
سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

گناباد1-98-01آخرتی باغ سیاهاکرم1

مشهد2-98-01آخرتی فخرداودیگانه2

مشهد3-98-01آدینهاکرم3

مشهد4-98-01آذریاحسان4

مشهد5-98-01آذرینوافائزه5

مشهد6-98-01آریامنشمحمد6

مشهد7-98-01آسانیشهین7

مشهد8-98-01آشگراننرجس سادات8

مشهد9-98-01آشناورفاطمه9

مشهد10-98-01آقاگلی زاده بقمچمحبوبه10

مشهد11-98-01آقاییزینب11

مشهد12-98-01آقاییفهیمه12

مشهد13-98-01ابراهیم پورسمانه13

تربت حیدریه14-98-01ابراهیم زادهمحبوبه14

مشهد15-98-01ابراهیمیمهرنوش15

مشهد16-98-01ابراهیمی تقی آبادبی بی زهره16

مشهد17-98-01ابراهیمیان تربتیزهرا17

مشهد18-98-01ابوترابیسیدمحمد18

مشهد19-98-01احتشام زادهنجمه19

مشهد20-98-01احسانگیلدا20

مشهد21-98-01احسان پناهمحمد21

مشهد22-98-01احمدزادهزهرا22

مشهد23-98-01احمدی فرخیفاطمه23

مشهد24-98-01احمدیانتکتم24

مشهد25-98-01اخوانمریم25

مشهد26-98-01اخواننسرین سادات26

مشهد27-98-01ارغوانیمریم27

مشهد28-98-01اسدیحمیده28

مشهد29-98-01اسماعیل زادهالهام29

مشهد30-98-01اصغری کالهیاحمد30

مشهد31-98-01افخمی عقدازهرا31

جام تربت32-98-01افسری32

مشهد33-98-01افشینطال33

مشهد34-98-01افکاریمحسن34

مشهد35-98-01الستیطناز35

مشهد36-98-01الهامیمحمود36

مشهد37-98-01امامیسلطنت37

سبزوار38-98-01امامیمهری38

مشهد39-98-01امانیفرشته39

مشهد40-98-01امانیندا40

مشهد41-98-01امت رضازینب41

قوچان42-98-01امراییحسین42

01کد - اسامی اعضاء نقاشی 



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد43-98-01امیدخداسیدمحسن43

چناران44-98-01امیری فرزهرا44

مشهد45-98-01انتظاری هرویبهاره45

مشهد46-98-01انورحسینیآذر46

مشهد47-98-01اورنگیالدن47

مشهد48-98-01اولیاییالهام48

مشهد49-98-01اکابریانمحمدرضا49

مشهد50-98-01اکبرزادهعلیرضا50

مشهد51-98-01اکبرزادهمنا51

مشهد52-98-01اکبریحامد52

مشهد53-98-01اکبریفاطمه53

مشهد54-98-01اکبری نسبعباس54

مشهد55-98-01اکبریانیاسر55

مشهد56-98-01اکرمیانسیه56

مشهد57-98-01ایپکچیافسانه57

مشهد58-98-01ایرانیطاهره58

مشهد59-98-01باروتیانفرزانه59

مشهد60-98-01بازآزردهنجمه سادات60

مشهد61-98-01باغبان دره دئیمهدی61

بینالود62-98-01باغبان عنبرانیسیده سمیه62

مشهد63-98-01باقرزاده یزدییاسمن63

گناباد64-98-01باقری بیدختیسمیرا64

سبزوار65-98-01باقری پورسمانه65

مشهد66-98-01بانژادبیتا66

مشهد67-98-01برات زادهزهرا67

مشهد68-98-01براتیجواد68

مشهد69-98-01براتی باقرآبادمرجان69

مشهد70-98-01برادرانآزاده70

مشهد71-98-01برنجیانمهری71

مشهد72-98-01بروجردیآسیه72

مشهد73-98-01بستانیمیترا73

مشهد74-98-01بقاییانمجتبی74

جام تربت75-98-01بهادریمحمد75

مشهد76-98-01بهادری مقدمعفیفه76

مشهد77-98-01بهاری تلخ آبادنجمه77

مشهد78-98-01بهجتیمریم78

مشهد79-98-01بهمن آبادیمرضیه79

مشهد80-98-01بیات مختاریامیر80

سبزوار81-98-01بینقیمینا81

مشهد82-98-01بیهقیعلی82

مشهد83-98-01پارسانیکنفیسه83

مشهد84-98-01پاشاییزهرا84

مشهد85-98-01پاشاییراضیه85



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

گناباد86-98-01پاکدل نوقابیزهره86

مشهد87-98-01پاکروانجعفر87

مشهد88-98-01پاکمنشمحسن88

مشهد89-98-01پروانه حسینیمهنازسادات89

مشهد90-98-01پهلوانمنیره90

مشهد91-98-01پوررحیمیبهارک91

مشهد92-98-01پورهاشمیناصر92

مشهد93-98-01پوریانژادمرجان93

مشهد94-98-01پیله چیاناکرم94

مشهد95-98-01پیله چیانلیال95

مشهد96-98-01تاج بخشیاناکرم96

مشهد97-98-01تاریننرگس97

مشهد98-98-01تبریزینوشین98

99-98-01تبریزی حافط مقدسیمحبوبه99

مشهد100-98-01تحققی سیارنیلوفر100

مشهد101-98-01ترحمیسمیرا101

داورزن102-98-01ترک زاده بیاتنرجس102

مشهد103-98-01تهماسبیتهمینه103

مشهد104-98-01توانایی نژادمهدیه104

مشهد105-98-01توحیدی زیارتزری105

مشهد106-98-01توسلیان نژادملیحه106

107-98-01توکلی رادتهمینه107

مشهد108-98-01تیموریآناهیتا108

مشهد109-98-01ثابتنسرین109

مشهد110-98-01ثلثیوحیده110

کاشمر111-98-01ثناییمژگان111

مشهد112-98-01ثوابیفهیمه112

مشهد113-98-01جاودانیزهرا113

مشهد114-98-01جاویدانعباس114

مشهد115-98-01جبرائیلیسمیرا115

چناران116-98-01جعفری قشالقخدیجه116

کاشمر117-98-01جمالیکاظم117

مشهد118-98-01جهان پناهالهام118

نیشابور119-98-01جهانتیغمیالد119

مشهد120-98-01جهانگیریاسما120

مشهد121-98-01جوادزاده طباطباییحافظه121

مشهد122-98-01جوانشیرشیرین122

مشهد123-98-01جواهر زادهفریده123

مشهد124-98-01جورابچی بخارائیفریبا124

مشهد125-98-01چوگانیانفاطمه125

مشهد126-98-01حاجی زادهفاطمه126

درگز127-98-01حاجی زاده سعدآبادیسحر127

مشهد128-98-01حاجی قوچانینعیما128



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

129-98-01حبیبیبهجت129

مشهد130-98-01حجار زرینعلیرضا130

مشهد131-98-01حججی پور ابردهفرشته131

مشهد132-98-01حسن خانیفریبا132

قوچان133-98-01حسین زادهطاهره133

مشهد134-98-01حسینیسیما134

مشهد135-98-01حسینیاکرم سادات135

مشهد136-98-01حسینیبی بی نرجس136

مشهد137-98-01حسینی پور شاندیزسیدمرتضی137

مشهد138-98-01حسینی فیض آبادینازنین138

مشهد139-98-01.حسینیفاطمه139

مشهد140-98-01حصارینرجس140

مشهد141-98-01حفیظیفرزانه141

گناباد142-98-01حقی شهریصدیقه142

مشهد143-98-01حقیقی گرجیمریم143

مشهد144-98-01حقیقی مقدممهشاد144

مشهد145-98-01حالج فدردیطیبه145

مشهد146-98-01حلیمیحمید146

مشهد147-98-01حیاتیگلبهار147

مشهد148-98-01حیاتیجلیل148

مشهد149-98-01حیدریحسین149

مشهد150-98-01حیدریالناز150

مشهد151-98-01حیدری جاغرقناهید151

سبزوار152-98-01خارقانی مقدمسیده اکرم152

مشهد153-98-01خالقیعلیرضا153

مشهد154-98-01خالقیجواد154

مشهد155-98-01خانیحانیه155

کاشمر156-98-01خانیزهره156

مشهد157-98-01خبازخیرآبادناهید157

مشهد158-98-01خزانداریوش158

مشهد159-98-01خسروآبادیعاطفه159

مشهد160-98-01خسروی پناهبهار160

مشهد161-98-01خلیلیغالمرضا161

مشهد162-98-01خلیلیجعفر162

مشهد163-98-01خواجویایرج163

نیشابور164-98-01خوانیشیرین164

مشهد165-98-01خورشیدیفاطمه165

مشهد166-98-01خوسفیمریم166

مشهد167-98-01خوش صحبتمریم167

مشهد168-98-01خیرآبادیمحمدحسین168

مشهد169-98-01دارابی حسین آبادیفاطمه169

مشهد170-98-01دامغانی زاده محمدآبادنیره170

مشهد171-98-01دانشورعفیفهفاطمه171



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد172-98-01دانشیارشیدا172

تایباد173-98-01داودیسحر173

مشهد174-98-01داورپناهزینب174

مشهد175-98-01درانیحمیده175

مشهد176-98-01دربان فوالدیسوسن176

مشهد177-98-01دزیانیمحدثه177

178-98-01دشتبانی ملک آبادیمینا178

نیشابور179-98-01دلخوشربابه179

مشهد180-98-01دهقان پورسمانه180

مشهد181-98-01دوستیزهرا181

مشهد182-98-01دیانت مقدممرجان182

مشهد183-98-01دیزگلیاکرم183

184-98-01ذاکری حصاریریحان184

مشهد185-98-01ذبیحیفاطمه185

مشهد186-98-01رئوف مبینیغالمرضا186

مشهد187-98-01رئوفی مقدمسمانه187

مشهد188-98-01رادکانسعید188

مشهد189-98-01رامبدمحمدرضا189

مشهد190-98-01رجب زادهآزیتا190

تربت حیدریه191-98-01رجب زادهالهام191

مشهد192-98-01رجب زاده طوسیپروانه192

نیشابور193-98-01رحیم پورراحله193

مشهد194-98-01رحیمی نمینمریم194

مشهد195-98-01رسافاطمه195

مشهد196-98-01رستگارمسعود196

مشهد197-98-01رستگار ساالنقوچزهرا197

مشهد198-98-01رستمیفاطمه198

مشهد199-98-01رستمیفائزه199

مشهد200-98-01رسول زادهسمانه200

مشهد201-98-01رسولیفرامرز201

مشهد202-98-01رضائیانمریم202

مشهد203-98-01.رضاییجواد203

مشهد204-98-01رضاییانشهربانو204

مشهد205-98-01رضوانی مقدمفائزه205

مشهد206-98-01رعنایی طباخمریم206

مشهد207-98-01رهنماهاله207

نیشابور208-98-01روکیعلیرضا208

مشهد209-98-01رییس الساداتیالهه209

مشهد210-98-01رییس الساداتیفائزه210

مشهد211-98-01رییسیانصفورا211

کاشمر212-98-01زاده قربانجواد212

مشهد213-98-01زارعینمنا213

مشهد214-98-01زراعت دوستنیلوفر214



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد215-98-01زمانیسیده فایزه215

مشهد216-98-01زنجانیمهناز216

نیشابور217-98-01زنده دالنمحمد217

تربت حیدریه218-98-01زنگنهاحمد218

مشهد219-98-01ساریانهاله219

مشهد220-98-01ساریخانیسوگند220

فیروزه221-98-01سپهریانفهیمه221

مشهد222-98-01ستارزهره222

مشهد223-98-01ستاریزهرا223

مشهد224-98-01سجادیفاطمه224

مشهد225-98-01سرچاهیزهرا225

مشهد226-98-01سرچمیسمانه226

مشهد227-98-01سروقدینرگس227

مشهد228-98-01سزاوار ذاکراناکرم228

مشهد229-98-01سعادت اسدیشیما229

مشهد230-98-01سعیدی اسفیدانمحمدجعفر230

مشهد231-98-01سنگستانیاحمد231

مشهد232-98-01سهیلی فرسارا232

مشهد233-98-01سودمندمیترا233

مشهد234-98-01سید موسویجابر234

مشهد235-98-01شایان پوراکرم235

مشهد236-98-01شبانیفرشته236

مشهد237-98-01شبریسیده شهرزاد237

مشهد238-98-01شبنم زادهسمانه238

مشهد239-98-01شجاعیفریده239

مشهد240-98-01شرف زادهملیحه240

مشهد241-98-01شرفیحسن241

مشهد242-98-01شرفی عالیرها242

مشهد243-98-01شریعتی سرچشمهمعصومه243

مشهد244-98-01شریعتی شریفیمهدی244

مشهد245-98-01شریفیانصادق245

نیشابور246-98-01شمسمرضیه246

مشهد247-98-01شهابیسپیده247

مشهد248-98-01شهبازی درحمحمدعلی248

کاشمر249-98-01شهیدی فرربابه249

تربت حیدریه250-98-01شیخی ستودهآتیه250

مشهد251-98-01شیرازیانناعمه251

مشهد252-98-01صابریمجتبی252

مشهد253-98-01صادقیعصمت253

مشهد254-98-01صادقیایمان254

مشهد255-98-01صباغداریوش255

مشهد256-98-01صباغیان طوسیحسین256

مشهد257-98-01صباغیان طوسیعلیرضا257



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد258-98-01صباغیان طوسیهانیه258

مشهد259-98-01صباغیان طوسیبهاره259

مشهد260-98-01صداقت باغبانیحسن260

مشهد261-98-01صدرایی نیامسعود261

مشهد262-98-01صدرمحمدباقریمریم262

مشهد263-98-01صدری زادهنرگس263

سبزوار264-98-01صفتیمینا264

مشهد265-98-01صفری رشتخوارزهرا265

مشهد266-98-01صمدیفاطمه266

مشهد267-98-01صنعتکارزهرا267

مشهد268-98-01صیاحیسعیده268

مشهد269-98-01طالبیحسین269

تربت حیدریه270-98-01طاهریبهجت270

کاشمر271-98-01طلوع کارگرمهسا271

مشهد272-98-01ظفری فرمرتضی272

مشهد273-98-01عابدینیزهرا273

جوین274-98-01عباس آبادیمهری274

مشهد275-98-01عباس زادهمحمد275

مشهد276-98-01عباسیتکتم276

مشهد277-98-01عباسیساره277

کاشمر278-98-01عباسی هاشم آبادیمرتضی278

مشهد279-98-01عبدالحسینی پورالهام279

مشهد280-98-01عبداهلل پور پایندهبهناز280

مشهد281-98-01عبداله زاده مقدمفرزانه281

مشهد282-98-01عدالتیان عسگرینیلوفر282

مشهد283-98-01عزیزیزهرا283

مشهد284-98-01عزیزیفاطمه284

مشهد285-98-01عصاریالهه285

مشهد286-98-01عطاران دربانفاطمه286

مشهد287-98-01عطایی میریکزهره287

مشهد288-98-01عظیمی خراسانیمژگان288

مشهد289-98-01علم مهرجردیمحمد289

مشهد290-98-01علوی زادهالهام290

مشهد291-98-01علوی نهادمحمد291

گناباد292-98-01علی اکبری ثانیالهام292

مشهد293-98-01علی زادهعلیرضا293

مشهد294-98-01علی نژادالهام294

مشهد295-98-01علیپوری مرالوشهناز295

مشهد296-98-01علیپوریان ازغدالله296

مشهد297-98-01علیرضاییمهناز297

مشهد298-98-01علیزادهصالحه298

مشهد299-98-01علیزادهسمانه299

مشهد300-98-01غفاری جورابیآزاده300



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد301-98-01غالم نیا شترکغالمحسین301

مشهد302-98-01غالمی شرفخانهمینا302

مشهد303-98-01فارسی کیشلعیا303

مشهد304-98-01فاطمیملیحه304

مشهد305-98-01فتح اهلل پور جوانفاطمه305

کاشمر306-98-01فتحیه ثانینعیمه306

مشهد307-98-01فرامرزی یزدفرزانه307

مشهد308-98-01فرجی زادهفاطمه308

مشهد309-98-01فرزانهعلیرضا309

مشهد310-98-01فریدگیلدا310

مشهد311-98-01فوالدیفرزانه311

مشهد312-98-01فکورسهیال312

مشهد313-98-01قاآنیمهسا313

مشهد314-98-01قاسمیزهرا314

مشهد315-98-01قاسمیحکیمه315

مشهد316-98-01قانعیمریم316

مشهد317-98-01قدوسیمحمد317

مشهد318-98-01قدوسیبیتا318

مشهد319-98-01قدیریانیگانه319

مشهد320-98-01قندطلبفهیمه320

چناران321-98-01قهرمانلیلی321

مشهد322-98-01یوسفی غضبیآمنه322

مشهد323-98-01قیسی پورحانیه323

گناباد324-98-01گرامی صادقیانبنت الهدی324

مشهد325-98-01گل صفتفاطمه325

نیشابور326-98-01گلشنی طرقیابوالفضل326

مشهد327-98-01گلناریسحر327

مشهد328-98-01گودرزیمریم328

مشهد329-98-01لشکری فردآذر329

مشهد330-98-01لگزیانفرزانه330

مشهد331-98-01لواسانیسحر331

مشهد332-98-01لیل آبادیغزاله332

فریمان333-98-01مالدارمحمدحسن333

مشهد334-98-01مبلغمهربانو334

مشهد335-98-01مجتهدثریا335

مشهد336-98-01مجتهدزادهمریم336

مشهد337-98-01مجیدیفاطمه337

مشهد338-98-01مجیدی منشزهرا338

مشهد339-98-01مجیدی یزدیریحانه339

مشهد340-98-01مجیدی یزدیراحله340

مشهد341-98-01محمدزادهمعصومه341

مشهد342-98-01محمدزاده طوفالمهدیه سادات342

مشهد343-98-01محمدنیافاطمه343



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد344-98-01محمدیزینب344

مشهد345-98-01محمدیان خراسانیاریسا345

مشهد346-98-01محمودزادهآرزو346

نیشابور347-98-01محمودیعبداهلل347

مشهد348-98-01مختارپورفرامرز348

مشهد349-98-01مختاریمحبوبه349

کاشمر350-98-01مدبری رادملیحه350

مشهد351-98-01مرادیمحمدحسین351

مشهد352-98-01مرادیعصمت352

بردسکن353-98-01مرادیان محمدیهفاطمه353

گناباد354-98-01مرتضویعصمت354

مشهد355-98-01مردانیفاطمه355

مشهد356-98-01مروجی نسبفاطمه356

مشهد357-98-01مسافری ضیاءالدینیعلی357

گناباد358-98-01مشایخی گنابادیحسن358

گناباد359-98-01مصباحیمه لقا359

مشهد360-98-01مظاهریزهره360

مشهد361-98-01مظاهری زاوههادی361

مشهد362-98-01مظلوم عطارسیده الهه362

مشهد363-98-01معظمیهدیه363

مشهد364-98-01معقولطاهره364

مشهد365-98-01معماران کاشانیتکامه365

مشهد366-98-01معین تقویمارال366

مشهد367-98-01مقدم حسین آبادیملیحه367

مشهد368-98-01ملت خواهاصغر368

مشهد369-98-01ممقانی قاضی جهانداوود369

مشهد370-98-01منسوبیزهرا370

نیشابور371-98-01منصور نیااکرم371

مشهد372-98-01منصوریاکرم372

مشهد373-98-01منفردهادی373

مشهد374-98-01مهدی زاده صابرفاطمه374

مشهد375-98-01مهرابی بهارفاطمه375

مشهد376-98-01مهربانیآمنه376

مشهد377-98-01مهردادیانلیال377

مشهد378-98-01مهویدیمحمد378

مشهد379-98-01موسویسیدطاهر379

مشهد380-98-01موسویخدیجه380

مشهد381-98-01موسویزهرا سادات381

مشهد382-98-01موسوینجمه سادات382

خلیل آباد383-98-01مومن فرگیقاسم383

قوچان384-98-01میراب نژادزهرا384

مشهد385-98-01میرزازادهزینت385

مشهد386-98-01میرزایی آذرمهشید386



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد387-98-01ناصریمهتاب387

مشهد388-98-01نسقچیفائزه388

مشهد389-98-01نصرت خداعطیه389

مشهد390-98-01نصیرزادهمینو390

مشهد391-98-01نصیریانمعصومه391

مشهد392-98-01نظام خیرآبادیلیالسادات392

مشهد393-98-01نظرمقدممهتاب393

مشهد394-98-01نظریزیبا394

مشهد395-98-01نظریالله395

مشهد396-98-01نعمتی یزدیفاطمه396

مشهد397-98-01نقاییالمیرا397

مشهد398-98-01نقویعرفان398

مشهد399-98-01نماییزینب399

مشهد400-98-01نواییان توپکانلوحسین400

مشهد401-98-01نوراالناز401

مشهد402-98-01نوردیالهه السادات402

مشهد403-98-01نوروزیحسن403

مشهد404-98-01نوری صادقآزاده404

گناباد405-98-01نیک روشحجت405

مشهد406-98-01نیک نیاسهیال406

مشهد407-98-01نیکناممرتضی407

مشهد408-98-01هاشم زاده رحیم اردبیلیالمیرا408

مشهد409-98-01هراتیالهام409

مشهد410-98-01هراتیسوده410

مشهد411-98-01همتیانعسل411

مشهد412-98-01همتیان خیاطمریم412

فریمان413-98-01هنرتبارامین413

مشهد414-98-01هنری نژادسمیرا414

قوچان415-98-01هوشمند تقی آبادداوود415

مشهد416-98-01واحدیلیال416

مشهد417-98-01واحدی یگانهشهدخت417

مشهد418-98-01وحدتیزهره418

مشهد419-98-01ورزندهمهال419

مشهد420-98-01وطن پرستعلی اکبر420

مشهد421-98-01وطن خواهنرگس421

مشهد422-98-01کاشی پزانفاطمه422

مشهد423-98-01کاظمیفاطمه423

مشهد424-98-01کافی مالکصفورا424

مشهد425-98-01کامیاب نژادکوثر425

مشهد426-98-01کامیابی آبکوهآمنه426

مشهد427-98-01کچرانلوییولی427

مشهد428-98-01کدخداییزهرا428

مشهد429-98-01کرچیزهره429



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد430-98-01کسرائیگلناز430

مشهد431-98-01کفاشصدیقه431

مشهد432-98-01کاله چیفرزانه432

مشهد433-98-01کوهستانیگل جان433

مشهد434-98-01کوهنیسمیه434

گلبهار435-98-01کی خاولی435

مشهد436-98-01کیان مهرطیبه436

مشهد437-98-01کیوانلو شهرستانکینرگس437

مشهد438-98-01کیومرثینرگس438

مشهد439-98-01یوسف زاده بکاولیمریم439

مشهد440-98-01یوسفیمهری440

مشهد441-98-01یوسفیسحر441


