
هنرمندان پیشکسوت عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

بازیگرسینماسیروس ابراهیم زادهابراهیم زادهابراهیم1

رو دوزی سنتیسنتیشهین پزشکیابراهیم زاده پزشکیشهین2

نوازندهموسیقیبهنام وادانیابراهیم وادانیبهنام3

خوانندهموسیقیابراهیمیاحمدخان4

سنتیمعماریابراهیمیانمهدی5

نویسندهنمایشیفرشید ابراهیمیانابراهیمیان پیوندمحمد6

شعر و آهنگسازموسیقیابرآویزمحمدعلی7

عکاستجسمیابوطالب کرمانیمحمد حسن8

بازیگرنمایشیجمال اجاللیاجاللیسید جمال الدین9

خوشنویستجسمیاجلیقربانعلی10

شاعرفرهنگیاحتشامیخسرو11

پرده خوانینمایشیاحدیمحمد12

زری بافیسنتیاحمدیذبیح اله13

ادبیات داستانیفرهنگیاحمدیاحمد رضا14

فیوزینگ کالسسنتیاحمدیصادق15

نویسنده و کارگرداننمایشی باغ ابریشمیاحمدیمحمد16

طراحی سنتی و مینا سازیسنتیاخواصمصطفی17

خوانندهموسیقیاخوانهنگامه18

خوشنویستجسمیاخوینعباس19

شاعرفرهنگیاذکائیپرویز20

بازیگرنمایشیارجمندداریوش21

بازیگرسینماارجمندانوشیروان22

کارگرداننمایشیارحام صدراسماعیل23

مجسمه سازتجسمیارژنگ نژادسید حسن24

نوازنده دونی نوازموسیقیاسپندارشیرمحمد25

نقاشتجسمیاسپهبدیمنوچهر خان26

نمایشیاستاد محمد مقنیمحمد27

عکاستجسمیاستپانیان آوروشنآرمان28

بازیگرسینمااسد زادهداریوش29

خوشنویستجسمیاسدیحجت اله30

شاعرفرهنگیاسرافیلیحسین31

نوسینده و بازیگرنمایشیپیرداداسعدیاحمد رضا32

نویسنده و تهیه کنندهسینمااسفندیاریعبداله33

تجسمیاسفندیاریاحمد34

خواننده و نوازنده قوپوزموسیقیاسکندریحسن35

نور وصداسینمااسکندریعلی اصغر36

چهره پردازسینمااسکندریعبداله37

نوازنده تنبکموسیقیاسماعیلی متینمحمد علی38

بخشی-نوازنده ترکمنموسیقیدردی طریکاسمعیل زادهدوردی محمد39

نقاشتجسمیاصغر زادهصفر علی40

آهنگساز و نوازنده سنتورموسیقیاصالنیسوسن41



هنرمندان پیشکسوت عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

مستند سازسینمااصالنیمحمد رضا42

نوازنده سنتورموسیقیاطرائیارفع43

ادبیات داستانیفرهنگیمیثاق امیر فجراطمینان تقواحسین44

مرمت آثار تاریخیسنتیاعتضادیمیترا45

نوازنده فاگوتموسیقیافتادهمحسن46

نوازندهموسیقیافتادهمینا47

آواز ایرانیموسیقیافتخاریعلیرضا48

تراش شیشهسنتیافراشاله ویردی49

نوازندهموسیقیافشاررحمت50

نگارگرتجسمیافشان پورمهین51

صدابردار تئاترنمایشیافشین نژادجواد52

مرمت آثار تاریخیسنتیافضلیزهرا53

آهنگساز و نوازنده موسیقیعلی اکبرپوراکبرپور سیاه اسطلخیعلی54

دوخت های سنتیسنتیاکبریمهپاره55

بازیگرنمایشیاکبری مبارکهکریم56

شاعرفرهنگیاکسیراکبر57

نویسنده و کارگردانسینماالماسیجهانگیر58

مدیریت تولیدسینماالهیاریحبیب اله59

نگارگرتجسمیامامیسکینه60

ترجمه متون ادبیفرهنگیامامیغالمرضا61

شیشه گریسنتیامانمهدی62

شاعرفرهنگیعلی امیر احمدیامیر احمدیعلی قلی63

بازیگرنمایشیامیر حمزهپری64

بازیگرسینماامیر سلیمانیسعید65

ساز سازموسیقیامیر عطائیبیاض66

بازیگرسینمارضا ناجیامیرناجیمحمد67

گرافیک و نقاشیتجسمیامین سلماسیبهراد68

آهنگسازموسیقیانتظامیمجید69

بازیگرسینماانتظامیعزت اله70

البراتوار فیلمسینماانصاریناصر71

بازیگرسینمااسداله یکتاانصاری یکتااسداله72

بازیگرنمایشیانصافیجواد73

فیلمبردارسینماانگجیحمید74

نوازندهموسیقیانوریقلیچ75

سفال و سرامیکتجسمیانوشفرمحمد مهدی76

رهبر ارکستر و کرموسیقیاوحانیانرازمیک77

عکاستجسمیاولیاء زادهرسول78

نقاشتجسمیایزدپناهپرویز79

نقاشتجسمیلئون کهنایسرائیل کوهنلئون80

کارگرداننمایشیآب ساالنیونس81

مخالف خوان-تعزیهنمایشیآبابائیداود82
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صدابردارسینماآبگوناصغر83

شاعرفرهنگیآذراسمعیل84

نوازنده کمانچهموسیقیآذرسینامهدی85

گوینده رادیونمایشیمنوچهر آذریآذریابراهیم86

نوازنده ویولنموسیقیآرزمهادی87

سفالگریتجسمیآرمینمنیژه88

حجم سازیسنتیآزمودهبهمن89

سفال و سرامیکسنتیآشفتهسید جواد90

زیور آالتسنتیآقغالم91

تهیه کنندهسینمامحسن علی اکبریآقا علی اکبریمحسن92

بازیگرنمایشیصفیه آقاجانیآقاجانی برزگرصفیه93

تاکسیدرمیتجسمیآقانباتیسیدمحسن94

بازیگر و کارگرداننمایشیآقائیسید ناصر95

خوشنویستجسمیآهنگرانحسن96

نقاشتجسمیآیت اللهیحبیب اله97

نوازنده گیتارموسیقیآیوازیانسیمون98

بازیگرسینمارضا بابکبابک مهررضا99

کارگردانسینمابابویهیعباس100

شاعرفرهنگیباقریعباسعلی101

شاعرفرهنگیبامداد جویباریبامدادیانمحمدرضا102

کارگردان سینماسینمابحرانیشهریار103

طراح فرشسنتیبخت آورمحمد104

عکاستجسمیافشین بختیاربختیارفضل اله105

عکاستجسمیبختیاررضانور106

صدابرداریموسیقیبخشایش طلبسوسن107

بازیگرسینماعنایت بخشیبخشیعنایت اهلل108

تعزیه خواننمایشیبخشی نیای قاقازانیمحمد109

نگارگرتجسمیبدر سیمایرضا110

شاعرفرهنگیبراتی پورعباسعلی111

نقاشتجسمیبرازنده کارهرمز112

نوازنده دوتار نوازموسیقیبرزینعاشور گلدی113

دکورسازینمایشیبرنگیقنبر114

کارگردانسینمامرضیه برومندبرومند یزدیمرضیه السادات115

مرمت بناهای تاریخیسنتیبزرگ مهریزهره116

بازیگرنمایشیبهروز بقاییبقائی الکهبهروز117

نوازنده دوتار نوازموسیقیبلوچ نسبمحمد اسحق118

نوازندگی تنبکموسیقیبنائیسیامک119

بازیگرسینمابنفشه خواهرضا120

تصویر گرتجسمیبنی اسدیمحمد علی121

نوازنده سرنا نوازیموسیقیبهاریعلی اکبر122

ادبیات داستانیفرهنگیبهبودی کلهریهدایت اله123
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مجسمه سازتجسمیطاها بهبهانیبهبهانیمحمدطاها124

صداپیشهسینمابهرامپرویز125

شاعرفرهنگیبهمنیمحمد علی126

نورپردازسینمابهمنیکریم127

نواحیموسیقیبهمنیپروین128

بازیگرنمایشیمحبوبه بیاتبیات مختاریکلثوم129

خوشنویستجسمیبیژن بیژنیبیژنیقاسم130

نویسندهفرهنگیبیگدلیاحمد131

نوازنده ترومپتموسیقیبیگلری پورعلی132

شاعرفرهنگیبیگی حبیب آبادیپرویز133

سفال و سرامیکتجسمیپاشائیمقصود134

طراحی لباس و پارچهتجسمیپاک بینصدیقه135

بازیگرسینماپاک نیتمحمود136

منبتسنتیپایدارمحمد علی137

نوازنده پیانوموسیقیپرتوافلیا138

عکاستجسمیپرتویعبدالحسین139

بازیگر و کارگرداننمایشیپرستارحسینعلی140

نقاشتجسمیپشت پناهابراهیم141

صداپیشهسینماپطرسیژرژ142

نقاشتجسمیپلنگیناصر143

نوازندهموسیقیپناهی نژادمنوچهر144

کارگردان، نویسنده و تدوینگرسینماپوراحمدکیومرث145

بازیگرنمایشیپرویز پورحسینیپورحسینی منجیلیپرویز146

کاریکاتوریستتجسمیپوررفیع عربانیاحمد147

بازیگرینمایشیپورشیرازیحسن148

کاشی و سرامیکسنتیپورشیرویاکبر149

نوازندهموسیقیغالمحیدرپورعطائی محمود آبادیغالمعلی150

معماری سنتیسنتیپورمعمارابراهیم151

ساز سازموسیقیپوریایوسف152

بازیگر و کارگرداننمایشیپویانعلی153

گچ بریسنتیپیرانحسن154

خوشنویستجسمیپیله چیاحمد155

زیور آالت سنتیسنتیتابع منشاسد اله156

نقاشتجسمیتاتاریانه محمد157

بازیگرنمایشیآرش تاجتاج طهرانی فردفتح اله158

صداپیشهنمایشیتاج نیاناهید159

بازیگرنمایشیتارخامین160

طراح فرشسنتیتام سنمنصور161

سنتیمعماری تبریزیانمحمدرضا162

ادبیات داستانیفرهنگیتجارراضیه163

نگارگرتجسمیتجویدیعلی اصغر164
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فیلمنامه نویس و کارگردانسینماترابیحسین165

گره چینی و معرقسنتیترابی گودرزیشاپورخان166

نقاشی روی سرامیکتجسمیتطهیری مقدمفریده167

مینیاتورتجسمیتقویحسن168

بازیگر و کارگرداننمایشیتقی پورآتش169

بازیگرینمایشیتقی زاده درخشانجواد170

نوازنده دوتار نوازموسیقیتکهمجید171

نویسندهفرهنگیتوحدیکلیم اله172

نوازنده سه تارموسیقیتوفیقمهربانو173

نوازنده سنتورموسیقیفضل اله توکلتوکلابوالفضل174

نوازنده کالرینتموسیقیتهران تاشعباس175

نوازنده سرنا نوازیموسیقیثالث مفردجمعه176

نقاشتجسمیجامیون بانگیزرضا177

البراتوار فیلمسینماجباریبیژن178

کارگردان نمایش های عروسکینمایشیجدی کارهما179

عکاستجسمیجدید االسالممحمد علی180

مینیاتورسنتیجزی زاده کریمیامیر هوشنگ181

کارگرداننمایشیجعفر زاده ایری سفلیداود182

نقاشتجسمیجعفریمحمد ابراهیم183

نوازنده ویولنسلموسیقیجعفری امیدداود184

معرق چوبسنتیجعفری بروجردیسعید185

صدابردارموسیقیجعفری بهناممحمد رضا186

کارگردان و بازیگرنمایشیمجید جعفریجعفری دارنجانیعلی محمد187

کارگرداننمایشیجعفری دارنجانیحسین188

خاتم کارسنتیجفاریرضا189

صداپیشهسینماچنگیز جلیلوندجلیله وندچنگیز190

دوخت های سنتیسنتیجمال زهیحور بی بی191

نقاشتجسمیجمالیمحمد هادی192

البراتوار سینماسینماجوادیمحمد صادق193

عکاستجسمیجوادیانامیر علی194

کارگرداننمایشیجوانمردعباس195

خوشنویستجسمیناصر جواهر پورجواهر پور احمدانیناصر196

بازیگرنمایشیتانیا جوهریجوهریمهرآزد197

طراح صحنهنمایشیجهان پرورزهره198

بازیگرنمایشیجمشید جهانزادهجهانزاده کشکولیجمشید199

نمایش نامه نویسینمایشیجهانگیریانعباس200

آهنگساز و نوازندهموسیقیچشم آذرناصر201

معماری سنتیسنتیچگینیعباس202

خوشنویستجسمیچیزفهم دانشمندیانمجید203

رهبر ارکسترموسیقیلوریس چیکناواریانچیکناواریانزاره204

نمایشیمرتضی احمدیحاج سید احمدیمرتضی205
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خوشنویستجسمیحاج صمدیعبد الصمد206

عکاس مطبوعاتتجسمیحاج محمدیمحمود207

خوشنویستجسمیحاجی آقاجانی معمارهادی208

معرقسنتیحاجی قاسمعلی اکبر209

گچبریسنتیحاجیان پورعلی210

گچ بریسنتیحاجیان پورغالمعلی211

گچبریسنتیحاجیان پورنبی اله212

شاعر و ترانه سرافرهنگیمحمد علی شیرازیحافظ الکتبمحمد علی213

نوازندهموسیقیحافظیفریدون214

خوشنویستجسمیحبیبیمحمد215

نوارنده دفموسیقیحبیبیمسعود216

نقاشتجسمیحجاریانتقی217

طراح فرشسنتیحداد گر اصفهانیایران218

خواننده اپراموسیقیحسن خان مکریعبدالرحیم219

ویالونیستموسیقیحسن زر آبادیناصر220

آهنگسازموسیقیمهرداد کاظمیحسن کاظمیمحمد علی221

نوازندهموسیقیحسنخانیجعفر222

بازیگرنمایشیایرج رادحسنی راداکبر ایرج223

نقاشتجسمیحسین زاده مقبلیابراهیم224

خوشنویستجسمیحسینیشمس الدین ابوالوفا225

(طراحی گره)طراحی سنتیسنتیحسینیاکرم السادات226

خوانندهموسیقیبهرام حصیریحصیریابراهیم227

گرافیستتجسمیحقیقیمحمد ابراهیم228

صدابرداریسینماحقیقیمحمد229

نویسندهنمایشیحکیم رابطخسرو230

ساز سازی سنتیموسیقیحلمیفریدون231

نقاشتجسمیحلیمیمحمد حسین232

کارگرداننمایشیحمزه زادهمحمد233

داستان نویسیفرهنگیحنیفمحمد234

تعزیه خواننمایشیحیدریرضا235

خوشنویستجسمیخاتمیالهه236

نمایشیخاکیمحمد رضا237

خواننده موسیقی نواحیموسیقیخالدیشفیع238

تجسمیخان بلوکیعطااهلل239

صداگزاریسینماخانزادیاسحق240

چاپ کالفه ایسنتیخاویان قدیانیمهدی241

خواننده آواز ایرانیموسیقیپری ملکیخباز یزدیهاعذری242

خوشنویستجسمیخروشکیخسرو243

طراح صحنه و لباسنمایشیخزاعیملک جهان244

ادبیات داستانیفرهنگیخسروی سروستانیابوتراب245

عکاستجسمیخطیرضیاء الدین246
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نویسنده و کارگرداننمایشیمنصور خلجخلج امیر حسینیحسین247

بازیگر و کارگرداننمایشیاسمعیل خلجخلج آبادیاسمعیل248

لباس بلوچسنتیخلیلی ایرندگانشهناز249

بازیگرنمایشیعلیرضا خمسهخمسه نیاعلی رضا250

خوانندهموسیقیایرجخواجه امیری خالدیحسین251

معرق چوبسنتیخواجه شیرانیجعفر252

نویسندهفرهنگیپرویز خرسندخورسند عسکریپرویز253

طراح صحنهنمایشیخورشیدیابوالقاسم254

آهنگسازموسیقیخوشدل رادعباس255

آواز مازندرانیموسیقیخوشرو ساروکالئیابوالحسن256

سوخت روی چرمسنتیخوشنویس زاده اصفهانیعلی257

طراح لباسنمایشیخوشنویسانبهیه258

طراح فرشسنتیخیاط بی نظیراحمد259

بازیگرسینماخیر اندیشگوهر260

ساخت دکورسینماخیر خواهسید مرتضی261

طراح نقش قالیسنتیدادخواهجعفر قلی262

بازیگر و کارگرداننمایشیدادشکرحسن263

بازیگر و کارگرداننمایشیدانشور وجدانیداود264

مجسمه سازتجسمیداور زنیمحمد حسن265

نقاش روی سفالسنتیدائم کارمحمد266

نوازندهموسیقیدر پورنورمحمد267

کارگردانسینمادرخشندهپوران268

کاریکاتوریستتجسمیدرم بخشکامبیز269

نقاشتجسمیایران درودیدرودیایران دخت270

بازیگرنمایشیدرویش نژادعلیرضا271

نوازندهموسیقیدل شبمرتضی272

آیینه کاریسنتیدلجومحسن273

نوازنده تار و آهنگسازموسیقیدلنوازیمهرداد274

قلمزنیسنتیدلیری شمس آباداکبر275

هنرهای نمایشینمایشیدولت آبادیحسن276

شاعرفرهنگیده بزرگیاحد277

بازیگرسینمادهقان نسبحبیب278

طراح نقوش سنتیسنتیدهقانیویالت279

آهنگسازموسیقیدهلوی پورحسین280

نمایشیپری جاویداندیهلولفاطمه281

نوازنده سنتورموسیقیذاکریبهناز282

طراح فرشسنتیذریه حبیبعلی283

تئاتر عروسکینمایشیذوالفقاریجواد284

نقاشیتجسمیذی نوریعطا اله285

گچبریسنتیراحمی پور مقدمعلی عباس286

خوشنویستجسمیرازقیمحمد حسین287



هنرمندان پیشکسوت عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

عکاسیتجسمیراستانیمحسن288

قلمزنی نقش برجستهسنتیراعیرجبعلی289

شاعرفرهنگیراکعیفاطمه290

خوشنویستجسمیراه پیماغالمرضا291

خوشنویستجسمیراه جیریعلی292

بازیگرنمایشیرجب پورنادر293

البراتوار فیلمسینمارجبی خواهجهانگیر294

طراح صحنهنمایشیرحمانی لشگریمحمدرضا295

بازیگرنمایشیرحمتیاکبر296

کاریکاتوریستتجسمیرحیم خانیحسین297

( و آینه کاری گچبری)مرمت بناسنتیرحیم زاده نمینیمحمد علی298

بازیگرنمایشیرحیم نیافهیمه299

خواننده نوازنده عودموسیقیشاپور رحیمیرحیمی مشک آبادیمحمد300

نوازنده ویولنموسیقیرحیمیانعلی301

عکاسیتجسمیرحیمیانمحمد مهدی302

تعزیه خواننمایشیرزم آراءسید علی اکبر303

مرمت بناهای تاریخیسنتیرسامهوشنگ304

خواننده آواز ایرانیموسیقیرستمیانعلی305

خوشنویستجسمیرسولیمحمد جلیل306

تراش بلورسنتیرسولی قلعه جوقنوروز307

بازیگرنمایشیداود رشیدیرشیدی حائریداود308

نقاشتجسمیرضاعلی309

البراتوار فیلمسینمارضائیمحمد ابراهیم310

موافق خوان-تعزیهنمایشیمحمد رضائیرضائی سفیدابیمحمد311

کاریکاتوریستتجسمیرضائی نامقیبهمن312

صداپیشهنمایشیبهروز رضویرضوی نیامحمد رضا313

خوانندهموسیقیرفعتیقاسم314

کارگرداننمایشیرفیعابزرگمهر315

فیلمبردارسینمارفیعی جماصغر316

نوازنده تارموسیقیرفیعی منشرحیم317

بازیگرسینمارمضانی فرعزت اله318

بازیگرنمایشیرنجبرملکه319

گچ بری سنتیسنتیروحانیسید عباس320

گچبریسنتیروحانی اصفهانیرضا321

گچبریسنتیروحانی اصفهانیسید علی322

گرافیستتجسمیروحانی مشهدیمحمد مهدی323

نقاشتجسمیپرویز روزبهپرویز324

صدابردارسینماروشنمحسن325

آهنگساز و مدرسموسیقیروشن روانکامبیز326

مرمت قالی های قدیمیسنتیروفه گر حقرسول327

خوانندهموسیقیرومیغالمعلی328



هنرمندان پیشکسوت عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

آهنگسازموسیقیریاحیحسن329

معماریمعماریریاحیمنوچهر330

طراح دکورنمایشیریسهعلی اصغر331

زری بافیسنتیریوندیقربان332

عکاستجسمیرئیس شقاقیعلی333

کارگردانسینمارئیسیانعلیرضا334

ساز سازی سنتیموسیقیزادخیلحسن335

فنی صداسینمازاهدیحسن336

شاعرفرهنگیزریانرحیمعلی337

فیلمبردارسینمازرین دستعلیرضا338

طراح صحنهنمایشیزعیمیعلی اصغر339

نقاشتجسمیزمردیغالمحسین340

معماری سنتیسنتیزمرشیدیحسین341

بازیگر و کارگرداننمایشیاکبر زنجان پورزنجان پورعلی اکبر342

تدوین گر و تهیه کنندهسینمازندبافحسین343

بازیگرنمایشیزیتونیسید جواد344

کارگردانسینماژکانعلی345

بازیگرنمایشیمحمد ابهریسادات ابهریمحمد346

تهیه کنندهسینماساداتیانسیدجمال347

بازیگرنمایشیساربانمحمد علی348

خوشنویستجسمیساسانیسیدحمید349

حکاکی و انگشتر سازیسنتیساعت ساز جدیمحمد جواد350

خوشنویستجسمیساعتچیاکبر351

خاتم سازسنتیسامیصفر352

موسیقی کالسیک و آهنگسازیموسیقیساهاکیانوارطان353

کارگردان تئاترنمایشیسپاسداراحمد354

بازیگرسینماسپاه منصورفریده355

نوازندهموسیقیسپهریپروانه خانم356

ادبیات داستانیفرهنگیسرهنگی کادیجانمرتضی357

آهنگسازموسیقیسریرمحمد358

نوازنده قانونموسیقیسعیدیملیحه359

بازیگرنمایشیسعیدیزهرا360

(نقالی)نمایش آئینینمایشیسعیدیمصطفی361

آوازموسیقیمحمد تقی سعیدیسعیدی والشانیتقی362

خوشنویستجسمیسلحشورمحمد363

کارگرداننمایشیسلحشور نیافرج اله364

بازیگر و کارگردانسینماسلطانیجهان بخش365

بازیگرنمایشیسلطانیاناسماعیل366

شاعرفرهنگیسلمانی ثمرینمحمد367

بازیگر و کارگرداننمایشیسلیمیسهراب368

نقاشتجسمیسماواتیانجمشید369



هنرمندان پیشکسوت عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

رودوزی سنتیسنتیسنائیشریفه370

نوازندگی قیچکموسیقیسوری زهیبهرام371

شاعر و ترانه سرافرهنگیاکبر آزادسید حاجیسید اکبر372

نگارگریتجسمیسید فتاحیسید رضا373

تذهیبتجسمیملیح ناصریسید ناصریفاطمه374

بازیگرنمایشیسیرتیهرمز375

سفالگریتجسمیسیروسعشرت376

کارگردان و مستند سازسینماخسرو سینائیسینائی اصفهانیخسرو377

آیینه کاریسنتیشادی زرنقغالمحسین378

گارگردانی سینماسینماشاه حاتمیعلی379

کارگردانسینماشاه حسینیانسیه380

خواننده آوازموسیقیشاه زیدیعلی اصغر381

بازیگری تئاترنمایشیشاه محمدلوبهرام382

بازیگرسینماشاه محمدی موسویجمشید383

قلمزنیسنتیشاه محمدیانمهدی384

خوانندهموسیقیپری زنگنهشاه یالنیپری رخ385

البراتوارسینماشاهرخمحمد تقی386

خواننده موسیقی مقامیموسیقیشاهروخعزیز387

عکاستجسمیشاهرودیافشین388

صدابردارسینماشاهوردیعلی اصغر389

صدابردارسینماشبدیزسیروس390

خوانندهموسیقیشجریانمحمد رضا391

نوازندهموسیقیشریففرهنگ392

فیلمبردارسینماشریفی رئوفحسن393

آهنگساز و نوازندهموسیقیشریفیانمحمد سعید394

آهنگساز، نوازنده و خوانندهموسیقیتورج شعبانخانیشعبان خانیعلی اکبر395

شاعرفرهنگیشعبانیاسداله396

نوازنده سنتورموسیقیشفیعیانرضا397

نوازنده کمانچهموسیقیشکارچیعلی اکبر398

صداپیشگیسینماشکوفندهزهره399

نمایشنامه نویسینمایشیشماسیعبدالحی400

خوشنویستجسمیشمس انصاریسعید401

خواننده کرموسیقیشمس نیکناممهدی402

مستند سازسینماشمقدریجواد403

نوازنده سنتورموسیقیشناسامسعود404

بازیگرسینماشنگلهاسماعیل405

کارگردان سینماسینماشورچهجمال406

قلمزنیسنتیشهبازیذبیح اله407

رهبر ارکسترموسیقیشهبازیانفریدون408

نوازندهموسیقیشهنازجلیل409

مدیریت صحنه تاترنمایشیشهیدیابراهیم410



هنرمندان پیشکسوت عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

خوانندهموسیقیعبدالوهاب شهیدیشهیدیمیرزا عبد الوهاب411

تئاتر عروسکینمایشیشیخ احمد خمسهمرتضی412

مجسمه سازتجسمیشیخ الحکمائیطاهر413

مینا سازیتجسمیشیخ مهدیمریم414

بازیگر و کارگرداننمایشیشیر اندامیولی415

کارگردانسینماشیر دلکامران416

حماسه سرایینمایشیشیرخدائیعباس417

قلمزنیسنتیشیرکشمحمدعلی418

بازیگرنمایشیشیریمحمد419

گرافیستتجسمیشیواقباد420

بازیگر و کارگرداننمایشیپری صابریصابریپروانه421

کارگردان و بازیگرنمایشیصابریغالمرضا422

معرق منبتسنتیصادق زادهعمران423

عکاستجسمیصادق ساداود424

چهره پردازسینماصادق شیرازیمهر اعظم425

خوشنویستجسمیصادق طهرانیامیر426

خوشنویستجسمیصادقاعبد الکاظم427

بازیگر و کارگرداننمایشیصادقیسید قطب الدین428

کارگردانسینماصادقیاکبر429

شاهنامه خوانینمایشیصادقیامیر430

عکاس طبیعتتجسمیصادقی افجهمرتضی431

عکاستجسمیصادقی قازانچائیسعید432

نقاشتجسمیعلی اکبر صادقیصادقی لواسانی نیاعلی اکبر433

نوازنده سنتورموسیقیصادقی نژادابوالفضل434

ادبیات نمایشینمایشیصالح پوراردشیر435

خوانندهموسیقیصالح عظیمیکریم436

مرمت آثار تاریخیسنتیصالحی حسن آبادیقدرت اله437

بازیگرسینماصبرکنمهوش438

عکاستجسمیصدرهومن439

نوازنده چنگموسیقیصدر سالکآذرنوش440

نوازنده سنتورموسیقیصدق گوی ثابتسعید441

کارگردانسینماصدیقیوسف442

مدیر فیلمبرداریسینماصدیقمسعود443

بازیگرنمایشیایرج صغیریصغیریابوالحسن444

شبیه خوانینمایشیصفاریان رضائیمرتضی445

بازیگرسینماصفائی پوررضا446

نوازنده پیانوموسیقیصفائیهمهرک447

عکاستجسمیصفرلی امیر حسین448

نورپردازینمایشیصفریعلی449

کارگردانسینماصمدییداله450

مرمت فرش دستبافسنتیصمدی بهرامییوسف451



هنرمندان پیشکسوت عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

خوشنویسی نستعلیقتجسمیصندوق آبادیعلی اشرف452

تصویر سازیتجسمیصندوقیصادق453

نقاشتجسمیصنعتیسید علی محمد454

نقاش موزائیکتجسمیصنعتیسید محمود455

عکاستجسمیصیاد صبورمحمد456

آهنگسازموسیقیضرابیتقی457

طراح دکورنمایشیضرغامیحسن458

بازیگرسینماطاعتی کواریومحمد اله459

فیلمنامه نویسسینماطالبی نژاد محمدیاحمد460

قطاعیتجسمیطاهریسید علی461

بازیگری تئاترنمایشیطاهری اولغالمحسین462

عکاس و فیلمسازیتجسمیطاهری پور اصفهانیمظفر463

هنرهای نمایشینمایشیطباطبائی شفیعیحسینعلی464

ادبیات نمایشینمایشیطبطبائی شفیعیناهید465

نگارگرتجسمیطریقتیمحمد466

نوازنده تار و سه تارموسیقیطالئیداریوش467

نوازنده تارموسیقیطلوعیزیداله468

منبتسنتیطوسیمهدی469

نوازنده ویولنموسیقیروبن طهماسیانطهماسیانسروبن470

کارگردان و بازیگرسینماسیاوش طهمورثطهمورث نیاحسن471

نویسندهنمایشیطیاریمحمود472

نوازندهموسیقیظهیر الدینیابوالقاسم473

عکاسی خبریتجسمیعابدیعلیرضا474

صدابردارموسیقیعابدینقاسم475

عکاستجسمیعارفیکریم476

سرمه دوزیسنتیمحبوبعارفیزینب سادات477

آهنگساز و نوازندهموسیقیعالمیسید رضا478

کارگردانی سینماسینماعالمیاکبر479

نقاشتجسمیعباچی زادهضیاء480

عکاستجسمیعباسی یوسف آباداسماعیل481

مزمت آثار تاریخیسنتیعبداله خان گرجیمهناز482

کاریکاتوریستتجسمیعبدالهی نیااحمد483

شاعرفرهنگیعبدل ملکیانمحمدرضا484

کاریکاتوریستتجسمیعبدیبهمن485

مرمت نسخ خطیسنتیعتیقی مقدممحمد هادی486

مرمت نسخ خطیتجسمیعتیقی مقدممهدی487

منبت چوبسنتیعدالتعبدالحمید488

عکاستجسمیعدلکامران489

سنتیمعماریعربابوالقاسم490

صدا پیشهسینماحسین عرفانیعرفانی پارسائیعبدالحسین491

صدابردارموسیقیعزت بقائیرحیم492



هنرمندان پیشکسوت عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

خواننده کر/تعزیهنمایشیعزیزاحمد493

نمایشیعزیزتقی494

بازیگرنمایشیمحمود عزیزیعزیزی سلدوزمحمود495

اننده.نوازنده و خوموسیقیعسگری پورذوالفقار496

خوشنویستجسمیعطارچیانمحمد حسین497

خوشنویستجسمیعطریانمهدی498

نقاش پشت شیشهتجسمیعظیمامهین دخت499

کارگرداننمایشیعظیمیحسن500

سوزن دوزی بلوچسنتیعظیمی ایرندگانزرخاتون501

بازیگرنمایشیژاله علوعلوشوکت502

تجسمیعلوی وحیدمیرمحمود503

نوازندگی کمانچهموسیقیعلی پورفرج اله504

بازیگرنمایشیعلی زادهشهین505

گوینده رادیونمایشیعلی محمدیمحمد مهدی506

کاریکاتوریستتجسمیجواد علیزادهعلیزاده مقدمجواد507

نقاشتجسمیعمارلوئیخسرو508

نویسندهنمایشیعموزاده خلیلیفریدون509

نوازنده سنتور و اهنگسازموسیقیجلیل عندلیبیعندلیبی سالممحمد جلیل510

معرق چوبسنتیغازیرضا511

خوانندهموسیقیسیمین غانمغانمسیمیندخت512

نویسنده و کارگرداننمایشیغریب پوربهروز513

شاعرفرهنگیشفقغفور زادهمحمد جواد514

نوازندگی دوتارموسیقیغالمرضا آلمه جوقعلی515

خاتم سازسنتیغالمیجالل516

ساز سازموسیقیغمخوار احمدیحسینعلی517

نوازندهموسیقیغوثیمیرزا آغه518

معرق سنگسنتیغیاثمصطفی519

نوازنده نیموسیقیغیوریمنوچهر520

کارگرداننمایشیفتحعلی بیگیداود521

نگارگرتجسمیفخار منفردمهرزمان522

خواننده کرموسیقیشهال میالنیفخر االسالمی میالنیعصمت السادات523

آهنگسازموسیقیفخر الدینیفرهاد524

مجسمه سازتجسمیفخیمیحسین525

شیشه گریسنتیفدائیمحمود526

نقاشتجسمیفرامرزیعلی527

بازیگر و کارگرداننمایشیبهزاد فراهانیفراهانیلطف اله528

نقاشتجسمیفرج تبریزیصادق529

بازیگرنمایشیفرجادجلیل530

صدابردارموسیقیفرجی انزابقاسم531

خوشنویسی شکستهتجسمیفرزبودمحمدعلی532

خوشنویستجسمیفرشباف رواسانیداود533



هنرمندان پیشکسوت عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

ساز سازی سنتیموسیقیفرمانیاسداله534

خوشنویستجسمیفروزنده شهرکیمهدی535

طراح فرشسنتیفرهادیهمرتضی536

آهنگسازموسیقیفرهتشاهین537

ساز سازسنتیفرهمندمحمود538

نوازنده تنبکموسیقیفرهمند بافیمحمود539

بازیگرسینماداریوش فرهنگفرهنگ درخشانیداریوش540

حجم فلزیتجسمیفرید نیاعلی اصغر541

عکاستجسمیفریدونیعلی542

بازیگری طراحی حرکتنمایشیفریدی ماسولهاصغر543

بازیگرنمایشیفضل الهیشمسی544

نقاشتجسمیفضل فرهادیمحمد اسماعیل545

بازیگرنمایشیفقیه منفردمحمد مهدی546

تراش بلور و کریستالسنتیفالح مرادمحمد547

کاشی کاری معرقسنتیفالحیابراهیم548

خوشنویستجسمیفلسفیامیر احمد549

پژوهش هنرنمایشیفنائیانتاج بخش550

بازیگرسینمارضا فیاضیفیاضیعبدالرضا551

خوانندهموسیقیفیاضیداود552

نوازنده ساز های ایرانیموسیقیفیروزیمحمد553

معماری سنتیسنتیفیروزی فرلطفعلی554

شعر طنزفرهنگیفیضناصر555

مرمت نسخ خطیسنتیفیضی رادحسن556

بازیگرسینمامحمد فیلیفیلی حقیقیمحمد557

قلمزنیسنتیفیناستیاناحمد558

نوازنده قیچکموسیقیقادر آتشگرحبیب اله559

کارگردانی تئاترنمایشیقادرینصراله560

تعزیه خواننمایشیقاسمیعالءالدین561

مرمت آثار تاریخیسنتیقائم مقامی دبیر الملکیسید احمد562

خاتم سازسنتیقدوسیمرتضی563

نوازنده ویولنسلموسیقیقربانی عالئیکریم564

خوانندهموسیقیاسفندیار قره باغیقره باغی کریمیاسفندیار565

موافق خوان-تعزیهنمایشیقریان نژاد دره پشتیمظفر566

سینماقریبشاپورخان567

عکاستجسمیقلم سیاهعلی568

تهیه کنندگیسینماقلی پورقاسم569

تراش شیشهسنتیقلیزاده سلوطپرویز570

 مجری و بازیگر تهیه کننده کارگرداننمایشیقنادمجید571

نوازنده ویالنموسیقیمرجان قنبری مهرقنبری مهربتول572

ساز سازموسیقیقنبری مهرابراهیم573

نقاشتجسمیقورچیانکیومرث574



هنرمندان پیشکسوت عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

بازیگرنمایشیکابلیفرزانه575

خوشنویستجسمیکابلییداله576

بازیگرسینماکاسبیمحمد577

شیشه گریسنتیکاشفی مسعودحسین578

کاشیکاری معرقسنتیکاشی تراش اصفهانیمرتضی579

کاشی تراشیسنتیکاشی تراش اصفهانیعباس580

کاشیکاری معرقسنتیکاشی تراش اصفهانیاصغر581

نوازنده دفموسیقیکامکارهوشنگ582

نوازنده سنتورموسیقیکامکاربیژن583

آهنگسازموسیقیکامکارپشنگ584

عکاستجسمیکاوهعلی585

بازیگر و کارگرداننمایشیفردوس کاویانیکاویانی کوثر خیزیفردوس586

بازیگرسینماپروانه معصومیکبودر آهنگیسکینه587

آوازموسیقیکرامتیمحسن588

نورپردازنمایشیکرباسیمحمد589

رهبر ارکسترموسیقیکردبچهعلی اکبر590

البراتوار فیلمسینماکرمیاکبر591

گوینده رادیونمایشیکریم پورمحمد باقر592

بازیگرنمایشیکریمیبهروز593

نقاشیتجسمیکریمیشهرام594

البراتوار فیلمسینماکریمی تبریزعلیرضا595

البراتورسینماکریمیانبهمن596

بازیگرنمایشیکشاورزمحمد علی597

خوشنویستجسمیکشفیسید جعفر598

نقاش و طراحتجسمیپرویز کالنتریکالنتری طالقانیپرویز599

خاتم سازسنتیکالهیکاظم600

کارگردان و بازیگرنمایشیکمال علویرضا601

گچبریسنتیکمالی زادهابوالقاسم602

طراح صحنهنمایشیکوثریپروین603

عکاستجسمیکوچک پورکوچک پور کپور چالیمحمد604

تهیه کننده و کارگردان رادیو و تلویزیوننمایشیکوچوئیآلبرت605

رودوزی سنتیسنتیکوشائی فردزهرا606

نوازنده پیانوموسیقیکوهستانی نژاد طاریمحسن607

طراح فرشسنتیکیان زادمرتضی608

بازیگرنمایشیکیانفرصدیقه609

آئینی و سنتینمایشیفاروق کیانیکیانی پورمحمد فاروق610

نوازندهموسیقیکیانی نژادمحمد علی611

نوازنده سنتورموسیقیکیانی هندیسید عبدالمجید612

کارگرداننمایشیکیانیانداود613

صدابردارسینماکیائینظام الدین614

نوازنده سنتورموسیقیکیائیمیالد615



هنرمندان پیشکسوت عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

خوشنویسی نستعلیقتجسمیگرجستانیمحمد علی616

نوازنده سرنا نوازیموسیقیگرگیج مذکورامیر617

مجسمه سازیتجسمیگروسیانملک دادیار618

بازیگر و کارگردانسینماهوشنگ توکلیگل دوز توکلیهوشنگ619

خاتم سازسنتیگل ریز خاتمیمحمد هادی620

خاتم سازسنتیگل ریز خاتمیمحمد ابراهیم621

خاتم سازسنتیگل ریز خاتمیعبد الخالق622

خاتم سازسنتیگل ریز خاتمیمحمد رحیم623

خوشنویستجسمیگل و بستان فردساسان فر624

خواننده آوازموسیقیگلریزگلپایگانیمحمد علی625

خوانندهموسیقیاکبر گلپاگلپایگانیعلی اکبر626

نوازنده ویولنموسیقیگلستانه زادهمحمد627

تهیه کنندهسینماگمرکیغالمرضا628

نوازنده کمانچهموسیقیگنجه ایداود629

کارگردان نمایشینمایشیگودرزیشکر خدا630

شاعرفرهنگیگورگینتیمور631

نوازنده ویولنموسیقیلشگریمنوچهر632

بازیگرسینمالطفیغالمحسین633

نوازندهموسیقیاسمعلی لطفیلطفی آقگنبداسمعلی634

گرافیستتجسمیلطیفیغالمعلی635

نوازندهموسیقیلقاءمحمد علی636

بازیگرسینمالوالئیحمید637

سوزن دوزی بلوچسنتیمبارکیمهر بی بی638

تصویر گرتجسمیمثقالیفرشید639

فیلمبردارسینمامجاوریغالمرضا640

البراتوار فیلمسینمامجد وفائیجمشید641

مینیاتورتجسمیمجرد تاکستانیاردشیر642

رهبر ارکسترموسیقیجاوید مجلسیمجلسی رودیغالمحسین643

سوزن دوزی سنتیمجیدیعصمت644

کارگرداننمایشیمحامدیمنیژه645

نوازندگی قیچکموسیقیمحب زهیمحمد نور646

مرمت آثار تاریخیسنتیمحبعلیمحمد حسن647

طراح صحنه و لباسنمایشیمحبیپروین648

چهره پردازسینمامحتشمبیژن649

نقاشتجسمیمحجوبی اصیلحسین650

شاعرفرهنگیمحدثی خراسانیمصطفی651

بازیگرنمایشیمحرابیاسماعیل652

سنگ تراشی و حجاریسنتیمحرمیمرسل653

البراتوار فیلمسینمامحققی فردهاشم654

نوازنده سه تارموسیقیعثمان محمد پرستمحمد پرستمحمد عثمان655

نوازنده تارموسیقیهوشنگ ظریفمحمد حسینی ظریفهوشنگ656
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رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

آهنگساز و نوازنده تارموسیقیحسین علیزادهمحمد علی زادهحسین657

عکاستجسمیمحمدیرضا658

نوازنده کالرینتموسیقیمحمدیاکبر659

مجسمه سازتجسمیمحمدیایرج660

نوازنده دوتارموسیقیمحمدیسهراب661

طراح صحنهنمایشیمحمدی فردمحمد رسول662

مخالف خوان-تعزیهنمایشیمحمدی نویسیاسماعیل663

بازیگرسینماسیروس گرجستانیمحمود زاده گرجستانیعلی اکبر664

نقاش قهوه خانه ایسنتیمحمودیحسین665

طراح فرشسنتیمحمودیغالمحسین666

مرمت بناهای تاریخیسنتیمحمودیان جونقانیعلی667

شعرفرهنگیمخبرمهدخت668

صدا پیشهسینمامدقالچینصر اله669

آواز ایرانیموسیقیمراتباحمد670

ساز سازموسیقیمرادیفرمان671

کارگرداننمایشیمرزبانهادی672

خوشنویستجسمیمرزیمحمد علی673

بازیگرنمایشیگالب آدینهمستعانگالب674

خوشنویستجسمیمستوفی الممالکیعباس675

نویسندهفرهنگیمسعودیابوالقاسم676

خواننده آوازموسیقیملک محمد مسعودیمسعودی بروجنیملک محمد677

بازیگرسینمامشایخیجمشید678

نقاشتجسمیمشکین فام فردحسن679

مجسمه سازتجسمیمشهدی زادهعباس680

طراح نورنمایشیمصدقعبدالخالق681

طراح صحنهنمایشیمصور زادهعلی اصغر682

بازیگرسینمامجید مظفریمظفری افشارمجید683

نقاشتجسمیمعتبرمنوچهر684

کارگردان و بازیگرنمایشیمعترفمریم685

عکاستجسمیمسعود معصومیمعصومسید محمد686

فیلمبردارسینمامعصومینقی687

شعرفرهنگیمعلممحمد علی688

مجسمه سازیتجسمیمعماریان اصفهانیقدرت اله689

خوشنویستجسمیمقارن عسگرینیعلی690

صدا پیشهسینمامقامیجالل691

نوازنده ویولنموسیقیمقدسیمحمد692

بازیگرنمایشیمقصودلوسوسن693

بازیگرنمایشیثریا قاسمیمالقاسممولود694

(شکسته)خوشنویستجسمیملک زادهمجتبی695

عکاستجسمیملک عراقیغالمرضا696

عکاستجسمیملک عراقیغالم حسین697
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رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

عکاستجسمیملکیعباس698

صداپیشگیسینماممدوحناصر699

منبتسنتیمنبتیبهرام700

آهنگسازموسیقیمنتظریهادی701

نوازنده کمانچهموسیقیمنظمیدرویش رضا702

عکاسیتجسمیمنعم حق دوستمهدی703

نقاشتجسمیموحدیان عطارمحمد704

نوازنده نیموسیقیمحمد موسویموسوی شوشتریسید محمد کاظم705

ادبیات داستانیفرهنگیموسوی گرمارودیسید علی706

تهیه کنندهسینماموسوی نامقیسید غالمرضا707

نقاشتجسمیموغاریمنوچهر708

بازیگرسینمامهر آورانعزت اله709

نقاش پشت شیشهسنتیمهرآوریداداش710

منبت چوب-معرقسنتیمهرپرورحمیدرضا711

کارگردانسینمامهرجوئیداریوش712

خوانندهموسیقیسهیال مهرعلیمهرعلیمعصومه713

نگارگرتجسمیمهرگانمجید714

سفالگریسنتیمهریعبداله715

پرده خوانینمایشیمیرزاعلیحسن716

تعزیه خواننمایشیمیرزاعلیمهدی717

آهنگسازموسیقیمیرزمانی بافقیسید محمد718

منبت  معرقسنتیمیرطیبیسیدکمال719

بازیگر و کارگرداننمایشیسید غالمرضا میرمعنویمیرمعنوی بیغرضسید غالمرضا720

صدابردارسینمامیرهاشمیسید رضا721

طراح گریمسینمامیهنمهین دخت722

نویسندهفرهنگینادعلیمحمود723

خوانندهموسیقیناصحی تهرانینسرین724

نقاشتجسمیناصری پورمحمد725

عکاستجسمیناطقیاحمد726

خوانندهموسیقیناظریشهرام727

رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینام728

نوازنده نیموسیقیناهیدحسن729

تراش بلور و کریستالسنتینباتی مظلومیابراهیم730

مینا سازیسنتینبویهکیهان731

تهیه کنندگی مستندسینمانجار پیشهمهدی732

فیلمسازسینمااحمد نجفینجفی شوشتریسید احمد733

گوینده رادیونمایشینشیبیمریم734

بازیگرنمایشیانوش نصر ماسولهنصر اله زاده ماسولهانوش735

تعزیه خواننمایشینصر اله کنگرانیرضا736

خوانندهموسیقینصرتیرحمک737

بازیگر و کارگرداننمایشینصیریانعلی738
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رستهرشته هنریشهرتنام خانوادگینامردیف

خوشنویستجسمینظام العلماءجهانگیر739

مینیاتورتجسمینظریاسمعیل740

نوازنده فلوتموسیقینظری سنگرودیابراهیم741

آهنگساز نظامیموسیقینعمتیعلی742

بازیگری و کارگرداننمایشینعمتی پرتویاننصرت743

خوشنویستجسمینعمتی روشنخسرو744

نازک کاریسنتینعمتیانعبدالحمید745

خوشنویسیتجسمینعیمائی عالیایرج746

تراش سنگسنتینگینیمحمد747

خوشنویستجسمینوح سرشتمنوچهر748

خوشنویسیتجسمینوروزی منشناصر749

نگارگرتجسمینوریغالمحسین750

چهره پردازسینمانویدی یکتااکرم751

خوشنویستجسمینیک بخت زاویهاسمعیل752

دوخت های سنتیسنتینیک کارفرخنده753

بازیگرنمایشیآزیتا الچینینیک ناممعصومه754

البراتوارسینمانیک نژادحسن755

نقاشتجسمینیکان پور اکبر756

هنرهای نمایشینمایشینیکخومهوش757

کارگردان و بازیگرسینماوالیجعفر758
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