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هنر شیوه ای از بیان زیبایی  در درون احواالت و احساسات پاک انسانی است. هنر از دیرباز در ایران زمین با حسن  
و عشق و خلق نیکو عجین بوده و این پیوند با زیبایی قرن هاست که جزئی جدایی ناپذیر از تجربه زیستی مردمان 
این اقلیم پهناور است. امروزه توان فرهنگی یک ملت در ایجاد دوام و قوام ماهوی آن بر کسی پوشیده نیست. 
گرچه همه ملت های جهان از پشتوانه فرهنگی خود بهره می برند، اما خورشید تابان فرهنگ ایرانیان قرن هاست 
که با انسانیت و انسان دوستی اصیل خود، همواره مروج عشق و دوستی در جهان بوده و خواهد بود. ریشه های 
فرهنگ غنی و پرصالبت ایران زمین که با اندیشه اسالمی و تعالیم و تراوشات فرهنگی آن آبیاری می شود همواره 
تامین سالمت جسم و جان بشر را اولویت و رسالت خود پنداشته و گستره ای وسیع و لطیف از آموزه های انسانی 
کژی ها و  که بسیاری از  گذری بر مصائب تاریخ بشری، نشان می دهد  را برای ایران عزیز به ارمغان آورده است. 
که هرکجا علم از اخالق و  بد سگالی ها، ناشی از دوری انسان از اخالق و فرهنگ و انسانیت است؛ و چنین است 

فرهنگ تهی گردد، پای علم گلوی انسانیت را می فشارد و فتنه ای تازه رقم می خورد.
بی  گمان؛ شیوع ویروس کرونا در جهان به انسان و جوامع انسانی ثابت کرد که راه شکست این ویروس منحوس 
نه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی است و نه تفکرات نژادپرستانه رایج در بعضی از فرهنگ های سیاست زده 
گمان  غربی، بلکه راه  رهایی از آن تنها ارتقاء فرهنگی جامعه بویژه فرهنگ سالمت و اخالق سالمت است و بی 

برای توسعه ی فرهنگ انسانی یکی از راه های میانبر و اثر  بخش، زبان صریح و جهان شمول هنر است. 
جشنواره بین المللی کارتون "به یاری خدا کرونا راشکست می دهیم" به عنوان بزرگ ترین رویداد هنری جهان با 
موضوع ویروس کرونا در بهبوهه ی مقابله جهانی با این ویروس توانست به خوبی در میان هنرمندان و مردمان 
وحشت زده جهان ایجاد ارتباط نماید و برقراری این ارتباط موجبات انبساط خاطر مردمان جهان و ترویج روحیه 
دستگیری از طریق مشاهده آثار فاخر خلق شده را فراهم نماید. حضور و مشارکت هنرمندان از 88 کشور دنیا ثابت 

کرد که عبور از سختی ها در تمام عرصه ها تنها در وحدت و نوع دوستی ساکنان زمین خالصه می شود.
شایسته است که از تالش های تمامی دست اندرکاران این رویداد عظیم در مجموعه بزرگ وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، حوزه هنری کشور و دیگر سازمان ها که این اتفاق بزرگ را همراهی 

کردند سپاسگزاری نمایم.                                                                                                    

سعید نمکی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

Saeed Namaki
Minister of Health, Treatment 
and Medical Education



Art is a way of expressing the beauty within the pure feeling and states of human. From long 
time ago, art has been associated with virtue, love and good nature in Iran, and this link to 
beauty is an essential part of people’s life in this vast country. The cultural capacity of a nation 
for resilience and durability is obvious to anyone. Although all nations take advantages of their 
cultures, the shining sun of Iranian culture has been propagating love and friendship through 
its philanthropy and humanity.
The roots of cultural richness and firmness has been watered by Islamic thoughts and training, 
which always consider people’s lives and health as their top priority, and brought a wide and 
delicate training to dear Iranian. 
Reviewing all tragedies during the history, one can perceive that many corruptions are the re-
sults of not being connected to humanity, morality and culture, thus, wherever science is devoid 
of morality and culture, it strangles humanity and a new sedition would take place.
Undoubtedly, the contagious of coronavirus proved the way to defeat this malignant virus is 
neither common political power nor economic power, nor the racist thinking of some politicized 
Western cultures, but the only way to get rid of this virus is to promote the culture of a society, 
especially the culture and ethics of health cares, and definitely art is one of the most direct and 
effective ways to develop human culture in an explicit and universal language. 
The international contest “With God’s Help We Will Defeat Coronavirus” is the biggest one 
on the subject of Coronavirus, connecting artists to terrified people around the world brought 
happiness and promoted the spirit of helping others through seeing these worthy artworks. 
The presence and participation of artists from 88 countries proved that overcoming difficulties 
in all fields can only take place through unity and altruism of the inhabitants of the earth.
I would like to appreciate all people collaborated in this great event in Ministry of Health and 
Medical Education, Shiraz University of Medical Sciences, Hoze-Honari and other organiza-
tions that accompanied this great event.



که در دنیای امروز از جایگاهی ویژه برخوردار است. این جایگاه  گویا و جهان شمول است  زبان هنر، زبانی 
کاریکاتور  کارتون و  که با  قابلیت انتشار در رسانه های جمعی همراه می شود بسیار اثرگذار خواهد بود.  زمانی 
که هم قدرت انتشار در رسانه های جمعی را دارد و هم از ظرفیت طنازی و صراحت  از آن جمله هنرهایی ست 
از نگرانی در  ایجاد موجی  کرونا ویروس در جهان و  گسترده  آغاز شیوع  با  بیان برخوردار است. همزمان  در 
کره زمین و تاثیرات قدرتمند آن بر سیستم های سالمت محور، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی  کنان  اذهان سا
و اجتماعی در سراسر دنیا، ایده برگزاری یک اتفاق بزرگ هنری با هدف روحیه بخشی و ایجاد امید در سطح 
جامعه توسط اتاق فکر مدیریت امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شکل گرفت و با توجه به گستردگی و 
مخاطرات روانی در سطح کشور و جهان این ایده و تصمیم به صورت فراخوان تدوین و انتشار یافت تا هم پیام 
کرونا با نگاهی تازه و قابل انتشار به مردم منتقل شود  ها و نکات بهداشتی جهت پیشگیری از ابتال به ویروس 

و هم زمینه ساز کاهش فشار روانی ناشی از شیوع ویروس در میان جامعه گردد.
و حمایت همه  پزشکی شیراز  علوم  دانشگاه  فرهنگی  معاونت  در  و تالش همکاران  متعال  یاری خداوند  با 
که اهتمام ویژه ای به هنر و تولیدات اثرگذار هنری در  جانبه وزیر محترم و فرهیخته، جناب آقای دکتر نمکی 
راستای فرهنگ سازی سالمت در جامعه دارند و همچنین معاون محترم فرهنگی ایشان سرکارخانم دکتر الری 
کارتون "کرونا راشکست می دهیم" به عنوان بزرگ ترین رویداد هنری جهان با موضوع  جشنواره بین المللی 
کرد تا  که توفیق عمل در این فعالیت بزرگ را نصیب ما  کریم  کرونا بسیار خوش درخشید. خداوند متعال را شا
کرونا ایثاری مثال زدنی  کشور هم در خط مقدم مبارزه با ویروس منحوس  مجموعه خدوم بهداشت و درمان 
داشته باشند و هم در خط مقدم فعالیت های فرهنگی و هنری با هدف روحیه بخشی و سالمت روان جامعه 

کارنامه ای درخشان از خود به یادگار گذارند. 
مرکز هنرهای  آقای سیدمسعود شجاعی طباطبایی، مدیر  از زحمات دبیر محترم جشنواره جناب  پایان  در 
کوروش عزیزی، معاون محترم فرهنگی و دبیر اجرایی، جناب  کشور، جناب آقای دکتر  تجسمی حوزه هنری 
آقای دکتر سید حمیدرضا هدایتی مدیر محترم امور فرهنگی و دبیر علمی جشنواره و همچنین جناب آقای 

ع مهذبیه دبیر هنری این رویداد سترگ و همکاران ایشان کمال تشکر را دارم. محمدجواد زار

مهرزاد لطفی
  رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
و رئیس جشنواره

Mehrzad Lotfi
The President of Shiraz 
University of Medical Sciences 
and the director of the Festival



Art has an explicit and universal language which can be more effective through utilizing 
mass media.  Cartoons and caricatures are among those types of arts that can be pub-
lished in mass media and are attractive and explicit. With the outbreak of ongoing global 
pandemic coronavirus which concerned all people around the world and its powerful ef-
fects on health-oriented systems, economic and politic, the idea of holding an art event to 
enhance people’s hope was made in think tank of Cultural Affairs Management in Shiraz 
University of Medical Sciences. Due to the worldwide psychological risks we called for this 
event to convey healthcare messages for prevention and also reduce stress. 
With the help of Almighty God and the efforts of colleagues in the Cultural Department of 
Shiraz University of Medical Sciences and the full support of the superb Minister of Health 
and Medical Education, Dr. Namaki, who have a special interest in art and effective artistic 
productions in order to create a culture of healthcare in society, and his deputy of cultural 
affairs, Dr. Larry, International Cartoon contest “We Defeat Coronavirus” as the world’s 
greatest art event on coronavirus has received a warm welcome.
We thank Almighty God for ministrant healthcare staffs’ success in providing exemplary 
healthcare services and fighting this malignant virus and lifting people’s spirits, this will be 
a brilliant record. 
At the end I appreciate Mr. Sayed Massoud Shojaei Tabatabai’s efforts; the secretary gen-
eral of the contest and the director of Visual Art Center of Hoze-Honari, Dr. Kourosh Azizi, 
Deputy of Culture and Executive, Dr. Sayed Hamid Reza Hedayati, Director of Cultural Af-
fairs and Scientific Secretary of the festival, and Mr. Mohammad Javad Zare Mahzabieh, 
the secretary of the event , and his colleagues.



سیدمسعود شجاعی طباطبایی
 دبیر جشنواره

Masoud Shojaei Tabatabaei
Secretary General

کاریکاتور »ما کرونا را شکست می دهیم« تنها چند روز پس از شیوع آن در  کارتون و  فراخوان مسابقه بین المللی 
ایران اطالع رسانی شد.

کرونا ، توجه و ادای دین  این مسابقه، چند موضوع را در بر می گرفت؛ روحیه بخشی به مردم برای مبارزه با 
کادر درمانی، رعایت مسائل بهداشتی و بخش چهارم  نسبت به مدافعان سالمت یعنی پزشکان، پرستاران و 

هم سیاسی بود.
که ظرف ۴۰روز بیش از چهار  گسترده هنرمندان جهان بی سابقه بود، طوری  از همان روزهای اول، استقبال 

هزارو دویست اثر از ۹۲۳ هنرمند از 88 کشور جهان به دبیرخانه این مسابقه از طریق فضای مجازی رسید.
این یک آمار بی نظیر در سطح جهان است. حضور هنرمندان جهان در این اتفاق بشردوستانه، ستودنی است. 
این مسئله که ایران به عنوان اولین کشور برای بازنمایی مسئله جهانی شیوع ویروس کرونا در عرصه هنر ورود 

پیدا کرد نیز جای تأمل داشت. 
نگاهی به آمار بازدید کننده ها نشان می دهد که  بیشترین شرکت کنندگان از ایران با ۴۳۶ هنرمند ، هنرمندان 
در عین  با ۷۴ هنرمند حضور موثری داشتند،  رتبه سوم هنرمندان چینی  در  و  کننده،  با 8۳ شرکت  ترکیه 
کلمبیا و مکزیک بود، و در اروپا  حال از آمریکای التین این مسابقه شاهد حضور پرتعداد هنرمندان برزیل، 
حضورهنرمندان روسیه ، صربستان، اسپانیا، اوکراین و ایتالیا بسیار قابل توجه است، بنابر این با توجه به 

همین نکته یعنی مشارکت پر تعداد هنرمندان برخی از کشورهای جهان ، تیم داوری معرفی شد.
کارتون  به  کارتونیست و نویسنده از ترکیه به واسطه سابقه، نگاه متعهدانه و ارزشمند در عرصه  اری اوزبک 
کارتون و انیمیشن از چین،  عنوان رئیس هیأت داوران انتخاب شد، لیویی وانگ رئیس انجمن بین المللی 
کارتونیست و رئیس  کودکان از روسیه و مارسیو لیته  کتاب های  کارتونیست و تصویرساز  نیکالو ورونتسوف 
سایت برزیل کارتون از برزیل و اسپیرو رادولویچ کارتونیست و مسئول انجمن کارتونیست های اروپا  Feco دیگر 

اعضای هیأت داوران خارجی این مسابقه را تشکیل دادند.
از ایران نیز آقایان محمدحسین نیرومند، بهرام عظیمی و اینجانب به همراه سلمان مهذبیه به نمایندگی از 

کار داوری را انجام دادیم. وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شیراز 



Call for international cartoon and caricature contest “we defeat coronavirus” started a few 
days after the contagious of coronavirus. Lifting people’s spirit to fight coronavirus, doing 
our duty to thank health defenders (doctors, nurses, medical staffs), helping people for 
healthcare guidance, and considering political issues are among the themes of the con-
tests. 
The contest received unprecedented welcome from artists around the world from early be-
ginning, during 40 days 923 artists sent us more than 4200 artworks from 88 countries via 
social network. 
That was unprecedented. Artists participation in such a philanthropic event is appreciable. 
It is also notable that Iran is the first country considered this issue through art.
Most participants came from Iran (436), the second place of participant goes to Turkish art-
ists (83), and Chinese artists had an effective participation (74), at the same time, there 
was a large presence from Latin America; Brazil, Colombia and Mexico, and European art-
ists from Russia, Serbia, Spain, Ukraine and Italy whose presence is very significant. Due 
to wide participation, jury members were introduced. 
Eray Ozbek, a cartoonist from turkey was selected as a chairman of jury board due to his 
committed view; Liyui Wang the director of international cartoon contests, UYACC; Nikola 
Vorontsov, a cartoonist and illustrator from Russia; Marcio Leite from Brazil, the director of 
Brazil cartoon site; Spiro Radulovic director of cartoon association in Europe, Feco, also 
Mohammad Hossein Niroumand, Bahram Azimi, Massoud Shojai Tabatabai, and Salman 
Mohzabyeh, the Representative of Ministry of Health and Shiraz University of Medical Sci-
ences were from Iran. 
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اعضای هیأت داوران
Jury Members



ارای ازبک
ترکیه / 1321

Eray Ozbek
Turkey / 1942

او متولد شهر موگالی ترکیه است.     
کادمی هنرهای زیبای استانبول می باشد.     غ التحصیل رشته معماری از آ وی فار
او برای مجالت دوره ای و نمایشگاه ها طراحی انجام داده است.    
ازمیر،       -11۹۰ موگال،  برگاما، 1۹88-   -1۹51 است:  موارد  این  شامل  وی  انفرادی  نمایشگاه های 

گجوواچ، ۲۰۰۶، برگاما و  کرا 1۹۹۴، آنکارا و ترنتو، 1۹۹۶- آنتالیا، 1۹۹۹- آنکارا، ۲۰۰۲- ازمیر، ۲۰۰۴- 
ازمیر، ۲۰۰8- کوروم، ۲۰۰۹-ازمیر، ۲۰11- نخجوان، ۲۰15- استانبول، کروشواس.

در سال های اخیر، او پنج نمایشگاه در زمینه های مختلف گرافیک افتتاح نموده است.     
وی برنده 1۲۴ جایزه )88 جایزه بین المللی( از ۲۶ کشور بوده است.    

    He was born in 1942 in Mugla-Turkey. 
    He graduated from the Architectural Branch of the Academy of Fine Arts in Istanbul. 
    He is drawing for periodic magazines and exhibitions.
    His personal exhibitions: 1951- Bergama, 1988-Mugla, 1990-Izmir, 1994-Ankara 

and Trento, 1996-Antalya, 1999-Ankara, 2002- Izmir , 2004-Kragujevac , 2006-Ber-
gama and Izmir, 2008-Corum, 2009-Izmir ,2011-Nahcivan, 2015-Istanbul, 2016-Kru-
sevac. In recent years,He  opened also five more exhibitions in different types of graphics. 

    He  won 124 prizes (88 international) in 26 countries. 
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لیویی وانگ 
چین / 1340

Liuyi Wang 
China  / 1962

دبیرکل انجمن بین المللی فرهنگ و رسانه    
دبیرکل انجمن کمیک و انیمیشن آسیا و اقیانوسیه    
دبیرکل کمیته برگزاری AYACC )مسابقات کمیک و انیمیشن جوانان آسیا(    
مشاور کارگروه وزارتخانه های چین به منظور توسعه صنعت انیمیشن    
استاد مهمان دانشکده انیمیشن دانشگاه ارتباطات چین    
     )Sunchime(سردبیر انتشارات سان چیم
گذشته،      انیمیشن در چین است. در دو دهه ی  و  کارتون  کارشناس برجسته ای در صنعت  وانگ 

کرده است. وی مسئول بیش از پنجاه  کارتون بسیاری شرکت  در فستیوال های انیمشین و مسابقات 
نمایشگاه کارتون و انیمیشن در شهرهای مختلف چین بوده است.

    Secretary-General, Culture & Multimedia International Association 
    Secretary-General, Asian-Pacific Animation & Comic Association
    Secretary-General, Organizing Committee of AYACC (Asian Youth Animation & 

Comic Contest)
    Advisor, China Inter-Ministries Task Force for Development of Animation & Comic Industries 
    Visiting Professor of Animation School of China Communication University
    Editor in Chief of Sunchime Publishing House
    Wang is a leading expert in the creative & cartoon industry in China. In the past two 

decades, he has been involved in various of animation festivals and cartoon competitions 
as well as publishing. He acts as curator for more than 50 different exhibitions in various 
cities of China. 
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مارسیو لیته 
برزیل / 1355

Marcio Leite
Brazil  / 1976

در دهه ۹۰ با وجود تنها 1۶ سال، رسما شروع به انتشار کارتون ها و کاریکاتورهای خود در نشریات نمود.    
در سال ۲۰۰۲، در روزنامه o'pasquim ، شروع به همکاری با کاریکاتوریست و نویسنده معروف زیرالدو     

)Ziraldo( کرد. در همان سال، شروع به رقابت در دانشگاه مودهال )Mood hall( نمود. آثار متعدد وی 
برنده جوایز مسابقات ملی و بین المللی بوده است. در سال ۲۰۰۷، سایت برزیل کارتون را تاسیس نمود.

گالری هنر ی خود را افتتاح نمود.     در سال ۲۰1۲، 
به عنوان داور در بسیاری از مسابقات ملی و بین المللی حضور داشته است. لیته دارای مدرک مشاوره     

در زمینه بازاریابی و رسانه است.

    And in the 90’s, with only 16 years, began to officially publish in the press: cartoons, 
cartoons and cartoons. 

    In 2002, he began collaborating with the newspaper OPASQUIM21, the famous car-
toonist and writer Ziraldo. In the same year, he began to compete in mood halls. 

    They have numerous works awarded in national and international competitions. In 
2007, he founded Brazil Cartoon. 

    In 2012, he inaugurated his first art gallery. 
    He is always invited to participate in national and international juries. Leite holds a de-

gree in media and marketing consulting.



نیکالی ورونتسوف
روسیه / 1334

Nikolay Vorontsov 
Russia  / 1959

از سال 1۹85 تا1۹۹1، بعنوان هنرمند در نشریه کودکان به نام لنین اسپارکس)Lenin sparks( شروع     
کاریکاتوریست تمام وقت  به همکاری نمود. از سال 1۹۹1، در روزنامه راش آور )Rush Hour( به عنوان 
 Komsomolskaya( کایا پراودا کمسومولس  کروکودیل، باس،  کرد. او با مجالتی از قبیل  کار  شروع به 

Pravda(، باالموت و غیره همکاری داشته اشت.
داشته      و خارجی شرکت  داخلی  نمایشگاه  در چندین  و  بوده  روسیه  هنرمندان  اتحادیه  وی عضو 

لیتوانی-1۹8۷،  بلغارستان-1۹8۶،  گابروو،  در  کاریکاتور  مسابقات  برنده ی  هنرمند  این  است. 
تالین،استونی-1۹۹۰، آنکارا، ترکیه-1۹۹5و 1۹۹۷، النس، بلژیک-۲۰۰۰، ایران-۲۰۰۲، توکیو، ژاپن-

1۹۹8 بوده است.

    From 1985 to 1991 he has been working as an artist in the children’s newspaper “Lenin 
sparks” (“Five Corners”), from 1991 he has been working in the socio-political newspa-
per “Rush Hour,” as a full-time cartoonist. Collaborated with the magazines “Crocodile”, 
“Bus”, “Komsomolskaya Pravda”, “Balamut” and others.

    Member of the Union of Artists of Russia, participated in numerous exhibitions in the 
country and cartoons worldwide. Winner of the contest cartoons in Gabrovo, Bulgaria 
-1986, Vilnius, Lithuania - 1987, Tallinn, Estonia - 1990, Ankara, Turkey - 1995, 1997, 
Olense, Belgium - 2000, Tehran, Iran - 2002, Tokyo, Japan - 1998.



اسپیرو رادولوویچ 
صربستان / 1321

Spiro Radulovic
Serbia  / 1942

غ التحصیل دانشکده پزشکی از بلگراد، دانشگاه بلگراد.     فار
او به عنوان دکترای پزشکی، و استاد میکروبیولوژی و انگل شناسی بازنشسته شده است.    
از دوران ابتدایی کاریکاتور را شروع کرد، در سن 1۴ سالگی برای کشیدن کاریکاتور در هفته نامه گلس     

ایستر )صدای ایستریا( در پوال استخدام شد.
کاریکاتور "طاق نصرت" و "عبور" و تصویرگری بیش از 15 کتاب طنز .     انتشار دو کتاب 
مسئول انجمن کاریکاتوریست های اروپا در صربستان FECO و نیز داور چندین مسابقه داخلی و خارجی    
مسابقه      مدیره  و عضو هیئت  بلگراد  در  کالس"  "الکساندر  کاریکاتور  المللی  بین  مسابقه  بنیانگذار 

گجوواچ است. کاریکاتور ضد جنگ در کرا
او بیش از 5۰ جایزه از مسابقات داخلی و خارجی دریافت نموده است، جوایز بزرگ او از مونترال کانادا،     

گابرووو بلغارستان، سینترا پرتغال، کنکوکه هیست بلژیک و بلگراد صربستان بوده است.

    Graduated from Medical faculty in Belgrade, University of Belgrade. As a MD PhD, retired        
    as a professor of Microbiology and Parasitology.
    Professional experience as a cartoonist: He has done cartoons since he was in gram-

mar school, when he was hired at the age of 14 to draw  cartoons for the weekly “ Glas 
Istre“(Voice of Istria) in Pula. 

    He published two book of cartoons “ Triumphal arch“ and “ En passant“ and illustrated 
over 15 books of satirists.

    His work also included membership of the association of cartoonist FECO Serbia, as 
well as participation in a numerous jury panel in country and abroad.

    For his work, he was awarded about 50 times in country and abroad., out of wich main 
award was in Montreal (Canada), Gabrovo (Bulgaria), Sintra (Portugal), Knokke Heist 
(Belgium), Belgrade (Serbia)...
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محمدحسین نیرومند 
مشهد / 1342

Mohammad Hosein Niroumand
Mashhad  / 1964

وی تحصیالت خود را در مقطع لیسانس در رشته طراحی صنعتی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه     
تهران به اتمام رساند. نیرومند فعالیت حرفه ای خود را از سال 1۳۶۴ با نشریات و روزنامه های کثیراالنتشار 
کرد. تدریس و آموزش در دانشکده هنرهای زیبای سازمان صدا و سیما، مشاور هنری وزیر  کشور شروع 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیرعامل انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس، سردبیری و مدیر مسئول نشریه 
کیهان کاریکاتور، تألیف کتاب و مقاله و ... بخشی از فعالیت های نیرومند در عرصه علمیـ  هنری و فرهنگی 
کنون عهده دار دبیری و داوری چندین جشنواره ملی و  کشور تا به امروز است. محمدحسین نیرومند تا 
بین المللی بوده و خود نیز با شرکت در رقابت های هنری مختلف موفق به دریافت جوایز و الواح تقدیری 
متعددی از جمله کسب جایزه طالی هنرمند برگزیده هشت سال دفاع مقدس و همچنین جایزه و مدال 
کتاب دو جلدی دستورالعمل های  کشور ژاپن شده است)1۹85(.  ویژه جشنواره Yomiuri Shimbun  از 

فیل آبی برای ایده یابی از تازه های تألیفات محمدحسین نیرومند است.

    He obtained Bachelor degree in Industrial Design major from the Facul-
ty of Fine Arts of the University of Tehran. Niroumand has started his professional ca-
reer since 1985 with wide circulation newspapers and publications. He has been teach-
ing at the Faculty of Fine Arts of Iran broadcasting university, the art consultant of the 
Minister of Culture and Islamic Guidance, the chairman of the Association of the Revolu-
tionary and Holy Defense Cinema, the editor and chairman of “kayhan caricator”, the au-
thor of the book and article. Mohammad Hossein Niroumand has been the secretary and 
judge of several national and international festivals and has won various awards and prizes  
including the prize and special medal of the Yomiuri Shimbun Festival in Japan (1985), with 
participation in various artistic competitions. The two-volume book of “Blue Elephant’s in-
structions for coming up with new ideas” is the latest work by Mohammad Hosein Niroumand. 
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بهرام عظیمی
تهران / 1345

Bahram Azimi
Tehran  / 1966

فارغ التحصیل رشته صنایع دستی از دانشگاه هنر تهران.    
کاریکاتور، انیمیشن، نقاشی و تصویر سازی از سال      برنده ۹۷ جایزه ملی و بین المللی در رشته های 

1۳۶5 تا کنون.
عضو هیئت داوران بیش از 1۰۰ جشنواره ملی و بین المللی انیمیشن، فیلم و کاریکاتور .    
نویسنده فیلمنامه فیلم های سینمایی »آل« و »تهران 15۰۰«    
انیمیشن      انیمشن و فیلم های  کوتاه  کارگردانی فیلم های  کارگردان فیلم سینمایی »تهران 15۰۰« و 

آموزشی و تبلیغاتی از سال 1۳۷۲ 
کاریکاتور      جشنواره  اول  جایزه   - ایتالیا  آنکونای  کاریکاتور  جشنواره  دوم  جایزه  جوایز:  مهمترین 

پیراسیکابای برزیل - جایزه دوم جشنواره کاریکاتور» اولنس« بلژیک - جایزه دوم جشنواره کاریکاتور» طنز« 
ایتالیا - جایزه ویژه جشنواره کاریکاتور »سورگوت« روسیه و ...

    Graduated in handicrafts from Tehran art university
    He won 97 prizes in national and international festivals for caricature, animation, paint-

ing and illustration since 1986 up to now.
    A member of jury in more than 100 national and international animation, film and car-

icature festivals.
    The screenplay writer of “Aal” and “Tehran 1500”
    Director of “Tehran 1500” film and some short animation films, educational and adver-

tising animation films since 1993 up to now.
    The most important prizes: The second prize of Ancona cartoon festival Italy - The first 

prize of Piracicaba cartoon festival Brazil - The second prize of Olence cartoon festival 
Belgium- The second prize of humor cartoon festival Italy - Special award of Surgut car-
toon festival Russia, ...



سیدمسعود شجاعی طباطبایی
تهران / 1342

Masoud Shojai Tabatabai
Tehran  / 1964

وی فارغ التحصیل مقاطع لیسانس نقاشی و فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه های تهران و تربیت مدرس     
کاریکاتور موفق به دریافت نشان مفاخر  است. شجاعی طباطبایی طی سال ها فعالیت هنری و خلق آثار 
تجسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گردید و با حضور در جشنواره ها و رقابت های هنری ملی و بین المللی 
کارتون  موفق به دریافت جوایز و الواح تقدیری متعددی شده است؛ از جمله جایزه ویژه مسابقه بین المللی 
کارتون لیتوانی)1۹۹۳(. از دیگر فعالیت های  آیدین دوغان ترکیه)1۹۹۷( و جایزه سوم مسابقه بین المللی 
سیدمسعود شجاعی در عرصه فرهنگ و هنر می توان به مدیریت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، 
مدیریت خانه کاریکاتور ایران، سردبیری مجله های کاریکاتور و ایران کارتون، تدریس در دانشکده های هنر، 
کرد.  شجاعی  کمیک جهانی پنسیلوانیا، برنامه ریزی جشنواره ها و ... اشاره  دبیر بخش آسیایی فصلنامه 
حضوری فعال در هیئت داوران بیش از هشتاد جشنواره  و رویداد ملی و بین المللی داشته است.  وی در سال 

1۳۹5 نیز موفق به اخذ جایزه »مرد سال هنر انقالب« از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی گردید.

    He completed bachelor’s degree in painting and master’s degree in graphic art at Teh-
ran University and Tarbiat Modarres (teacher-training university). Shojai Tabatabai has 
had active involvement in the field of art and caricature in national and international art  
festivals and competitions. He has received different awards and honors, including: the 
first prize of Aydin Dogan International Cartoon Competition (1997) and Third Prize at Lith-
uania’s International Cartoon Contest (1993). Other activities of Sayyed Masoud Shojai in 
the field of culture and art include the management of the Visual Art center of Hozeh-Ho-
nari, Iranian House of Cartoon, the chief editor of the “Cartoons and Iran Cartoon” maga-
zines, teaching at the Faculty of Arts, the Secretary of the Asian Section of the Pennsylva-
nia Comics Quarterly, the programmer of Festivals and ... Shojaei has been judge at more 
than 80 national and international festivals and events. In 2016, he also won the «Man of 
the Year for the Revolution’s art» award from Islamic development Organization.



محمدجواد زارع مهذبیه 
شیراز / 1362

Mohammad Javad Zare Mohazabieh
Shiraz  / 1983

کارتونیست، نقاش    
کارشناسی ارشد نقاشی    
مدیر واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان فارس سالهای 8۹ و۹5 و۹۶    
دبیر انجمن هنرهای تجسمی استان فارس ۹8-۹۹     
کبر)ع( 8۶     جوان برتر فرهنگ و هنر در جشنواره ملی حضرت علی ا
دبیر جشنواره ملی کاریکاتور فرهنگ شهروندی ۹۲    
دبیر جشنواره ملی کاریکاتور یک قرن سکوت ۹5    
کاریکاتور حوزه هنری فارس از 8۴ تا ۹۰     مدیر و موسس خانه 
داوری جشنواره های متعدد داخلی و خارجی    
کاریکاتور محیط زیست،      کاریکاتور زخم زیتون 8۶، مقام اول جشنواره استانی  مقام اول جشنواره 

مقام اول کارتون در جشنواره بین المللی سیمرغ ۹۷

    Caricaturist and painter, He was graduated in Master of painting.
    Director of the visual arts unit of Fars Hozeh Honari, in 2010, 2016, 2017
    Secretory of Fars visual arts association, in 2019, 2020
    The dominant youth of Art and culture in Ali Akbar national Festival, in 2007
    Secretary of national citizenship culture cartoon festival in 2013
    Secretary of national “A century of Silence” cartoon festival in 2016
    Secretary of national Human and Insects Cartoon festival in 2019
    Director and founder of Cartoon  house of Fars Hozeh Honari in 2005-2011
    Jury Member in Iran and Foreign Countries
    He Won The first prize of 8th national Health Ministry cartoon festival in 2016, The first 

prize of Olive wound cartoon festival in 2007, The first prize of Province the Environment 
cartoon festival , The first prize of International Simurgh cartoon festival in 2018
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 جــــوایـــــز:

نفر اول: 15۰۰ یورو به همراه تندیس و لوح تقدیر
نفر دوم : 1۰۰۰ یورو به همراه تندیس و لوح تقدیر
نفر سوم : 5۰۰ یورو به همراه تندیس و لوح تقدیر

ــغ دو  ــر مبل ــه هفــت نف ــی  ب ــدان ایران ــژه هنرمن ــه دلیــل مشــارکت وی ب
ــوح یادمــان اهــدا خواهــد شــد. میلیــون تومــان بــه همــراه ل

Prizes:

First: 1500 € + Trophy+ honorable mention
Second: 1000 €+ Trophy+ honorable mention
Third: 500 €+ Trophy+ honorable mention

Due to the special participation of Iranian artists, 
seven participants were awarded 20 million Rials 
along with honorable mentions.

A total more than 4200 works by 923 artists from 88 countries were submitted to the competition 
secretariat and after Judging the works, 388 works were selected and attended the exhibition.

  مجموعا بیش از 4200 اثر از 923 هنرمند از 88 کشور جهان به دبیرخانه مسابقه رسید و پس از قضاوت داوران 
388 اثر برگزیده شد و به نمایشگاه راه یافت.
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مسابقه بین المللی کارتون
ماکروناراشکستمیدهیم
International Cartoon Contest

1 3 9 9 -   2 0 2 0
We Defeat Coronavirus



آثار برگزیده
Selected Artworks



25 جایزه اول    علی رادمند     ایران  
25    First Prize   Iran   Ali Radmand

33 جایزه دوم    برزیل   کائو گومز   
33   Second Prize   Brazil   Cau Gomez

58 جایزه سوم    بلژیک   استفان پروویژن  
58   Third Prize   Belgium   Stefaan Provijn

70 لوح تقدیر    ایران   علی راسترو   
70   honorable mention   Iran   Ali Rastroo

74 لوح تقدیر    ایران   علیرضا پاکدل  
74   honorable mention   Iran   Alireza Pakdel

85 لوح تقدیر    ایران   سهیل محمدی  
85   honorable mention   Iran   Soheil Mohammadi

90 لوح تقدیر    ایران   محمود آزادنیا  
90   honorable mention   Iran   Mahmood Azadnia

163 لوح تقدیر    ایران   سجاد رافعی  
163   honorable mention   Iran   Sajad Rafei

187 لوح تقدیر    ایران   منصوره دهقانی  
187   honorable mention    Iran  Mansoure Dehghani

200 لوح تقدیر    ایران   مجید امینی   
200   honorable mention   Iran   Majid Amini

Page / صفحه  Prize / جایزه  Country / کشور    Name / نام



علی رادمند / ایران
Ali Radmand/ Iran

Fi
rs

t P
riz

e -
ل 

 او
زه

جای



26

لوک دسچیمائکر / بلژیک / فینالیست
 Finalist / Belgium / Luc Descheemaeker 



27

هیجابی دمیرچی / ترکیه / فینالیست
 Finalist / Hicabi Demirci/ Turkey



28

علی راسترو / ایران
Ali Rastroo / Iran

کوستل پاتراسکان / رومانی/ فینالیست
Finalist / Costel Patrascan/ Romania
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30

زازا لئوناردو / ایتالیا / فینالیست
 Finalist / Zaza Leonardo/ Italy



31

ابراهیم تونکای / ترکیه / فینالیست
Finalist / Ibrahim Tuncay/ Turkey



32

فرزانه وزیری تبار / ایران / فینالیست
Finalist / Farzane Vaziritabar/ Iran
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کائو گومز / برزیل
 Cau Gomez / Brazil



34

هائو یانپنگ / چین
Hao Yanpeng/ China



35

عمر کام / ترکیه
Omer Cam / Turkey



36

دوریان آرتورو استرادا آرویو / پرو
Dorian Arturo Estrada Arroyo/ Peru



37

ایمان نوری نجفی / ایران
Iman Nouri Najafi/ Iran



38

محسن جعفری / ایران
Mohsen Jafari/ Iran



39

آسیر سانز / اسپانیا
Asier Sanz / Spain



40

کارلوس ترامر / آمریکا
Carlos Trumer / USA



41

آناتولی رادین / روسیه
Anatoly Radin/ Russia



42

فو نگوین / آمریکا
Phu Nguyen/ USA

سامان صولی / ایران
Saman Souli/ Iran

اکبر ترابپور / ایران
Akbar Torabpour/ Iran

رینریو تامایو / کوبا
Reynerio Tamayo/ Cuba



43

گاتیس اسلوکا / لتونی
Gatis Sluka/ Latvia



44

سرگئی تونین / روسیه / فینالیست
Finalist / Sergei Tunin/ Russia



45

لوییس کالوو / کاستاریکا
Luis Calvo/ Costa Rica
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47

بهاره زارع / ایران
Bahreh Zare/ Iran

سامان ترابی / ایران / فینالیست
Finalist / Saman Torabi/ Iran 



48

لورنس وان گروپ / هلند
Laurens Van Gurp/ Netherlands



49

یان کایی / چین
Yan Kai/ China



50

امید سالمی / ایران
Omid Salami/ Iran



51

رینریو تامایو / کوبا
Reynerio Tamayo/ Cuba



52

امیرحسین جعفری نژادیان / ایران
Amir Hossein Jafari Nejadian/ Iran

جوراج کرومپولک / اسلواکی
Juraj Krumpolec/ Slovakia

والریو کورتو / مولداوی
Valeriu Kurtu/ Moldava
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جوزه آنتونیو کاستا / برزیل
Jose Antonio Costa/ Brazil

سیوال اینستین / برزیل
Cival Einstein/ Brazil

روبرتو سرجیو رودریگوئز / کوبا
Roberto Sergio Rodriguez/ Cuba



54

رسول حاجی زاده / ایران
Rasool Hajizadeh/ Iran



55

عماد صالحی / ایران
Emad Salehi/ Iran
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57

سیران جفرلی / آذربایجان / فینالیست
 Finalist / Seyran Caferli/ Azerbaijan

اوگوز دمیر / ترکیه
Oguz Demir/ Turkey



استفان پروویژن / بلژیک
Stefaan Provijn/ Belgium
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59

علی رادمند / ایران
Ali Radmand/ Iran



60

آنتونیو سانتوس / پرتغال
Antonio Santos/ Portugal



61

مهدی عزیزی / ایران
Mehdi Azizi/ Iran

والری موموت / اوکراین
Valery Momot/ Ukraine

سید راشد امام تانمویی / بنگالدش
Syed Rashad Imam Tanmoy/ Bangeladesh



62

جیتت کاستانا / اندونزی
Jitet Kustana/ Indonesia



63

لوک ورنیمن / بلژیک
Luc Vernimmen/ Belgium



64

استبان بالزانو / آرژانتین
Esteban Balzano/ Argentina



65

ناجی بناجی / مراکش
Naji Benaji/ Morocco



66

نیکال لیستس / کرواسی
Nikola Listes/ Croatia



67

علیرضا پاکدل / ایران
Alireza Pakdel/ Iran



68

جی بوسکو / برزیل
Joao Bosco Jaco de Azevedo/ Brazil



69

منکس کام / ترکیه
Menekse Cam/ Turkey

ساالر عشرت خواه / ایران
Salar Eshratkhah/ Iran

گالو پاردس / اکوادور
Galo Paredes/ Ecuador



70

علی راسترو / ایران / لوح تقدیر
Honorable Mention / Ali Rastroo/ Iran



71

لی جینگ شان / چین / فینالیست
Finalist / Li Jingshan/ China



72

مهناز یزدانی / ایران / فینالیست
Finalist / Mahnaz Yazdani/ Iran



73

عابدین زائنال / اندونزی
Abidin Zaenal/ Indonesia



74



75

علیرضا پاکدل / ایران / لوح تقدیر
Honorable Mention / Alireza Pakdel/ Iran

جوردن پاپ ایلیوف / مقدونیه
Jordan Pop-Iliev/ Macedonia



76

علیرضا پاکدل / ایران
Alireza Pakdel/ Iran



77

والدیمیر کازانوفسکی / اوکراین
Vladimir Kzanevsky/ Ukraine



78

لو نان / چین
Lu Nan/ China



79

اوگوز گورل / ترکیه
Oguz Gurel/ Turkey



80

نناد اوستوجیک نئو / کرواسی
Nenad Ostojic Neo/ Croatia



81

کیائو وی / چین
Qiao Wei/ China



82

والنتین دروژینین / روسیه / فینالیست
Finalist / Valentin Druzhinin/ Russia



83

کنی اوموتوشو / نیجریه
Kenny Omotosho/ Nigeria

ویسام اسد / سوریه
Wissam Asaad/ Syria

آدریان پالماس / آرژانتین
Adrian Palmas/ Argentina



84

وانگ کی / چین
Wang Qi/ China



85

سهیل محمدی / ایران / لوح تقدیر
Honorable Mention / Soheil Mohammadi/ Iran



86

آگنر بوتن نتو / برزیل / فینالیست
Finalist / Agenor Bottene Neto/ Brazil



87

دارکو درلجویچ / مونتنگرو / فینالیست
Finalist / Darko Drljevic/ Montenegro



88

چن زوجون / چین
Chen Xuejun/ China

برادی ایزکیردو / کوبا
Brady Izquierdo/ Cuba

پاسکال کیرچمایر / اتریش
Pascal Kirchmair/ Austria



89

لیز فرانکا / برزیل
Liz Franca/ Brazil



90

محمود آزادنیا / ایران / لوح تقدیر
Honorable Mention / Mahmood Azadnia/ Iran



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

91

کالس پیتر / اتریش
Klaus Pitter/ Austria

فرانسیسکو خاویر اولئا / شیلی
Francisco Javier Olea/ Chile

رائول زولتا / کلمبیا
Raul Zuleta/ Colombia



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

92



93

محمدحسین اکبری / ایران
Mohammad Hosain Akbari/ Iran

برونو لوپ / برزیل / فینالیست
Finalist / Bruno Luup/ Brazil



94

موسی ککلیک / ترکیه
Musa Keklik/ Turkey

کورسات زامان / ترکیه
Kursat Zaman/ Turkey

سامان احمدی / ایران
Saman Ahmadi/ Iran



95

مارسین بوندارویکسز / لهستان
Marcin Bondarowicz/ Poland



96

سزسالو پرززاک / لهستان
Czeslaw Przezak/ Poland



97

واسکو گارگالو / پرتغال
Vasco Gargalo/ Portugal



98

گرگلی باسکا / مجارستان
Gergely Bacsa/ Hungary



99

حیکمت سیل / ترکیه
Hikmet Cil/ Turkey



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

100

هکتور ساالس / برزیل
Hector Salas/ Brazil

حبیب صادقی / ایران
Habib Sadeghi/ Iran

یو لیاند / چین
Yu Liand/ China

مارک وینتر / انگلیس
Mark Winter/ UK



101

اسماییل کار / ترکیه
Ismail Kar/ Turkey

عفت امجدی پور / ایران
Efat Amjadipoor/ Iran



102

فرانتیزک بوجنیکان / اسلواکی
Frantisek Bojnican/ Slovakia



103

هانس دیریک / بلژیک
Hans Dierick/ Belgium



104

آرمن هامونانگان / اندونزی
Armen Hamonangan/ Indonesia



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

105

فاروق روحی / ایران
Faroogh Roohi/ Iran



106

لجاندرو فالکو / کوبا کارلوس آ
Carlos Alejandro Falco/ Cuba

گوایکو / برزیل
Guaico/ Brazil



107

گالیم بورانبایوف / قزاقستان
Galym Boranbayev/ Kazakestan



108

سبحانی شایک / هندوستان
Subhani Shaik/ India



109

علی شور / ترکیه
Ali Sur/ Turkey



110

ابوالقاسم طحانیان / ایران
Abolghasem Tahanian/ Iran



111

میرو جئوجیوسکی / مقدونیه
Miro Georgievski/ Macedonia

علی آریانفر / ایران
Ali Aryanfar/ Iran



112

کارلوس جورج / برزیل
Carlos Jorge/ Brazil



113

مارکو کوسوا / اسلوونی
Marko Koceva/ Slovenia

ساسا دیمیتریجویچ / صربستان
Sasa Dimitrijevic/ Serbia

حسین پورشمسیان / ایران
Hossein Pourteymourian/ Iran



114

جوآو زرو / برزیل
Joao Zero/ Brazil



115

سانتیاگو نلتایر / برزیل
Santiago Neltair/ Brazil



116

سجاد جعفری / ایران
Sajjad Jafari/ Iran



117

ناهید مقصودی / ایران
Nahid Msghsoudi/ Iran



118

عبدل لطیف االیادی / مراکش
Abdellatif Elayyady/ Morocco



119

جعفر نیازی / ایران
Jafar Niazi/ Iran



120

المایل کوالمی / آذربایجان
Elmail Qulami/ Azerbaijan



121

علی قناعت / ایران
Ali Ghanaat/ Iran



122

محمد ضیاف الدین ایفوئد / اندونزی
Muhammad Syaifuddin Ifoed/ Indonesia

امیرحسین پروین / ایران
Amirhossein Parvin/ Iran



123

فرامرز کشتکار / ایران
Faramarz Keshtkar/ Iran



124

وو زو / چین
Wu Xu/ China



125

لمان رینر اهرت / آ
Rainer Ehrt/ Germany



126

دیگو هررا (یایو) / کانادا
Diego Herrera (Yayo)/ Canada

دمیترو اسکاژنیک / اوکراین / فینالیست
Finalist / Dmytro Skazhenyk/ Ukraine



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

127



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

128



129

سعید چاواری / ایران
Saeed Chavari/ Iran



130

میشل مورو گومز / کوبا
Michel Moro Gomez/ Cuba



131

رفعت الخطیب / اردن
Rafat Alkhateeb/ Jordan



132

روسم سم / مالزی
Rossem Sem/ Malaysia



133

محمدرضا خاتمیان راد / ایران
Mohammadreza khatamian Rad/ Iran



134

آرتورو روساس / مکزیک
Arturo Rosas/ Mexico



135

یوکسل سنگیز / ترکیه
Yuksel Cengiz/ Turkey

رنه بوشه / فرانسه
Rene Bouschet/ France



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

136

عبداهلل ابنو تلحاح / اندونزی / فینالیست
Finalist / Abdullah Ibnu Thalhah/ Indonesia



137

اشرفول اسالم / بنگالدش
Ashrafull Islam/ Bangeladesh



138

تسوچو پیف / بلغارستان
Tsocho Peev/ Bulgaria



139

ایوان لیرا / ونزوئال / فینالیست
Finalist / Ivan Lira/ Venezuela



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

140



141

حامد الغائب / بحرین
Hamad Al Gayeb/ Bahrain

شهرام شیرزادی / ایران
Shahram Shirzadi/ Iran



142

سیدیاسین حسینی / ایران
Seyyed Yasin Hosseini/ Iran



143

میگوئل مورالس مادریگال / کوبا
Miguel Morales Madrigal/ Cuba

رامیرو زاپاتا / کلمبیا
Ramiro Zapata/ Colombia

فرد اوزانان / برزیل
Fred Ozanan/ Brazil



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

144

اخسان دویونو / اندونزی
Ikhsan Dwiono/ Indonesia



145

مجتبی فیضی / ایران
Mojtaba Faizi/ Iran



146

شیرین قلیپور / ایران
Shirin Gholipour/ Iran

جیلیانگ وو / چین
Jiliang Wu/ China



147

سمیه شوقی / ایران
Somayeh Shoghi/ Iran

صبا سلطانیان / ایران
Saba Soltanian/ Iran



148

مهدی اکبری / ایران
Mahdi Akbari/ Iran



149

علی رادمند / ایران
Ali Radmand/ Iran



150

محمدعلی رجبی / ایران
Mohammad Ali Rajabi/ Iran



151

میخاییل کونتوریس / یونان / فینالیست
Finalist / Michael Kountouris/ Greece



152

مهدی اکبری / ایران / فینالیست
Finalist / Mahdi Akbari/ Iran



153

والریو کورتو / مولداوی
Valeriu Kurtu/ Moldava

داوود افرازی / ایران
Davood Afrazi/ Iran



154

سزناسی فرنک / مجارستان
Szenasi Ferenc/ Hungary



155

وادیم سیمینوگا / اوکراین
Vadim Siminoga/ Ukraine



156

علی شعبانی / ایران
Ali shabani/ Iran

لی بوتینگ / چین
Li Boting/ China

منوج چوپرا / هندوستان
Manoj Chopra/ India



157

پیمان عدالتی / کانادا
Peyman Edalati/ Canada

هانی عبدالجواد / مصر
Hani Abdelgawwad/ Egypt

عبدالقانی داهدوح / مراکش
Abdelghani Dahdouh/ Morocco



158

الرایاح اومیادی / سودان / فینالیست
Finalist / Elrayah Ombaddi/ Sudan



159

عثمانی سیمانکا / کوبا
Osmani Simanca/ Cuba

مهسا اسکندری / ایران
Mahsa Eskandari/ Iran

ایگور اسمیرنوف / روسیه
Igor Smirnov/ Russia

مژگان حسینی / ایران
Mojgan Hosseini/ Iran



160

سعید بنازاده مقدم / ایران
Saeed Banazadeh Moghadam/ Iran

ثاراهلل جعفری / ایران
Sarallah Jafari/ Iran



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

161

فرزانه نوری / ایران
Farzaneh Noori/ Iran



162

محمد حبیبی / ایران
Mohammad Habibi/ Iran



163

سجاد رافعی / ایران / لوح تقدیر
Honorable Mention / Sajad Rafei/ Iran



164

ایزابال کوالسکا / لهستان / فینالیست
Finalist / Izabela Kowalska/ Poland



165

یلدا هاشمی نژاد / ایران
Yalda Hasheminezhad/ Iran



166

ایگور وارچنکو / قبرس / فینالیست
Finalist / Igor Varchenco/ Cyprus



167

اولگ لوکتیف / اوکراین
Oleg Loktev/ Ukraine



168

فاوضی مورسی / مصر
Fawzy Morsy/ Egypt

لکساندر اشمیدت / روسیه آ
Alexander Shmidt/ Russia



169

کنستانتین کازانچف / اوکراین
Konstantin Kazanchev/ Ukraine



170

انریکو بیوندی / ایتالیا
Enrico Biondi/ Italy



171

حسین نقیب / ایران
Hossein Nagheeb/ Iran

زهرا جسمانی / ایران
Zahara Jesmani/ Iran

لوییس ادواردو لئون / کلمبیا
Luis Eduardo Leon/ Colombia



172

میشل مورو گومز / کوبا / فینالیست
Finalist / Michel Moro Gomez/ Cuba



173

سیدمحمدجواد طاهری / ایران
Seyyed Mohammadjavad Taheri/ Iran



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

174

آنتونیو رودریگوئز / مکزیک
Antonio Rodriguez/ Mexico



175

سجاد رافعی / ایران
Sajad Rafeei/ Iran

محمود برخورداری / ایران
Mahmoud Barkhordari/ Iran

علی پوراحمد جکتاجی / ایران
Ali Pourahmad Jaktaji/ Iran



176

یوگسالو والهویچ / صربستان / فینالیست
Finalist / Jugoslav Vlahovic/ Serbia



177

محبوبه پاکدل / ایران
Mahboobeh Pakdel/ Iran



178

واسکو گارگالو / پرتغال
Vasco Gargalo/ Portugal

سان شن یینگ / چین
Sun Shen Ying/ China



179

ایگور کوندنکو / اوکراین
Igor Kondenko/ Ukraine



180

سبحانی شایک / هندوستان
Subhani Shaik/ India

عماد سانونی / مراکش
Imad Sanouni/ Morocco

احمد خلیل هادی / عراق
Ahmed Khalil Hadi/ Iraq

قباد امامی فرد / ایران
Ghobad Emamifard/ Iran



181

مهدی عزیزی / ایران / فینالیست
Finalist / Mehdi Azizi/ Iran



182

فنو / مالزی
Pheno/ Malaysia



183

محسن جعفری / ایران / فینالیست
Finalist / Mohsen Jafari/ Iran



184

سوتیریس تاسیوپولوس / یونان
Sotiris Tasiopoulos/ Greece



185

ندا تنهایی مقدم / ایران
Neda Tanhai Moghadam/ Iran

ادنان جابیر / مراکش
Adnan Jabir/ Morocco



186

لکساندر بارابانشچیکوف / اوکراین آ
Alexander Barabanshchykov/ Ukraine



187

منصوره دهقانی / ایران / لوح تقدیر
Honorable Mention / Mansoure Dehghani/ Iran 



188

فرنوش باورصاد / ایران
Farnoosh Bavarsad/ Iran

سامان ترابی / ایران
Saman Torabi/ Iran



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

189



190

عارف نیازی / ایران
Aref Niazi/ Iran

بهمن جاللی / ایران
Bahman Jalali/ Iran



191

سرگئی بلوزروف / روسیه
Sergei Belozerov/ Russia



192

مسعود ماهینی / ایران
Masoud Mahini/ Iran



193

مهدی عزیزی / ایران
Mehdi Azizi/ Iran



194

آسیر سانز / اسپانیا
Asier Sanz/ Spain

میلنکو کوزانویچ / صربستان
Milenko Kosanovic/ Serbia



195

احمت یازیسی / ترکیه
Ahmet Yazici/ Turkey

فرناندو پیکا / کلمبیا
Fernando Pica/ Colombia



196

فادی ابو حسن / نروژ
Fadi Abou Hassan/ Norway



197

آندریا پکچیا / ایتالیا
Andrea Pecchia/ Italy



198

علیرضا پاکدل / ایران
Alireza Pakdel/ Iran

آدرا / برزیل
Edra/ Brazil



199

طراوت نیکی / ایران / فینالیست
Finalist / Teravat Niki/ Iran



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

200

مجید امینی / ایران / لوح تقدیر
Honorable Mention / Majid Amini/ Iran 



201

مارکو دو آگوستینو / ایتالیا
Marco D'Agostino/ Italy



202

پدرو ایبیرو فرییرا / پرتغال
Pedro Ribeiro Ferreira/ Portugal



203

شهید عتیق / افغانستان
Shahid Atiqullqh/ Afghanistan

لمان ریدها اچ ریدها / آ
Ridha H. Ridha/ Germany



204

فائز علیدوستی / ایران
Faez Alidousti/ Iran



205

جابر صابر قادر / عراق
Jabar Saber Qader/ Iraq

محمد ایدهم / سنگاپور
Mohamad Idham/ Singapore



206

محدثه جویباری / ایران
Mohadese Joybari/ Iran



207

گرگلی باسکا / مجارستان
Gergely Bacsa/ Hungary



208

محسن چخماقی / ایران
Mohsen Chakhmaghi/ Iran

خدایار نارویی / ایران
Khodayar Narouei/ Iran



209

الگون / ایرلند ویرجینا کارباس آ
Virginia Cabras Alagon/ Ireland



210

توشو بوروکویچ / صربستان
Toso Borkovic/ Serbia



211

اورهان کازان اوغلو / ترکیه
Orhan Kazanoglu/ Turkey



212

مهناز یزدانی / ایران
Mahnaz Yazdani/ Iran



213

آرمن هامونانگان / اندونزی / فینالیست
Finalist / Armen Hamonangan/ Indonesia



214

هاکان کالس / ترکیه
Hakan Kelas/ Turkey



215

لیسجا ویسزورک / لهستان آ
Alicja Wieczorek/ Poland



216

آگوس ویدودو / اندونزی
Agus Widodo/ Indonesia



217

امید سالمی / ایران
Omid Salami/ Iran

محمود نظری / ایران
Mahmood Nazari/ Iran

نوراهلل سیمسک / ترکیه
Nurullah Simsek/ Turkey



218

هکتور ساالس / برزیل / فینالیست
Finalist / Hector Salas/ Brazil



219

سیدروح اهلل میرمحمدی / ایران
Seyed Rouhallah Mirmohammadi/ Iran



220

احمت اوزتورک لونت / ترکیه
Ahmet Ozturklevent/ Turkey



221

حمید صوفی / ایران
Hamid Soufi/ Iran

بامبنگ مارساتریانتورو / اندونزی
Bambang Marsatriantoro/ Indonesia



222

لکساندر دوبوفسکی / اوکراین آ
Alexander Dubovsky/ Ukraine



223

سرگئی بلوزروف / روسیه
Sergei Belozerov/ Russia



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

224



225

آرس / کوبا
Ares/ Cuba

علیرضا کریمی مقدم / ایران
Alireza Karimi Moghadam/ Iran



226

مظفر یولچیبوئف / ازبکستان
Muzaffar Yulchiboev/ Uzbakistan

پویا عبدلی / ایران
Pouya Abdoli/ Iran



227

مانوئل آریاگا / اسپانیا
Manuel Arriaga/ Spain



228

صادیک پاال / ترکیه
Sadik Pala/ Turkey



229

گوران دیواک / صربستان
Goran Divac/ Serbia



230

علی فرید رادپور / ایران
Ali Faridradpour/ Iran



231

لجاندرو / فیلیپین جولیوس ری آ
Julius Rey Alejandro/ Philipines

ویجای کومار / هندوستان
Vijay Kumar/ India

جانی آمبو هنسن / فیلیپین
Johnny "Ambo" Henson/ Philipines

ژانگ کیانگ / چین
Zang Qiang/ China



232

احمدرضا سهرابی / ایران
Ahmad Reza Sohrabi/ Iran



233

آرس / کوبا / فینالیست
Finalist / Ares/ Cuba



234

بوریک ارگین / ترکیه
Burak Ergin/ Turkey



235

منصوره دهقانی / ایران
Mansoure Dehghani/ Iran



236

دودی اسواهیودی / اندونزی
Doddy Iswahyudi/ Indonesia

محمدرضا حق شناس / ایران
Mohammadreza Haghshenas/ Iran



237

کریستوفر نیتی / تانزانیا
Christopher Nyiti/ Tanzania



238

سعیت مونزور / ترکیه
Sait Munzur/ Turkey



239

واسکو گارگالو / پرتغال / فینالیست
Finalist / Vasco Gargalo/ Portugal



240

والنتین دروژینین / روسیه
Valentin Druzhinin/ Russia

اوکتاو اوگورینو / رومانی
Octav Ungureanu/ Romania



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

241

تیاگو لوکاس / برزیل
Thiago Lucas/ Brazil

آموریم / برزیل
Amorim/ Brazil



242

مریم محبی / ایران
Maryam Mohebbi/ Iran

محمود آزادنیا / ایران
Mahmood Azadnia/ Iran



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

243



244

لو هیک / الجزایر
Le Hic/ Algeria

لی کیانگ / چین
Liu Qiang/ China

سوتارجو / اندونزی
Sutarjo/ Indonesia



245

بهرام ارجمندنیا / ایران
Bahram Arjomandnia/ Iran

زهرا مقدم / ایران
Zahra Moghadam/ Iran

زیگمونت زارادکی / لهستان
Zygmunt Zaradkie/ Poland



246

ویکتور هولوب / اوکراین
Victor Holub/ Ukraine



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

247

آندرسن دلفینو / برزیل
Anderson Delfino/ Brazil



248

فرهاد رحیم قراملکی / ایران
Farhad Rahim Gharamaleki/ Iran



249

مروا ابراهیم / مصر
Marwa Ibrahim/ Egypt

بهناز بختیاری / ایران
Behnaz Bakhtiyari/ Iran



250

کریستین میهایلسکو / رومانی
Cristian Mihailescu/ Romania

اولگ گوتسول / اوکراین
Oleg Gutsol/ Ukraine



251

دمیر نواک / کرواسی
Damir Novak/ Croatia



252

محدثه جویباری / ایران
Mohadese Joybari/ Iran

سعید داوری / ایران
Saeid Davari/ Iran



253

امیل ایدزیکوسکی / لهستان
Emil Idzikowski/ Poland

دیمیتریس گئورگوپالیس / یونان
Dimitris  Georgopalis/ Greece



254

احسان شعبانیان / ایران
Ehsan Shabanian/ Iran

کوالر سارا کاتالین / مجارستان
Kollar Sara Katalin/ Hungary



255

منصوره دهقانی / ایران
Mansoure Dehghani/ Iran



256

علی رادمند / ایران
Ali Radmand/ Iran



257

ماسیج ویرزبیکی / لهستان
Maciej Wierzbicki/ Poland



258

سرپیل کار / ترکیه
Serpil Kar/ Turkey

اوسوالدو گوتیرز گومز / کوبا
Osvaldo Gutierrez Gomez/ Cuba

جوزف پرچال / جمهوری چک
Josef Prchal/ Czechia



259

رینریو تامایو / کوبا
Reynerio Tamayo/ Cuba



260

امین فامیل باغستانی / ایران
Amin Famil Baghstan/ Iran

احمد کبیر کیشور / بنگالدش
Ahmed Kabir kishore/ Bangeladesh



261

محمود آزادنیا / ایران
Mahmood Azadnia/ Iran



262

لبانی آجیم سوالج / آ
Agim Sulaj/ Albania



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

263

سیلوانو ملو / برزیل
Silvano Mello/ Brazil



264

ژان لویی بلو / فرانسه
Jean-Loic Belom/ France



265

کائو گومز / برزیل
Cau Gomez/ Brazil



266

اوکتای بارکین / ترکیه
Oktay Barkin/ Turkey



267

کاوه کنعانی / ایران
Kaveh Kanani/ Iran



268

شانکار پامارثی / هندوستان
Shankar Pamarthy/ India



269

ژان لویی بلو / فرانسه
Jean-Loic Belom/ France



270

رائد خلیل / سوریه
Raed Khalil/ Syria



271

دیمیتریس گئورگوپالیس / یونان
Dimitris  Georgopalis/ Greece



272

علیرضا ذاکری / ایران
Alireza Zakeri/ Iran



273

پائولو دالپونته / ایتالیا
Paolo Dalponte/ Italy



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

274

لو هیک / الجزایر
Le Hic/ Algeria



275

میخاییل کونتوریس / یونان
Michael Kountouris/ Greece

تاراسنکو والری / روسیه
Tarasenko  Valeri/ Russia

والدز دوراته / برزیل
Waldez Duarte/ Brazil



276

معمر اولکای / ترکیه
Muammer Olcay/ Turkey



277

لگا سیسیلیا / اندونزی
Lega Cecilia/ Indonesia



278

امره ییلماز / ترکیه
Emre Yilamz/ Turkey

ماریان آورامسکو / رومانی
Marian Avramescu/ Romania



279

رضا حمیدی / ایران
Reza Hamidi/ Iran



280

انجین سلجوق / ترکیه
Engin Selcuk/ Turkey

کاهیو هریونانتو / اندونزی
Cahyo Heryunanto/ Indonesia



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

281



282

بهرام ارجمندنیا / ایران
Bahram Arjomandnia/ Iran



283

توشو بوروکویچ / صربستان
Toso Borkovic/ Serbia



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

284

لکسی میخایلوسف / روسیه آ
Alexey Mikhaylusev/ Russia

ارین ترندافیلوف / بلغارستان
Irien Trendafilov/ Bulgaria



285

فیروز کوتال / نروژ
Firuz Kutal/ Norway

عمر فیگوئرا تورسیوس / اسپانیا
Omar Figueroa Turcios/ Spain



286

ویلیام ریزینگ / هلند
Willem Rasing/ Netherlands



287

بوریسالو استانکویچ / صربستان
Borislav Stankovic/ Serbia



288

پتر نیوندیک / هلند
Peter Nieuwendijk/ Netherlands

پائولو سرجیو جیندلت / برزیل
Paulo Sergio Jindelt/ Brazil

عمر فیگوئرا تورسیوس / اسپانیا
Omar Figueroa Turcios/ Spain



289

دالسیو ماچادو / برزیل/ فینالیست
Finalist / Dalcio Machado/ Brazil



290

میخاییل کونتوریس / یونان
Michael Kountouris/ Greece



291

احسان چراغی ایرانشاهی / ایران
Ehsan Cheraghi Iranshahi/ Iran



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

292

دیوید اوزن / جمهوری چک / فینالیست
David Evzen/ Czechia



293

مجتبی اژدری / ایران
Mojtaba Azhdari/ Iran

لو هیک / الجزایر
Le Hic/ Algeria

چداد بزیا / الجزایر
Cheddad Bezia/ Algeria



294

ساسا دیمیتریجویچ / صربستان / فینالیست
Finalist / Sasa Dimitrijevic/ Serbia



295

مرتضی دهکمه / ایران
Morteza Dehkameh/ Iran



296

هالل اوزکان / ترکیه
Hilal Ozcan/ Turkey

هیجابی دمیرچی / ترکیه
Hicabi Demirci/ Turkey



297

لیانگ ویچی / چین
Liang Weichi/ China



298

محمدرضا اکبری / ایران
Mohamad Reza Akbari/ Iran



299

کائو گومز / برزیل
Cau Gomez/ Brazil



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

300

موجمیر میهاتوف / کرواسی
Mojmir Mihatov/ Croatia



301

سان شن یینگ / چین
Sun Shen Ying/ China

والتر هوگو کورتیناس / اروگوئه
Walter Hugo Cortinas/ Uruguay



302

محمد عباسی / ایران
Mohammad Abbasi/ Iran



303

محمود نظری / ایران
Mahmood Nazari/ Iran

آکوال ونکاتش / هندوستان
Akkula Venkatesh/ India

گیلرمو لورتتزن / گواتماال
Guillermo Lorentzen/ Guatemala



304

لمان زوران پترویچ / آ
Zoran Petrovic/ Germany



305

شهرام شیرزادی / ایران
Shahram Shirzadi/ Iran

اسلوبودان بوتیر / کرواسی
Slobodan Butir/ Croatia



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

306



307

ماریانو لونا / آرژانتین
Mariano Luna/ Argentina

زیاوکیانگ هو / چین / فینالیست
Finalist / Xiaoqiang Hou/ China



308

علی مردمی / ایران
Ali Mardomi/ Iran

آدریانا موسکوئرا / کلمبیا
Adriana Mosquera/ Colombia



309

سادون ایشاک دون / مالزی
Saadon Ishak Don/ Malaysia

گلو پاسکال / رومانی
Gelu Pascal/ Romania

آرتورو مولرو / اسپانیا
Arturo Molero/ Spain

استیجن لوورس / بلژیک
Stijn Lauwers/ Belgium



310

دورو آگزیانته / رومانی
Doru Axinte/ Romania



311

اولگ گوتسول / اوکراین / فینالیست
Finalist / Oleg Goutsol/ Ukraine



مسابقه بین المللی کارتون
ماکروناراشکستمیدهیم

International Cartoon Contest

1 3 9 9 -   2 0 2 0
We Defeat Coronavirus


