
 

 (0011 و زمستان پاییز ) استان آفرینشداسامی برگزیدگان دومین مهرواره 

 :بخش آزاد

 تعداد اعضای ارشد اعضای نوجوان استان

 4 الهه قدیمی/ خدیجه عبداللهی پرست سیده کیمیا موسوی/ فاطمه دین آذربایجان شرقی
 1 زهرا جباری  آذربایجان غربی

افکار/ کوثر / ندا خوش  یسنا نظمی اردبیل

 زاده زاده/ فاطمه صباحی/ طوبا حسین حسین

 7 نگین پناهی/ کیمیا علومی

/ ریحانه عابدینی/ محدثه جنتی/ فاطمه داشاب اصفهان

 سادات میرخلف / نگینریحانه طائفی

 5 

پیری/ فاطمه رحمتی/  نسترن ناصری راد/ محدثه ایالم

  طهورا قنبری
 4 

 1  مهسا گرامی بوشهر
 1 سایه برین  تهران

سادات خاکساری/ فائقه خسروی/ فهیمه  مریم خراسان جنوبی

 فرهادی

 3 

زهرا بیژن یار/ مهسا معدنی خوشبخت/  خراسان رضوی

محمدجواد مهماندوست/ فاطمه ارزگر/ شهرزاد 

 لعل بذری

 7 بیتا قاسمیغزاله ناجی/ 

 3  شکیبا قنواتی/ مریم اسماعیلیریحانه دهقان/  خوزستان
مهسا میانجی/ زینب شاهی/ زهرا نعمتی/ زهرا  زنجان

 باقری/ حدیث محمودی

فرد/  محمدی/ لیال دوستی معصومه دین

 علی کابلی/ سنا امینی/ زهرا محمدی
11 

 1 فاطمه کربالیی هاشمی  سمنان
 1 زهرا الهی مقدم  سیستان و بلوچستان

 2  علیرضا فیلی زاده/ روژان رستمی فارس
 5 انسیه بیون/ زهره طاهر مائده طاهر/ هانیه مومنی هستی دشتگرد/ قزوین

 3  ویسی/ فاطمه بابایی/ فاطمه مرادی ژینا همه کردستان
 2 کیمیا ارفع یکتا خسروی کرمانشاه

 2 سید عارف مرتضوی غزال قوام منش کهگیلویه و بویراحمد
 1 مهسا جدیدی  گلستان

 2  پور زاده/ زهرا قربان سجده صادق گیالن
 1  پرنیان شمس لرستان

 1 مریم ضیایی  هرمزگان
 2  آبادی سارا حداد همدانی/ یاسمین زهرا شکل همدان

 3 امیررضا انتظاری/ پریسا کمالی احسانه بیگی یزد
 72 23 44 :جمع کل



 

 ی طنز: بخش ویژه

 تعداد اعضای ارشد اعضای نوجوان استان

 1 الهه قدیمی  آذربایجان شرقی

 1  یاسمین انتظاری اردبیل

یلدا زارع/فاطمه داشاب/ علیرضا ترابی/ زهرا  اصفهان

 محمدی/ بهناز نجفی/ مبینا دشتی

 7 مهسا کدخدایی

 1  فاطمه رحمتی ایالم

چهارمحال و 

 بختیاری
 1  شیوا طاهری

 2  سید فاطمه دیانت/ احمد رشید خراسان رضوی

 1  سوفیا رضایی خوزستان

 2 مهسا سهرابی فاطمه تاران زنجان

 1  هستی دشتگرد قزوین

 1  نرگس ریش سفید قم

 1  دینا پوربرخورداری مانکر

 1  نازنین ویسی کرمانشاه

 1  نورا اسکافیان گلستان

 1  فاطمه زاهدانی هرمزگان

 1  یلدا پاشایی همدان

 1  آتنا امیری یزد

 24 3 21 :جمع کل

 

 نفر 39کل برگزیدگان:

 نفر 86اعضای نوجوان : 

 نفر 52اعضای ارشد: 

 


