه علمی کاربردی| جواد همتی داریونی | « دریا و خروش»•
(کرمان)دانشگاه پیام نور | محمدمهدی سلجوقی | « عود»•
دانشگاه صنعتی خواجه | احمد مرادی | « زنگ شتر»: شایستۀ تقدیر•

نصیرالدین طوسی
دانشگاه هنر| عارف شاهد نواز | « سنتورنوازی»: شایستۀ تقدیر•
(رامسر)دانشگاه پیام نور | سیدحسن پورمیر | « تنبک»: شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان بخـش موسـیقی

رشتۀ تک نوازی سازهای جهانی•
هنر| افشین نصرتی | تک نوازی پیانو »•
•Hungarian Rhapsody no.2 Fanz Liszt | فرهاد حسین پور

دانشگاه علمی کاربردی| 
روزبه محمدی | Prelude op.23 no.5 in G minor: شایستۀ تقدیر•

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی| 
ردانشگاه هن| علی چوپانی نژاد | « تک نوازی فلوت»: شایستۀ تقدیر•
لچین نژادشمیم گ| « تلفیق به زندان شوشتری و چهارگاه»: شایستۀ تقدیر•

دانشگاه شهید چمران اهواز| 



برگزیـدگان بخـش موسـیقی

رشتۀ آواز•
دانشگاه صنعتی | امیرعلی خیاط زاده | « آواز بداهه در بیات اصفهان»•

نوشیروانی بابل
دانشگاه نیشابور| داود هودانلو | « دیلمان»: شایستۀ تقدیر•
هددانشگاه فردوسی مش| حسین احسانی | « هوای یار»: شایستۀ تقدیر•



برگزیدگان 
آثــار گروهی

نهمین جشنوارۀ ملی
«رویـش»



برگزیـدگان بخـش تئـاتر

رشتۀ صحنه ای•
دانشگاه شهید چمران اهواز| فاطمه مقامی | « آژدهاک»•
وحید محمدخانی| « ویلون زن پشت بام»: شایستۀ تقدیر•

دانشگاه شهید باهنر کرمان| 
رشتۀ رادیویی•

دانشگاه عالمه طباطبائی| فرهاد ریاضی | « غمنومۀ فریدون»•
رشتۀ آیینی و عاشورایی•

اطبائیدانشگاه عالمه طب| علی اکبریان میمند | « من قاسم سلیمانی هستم»•



برگزیـدگان بخـش موسیـقی

رشتۀ موسیقی مذهبی و آیینی•
(ع)دانشگاه امام صادق | علی درودیان | « گروه تواشیح»•
دانشگاه هنر| امیرحسین خانی | « فرات تشنه»: شایستۀ تقدیر•
رشتۀ موسیقی سرودهای انقالبی و آواز گروهی•

(اد یزدپردیس شهیدان پاکنژ)دانشگاه فرهنگیان | امین عزیزی | « ایران من»•



برگزیـدگان بخـش موسیـقی

(مقامی و محلی)رشتۀ موسیقی نواحی•
ی دانشگاه دریانوردی و علوم دریای| اسماعیل سپاهی ناهوکی | « موال علی»•

چابهار
دانشگاه کردستان| علیرضا صفر زاده | « دنگ دال»: شایستۀ تقدیر•
انشاهدانشگاه رازی کرم| کیوان جباری | « لیلی باوانم»: شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان بخـش موسیـقی

رشتۀ موسیقی سنتی، اصیل•
دانشگاه گیالن| شهریار قیدارپور | « شورانگیز»•
دانشگاه تربیت مدرس| کامبیز ترابی موسوی | « ساز و آواز سنتی»•
دانشگاه شیراز| محمد امین احمدی | « آتش جاودان»: شایستۀ تقدیر•
هاندانشگاه اصف| امیر حسین بیگی | « رقص چوب»: شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان بخـش موسیـقی

رشتۀ موسیقی کالسیک و مردمی•
دانشگاه هنر| فرامرز عباسی | « ۱۸، اپوس ۴کوارتت زهی بتهوون شماره »•
اهوازدانشگاه شهید چمران| بهاره باورساد | « دنیا با تو»: شایستۀ تقدیر•
دانشگاه اصفهان| محمد صادق آتشی | « نماهنگ مادر»: شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان بخـش فیــلم

رشتۀ فیلم کوتاه•
دانشگاه گیالن| سید محسن پور محسنی شکیب | « بازی تمام شد»•
رشتۀ فیلم مستند•

دانشگاه هنر| محمدرضا گلپور | «ذن»فیلم کوتاه •



برگزیدگان 
مسئولیت اجتماعی
نهمین جشنوارۀ ملی

«رویـش»



برگزیـدگان بخـش مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی فردی•
دانشگاه شهید چمران اهواز| پارسا قانونی | « سیل همدلی»•
راندانشگاه ته| امیرحسین راحمی | « دبیری کانون نیکوکاری والعصر»•
مسئولیت اجتماعی گروهی•

دانشگاه عالمه طباطبائی| هالل آماده •



برگزیدگان 
بـخـش ایـده

نهمین جشنوارۀ ملی
«رویـش»



برگزیـدگان بخـش ایده

بخش ایده•
وش صمدیمهرن| معرفی و فروش صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان•

دانشگاه سیستان و بلوچستان| 
دانشگاه پیام نور | هانیه رکابدار | دوچرخه خودران تعاملی خورشیدی•

(همدان)
محمدمهدی| دستگاه اتوماتیک ضد عفونی پاکت خرید و وسایل همراه •

دانشگاه شهید باهنر کرمان| جزینی زاده و حدیث شهابی نژاد 
الد می| ( شناسایی و محافظت از درختان کهنسال کردستان) پروژه مژراو •

(  کردستان، سنندج)دانشگاه پیام نور  | آقایی 



برگزیدگان 
کانون های فرهنگی و هنری

نهمین جشنوارۀ ملی
«رویـش»



برگزیـدگان کانون های ادبی و هنری

موضوع شعر و ادب•
گروه الف•

فردوسی مشهد| کانون شعر و ادب •
گروه ب•

بدون برگزیده•
گروه ج•

هنراسالمی تبریز| خواهران-کانون شعر و ادب: شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان کانون های ادبی و هنری

موضوع فیلم و عکس•
گروه الف•

دانشگاه عالمه طباطبائی| کانون فیلم و عکس •
گروه ب•

دانشگاه صنعتی شاهرود| کانون فیلم و عکس •
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان| کانون فیلم و عکس •
سیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو| کانون فیلم و عکس : شایستۀ تقدیر•

گروه ج•
دانشگاه جهرم| کانون فیلم •
دانشگاه علم و فناوری مازندران| کانون عکس و فیلم : شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان کانون های ادبی و هنری

موضوع هنرهای نمایشی•
گروه الف•

دانشگاه عالمه طباطبائی| کانون تئاتر •
دانشگاه فردوسی مشهد| کانون تئاتر •
گروه ب•

دانشگاه مالیر| کانون تئاتر •
گروه ج•

ی چابهاردانشگاه دریانوردی و علوم دریای| کانون تئاتر : شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان کانون های ادبی و هنری

موضوع هنرهای تجسمی•
گروه الف•

دانشگاه فردوسی مشهد| کانون هنر های تجسمی •
لوچستاندانشگاه سیستان و ب| کانون هنرهای تجسمی : شایستۀ تقدیر•
گروه ب•

(فهانمرکز شهیدرجایی اص)دانشگاه فرهنگیان | کانون هنرهای تجسمی •
گروه ج•

بدون برگزیده•



برگزیـدگان کانون های ادبی و هنری

(صنایع دستی)موضوع هنرهای کاربردی •
گروه الف•

دانشگاه عالمه طباطبائی| کانون صنایع دستی •
گروه ب•

بدون برگزیده•
گروه ج•

بدون برگزیده•



برگزیـدگان کانون های ادبی و هنری

موضوع هنرهای دیجیتال•
گروه الف•

مام دانشگاه بین المللی ا| کانون هنرهای دیجیتال : شایستۀ تقدیر•
قزوین( ره)خمینی

گروه ب•
بدون برگزیده•
گروه ج•

بدون برگزیده•



برگزیـدگان کانون های ادبی و هنری

موضوع موسیقی•
گروه الف•

دانشگاه فردوسی مشهد| کانون موسیقی•
دانشگاه صنعتی اصفهان| کانون موسیقی : شایستۀ تقدیر•
دانشگاه شهید باهنر کرمان| کانون موسیقی : شایستۀ تقدیر•
گروه ب•

دانشگاه حکیم سبزواری| کانون موسیقی : شایستۀ تقدیر•
گروه ج•

بدون برگزیده•



برگزیـدگان کانون های ادبی و هنری

سایر کانون های ادبی و هنری•
گروه الف•

دانشگاه صنعتی اصفهان| کانون آوا •
گروه ب•

بدون برگزیده•
گروه ج•

دانشگاه علم و فناوری مازندران| کانون هنر : شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان کانون های اجتماعی
موضوع آسیب های اجتماعی•

گروه الف•
نیدانشگاه بین المللی امام خمی| کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی •
(کرجکشاورزی)دانشگاه تهران | کانون همیاران سالمت روان : شایستۀ تقدیر•
گروه ب•

دانشگاه ایالم| کانون همیاران سالمت روان •
دانشگاه حکیم سبزواری| کانون همیاران سالمت •
گروه ج•

دانشگاه جهرم| ( مشاوره)کانون همیاران سالمت روان•
دانشگاه نیشابور| کانون همیاران سالمت : شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان کانون های اجتماعی

موضوع ایران شناسی و گردشگری•
گروه الف•

دانشگاه شیراز| کانون ایرانشناسی و گردشگری برادران •
گروه ب•

(ردستانک)دانشگاه پیام نور | کانون گردشگری ومحیط زیست کوهنوردان •
گروه ج•

دانشگاه سلمان فارسی کازرون| کانون کازرون شناسی •



برگزیـدگان کانون های اجتماعی

یست• موضوع محیط ز
گروه الف•

دانشگاه ارومیه| کانون دوستداران دریاچه ارومیه  •
گروه ب•

دانشگاه شهرکرد| کانون حامیان منابع طبیعی زاگرس •
بنت الهدی پردیس)دانشگاه فرهنگیان | کانون محیط زیست : شایستۀ تقدیر•

(صدر کردستان
گروه ج•

یعی ساریدانشگاه کشاورزی و منابع طب| کانون محیط زیست : شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان کانون های اجتماعی

موضوع امداد و نجات و هالل احمر•
گروه الف•

دانشگاه عالمه طباطبائی| کانون هالل احمر •
گروه ب•

نی و دانشگاه ف| کانون دانشجویی هالل احمر دانشکده فنی پسران ایالم •
حرفه ای

گروه ج•
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار| کانون هالل احمر •



برگزیـدگان کانون های اجتماعی
موضوع همیاران سالمت•

گروه الف•
دانشگاه رازی کرمانشاه| ( یاریگران زندگی)کانون همیاران سالمت•
دانشگاه خوارزمی| کانون بهداشت و سالمت : شایستۀ تقدیر•
گروه ب•

(دختران یزد)دانشگاه فنی و حرفه ای | همیاران سالمت کانون •
شهید دانشگاه تربیت دبیر| کانون همیاران سالمت روان : شایستۀ تقدیر•

رجایی
گروه ج•

هانبهب( ص)دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء| کانون همیاران سالمت روان •



برگزیـدگان کانون های اجتماعی

موضوع مهارت ها و سبک زندگی•
گروه الف•

دانشگاه رازی کرمانشاه| کانون امید اجتماعی •
گروه ب•

دانشگاه بجنورد| کانون همیاران سالمت روان •
گروه ج•

بدون برگزیده•



برگزیـدگان کانون های اجتماعی

ینی، نوآوری و خالقیت• موضوع کارآفر
گروه الف•

دانشگاه بیرجند| کانون کارآفرینی •
دانشگاه تبریز| کانون کارآفرینی : شایستۀ تقدیر•
گروه ب•

بدون برگزیده•
گروه ج•

دانشگاه جهرم| کانون کارآفرینی و خالقیت : شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان کانون های اجتماعی

یه و عام المنفعه• موضوع خیر
گروه الف•

دانشگاه تهران| باشگاه /کانون نیکوکاری والعصر•
دانشگاه یزد| کانون مهرآور : شایستۀ تقدیر•
گروه ب•

دانشگاه مالیر| کانون خیریه کلبه امید •
گروه ج•

دانشگاه مراغه| کانون خیریه مهر : شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان کانون های اجتماعی
سایر کانون های اجتماعی•

گروه الف•
دانشگاه فردوسی مشهد| کانون میثاق با افالکیان •
دانشگاه سیستان و بلوچستان| کانون سالمت •
دانشگاه شهید باهنر کرمان| کانون یاریگران : شایستۀ تقدیر•
گروه ب•

(الممرکز ای)دانشگاه پیام نور | ورزشی اجتماعی کانون  : شایستۀتقدیر•
گروه ج•

دانشگاه کوثر| ( ایثار و شهادت)خادم الشهداء کانون •
خرمشهردانشگاه علوم وفنون دریایی| کانون همیاران سالمت : شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان کانون های دینی و مذهبی

موضوع قرآن، عترت، نماز و نهج البالغه•
گروه الف•

دانشگاه قم| ( خواهران)کانون ثقلین•
دانشگاه عالمه طباطبائی| کانون قرآن و عترت •
گروه ب•

دانشگاه شهرکرد| کانون قرآن وعترت •
دانشگاه ایالم| مناسبت ها نماز و کانون •
گروه ج•

بدون برگزیده•



برگزیـدگان کانون های دینی و مذهبی

موضوع حجاب، عفاف، امر به معروف و نهی از منکر•
گروه الف•

دانشگاه بیرجند| کانون عفاف و حجاب •
دانشگاه محقق اردبیلی| کانون خط امام •
گروه ب•

(مرکز ایالم)دانشگاه پیام نور | ( تمنای حیات) کانون حجاب و عفاف •
دانشگاه حکیم سبزواری| کانون عفاف وحجاب •
گروه ج•

دانشگاه مراغه| کانون دختران آفتاب •



برگزیـدگان کانون های دینی و مذهبی

موضوع رضوی، مهدویت و هیئت های مذهبی•
گروه الف•

دانشگاه فردوسی مشهد| کانون مهدویت •
دانشگاه کاشان| کانون هیئت فاطمیون : شایستۀ تقدیر•

گروه ب•
دانشگاه بجنورد| کانون مهدویت •
دانشگاه اراک| کانون مهدویت •

گروه ج•
(بددانشکدۀ علوم قرآنی می)دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم | کانون هیئت الرسول •
(س)دانشگاه حضرت معصومه| کانون مهدویت : شایستۀ تقدیر•



برگزیـدگان کانون های دینی و مذهبی

موضوع دفاع مقدس، ایثار و شهادت و نشر ارزش های •
انقالب اسالمی

گروه الف•
دانشگاه بیرجند| کانون حماسه و دفاع •
گروه ب•

(بلداجی/ چهارمحال )دانشگاه پیام نور | کانون ایثارو شهادت •
گروه ج•

بدون برگزیده•



برگزیـدگان کانون های دینی و مذهبی

سایر کانون های دینی و مذهبی•
گروه الف•

دانشگاه صنعتی امیرکبیر| کانون سیصد و سیزده •
گروه ب•

بدون برگزیده•
گروه ج•

بدون برگزیده•



برگزیـدگان کانون های فرهنگ و اندیشه

موضوع مطالعات فرهنگی و مفاخر فرهنگی•
گروه الف•

دانشگاه عالمه طباطبائی| کانون ایرانشهر •
گروه ب•

دانشگاه اراک| کانون رادیو •
گروه ج•

دانشگاه نیشابور| کانون مجمع هماهنگی کانون ها •



برگزیـدگان کانون های فرهنگ و اندیشه

موضوع خبر، رسانه و فضای مجازی•
گروه الف•

دانشگاه عالمه طباطبائی| کانون خبر و رسانه •
گروه ب•

دانشگاه دامغان| کانون هنرمندان صدا •
گروه ج•

بدون برگزیده•



برگزیـدگان کانون های فرهنگ و اندیشه

موضوع زنان و مطالعات خانواده•
گروه الف•

دانشگاه شهید چمران اهواز| کانون مطالعات زنان •
گروه ب•

پردیس فاطمه )دانشگاه فرهنگیان | کانون مطالعات زنان و خانواده •
(اصفهان(س)زهرا

گروه ج•
کوثردانشگاه | خانواده کانون نوآوری زنان و •



برگزیـدگان کانون های فرهنگ و اندیشه

اندیشه و کتاب و کتابخوانیموضوع •
گروه الف•

فردوسی مشهددانشگاه | اندیشه کانون کتاب و •
گروه ب•

بجنورددانشگاه | کتابخوانی کانون کتاب و •
گلستاندانشگاه | خوانی کانون کتاب و کتاب •
گروه ج•

کوثردانشگاه | کتابخوانی کتاب و کانون •



برگزیـدگان کانون های فرهنگ و اندیشه

موضوع نجوم•
گروه الف•

صنعتی امیرکبیردانشگاه | نجوم کانون •
سیستان و بلوچستاندانشگاه | نجوم کانون •
گروه ب•

بدون برگزیده•
گروه ج•

بدون برگزیده•



برگزیـدگان کانون های فرهنگ و اندیشه

سایر کانون های فرهنگ و اندیشه•
گروه الف•

بیرجنددانشگاه | فاخر های کانون بازی •
گروه ب•

یتربیت دبیر شهید رجایدانشگاه | فناوری کانون کارآفرینی و •
گروه ج•

بدون برگزیده•


