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 عنوان فعالیت: سفالگری

 +  سال4 سنی:   نوباوه  هگرو

   برگزیده
 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 گرگان گلستان ربابه کالتی ساله 6 آوینا علی اصغری 1

 سبزوار خراسان رضوی سمیه نخعی ساله 5 مهرسا وفاخواه 2

 گرگان گلستان مهیا شهسواری ساله 5 سلدا قاسمی 3

 تقدیر شایسته

 اردل چهارمحال و بختیاری ام البنین خدابنده ساله 5 آرتین عبدلی 1

 برازجان بوشهر طاهره جعفری ساله4 بنیتا مالکی 2

 مشهد خراسان رضوی مرضیه حزیره ساله 6 زهرا شریفی صحی 3

 گرگان گلستان مهیا شهسواری ساله 6 روژان مرجانی 4

 +  سال7 گروه سنی:   نوخوان 

 برگزیده
 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 دامغان سمنان الهام عباسی ساله 8 آرش امیرفخریان 1

 4 مشهد خراسان رضوی میمیشمژگان  ساله 7 انوشیروان میرشاهی 2

 تبریز 6مرکز  آذربایجان شرقی زادهپریسا حسین ساله 8 برسام آرمان نژاد 3

 بم کرمان سعیده قصری ساله 8 دوراندیشراحیل  4

 جهرم فارس زینب کلوخی ساله 8 سارینا صالح نیا 5

 تقدیر شایسته

 علویجه اصفهان سمیه عزیزی ساله 7 آتنا صادقی 1

 نهاوند همدان سمیرا عباسی ساله 8 امیرعلی شاهمرادی 2

 دامغان سمنان الهام عباسی ساله 7 کیان ناصحی 3

 درگز خراسان رضوی پروین حاجبیان ساله 8 انیرحمانمحمدمتین  4

 جهرم فارس زینب کلوخی ساله 7 محمدامین جایمند 5

 +  سال9 گروه سنی:   نونهال 

 برگزیده
 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 اردل چهارمحال و بختیاری البنین خدابندهام ساله 11 آریا عبدلی 1

 4مرکز شماره  ایالم منیره پورکریم ساله 11 صدرا بابایی 2
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 مشهد خراسان رضوی مرضیه حزیره ساله 11 فاطمه نورا نوری 3

 کبودرآهنگ همدان بقاییرقیه  ساله 11 محمدمهدی مسلمی 4

 جونقان چهارمحال و بختیاری افشاریملوک  ساله 11 مهسا البرزیان 5

 شهرکرد چهارمحال و بختیاری فاطمه نوروزیان ساله 11 سحر کاظمی 6

 تقدیر شایسته

 بشرویه خراسان جنوبی نرگس اسماعیلی ساله 11 احسان سلطانی 1

 کبودرآهنگ همدان رقیه بقایی ساله 11 امیر عرفان خرقانی 2

 مجتمع آذربایجان غربی فرزانه تنخواهی ساله 11 آیسو رشیدی 3

 رودسر گیالن زهرا طاهری نیا ساله 11 حلما نوروزی 4

 3مرکز شماره  اردبیل سمیه جعفری ساله 11 هادی مجرد 5

 ارومیه آذربایجان غربی شهناز حکیمی ساله 11 هانا بافنده 6

 امیرمحمدبهرامی 7

 )فراگیر(

 شهرکرد چهارمحال و بختیاری فاطمه نوروزیان ساله 11

 محمدصالح صادقی 8

 )فراگیر(

 شهرکرد بختیاریچهارمحال و  فاطمه نوروزیان ساله 9

 حسین حجازی 9

 )فراگیر(

 شهرکرد چهارمحال و بختیاری فاطمه نوروزیان ساله 11

 +  سال21گروه سنی:   نونگاه 

 برگزیده
 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 لنگرود گیالن زهرا طاهری نیا ساله 14 آوا عاشوری 1

 4مرکز  اردبیل مصطفی زادهفاطمه  ساله 13 پانیذ مصطفی زاده 2

 رودسر گیالن زهرا طاهری نیا ساله 14 درسا حسین زاده 3

 مشهد خراسان رضوی مرضیه حزیره ساله 14 سیده شادی حسینی 4

 2مرکز  همدان افسانه محمدی ساله 14 محمدطاها حمیدی 5

 لنگرود گیالن زهرا طاهری نیا ساله 12 یاسمن باباپور 6

 تقدیر شایسته

 رودسر گیالن زهرا طاهری نیا ساله 14 بیتا رجب زاده 1

 1مرکز  همدان افسانه محمدی ساله 12 زهرا زاهدی 2

 4مرکز  اردبیل فاطمه مصطفی زاده ساله 13 ساناز کریمی 3

 الهیجان گیالن زهرا طاهری نیا ساله 13 فاطمه ربیعی 4

 سی سخت بویراحمدکهگیلویه و  حورماه خلیلی ساله 12 مبینا رسولی 5

 سبزوار خراسان رضوی سمیه نخعی ساله 12 مهرناز وفاخواه 6
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 +  سال21 گروه سنی:   نوجوان 

 برگزیده
 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 لنگرود گیالن زهرا طاهری نیا ساله 16 آیلین اثنی عشری 1

 باباحیدر چهارمحال و بختیاری مهری مالکی ساله 15 سیده معصومه میراحمدی 2

 مشهد خراسان رضوی مرضیه حزیره ساله 15 فرحانه شریفی 3

 مشهد خراسان رضوی مرضیه حزیره ساله 17 فرزانه صباحی 4

 1مرکز شماره  همدان افسانه محمدی ساله 16 محمدرضا بخشایی 5

 فارسان چهارمحال و بختیاری مریم اسماعیلی ساله 17 مهسا زمانی 6

 تقدیر شایسته

 3مرکز شماره  اردبیل سمیه جعفری ساله 15 زهرا شمس 1

 مراوه تپه گلستان آرزو پناه ساله 15 سونیا منگلی زاده 2

 3مرکز شماره  اردبیل سمیه جعفری ساله 15 اتوقییفاطمه  3

 مجتمع زنجان هدی عندلیبی ساله 15 مائده دنیایی 4

 سرچشمه کرمان پورامیناییطیبه  ساله 17 شمیم پایی 5

 + سال21سنی:   ارشد  هگرو

 تقدیر شایسته
 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 دامغان سمنان الهام عباسی ساله 18 آرمیتا عباسی 1

 گرگان گلستان ربابه کالتی ساله 18 پورآیلین ساری 2

 آببر زنجان زهرا حیدری ساله 22 مائده نیساری 3

 معمجت زنجان هدی عندلیبی ساله 21 سفیلنیلوفر ف 4
 

 

 


