
 

 عنوان فعالیت: نقاشی

 +  سال4  باوهسنی:   نو هگرو

 برگزیده

 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 ماکو آذربایجان غربی شیرین باقرالموسوی ساله 4 ارسالن اسکندری 1

 1مرکز  همدان سحر مرامی ساله 5/6 آیلین جهانگیری 2

 هاآفرینش مرکز تهران ندا محققی ساله 4 روشا صفری 3

 جغتای خراسان رضوی فرعاطفه خالصی ساله 6 نازنین ذوالفقاری 4

 بهبهان خوزستان ناهید مهرانفر ساله 6 وانیا کیکاووسی 5

 شایسته تقدیر

 هامرکز آفرینش تهران میترا فرهانی ساله 5/4 بهارگل توالیی 1

 رفسنجان انمکر نگین خاندانی ساله 6 ریحانه میرزایی 2

 گناباد خراسان رضوی ناهید نصیرزاده ساله 5 سارینا اکبری 3

 شهابیه مرکزی فریبا خراسانی نژاد ساله 5 شادمهر مجتهدی 4

 شهابیه مرکزی فریبا خراسانی نژاد ساله 6 شاهرخ مجتهدی 5

 1مرکز  کرمانشاه پورشیما همت ساله 5 ماندگار عظیمی 6

 +  سال7گروه سنی:   نوخوان  

 برگزیده

 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 مجتمع آذربایجان شرقی لیال قیطرانی ساله 8 آرمینا غفاری 1

 هامرکز آفرینش تهران ندا محققی ساله 7 الیسا غالم زاده 2

 مجتمع زنجان باباییلیال خان ساله 7 امیر سام حسنی 3

 بهبهان خوزستان ناهید مهرانفر ساله 8 آوا جلویانی 4

 هامرکز آفرینش تهران کارشیما شاهین ساله 8 علیرضا ترکمان 5

 اندیمشک 1مرکز  خوزستان فهیمه سروندی ساله 7 مهدی لطفی 6

 بوانات فارس ندا یوسفی ساله 8 یسنا زارعی 7

 شایسته تقدیر

 داران اصفهان سهیال مفیدی ساله 7 جواد صانعی 1

 بهبهان خوزستان ناهید مهرانفر ساله 8 امیرعلی سعیدی نیا 2

 ۱مرکز  اردبیل مهسا صالحی ساله 8 آنیا محمدباقرزاده 3

 آبادخرم 4مرکز  لرستان مهدیه سوری ساله 8 آنیتا مجیدی 4

 2مرکز  سمنان سمیه حیدریان ساله 7 سارا عالیی 5

چهارمحال و  اشرف کالهی ساله 8 علی احمدی 6

 بختیاری

 بن



 

 +  سال9نونهال  گروه سنی:   

 برگزیده

 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 الرستان فارس فردمنصوره تقوی ساله 11 آرام تیموری 1

 1مهاباد  آذربایجان غربی پورشیالن ناظم ساله 11 آنیتا بال نور 2

 سقز 1مرکز  کردستان ژیال حامدی ساله 11 طنین حسینی 3

 هامرکز آفرینش تهران کارشیما شاهین  ساله 11 زادهگلناز فضل اله  4

ساله 11 قلی پور سحابمائده  5  شیرین سو همدان ستاره طاقتی احسن 

ساله 11 محمدرضا موسایی 6  21مرکز  تهران نرگس اسدزاده 

 شایسته تقدیر

ساله 11 الهه چراغی 1  چرمهین اصفهان فهیمه سماعی 

 گزوبرخوار اصفهان احمدیزهره  ساله 11 یونس محوری 2

 هامرکز آفرینش تهران ندا محققی ساله 11 تینا دیندار 3

ساله 11 زهرا سهرابی 4  زرین آباد زنجان سیده فاطمه حسینی 

ساله 11 ستایش حیدری رضا 5  فامنین همدان اعظم خسروی 

 رودسر گیالن زادههالله حسن ساله 11 مریم احتسابی 6

 +  سال21گروه سنی:   نونگاه 

 برگزیده

 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 گزوبرخوار اصفهان زهره احمدی ساله 13 فاطمه اشراقی 1

 1مرکز  اصفهان مریم بنازاده ساله 13 نیکو جنتی 2

 فریمان خراسان رضوی مرضیه حزیره ساله 13 تبسم سلطان زاده 3

 بشرویه خراسان جنوبی طیبه ترشیزی ساله 14 حجت الهام بخش 4

 مشهد 5مرکز  خراسان رضوی مرضیه حزیره ساله 14 شادی حسینی 5

 مهریز یزد سعیده زینلی ساله 13 مائده السادات بیدکی 6

 آباده فارس بهاره یزدانبخش ساله 14 مهدیه رستمی 7

 شایسته تقدیر

 کوچصفهان گیالن مائده شالچیان ساله 14 زینب حسین پور 1

 شیرین سو همدان ستاره طاقتی احسن ساله 12 فاطمه عمادی مقیم 2

 مجتمع کرمانشاه مریم دارابی ساله 14 باران قادری راد 3

 7مرکز  کرمانشاه معصومه فتاحی نیا ساله 13 محمدرضا کرمی 4

 1مرکز  همدان سحر مرامی ساله 13 نازنین قاسمی 5

 +  سال21گروه سنی:   نوجوان  

 برگزیده



 

 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 3مرکز  همدان شهرزاد بیاتی ساله 15 روژان تارا 1

 7مرکز  کرمانشاه معصومه فتاحی نیا ساله 15 منیژه کرمی 2

 تبریز آذربایجان شرقی شفیقه زمانی ساله 15 کوثر برزگری 3

 گرگان 2مرکز  گلستان مهیا شهسواری ساله 16 مسعود حسینی 4

 مشهد 5مرکز  خراسان رضوی مرضیه حزیره ساله 17 هدیه حری 5

6 
 شکیب نیکوکار اردستانی 

 ) فراگیر(

 41مرکز  تهران اعظم اسدی ساله 16

 رضا موقریعلی 7

 ) فراگیر(

 تبریز آذربایجان شرقی لیال قیطرانی ساله 17

 شایسته تقدیر

 1مرکز  اردبیل مهسا صالحی ساله 15 عسل نویدبخش 1

 اردکان 2مرکز  یزد حبیبه گلمکانی ساله 15 پردیس حیدریان 2

 تپهمراوه گلستان آرزو پناه ساله 15 سونیا منگلی زاده 3

 بندرعباس 4مرکز  هرمزگان زادهفاطمه تقی ساله 15 ملیکا قاسمی 4

چهارمحال و  مریم اسماعیلی ساله 15 هانیه باقری 5

 بختیاری

 فارسان

 + سال21ارشد  گروه سنی:  

 برگزیده

 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 مشهد 5مرکز  خراسان رضوی مرضیه حزیره ساله 11 سارا صدوقی 1

 نهاوند همدان طاهره ملکی ساله 18 سمیرا سیف 2

 نهاوند همدان طاهره ملکی ساله 18 صبا سگلی 3

 گنبد 1مرکز گلستان مریم کرامتلو ساله 18 زادهمائده تقی 4

 5مرکز  اردبیل هاجر بابیانی ساله 22 میالد صادقی 5

 شایسته تقدیر

 مشکین شهر 3مرکز  اردبیل پیکام نیر ساله 18 رقیه عبادالهی 1

 الرستان فارس منصوره نقوی فرد ساله 18 الهه ضاربی 2

 ارومیه 1مرکز  آذربایجان غربی پروین خانجانی ساله 11 زهرا پورعلی 3

 اراک 8مرکز ا مرکزی مریم آبکار ساله 11 زینب مشتاقی 4

 بشرویه خراسان جنوبی طیبه ترشیزی ساله 21 منیره صفری 5

 مجتمع کردستان پری ارج ساله 18 مهشید افراسیابی 6
 

 

 


