
 

 

 

 علی حسنعلی زاده

 معلم بازنشستهقوچان،   7331متولد 

معلم نمونه  معلم نمونه شهرستان و در دوران معلمی چند سال توانستم عنوان معلم نمونه دبستان و 

 منطقه ای راکسب کنم 

عناوین ذیل  باالی سی سال است که فعالیت هنری دررشته های تئاتر ،فیلم ،عکاسی انجام می دهم و

 : این فعالیتها می باشد ماحصل

 سال  بهترین فیلم داستانی و بهترین نویسندگی در پنجمین جشنواره فیلم و عکس خراسان

 ،فیلم داستانی انار 7337

 سمنان 7331اردی بهشت رتبه برتر اولین جشنواره منطقه ای فیلم و عکس مبارزه با مواد مخدر، 

  فیلم  7331 تیرماه های ورزشی و تلویزیونیراه یابی به چهارمین جشنواره بین المللی فیلم

 ،تهران کشتی با چوخه

 اسالمشهر 7331 اسفند در جشنواره عکس عاشوراییان تقدیر، 

 سال بخش معلمان فیلم ساز راه یابی به سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد 

 ،تهران فیلم کشتی با چوخه 7331

 ارسنجان 7331 سال رتبه سوم جشنواره عکس عشایر کشور، 

 مازندران 7331 رتبه برگزیده جشنواره عکس سیره نبوی سال، 

 7331 سال رتبه دوم جشنواره عکس خون خدا، 

 مازندران 7331 سال رتبه برتر جشنواره عکس سیره ی نبوی و علوی، 

 7331سال -رتبه دوم پرسش مهر در بخش فیلم، 

 ملی مذهبی راه یابی به جشنواره عکس آیین های سرور و شادمانی، 

 7331 سال موزه عکسخانه شهر، 

 بجنورد 7331 سال رتبه اول جشنواره عکس عاشورا، 

 تهران 7333 بهار نواره عکس دانشگاه آزادشرتبه پنجم ج، 

 7331 سال رتبه برتر جشنواره عکس زنان و زندگی شهری، 

 بیرجند 7331اردی بهشت  رتبه برگزیده جشنواره علمی هنری ترنج، 

  یاسوج 7331سال، جشنواره رضویرتبه دوم، 

 اردبیل (ساواالن) راه یابی به نهمین جشنواره سینمای جوانان، 

 7311 آذرماه، رتبه دوم جشنواره عکس  منطقه ای تعاون، 

 7311 سال، رتبه سوم جشنواره فرهنگی هنری هجرت، 

 مشهد 7317 سال، رتبه دوم جشنواره عکس سوگواره پیام خورشید، 

 مشهد 7317سال، عکس میقات الرضا رتبه دوم جشنواره، 

 فرهنگسرای نیاوران 7317 سال، راه یابی به جشنواره عکس سوگواره عین الم میم، 

 مشهد 7317سال ، رتبه اول جشنواره عکس آرامش بهاری، 



 

 

 زنجان 7311سال، رتبه برگزیده جشنواره عکس قرآن در آیینه ی تصویر، 

 7311سال، رتبه چهارم جشنواره عکس اعتکاف، 

 7311 ،ساالنه فرش دستبافت تهران رتبه اول جشنواره عکس دو، 

  الرستان 7311راه یابی به جشنواره عکس قاب سرخ، 

 تهران 7311 راه یابی به جشنواره عکس هنر های تجسمی فجر، 

  تبریز 7311راه یابی وحضور در اردوهای  جشنواره عکس فیروزه، 

  تبریز 7311راه یابی درجشنواره عکس زیبایی های تبریز، 

  نیشابور 7311راه یابی درجشنواره عکس گلبانگ مساجد، 

 مشهد 7311عاشوراییان  راه یابی درجشنواره عکس نماز و. 

 


