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 -کرمان 1
 جنوب کرمان

1911-
1999 

 لباس دوخت و طراحی مد و لباس رفسنجان  1999
 شهرستان مدارس فرم

 و یکنواخت بصورت
 الشکل متحد

    

 ،کیف لباس طراحی مد ولباس خوشنویسی هنر تجسمی  جیرفت 1001
 وزیوراالت کفش و

رسانه و 
 مطبوعات

 سابقه منطقه این در نشریات
 از بیش دارای - دارد دیرینه ای

 ....خبری پایگاه و نشریه 57

   طراحی لباس لباس و مد نواحی  موسیقی قلعه گنج 1002

 ای صحنه - عروسکی نمایش هنر نمایشی شعرو داستان ادبیات انبان)سنتی(نی  موسیقی  عنبر آباد 1003
 خیابانی

 هایفوق کارگاه ایجاد مد و لباس کهنوج 1004
 اموزشی و تخصصی
 هنر این

هنرصناعی و 
 سنتی

 – دوزی گالبتون
 -خوس دوزی 

 ...و بافی حصیر

 تئاتر هنرنمایشی

 لباس توسعه و طراحی مد و لباس منوجان 1997
 بندری

    

 لباس توسعه و طراحی مد و لباس رودبار 1991
 بلوچی

    

     شعر و داستان ادبیات قلعه گنج 1995

     مجسمه سازی هنر تجسمی کرمان 1008

 چاپ مدرن و. گرافیک چاپ و بسته بندی بم 1009

 
 -کالسیک نواحی  موسیقی 

 آواز

 

 فیلم و سمتند سینما

 



     قالی صناعی و سنتی راور 1010

 شعر و داستان ادبیات طراحی لباس مد و لباس نواحی موسیقی فهرج 1011

 رسانه دیجیتال رسانه و مطبوعات زرند 1012

 
صحنه  -خیابانی  نمایشی

نمایشنامه  -ای 
 خوانی

 

کاریکاتور در رابطه با فرهنگ  تجسمی
 ومطالعه

 

 -معماری سفالگری  سنتیصناعی و  سیرجان 1013
 گلیم -شیشه گوی 

 

 داستان و شعر ادبیات

 
 نمایش صحنه ای نمایشی

 

صناعی و  خوشنویسی تجسمی کوهبنان 1014
 سنتی

 شعر و ادبیات عرفانی ادبیات گیوه دوزی

   شعر و طنز ادبیات  خوشنویسی تجسمی شهر بابک 1015

طراحی و بافت  مد و لباس صحنه ای خیابانی نمایشی بردسیر 1911
طراحی  –پارچه 

 لباس

  

 نواحی موسیقی تعزیه نمایشی  نقاشی و سفالگری تجسمی نرماشیر 1915

 سفالگری و حصیری صناعی و سنتی ارزوئیه 1911

 
 مجسمه سازی تجسمی

 
 طراحی لباس مد و لباس

 

   شعر ادبیات عکاسی تجسمی  انار 1019

 نواحی موسیقی شعر ادبیات تعزیه نمایشی فاریاب 1909

   شعر ملی ادبیات انیمیشن سینما کرمان 1901

-1111 اصفهان 0
1199 

هنر صناعی و  تیران  1199
 سنتی

کلون  -ماشته بافی 
 تابلوسازی -سازی 

 

بازی های 
 رایانه ای

 مسابقات آنالین

 
  



هنر صناعی و  اردستان 1191
 سنتی

 و صناعی هنر سنگ تراشی
 سنتی

 و صناعی هنر سبد بافی
 سنتی

 آهنگری

     شعر ادبیات زواره 1190

هنر صناعی و  مهاباد 1191
 سنتی

     فرش مهاباد

هنر صناعی  شعر ادبیات  آران بیدگل 1191
 وسنتی

 لباس طراحی مد و لباس قالی بافی

هنر صناعی و  فریدونشهر 1197
 سنتی 

 و صناعی هنر چوقابافی
 سنتی

 نقاشی روی شیشه تجسمیهنر  جاجیم بافی

 

هفته نامه ماهنامه  رسانه و مطبوعات مبارکه 1191
 نشریات مکتوب

 صناعی و سنتی 
عبا بافی و قالی 

 بافی

  

هنر صناعی و  نائین 1195
 سنتی

     داری های بافته

هنر صناعی و  نطنز 1191
 سنتی 

 سفالگری

 
تئاتر صحنه ای  هنر نمایشی

 خیابانی -تعزیه 

 

  

  هنر نمایشی  موسیقی خوشنویسی تجسمی  هنر سمیرم 1191

 شاعری و نویسندگی ادبیات  گلپایگان 1119

 
هنر صناعی و 

 سنتی

 منبت کاری

 
 خوشنویسی - طراحی - نقاشی هنر تجسمی

 شعر ادبیات تئاتر ینمایش هنر تعزیه یهنر نمایش داران 1111

خوشنویسی  تعزیه تجسمی نمایشی کاشان 1110
–        

 نگار گری

انجمن سینمای جوانان  سینما شعر آئینی ادبیات
 دفترکاشان



 نمایشی داران )فریدن( 1113
 

 نمایشی تعزیه

 
 شعر ادبیات تئاتر

       برخوار 1111

 تعزیه نمایشی  قلمکارپارچه  صناعی وسنتی  فرش بافی  صناعی و سنتی  چادگان 1117

    رسانه و مطبوعات تئاتر نمایشی  فالورجان 1111

   تئاتر نمایشی نگارگری تجسمی اصفهان 1115

  ادبیات قلمزنی صناعی و سنتی خوشنویسی تجسمی نجف آباد 1111

    سینما  نمایشی شاهین شهر 1111

     سنگ تراشی صناعی و سنتی رضوانشهر 1109

صناعی و  شعر و داستان ادبیات  خوشنویسی تجسمی دهاقان 1101
 سنتی

 گیوه دوزی

 خیابانی نمایشی فیلم کوتاه سینما تعزیه نمایشی خمینی شهر 1100

-1011 قشم 1
1099 

 تهیه و سازی برند مد و لباس  موسیقی  قشم 1099
 برای مناسب الگو

 ..و محلی لباس

هنر صناعی و 
 سنتی

 و خصوصی بخش از حمایت
 های وکارگاه ها تعاونی توسعه

 دستی صنایع تولید

چهار محال و  1
 بختیاری

1111-
1199 

 -دهل  –کرنا  موسیقی نمایش عروسکی هنر نمایشی   فارسان  1199
 سرنا

 شاهنامه خوانی و نقالی ادبیات

نقاشی  –کاریکاتور  هنر تجسمی شعر ادبیات  اردل 1191
 –خوشنویسی  –

 تصویر سازی

  

هنر صناعی و  بن  1190
 سنتی

     خاتم کاری

شعر و داستان  ادبیات  سامان  1191
 گردشگری ادبی

 گردشگری ادبیات ادبیات داستانی ادبیات



  موسیقی شعر و ادب ادبیات نقاشی-خوشنویسی تجسمی بروجن 1191

صناعی و  قفل چالشتری صناعی و سنتی شهر کرد 1197
 سنتی

صناعی و  نمد مالی
 سنتی

 فرش

     خوشنویسی تجسمی دستناء 1306

   صنعت جوش وهنر تجسمی حجاری تجسمی هفشجان 1307

-1111 مرکزی 7
1199 

 ساالنه شهر این هنر تجسمی  تفرش 1199
 زیادی گردشگران

 شیخ وروستای داشته
 های کارگاه شبان

 را کاری خاتم
 هنر این و توسعهداده

 فروشگاه در را دستی
 میدارند عرضه ها

هنر صناعی و 
 سنتی

   

 منطقهای جشنواره موسیقی ساوه 1401
 نواحی موسیقی شعرو

 استانی جشنواره سینما
 ثانیه 109 فیلم

 انار تجسمی فستیوال هنر تجسمی

 آوای موسیقی جشنواره موسیقی دلیجان 1402
 ایرانی

    

 های نگاره سنگ تجسمی خمین 1403
 تیمره

 جوانه فیلم جشنواره نمایشی
 تیمره

  

 سوگواره تعزیه نمایشی مامونیه 1404

 
انجمن شعرو  موسیقی

 موسیقی محلی

 

 و صناعی
 سنتی

 

آذربایجان  1
 شرقی

1711-
1799 

جشنواره سراسری  (0)هنر نمایشی  اهر 1799
 تئاتر کوتاه

هنر صناعی و   هنر تجسمی
 سنتی

 

     فرشهنر صناعی و  هریس 1791



 سنتی

 و لباس طراحی هنر تجسمی کاری منبت  هنر تجسمی ملکان 1790
 ملحقات

هنر صناعی و 
 سنتی

 سنتی رودوزیهای و ریسی نخ

هنر صناعی و  سردرود 1791
 سنتی

     تابلو فرش

   نمایش خیابانی هنر نمایشی تصویر سازی هنر تجسمی  چاراویماق 1791

      چاپ و بسته بندی جلفا 1797

   شعر و ادب ادبیات خوشنویسی هنر تجسمی   شبستر 1791

     نقاشی و صنایع دستی هنر تجسمی عجب شیر 1795

هنر صناعی و  کوزه کنان 1791
 سنتی

     سفالگری

 خوشنویسی هنر تجسمی نگارگری هنر تجسمی شعر و ادب ادبیات  تبریز 1791

     محلی )عاشقین( موسیقی خمارلو 1719

صناعی و   تجسمی اسکو 1511
 سنتی

   

    تجسمی گلیم بافی صناعی وسنتی هشترود 1512

  نمایشی  تجسمی  ادبیات مرند 1513

نمایش داعجیالر  نمایشی میانه 1514
 بایرامی

    

   شعر ادبیات نواحی موسیقی مراغه 1717

-1111 لرستان 5
1199 

   متل ها و مثل ها ادبیات  موسیقی   دلفان 1199

 رو تزئینات - سازی ورشو هنرهنر صناعی  تئاترخیابانی هنر نمایشی خوشنویسی هنرهای تجسمی  بروجرد 1191
 - کاری خاتم.  مشب - شیشه



 - بافی ماشته - وجاجیم گلیم وسنتی
 بافی گیوه

 شبیه و خوانی تعزیه  هنر نمایشی ازنا  1190
 خوانی

 جوان شعر کنگره برگزار ادیبات عروسکی تئاتر هنر نمایشی

صناعی و هنر  شعر محلی ادبیات خوشنویسی  تجسمی کوهدشت 1191
 سنتی

 به مرتبط هنرهای
 سنگ،چوب،فلز،آبگینه،سفالگری

 .... میناسازی و

      هنر نمایشی الیگودرز 1191

 و خوانی شاهنامه ادبیات نواحی موسیقی  درود 1197
 بصورت نقالی
 10 سال از مستمر

 کوتاه فیلم جشنواره سینما

منطقه آزاد  1
 اروند

1511-
1599 

 بعداز و انقالب از ازقبل موسیقی  خرمشهر 1599
 گروه انقالب

 هایموسیقی
 زیادیدرشهرستان

 بوده فعالیت مشغول
 و آموزشگاه دارای
 ایجادارکستر -اساتید

 درشهرستان سمفونیک

 تا دیرباز از ادبیات 
 ادبیاتن کنوندرحوزه

 اثر صاحب دراستان
 دارایچندین - است

 حوزه دراین موسسه
 کتابخوانی باشگاه و

 دارایتعددو -
 کیفیتدراثارادبی

 واستقبال اینهنر محبوبیت تجسمیهنر 
 چندین دارای - هنر این مردماز

 فرهیخته و واساتید آموزشگاه
 - زمینه دراین

 کالسدراین دائمدرحالبرگزاری
 زمینه

 - کوتاه فیلم سینما  موسیقی  آبادان 1591
 بلند فیلم -مستند

  

-1111 هرمزگان 1
11999 

هنر صناعی و  عکاسی هنر تجسمی شروه-چوپانی نی موسیقی  حاجی آباد 1199
 سنتی

 جاجیم و گلیمبافی - قالیبافی
 قدیمیترینصنایع جزو بافی
 ....و بوده منطقه این دستی

هنر صناعی و  پارسیان 1191
 سنتی 

 (نی) نوایی موسیقی موسیقی مجسمه سازی هنر تجسمی خوس دوزی



 و نوایی موسیق موسیقی  هنر نمایشی  میناب 1190
 فولکولور و مقامی

 میناب

هنر صناعی و 
 سنتی

 

سردشت  1191
 بشاگرد

صناعی و هنر  شعر با گویش محلی ادیبات 
 سنتی

 سنتی هنرهای
 معماری به وابسته

 خاص معماری با

هنر صناعی و 
 سنتی

 فلزی های هنر

لباس های بومی و  مد و لباس   بندرسیرک 1191
 محلی زنان بلوچ

 

   محوریت داستان ادبیات

 خوشنویسی هنر تجسمی محلی وبومی موسیقی شعر  ادبیات بستک 1197

صناعی و هنر  بندرلنگه 1191
 سنتی

 گالبتون دوزی

 
    

هنر صناعی و  رویدر 1195
 سنتی

حصیر بافی صنایع 
 دستیبا برگ خرما

 

    

 آئینی و خیابانی هنر نمایشی نواحی موسیقی  بندرخیر 1191
 سنتی

 نقاشی هنر تجسمی

 فیلم و سینما سینما لباس محلی مد و لباس  بومی موسیقی بندر عباس 1191

  موسیقی شعر ادبیات تئاتر نمایشی  رودان 1119

 شعر بلوچ ادبیات  مجسمه شنی تجسمی  محلی موسیقی  جاسک 1111

هنر مرتبط با  صناعی وسنتی هنر مرتبط با چوب صناعی وسنتی بندر بنگ 1110
 معماری

 نواحی موسیقی

-1111 بوشهر 19
1199 

   شعر ادبیات ها مجسمه شهر هنر تجسمی   برازجان 1199

 سنتی و آئینی هنر نمایشی ردیف دستگاهی موسیقی شعر ادبیات  خورموج 1191

   نقاشی هنر تجسمی شعر ادبیات  کاکی 1190



 مجسمه سازی هنر تجسمی آئینی و سنتی هنر نمایشی نواحی موسیقی  کنگان 1191

 -محلی  –نواحی  موسیقی  گناوه 1191
 تلفیقی

 شعر و داستان ادبیات آئینیو سنتی نمایشیهنر 

 موسیقی جشنواره موسیقی  بوشهر 1197
 نواحی

 تولید فیلم سینما تئاتر هنر نمایشی

 و ای صحنه اجرای موسیقی خیابانی - ای صحنه هنر های نمایشی  اهرم 1191
 کنسرت

 داستان و ادب شعرو ادبیات

هنر صناعی و  کلمه 1195
 سنتی

دوخت لباس های  مد و لباس جاجیم بافی گلیم و
 محلی

  

 نی خوانی بیت خوانی شروه موسیقی خوشنویسی هنر تجسمی تعزیه هنر نمایشی  جم 1191
 نوازی

هنر صناعی و   نمایشیهنر   هنر تجسمی  دیر 1191
 سنتی

 صنایع دستی

هنر های   ادبیات  هنر تجسمی  بردخون 1119
 نمایشی

 

 نمایش نمایشی موسیقی محلی موسیقی خوشنویسی هنر تجسمی  بردستان 1111

صناعی و  نقاشی تجسمی  دیلم 1912
 سنتی 

   غذای محلی

-0911 زنجان 11
0999 

 در دستی صنایع قدمت هنر تجسمی  خرم دره 0999
 سال 199 به کلمه
 ...و برمیگردد پیش

 آشیق گویی قصه موسیقی
 ها

  

     شعر و داستان ادبیات قیدار 0991

هنر صناعی و   موسیقی  چورزق 0990
 سنتی

   



هنر صناعی و   مد و لباس  آبیر 0991
 سنتی

   

    هنر نمایشی  موسیقی  خدابنده 0991

هنر صناعی و  زنجان 2005
 سنتی

   پایتخت غزل ایران ادبیات صنایع دستی فلزی

     خوشنویسی هنر تجسمی سلطانیه 2006

     موسیقی آشیقی موسیقی گرماب 0995

     تعزیه نمایشی ارمغانخانه 0991

صناعی و   نمایشی  نمایشی نیک پی 0991
 سنتی

 

     ردیف دستگاهی موسیقی ابهر 2010

صناعی و  نواحی موسیقی طارم 2011
 سنتی

   

-0111 ایالم 10
0199 

 شعر ادبیات آیینی هنر نمایشی عکاسی هنر تجسمی  آبدانان 0199

     شعر و ادب ادبیات ایوان 0191

 جمله از محلی ساز موسیقی دره شهر 0190
 دهل - سرنا - کمانچه

 ...و تنبک- نی -

    

   بومی شعر ادبیات خیابانی نمایش هنر نمایشی  دهلران 0191

ارکواز  0191
 ملکشاهی

     آیینی و سنتی هنر نمایشی

     خوشنویسی هنر تجسمی ایالم 0197

     شعر ادبیات لومار 0191



     محلی )نواحی( موسیقی سرابله 0195

     نساجی سنتی تجسمی مهران 0191

     خوشنویسی تجسمی بدره 0191

-0011 اردبیل 11
0099 

    هنر تجسمی  ادبیات  اردبیل 0099

      ادبیات خلخال 0091

    موسیقی  ادبیات  مشگین شهر 0090

هنر صناعی و  گرمی 0091
 سنتی 

    ادبیات 

پارس آباد  0091
 مغان

 فعالیت و جشنواره هنر نمایشی فولکلور کوتاه داستان ادبیات 
 هنرهای های

 نمایشی

  هنر تجسمی

 ادبی جایزه داستان ادبیات سازی مجسمه هنر تجسمی  سرعین 0097
 حسینی رضاسید

  موسیقی

-0111 گیالن 11
0199 

  موسیقی  سینما نمایشی هنر نمایشی  بندر انزالی 0199

هنرصناعی و   هنر تجسمی  فومن 0191
 سنتی

  ادبیات 

لباس محلی قاسم  و لباس مد چادر شب بافی هنر صناعی سنتی  رودسر 0190
 آباد

 نمایش فلکلور هنر نمایشی

و  هنر صناعی املش 0191
 سنتی

     فلزی هنر

      هنر تجسمی  صومعه سرا 0191

  ادبیات  هنر تجسمی  هنر نمایشی  رودبار 0197

   موسیقی جشنوراه موسیقی جشنواره برگزاری لباس  مد و سیاهکل 0191



 با امروز و دیروز لباس
 رخت دیلمای عنوان

 ایران شمال نواحی

 و آیینی نمایش هنر نمایشی  آستانه اشرفیه 0195
 خیابانی

و  هنر صناعی
 سنتی

 مرواره) بافی حصیر
 (بافی

  

 شعر همایش ادبیات فولکلور و آیینی هنر نمایشی شنی مجسمه تجسمی  هنر لنگرود 0191

و  هنرصناعی  سینما  موسیقی  تالش 0191
 سنتی

گلیم وجاجیم  –حصیر بافی 
 بافی و...

   نقاشی هنر تجسمی نویسی نامه نمایش هنر نمایشی  آستارا 0119

و  هنرصناعی شفت 0111
 سنتی

     آبگینه سفالگری

  سینما  ادبیات تعزیه -تئاتر  هنر نمایشی  الهیجان 0110

  تجسمی نواحی موسیقی نمایش نمایشی ماسال 0111

 شعر ادبیات نگارخانه -نقاشی  تجسمی  صحنه ای نمایشی رشت 0111

 نواحی موسیقی داستان ادبیات خوشنویسی هنر های تجسمی پره سر 2315

-0111 کردستان 17
0199 

نواحی و ردیف  موسیقی سنندج 0199
 دستگاهی

مستند  –فیلم کوتاه  سینما
 پویانمایی

 شعر و داستان ادبیات

صحنه  –خیابانی  هنر نمایشی شعر و داستان ادبیات  مریوان 0191
 ای

 –خوشنویسی  –نقاشی  تجسمی هنر
 مجسمه سازی

 صنعت فرش صناعی و سنتی بیجاری 0190

 
    

 چاپ و بسته بندی بانه 0191

 

     

 -نگارگری  تجسمی شعر ادبیات دهگالن 0191
نقاشی  -کاریکاتور 

 محلی کردی موسیقی



 و گرافیک

 

 سنتی موسیقی شعر و ادب ادبیات لباس سنتی کردی مد و لباس سروآباد 0197

-0711 مازندران 11
0799 

     شعر ادبیات گلوگاه 0799

      ادبیات نور 0791

   خوشنویسی هنر تجسمی تئاتر هنر نمایشی  قائمشهر 0790

 و مفاخر معرفی ادبیات بابلسر 0791
 ادبی مشاهیر

   مجسمه شنی تجسمی

 کوتاه فیلم جشنواره سینما  بابل 0791
 وارش

    هنر تجسمی

و  هنر صناعی تنکابن 0797
 هنر /سنتی 

 تجسمی

 قلم) ایرانس کالسیک
 (زنی

 منطقه شفاهی و بومی ادبیات هنر نمایشی فولکلوریک موسیقی
 ای

 ورف - وسنتی آیینی هنر نمایشی  آمل 0791
 چال

    ادبیات

 -خوشنویسی  تجسمی سنتی موسیقی بهشهر 0795
 عکاسی

  نمایشی

 سینما سیار سینما عکس تجسمی نواحی موسیقی ساری 0791

  نمایشی  مد و لباس  تجسمی نوشهر 0791

 شعر ادبیات   موسیقی تئاتر نمایشی رامسر 0719

  موسیقی  نمایشی  تجسمی  چالوس 2511

     نقاشی -خوشنویسی تجسمی نکا 0710

     محلی -بومی  موسیقی  سواد کوه 0711

     بافی برکهنر صناعی و  بشرویه 0199-0111 خراسان جنوبی 15



 سنتی 0199

و  هنر صناعی  مد و لباس  مود 0191
 سنتی

   

هنر صناعی و  بومی های بازی هنر نمایشی ماخونیک - آیینی هنر نمایشی  درح 0190
 سنتی

 سنتی دوزیهای رو

هنر صناعی و  سربیشه 0191
 سنتی 

هنر صناعی و  محلی عروسک
 سنتی

   سربیشه مالی نمد

هنر صناعی و  عکاسی هنر تجسمی  طبس 0191
 سنتی

   مس روی زنی قلم

 هنر صناعی و فردوس 0197
 سنتی 

  ادبیات  هنر نمایشی 

هنر صناعی و   موسیقی  هنر نمایشی  سرایان 0191
 سنتی

 

صناعی و   موسیقی  ادبیات خوسف 0195
 سنتی 

 گلیم بافی و آهنگری...

صناعی و  نقاشی تجسمی قاین 0191
 سنتی

   بافته های داری

-0511 یزد 11
0599 

هنر صناعی و  بافق 0599
 سنتی

     حصیربافی

هنر صناعی و  محلی موسیقی  هرات 0591
 سنتی

   گلیم 

     خیابانی هنر نمایشی اشکذر 0590



و  هنر صناعی میبد 0591
 سنتی 

هنر صناعی و  زیلوبافی
 سنتی

   سرامیک و سفال

سفال و  –ژیلوبافی  صناعی وسنتی یزد 0591

 سرامیک
    

هنر صناعی و  مهریز 0597
 سنتی 

 آهنگری - بافی گیوه
 نوین و سنتی

 - بازی شب خیمه هنر نمایشی
 خوانی چاووشی

  

 و عامیانه های قصه ادبیات چوب بازی هنر نمایشی  بهاباد 0591
 اشعار

هنر صناعی و 
 سنتی

 خاص نقوش بافت و بافی گیوه
 پاپوش روی

 کتابخوانی و شعر هنر نمایشی سنتی و آئینی ادبیات نواحی موسیقی ابرکوه 0595

 مجسمه سمپوزپوم تجسمی خوانی نمایشنامه هنر نمایشی اردکان 0591
 سازی

 گو و گفت 

    ادبیات  سینما  تفت 0591

     شعر خوانی ادبیات مروست 0519

     هنر های فلزی صناعی و سنتی نیر 2711

سیستان و  19
 بلوچستان

0111-
0199 

هنر صناعی و  ایرانشهر 0199
 سنتی 

   ای صحنه نمایش نمایشیهنر  دوزی سوزن

خامه دوزی و سیاه  صناعی و سنتی زابل 0191
 دوزی

 آواز های مقامی موسیقی تعزیه خوانی نمایشی

     شعر ادبیات سرباز 0190

صناعی و  سوزن دوزی مد و لباس فتوج 0191
 سنتی

   حصیر بافی

رقص  –ساز و دهل  موسیقی تعزیه نمایشی  هیرمند 0191
 شمشیر

 طراحی لباس مد و لباس

 –تولید و بسته بندی خنا چاپ و بسته  سوزندوزی مد و لباس سرنا و دهل موسیقی دلگان 0197



ترسیم اشکال زیبا روی پوست  بندی
 خاش

 جوارب - بافی حصیر صناعی و سنتی قصر قند 0191
 ...بافیو

    

رقص های محلی و  نمایشی میر جاوه 0195
 آیینی

 

    

 سوزن دوزی مد و لباس آواز و مقام لیکو موسیقی حصیر بافی صنایع دستی  خاش 0191

 کتاب و کتابخوانی ادبیات  فیلم کوتاه سینما حماسی موسیقی چابهار 0191

 حصیربافی صناعی و سنتی شعر ادبیات موسیقی درمان موسیقی نیک شهر 2810

 هامون 2811
 و سنتی صناعی محلی موسیقی تعزیه و تئاتر هنر های نمایشی

 -خامه دوزی  -پرده دوزی 
 گلیم بافی

 نیمروز 2812
 صناعی و سنتی

توتن  -حصیربافی 
 شاهنامه خوانی هنر های نمایشی پرده بافی -سازی 

  

گز  -سفال گری  صناعی و سنتی  چاپ و بسته بندی زهک 2813
 -گلیم بافی  -بافی 

حصیر  -قالیچه 
 نساجی -بافی 

 بلوچیلباس  مد و لباس 

 نواحی موسیقی سفالگری صناعی و سنتی سراوان 0111
 مد و لباس

طراحی و دوخت زیوراالت 
 بلوچی

     خوشنویسی تجسمی زاهدان 0117

-0111 فارس 09
0199 

و  هنر صناعی گراش 0199
 سنتی 

 -عروسک سازی 
لباس سنتی و محلی 

 سفالگری

 شعر و داستان ادبیات فیلم کوتاه سینما



 

   خوشنویسی هنر تجسمی سرود موسیقی  آباده 0191

     تئاتر هنر نمایشی ممسنی 0190

 تعزیه هنر نمایشی مهر 0191

 
    

 - خیابانی- ای صحنه هنر نمایشی  بوانات 0191
 ...و تعزیه - میدانی

 داستان و شعر ادبیات نقاشی تجسمی هنر

 کاریکاتور هنر تجسمی شعر و داستان ادبیات محلی موسیقی  زرین دشت 0197

 نوایی موسیقی نقاشی هنر تجسمی عکاسی   هنر تجسمی  خنج 0191

     لری گویش شعر ادبیات مصیری 0195

مد و  /سینما  شیراز 0191
 لباس

 نقاشی هنر تجسمی داستان و شعر ادبیات /  سینما جشنواره

 خوشنویسی تجسمی کار با چوب صناعی و سنتی معرق سنگ   صناعی و سنتی صفا شهر 2909

     شعر و ادب ادبیات اردکان 2910

 محلی موسیقی  مرودشت 2911

 
 نمایش نمایشی

 
صناعی و 

 سنتی

 صنایع دستی

 

 موسیقی کودک تجسمی عکاسی تجسمی  ارسنجان 2912

 
 نقاشی و گرافیک موسیقی

 

 طراحی زیوراالت مد و لباس  اقلید 2913

 
 مجسمه سازی تجسمی

 
صناعی و 

 سنتی

 پردیس هنر های صناعی

 

جشنواره ادبیات بومی  ادبیات  استهبان 2914
 مردم فارس

 

گسترش فضاهای  ادبیات
 کتاخوبانی

 

 نمایش کوتاه نمایشی

 

   صنایع دستیصناعی و  نمایش خیابانی نمایشی  فیروز آباد 2915



  سنتی 

 پاپ -محلی  -سنتی  موسیقی  کوار 2916

 
 -گرافیک  -نقاشی  تجسمی

 خوشنویسی

 

  نمایشی

 -صحنه ای  -تئاتر  نمایشی  فراشبند 2917
 خیابانی

 

 محلی و نواحی موسیقی شعر ادبیات

 صحنه ای نمایشی  فسا 2918

 
 تعزیه نمایشی خیابانی نمایشی

     تعزیه نمایشی مهر 0191

     آیینی و سنتی نمایشی آباد نور 2920

دست بافته های  صناعی و سنتی  اوز 2921
حسیر  -دستگاهی 

 بافی

 

 -عروسک سازی  صناعی و سنتی
 مرتبطباچوب

 

 /نمایشی
 مدو لباس

 صحنه ای/
 طراحس لباس

 شعر ادبیات آیینی -نمایشی  نمایشی سنتی موسیقی  قیروکارزین 2922

 تعزیه -آیینی  نمایشی  خرامه 2923

 
نقاشی طراحی  تجسمی

گرافیک و پیکره 
 تراشی

 

صناعی و 
 سنتی

تابلو فرش  -سازهای سنتی 
منبت گلیم بافی مس گری نمد 

 مالی

 

 حصیربافی صناعی و سنتی  المرد 2924

 
  مد و لباس تعزیه نمایشی

  نمایشی شعر ادبیات  تجسمی  کازرون 0107

     داستان ادبیات داراب 0901

     - تعزیه - آئینی هنر نمایشی همدان 1999-1911 همدان 01



 ...تئاترو 1999

هنر صناعی و  نهاوند 1991
 سنتی

     نهاوند فرش

   نقاشی هنر تجسمی داستان و شعر ادبیات  رزن 1990

     سفال هنر تجسمی بهار 1991

هنر صناعی و  اللجین 1991
 سنتی

     سرامیکسفال و 

     شعر آئینی ادبیات فامنین 1997

     منبت کاری صناعی و سنتی مالیر 1991

     تئاتر نمایشی تویسرکان 1995

     خوشنویسی تجسمی اسد اباد 1991

  مد و لباس  صناعی و سنتی  تجسمی کبودرآهنگ 1991

-1111 سمنان 00
1199 

 گویش سمنانی ادبیات نقاشی تجسمی سمنان 1199

 
صناعی و 

 سنتی

 سفال و سرامیک

 

 هنر های تجسمی تجسمی دامغان 1191

 
صناعی و  ادبیات ادبیات

 سنتی

 صناعی و سنتی

 

  تجسمی  موسیقی/سینما  نمایشی  شاهرود 1190

 -فولکلور  -سنتی موسیقی آرادان 1191
 محلی

 

 خیابانی نمایشی

 
صناعی و 

 سنتی

هنردستی و  -جاجیم  -گلیم 
 بومی

 

 فیلم کوتاهو مستند سینما میامی 1191

 
اشعار محلی به لهجه  ادبیات نقاشی تجسمی

 شهرمیامی

 



 سفال و سرامیک تجسمی مهدیشهر 1197

 
    

     تعزیه-تئاترخیابانی نمایشی گرمسار 1191

صناعی و  نواحی موسیقی سرخه 1195
 سنتی 

دست بافته های 
دستگاهی یا نساجی 

 سنتی

 تجسمی/
 ادبیات

 خوشنویسی/
 شعر

-1011 گلستان 01
1099 

 ابریشم بافی صناعی و سنتی رامیان 1099

 
 نواحی موسیقی

 
 آیئنی و سنتی نمایشی

 

 پیکره ها و نگاره های تجسمی کردکوی 1091
 چوبی

 

    

 صنایع دستی صناعی و سنتی علی اباد کتول 1090

 
موسیقی مقامی  موسیقی

 کتولی

 

  

 –طراحی  –نقاشی  تجسمی مینودشت 1091
 گرافیک -عکاسی 

 

صناعی و 
 سنتی 

نمد  –ابریشم بافی 
سوزن  –مالی 

 دوزی و...

 

 داستانشعر و  ادبیات

 

 نواحی موسیقی گنبدکاووس 1091

 
صناعی و 

 سنتی

دست بافته های 
دستگاهی و نساجی 

رودوزی -سنتی 
 های سنتی

 

زیور  -پارچه  -طراحی لباس  لباس مد و
 ملحقات لباس -االت 

 

      نمایشی بندر گز 1097

     سوزن دوزی صناعی و سنتی آق قال 1091



     اقوام )فولکلور( ادبیات کالله 3207

 سنتی و آئینی نمایشی هنر جدید تجسمی انجمن ادبی ادبیات گرگان 1091

-1111 خوزستان 24
1199 

جشنواره موسیقی  موسیقی مسجد سلیمان 1199
سرنا  -کرنا  -مقامی 
 نی نوازی -

 

 جشنواره ادبیات ادبیات
باموضوع  کارگری

 نفت

 

 جشنواره شعروترانه و.. برگزاری ادبیات

 

صناعی و  نواحی موسیقی ایذه 1191
 سنتی 

 نمایشی نمایشی صناعی و سنتی

 طراحی و دوخت لباس محلی مد و لباس شعر و داستان ادبیات نمایش کوتاه نمایشی رامهرمز 1190

تعزیه درشهرستان  نمایشی شوشتر 1191
 شوشتر

 

    

     صحنه ای نمایشی آغاجاری 1191

بافته های دستگاهی  صناعی و سنتی بهبهان 1197
 یا نساجی سنتی

 

   سنتی -آئینی  نمایشی 

جشنواره بوریا  صناعی و سنتی زههوی 1191
بافی)حصیر بافی( 

 هورالعظیم

 

برگزاری کنگره  ادبیات
بزرگداشت علمای 

 هویزه

 

  

 نقاشی تجسمی دزفول 1195

 عکس
آئینی و مقامی و  موسیقی

 آواز

 

 /فیلم کوتاهداستان ادبیات/سینما

 

خوشنویسی  -نقاشی  تجسمی اللی 1191
 گرافیک -

 نواحی سنتی موسیقی

 
  



 

 شعر ادبیات   موسیقی  نمایشی شادگان 1191

     نمای صحنه ای نمایشی اندیمشک 1119

شعر و آئین  جشنواره ادبیات هفتکل 1111
گوگری اقوام 

 شهرستان

 

    

مجسمه  -خوشنویسی  تجسمی باغملک 1110
 سازی

 

 تئار خیابانی  نمایشی

 
 شعر گویشی ادبیات

 

 خوشنویسی تجسمی قلعه تل 1111
 مجسمه شازی 

 

    

صناعی و  شعر ادبیات هندیجان 3314
 سنتی

 نقاشی -خوشنویسی  تجسمی صنایع دستی

     شعر ادبیات گتوند 1117

   شعر ادبیات حصیر بافی و .. صناعی و سنتی  حمیدیه 1111

 نقاشی تجسمی میدانی و محیطی نمایشی تئاتر خیابانی نمایشی اهواز 1115

  ادبیات نمایش هنر های نمایشی خوشنویسیو.. -نقاشی  هنرهای تجسمی کارون 3318

-1111 تهران 25
1199 

     شعر خوانی  ادبیات شهریار 1199

   انجمن شعر و ادب ادبیات  خوشنویسی هنر تجسمی شهر قدس 1191

مجسمه  –خوشنویسی  تجسمی تهران 1190
 نقاشی و... –سازی

بازی  –انیمیشن  بازی رایانه ای
 های رایانه ای

 مد و لباس /
 سینما

 طراحی لباس /
 تولید فیلم

   نواحی موسیقی عکس -مجسمه تجسمی ورامین 1191



  موسیقی  تجسمی  نمایشی رباط کریم 1191

خراسان  01
 شمالی

1711-
1799 

 تولید فیلم سینما  موسیقی تئاتر هنر نمایشی بجنورد 1799

     نواحی موسیقی مانه و سملقان 1791

ادبیات کودک و  ادبیات گرمه 1790
 نوجوان

 نقاشی-نگار خانه سیار هنر تجسمی لمان سازی شهری هنر تجسمی

 

صناعی و   سینما  هنر نمایشی جاجرم 3503
 سنتی

 

    هنر نمایشی  موسیقی راز و جرگالن 3504

  نمایشی  تجسمی  موسیقی شیروان 3505

 تئاتر نمایشی مقامی موسیقی شعر و داستان ادبیات فاروج 3506

تماشاخانه سیار برای  نمایشی اسفراین 3507
 اجرای نمایش خیابانی

 

اجرای عصر شعر در  ادبیات
 پارک ها و اماکن

 

اجرای موسیقی زنده در پارک  موسیقی
 ها و اماکن عمومی

 

-1111 کرمانشاه 05
1199 

اسالم آباد  1199
 غرب

 شعر و داستان ادبیات صحنه ای نمایشی خوشنویسی تجسمی

 شعر ادبیات صحنه ای نمایشی نواحی موسیقی پاوه 1191

     شعر ادبیات  ثالث باباجانی 1190

     عکاسی تجسمی جوانرود 1191

 ساز تنبور -نواحی  موسیقی داالهو 1191

 
صناعی و 

 سنتی

های فلزی هنر 
 )چاقو سازی(

 

صناعی و 
 سنتی

 هنر مرتبط با چوب 
 )ساز سازی(

 

 شعر و داستان ادبیات نواحی موسیقی خوشنویسی تجسمی  روانسر 1197

خوشنویسی و  تجسمی شعر و داستان ادبیات سقز و کلیائی 1191
 نقاشی

 تعزیه خوانی و نقالی نمایشی



 فیلم کوتاه ومستند سینما شعر وداستان ادبیات نواحی  موسیقی  صحنه 1195

طراحی و دوخت  مد و لباس فیلم مستند سینما قصر شیرین 1191
 لباس سنتی

  

صناعی و  نگارگری تجسمی کنگاور 1191
 سنتی

مرتبط با چوب از 
 جمله ساخت ساز

  

رسانه و  شعر ادبیات صحنه ای و خیابانی نمایشی گیالتغرب 1119
 مطبوعات

 رسانه دیجیتال

صناعی و  شعر و داستان ادبیات هرسین 1111
 سنتی

 خیابانی نمایشی گلیم بافی

خوشنویسی و  تجسمی نواحی موسیقی سرپل ذهاب 1110
 گرافیک

 صحنه ای نمایشی

-1511 قم 01
1599 

تجسمی های هنر قم 1599  بسته و چاپ  خو شنویسی 
 بندی

 آئینی شعر ادبیات 

آذربایجان  01
 غربی

1111-
1199 

صناعی و   چاپ و بسته بندی ماکو 1199
 سنتی

  ادبیات 

   نواحی و عاشیقالر موسیقی آئینی و سنتی نمایشی میاندوآب 1191

     کردی و فارسی ادبیات اشنویه 1190

فولکلور  –نواحی  موسیقی مهاباد 1191
کردی منطقه 

 موکریان

    

 آیینی و سنتی نمایشی دژشاهین  1191

 
 تعاملی و شهروندی نمایشی

 
  تجسمی

 آئینی و سنتی نمایشی خوشنویسی تجسمی شعر ادبیات تکاب 1197



    نمایشی  تجسمی نقده 1191

نواحی بیت و  موسیقی سردشت 1195
 حیران

جشنواره فرهنگی  ادبیات
 ادبی بانوان

 

  

سازهای جشنواره  موسیقی بوکان 1191
 بادی مقامی

 

 کاریکاتور وکارتون تجسمی

 
  

صناعی و   موسیقی  ادبیات چایپاره 1191
 سنتی

 

     گلیم بافی صناعی و سنتی چالدران 1119

  ادبیات  تجسمی  صناعی و سنتی سلماس 1111

      نمایشی خوی 1110

کهگیلویه و  19
 بویر احمد

1111-
1199 

نمایشیهنر  یاسوج 1199      تئاتر 

صناعی و  اهل قلم ادبیات تعزیه نمایشی لنده 3901
 سنتی

 بافندگی

لیکک  3902
 )بهمئی(

جاجیم  –قالی بافی  صناعی و سنتی
 بافی

 -صخره نوردی  نمایشی
 پاراگالیدر

  

 شعر و ادب ادبیات  نمایشی  تجسمی دهدشت 3903

معرفی شهر سی  ادبیات دنا 3904
نمادهای  –سخت 

 شاهنامه

    

خطبه خوانی  نمایشی چرام 3905
 حضرت زینب

 سنتی و بومی محلی موسیقی تعزیه نمایشی



 شعر و داستان ادبیات تئاتر نمایشی  تجسمی گچساران 3906

31 
 خراسان رضوی

4099-
4000 

 / نمایشی خوشنویسی تجسمی سبزوار 1999
 ادبیات

 انیمیشن -فیلم سازی  سینما 

فیض آباد مه  1991
 والت

 خوشنویسی و نقاشی تجسمی  ادبیات مقامی موسیقی

طرقبه و  1990
 شاندیز

  نمایشی  تجسمی  صناعی و سنتی 

     سنگ تراشی صناعی وسنتی فیروزه 1991

   خوشنویسیی تجسمی مقامی موسیقی قوچان 1991

 آیینی و سنتی نمایشی مقامی -فولکلور  موسیقی نقاشی تجسمی کاشمر 1997

صناعی و  فیلم کوتاه سینما  گناباد 1991
 سنتی

قالی  –سفالگری 
 بافی و..

  

     مقامی موسیقی  بچستان 1995

 تئاتر نمایشی عکس تجسمی  شعر ادبیات تربت حیدریه 1991

 طراحی لباس و پارچه مد و لباس  خوشنویسی تجسمی مقامی موسیقی درگز 1991

 -خوشنویسی تجسمی رشتخوار 1919
 نقاشی

    نمایشی

     مقامی موسیقی باخرز 1911

صناعی و  مقامی موسیقی تابیاد 1910
 سنتی

   فرش بافی

   شعر و داستان ادبیات خوشنویسی تجسمی سرخس 1911

     تئاتر نمایشی فریمان 1911



 ادبیات / فیلم کوتاه سینما  نیشابور 4015
 نمایشی 

 موسیقی / داستانی
صناعی و 

 سنتی

 سنتی / 
 سفالگری و گلیم بافی 

رسانه و  شعر ادبیات مشهد 1911
 مطبوعات

   روزنامه نگاری

 -1111 البرز 10
1199 

   خوشنویسی تجسمی شعر و ادب ادبیات طالقان 1199

     تئاتری نمایشی نظر آباد 1191

 کالسیک –نواحی  موسیقی خوشنویسی تجسمی تعزیه نمایشی هشتگرد 1190

 خوشنویسی تجسمی نگارگری تجسمی سفال و سرامیک تجسمی کرج 1191

-1011 قزوین 33
1099 

   تلفیقی موسیقی میدانی -خیابانی  نمایشی البرز 1099

     تعزیه نمایشی آبیک 1091

 عکاسی تجسمی خوشنویسی تجسمی سنتی موسیقی  قزوین 1090
 


