
 

 بزرگسال :پادکست گروه سنی   بخش  اسامی برگزیدگان

 استان اصفهان-شاداب تابنده-1

 بزرگسال : پادکست گروه سنی  اسامی شایستگان تقدیر بخش

 از استان چهارمحال و بختیاری  مریم مردانی-1

 آذربایجان شرقی -فاطمه محمودی -2

 از استان چهارمحال و بختیاری پریسا اردشیری-3

 صغری موسوی از استان چهارمحال و بختیاری -4

 نوجوان: پادکست گروه سنی  اسامی برگزیدگان بخش

 از استان چهارمحال و بختیاری -نرگس احمدیان-1

 نوجوان:پادکست گروه سنی  قدیر بخش گان تسامی شایستا

 مبینا غالمی از استان فارس  -1

 از استان چهارمحال و بختیاری ساغر ساعدی-2

 آنیتا ایالنی از استان فارس)کازرون( -3

 از استان چهارمحال و بختیاری -یال محمدیل-4

 هیات داوران دومین مهرواره ملی شاهنامه خوانی بخش نقالی :

 +7در گروه سنی نوخوان -

 برگزیده:-

 در این بخش هیات داوران اثری را حائز امتیاز برگزیده نشناختند .

 تقدیر: شایسته

 آرمیتا جوادیان از استان چهارمحال و بختیاری -

 

 +9در گروه سنی نونهال 

 برگزیدگان:

 رها باقری مطلق ازاستان البرز)کرج( -

 صبا موسوی از استان چهارمحال و بختیاری -



 پریا عبادی از استان خوزستان )ماهشهر (-

 شایستگان تقدیر:

 ریحانه شاهینی از استان چهارمحال و بختیاری -

 یسنا طاهری از استان خراسان رضوی )مشهد(-

 

 +12در گروه سنی نونگاه 

 برگزیدگان:

 البرز)کرج(دینا شیری زاده از استان -

 آناهیتا حیدری از استان کرمانشاه -

 تقدیر :شایسته 

 سارینا یوسف نیا از استان تهران -

 

 +15در گروه سنی نوجوان 

 برگزیده:

 عسل غیاثی از استان کرمانشاه -

 

 +18در گروه سنی بزرگسال 

 برگزیده:

 هیات داوران در این گروه سنی اثری را حائز امتیاز برگزیده نشناخته است.

 شایستگان تقدیر:

 پریناز بابایی از استان همدان -

 تان فاطمه قره قاشی از استان گلس-

 مسعود شاهنگی از استان اصفهان -

 هورا تیال از استان خوزستان )آبادان(-

 سید مهرداد حسینی کاووسی از استان همدان -

 



 هیات داوران دومین مهرواره ملی شاهنامه خوانی در بخش شاهنامه خوانی:

 +7در گروه سنی نوخوان 

 برگزیدگان: 

 شاهآرینا رحیمی از استان کرمان-

 رادین دهقانی از استان فارس -

 کیان قاسم پور از استان چهارمحال و بختیاری -

 نوخوان: شاهنامه گروه سنی  قدیر در بخششایستگان ت

 فاطمه آقابابایی از استان چهارمحال و بختیاری -

 رزا علیزاده از استان تهران -

 امیرحسین بشارتی از استان فارس -

 

 +9در گروه سنی نونهال 

 برگزیدگان:

 سرمه رشیدی از استان لرستان )خرم آباد(-

 اسما محمدی از استان چهارمحال و بختیاری -

 کیمیا مشکات از استان کرمانشاه -

 شایلین زرین از استان تهران -

 +9شایستگان تقدیردر گروه سنی  نونهال 

 وانیا سادات حسینی از استان کرمانشاه -

 نیوشا فرهادیان از استان چهارمحال و بختیاری -

 فاطمه شعله از استان یزد -

 رنور از استان سیستان و بلوچستان آیلی آذ-

 +12در گروه سنی نونگاه : 

 برگزیدگان:

 یسنا حسینی از استان خوزستان)مسجد سلیمان(-

 همراز رضوی از استان تهران -

 نازنین فرزانه از استان چهارمحال و بختیاری -



 شایستگان تقدیر:

 آیناز مختاری از استان چهارمحال و بختیاری -

 ی از خراسان رضوی )مشهد(فاطمه خیرآباد-

 +15در گروه سنی نوجوان  

 برگزیده:

 امیرمحمد موسایی از استان چهارمحال و بختیاری -

 شایسته تقدیر :

 بهار سنچولی از استان سیستان و بلوچستان -

 

 +18در گروه سنی بزرگسال 

 برگزیدگان:

 از استان بوشهر محمدعلی صالحی -

 شایستگان تقدیر :

 میالد صادقی از استان چهارمحال و بختیاری -

 بتول کریمزاده از استان چهارمحال و بختتیاری -

 

 

 

 

 

 

 


