
 «سومین مهرواره شعر آفرینش نوجوان اسامی برگزیدگان»

 استان نام و نام خانوادگی ردیف

 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف

 چهارمحال بختیاری مینا امانی 11 بوشهر رضا مظفرزاده 1

 چهارمحال بختیاری غزل علی بیگی 11 گیالن ایلیا صفدری 1

 خراسان جنوبی فرهادیفهیمه  13 گیالن ریحانه علی پور 3

 خراسان جنوبی یسنا محمدی 14 لرستان مهسا محمودی 4

 خراسان رضوی مطهره جعفری 15 لرستان فاطمه مرادی 5

 خراسان رضوی شهرزاد لعل بذری 16 لرستان مهدیس عزیزی 6

 سمنان مائده اسفندیار 17 تهران زینب محمدی 7

 سمنان جباریفاطمه زهرا  18 تهران موسی نیک عیش 8

 سیستان و بلوچستان مهال سادات میری 19  هرانت یممحمد حسین نج 9

 کردستان حدیث همایی 31  فارس فاطمه تنبیه 11

 همدان اویس دلبری 31  فارس فاطمه شمس 11

 البرز زینب چپردار 31  ایالم زهرا شاه کرمی 11

 اصفهان علیرضا ترابی 33  زنجان مائده شجاعی 13

 یزد مهسا دستخوان 34  کرمانشاه سارا قره تپه 14

 یزد فاطمه دهشیری 35  کرمانشاه تینا عزیزیان 15

 آذربایجان غربی باوان نبی زاده 36  خوزستان پریا حالج 16

 آذربایجان شرقی امیرحسین پورعزیز 37  خوزستان سنا امرایی 17

 گلستان مریم شیخ 38  خوزستان آتنا میری 18

 هرمزگان رقیه حیدری 39  خوزستان قنواتی محدثه 19

 مازندران مهنا مالیی 41  خوزستان مهرناز دوستانی 11

 



 «سومین مهرواره شعر آفرینش ارشد اسامی برگزیدگان»

 استان نام و نام خانوادگی ردیف

 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف

 مرکزی مهشید فراهانی 18 بوشهر حسین صدری زاده 1

 مرکزی یاسمن شریفی 19 زنجان الهام احمدی 1

 مرکزی زهرا آقایی 11 زنجان حسین صالحی 3

 آذربایجان غربی فاطمه آقایان زاده 11 تهران ملیکا محمدهاشمی 4

 آذربایجان شرقی هدیه ناصردوست 11 تهران یاسین موسوی 5

 اصفهان رضا خسروی 13 تهران سایه برین 6

 کهگیلویه و بویراحمد عارف مرتضوی پور 14 خراسان رضوی دینا کیهانی 7

 خراسان شمالی علی رضا اکرامی 15 خراسان رضوی عاطفه خسروی 8

 کرمان یوسف میر 16  خراسان رضوی زهرا اسمعیلی طرزقی 9

 کرمانشاه صدف حیدریان 17  خراسان رضوی مهدی حیدری 11

 قزوین طاهرزهره  18  خراسان رضوی محمدرضا پودینه 11

 قزوین هانیه خمسه 19  خراسان رضوی اعظم یوسف زاده 11

 قزوین مهشاد محمدیاری 31  خراسان جنوبی مهران طالبی 13

 قزوین علی انصاری 31  سمنان ستایش جعفری 14

 گیالن طنین دولتخواه 31  فارس رکسانا زارعی 15

 گیالن نوریه گیتی بین 33  لرستان مبین برخورداری 16

 زنجان زهرا محمدی 34  لرستان امیرمحمد نیک ره 17

 

 

 

 



 

 «سومین مهرواره شعر آفرینش طنز شعر اسامی برگزیدگان»

 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف

 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف

 لرستان نسا سپهری 11 گلستان جواد سپهری 1

 لرستان مینو گودرزی 11 گلستان محراب راهواره 1

 تهران محمدمهدی رحیمی 11 گلستان فاطمه رضایی 3

 تهران موسی نیک عیش 13 گیالن فاطمه شهبرگ 4

 قم مطهره ابراهیم پور 14 فارس فاطمه کشاورز 5

 قم نرگس عرب خراسانی 15 فارس فاطمه تنبیه 6

 خراسان رضوی زینب نجفی 16 کرمانشاه سارا قره تپه 7

 هرمزگان مبینا عباسی 17 اصفهان علی بابایی 8

 اردبیل نرگس دانش 18  اصفهان مریم پناهی 9

 

 


