
 

 در بخش شکر خند 

که   شعر رامین حسین نژاد  رباط کریم نوجوان  موسی نیک عیش  کن  نگه 

را   مرسام 

 روزگار

که   شعر رامین حسین نژاد  نسیم شهر ارشد  محمدمهدی رحیمی  کن  نگه 

را   مرسام 

 روزگار

که   شعر رامین حسین نژاد  رباط کریم نوجوان  نسترن زهرایی  کن  نگه 

را   مرسام 

 روزگار

ها  شعر بهناز ابوالوفایی  35 نونگاه  غالملو یاس  کرگدن 

نمی  کرونا 

 گیرند

  شعر - آذربایجان  نوجوان  رضا اصالنی

تخصصی   نوجوان  یاسمین عبد خداوندی 

 ادبی 

ها  داستان  الهام مظفری  کرگدن 

نمی  کرونا 

 گیرند

تخصصی   نوجوان  تبسم چناری 

 ادبی 

ها  داستان  الهام مظفری  کرگدن 

نمی  کرونا 

 گیرند

 قرنطینه آزاد  داستان  لیال موسوی  39 نونگاه  پرنیان قنبری 

 یک روز عادی داستان  نرجس مقیمی  21 نونگاه  مهسا مشتاقی فر 

ها   داستان  رضوان رهنما فر  18 نونهال رها فلک دوست  کردن 

نمی  کرونا 

 گیرند

ها   داستان  الهام مظفری  43 نونهال آراد کرجی  کردن 

نمی  کرونا 

 گیرند

ها  داستان  الهام مظفری  43 نونهال آپتین کرجی  کرگدن 

نمی  کرونا 

 گیرند

 

 



 دربخش چلیک خند

 قالب اثر مربی مرکز گروه سنی  نام ونام خانوادگی  ردیف 

تخصصی   نوجوان  رکسانا حاجی اکبری  1

 ادبی  

 داستان  الهام مظفری 

تخصصی   نوجوان  بهار نوری  2

 ادبی 

 داستان  الهام مظفری 

تخصصی   نوجوان  احمدی ندا  3

 ادبی 

 داستان  الهام مظفری 

 داستان   پردیس  نوجوان  دالرام نوروزی  4

 

 

 در بخش بازی خند 

 

گروه   نام ونام خانوادگی  ردیف 

 سنی 

عنوان   قالب اثر   مربی مرکز

 اثر

بادکنک   فیلم  نسرین ریوندی  40 نونگاه  ریحانه نوعی،سباشجاع  1

های 

 بازیگوش 

سادات   14 نونگاه  سپیده بحرودی  2 مهدیه 

 صدری

چوله   فیلم 

قزک  

 مجازی 

 خانه  فیلم  بهناز ابوالوفایی  35 نونگاه  امیرکیان اصغری  3

مهمان   فیلم  اعظم نوروزی شهرقدس نونگاه  فاطمه عیوضی، الهام عیوضی  4

 ناخوانده 

تیموری 5 )عضو  هومان 

 فراگیر(

گل  فیلم  نسرین ریوندی  40 نونگاه 

 خوشمزه 

 

 

بخش چلیک خند را  کبری بابایی کارشناس مسئول آفرینش های ادبی استان و نرگس موسوی گرافیست وکارشناس روابط عمومی، در بخش داوری  

ن بازی خند نگین صدری زاده کارشناس ادبی استان و اعظم نوروزی مربی ادبی و بخش شکر خند را مریم عباسی کارشناس ادبی استان و رامین حسی

 برعهده داشتند. نژاد مربی ادبی 


