
 فعالیت: عکاسیعنوان 

 +  سال9 گرو سنی:   نونهال 

 برگزیده
 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 جاورسیان مرکزی اعظم رحیمی ساله 11 پرنیان صادقی 1

 سبزوار خراسان رضوی سمیه نخعی ساله 11 عرفان رمضانی 2

 1مرکز زنجان حمیده فتحی ساله 11 ایلیا ژاله کریمی 3

 خرمدره زنجان سعیده صباغی ساله 11 شکیبا رستمی 4

 مشهد 8مرکز  خراسان رضوی الهه انتظاری ساله 11 هنگامه اسدپور 5

 تقدیر شایسته

 1مهاباد  آذربایجان غربی شیالن ناظم زاده ساله 11 آنیتا بال نور 1

 شهرکرد چهارمحال و بختیاری مومنمریم آل ساله 9 سهیل عسگری 2

 شوش خوزستان لیال چنانی پور ساله 11 فتحی لیال 3

 پستی میناب هرمزگان حمیده حسینی ساله 11 محمدطاها خادمی 4

 شهناز حکیمی آذربایجان غربی شهناز حکیمی ساله 9 ویانا یوسف پور 5

 +  سال21گرو سنی:   نونگاه 

 برگزیده
 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 سبزوار خراسان رضوی سمیه نخعی ساله 12 استادآیلین  1

 قیروکازرین فارس فاطمه مرادی ساله 12 ابوالفضل عباسی 2

 گرمی اردبیل سمیه رحیمی ساله 14 آیلین بدر 3

 3مرکز  قزوین هانرگس پیله فروش ساله 12 زینب آخوندی 4

 خرمشهر خوزستان منا آل جابر ساله 12 سید احمد موسوی 5

 تقدیر شایسته

 اراک 7مرکز  مرکزی مریم آبکار ساله 13 انیدفاطمه خوش 1

 دلیجان مرکزی پگاه غفاری ساله 14 نجمه رستمی 2

 تربت حیدریه خراسان رضوی حامد حاجی باقران ساله 13 امیرسامان ساجدی 3

 سبزوار خراسان رضوی سمیه نخعی ساله 12 مهرناز وفاخواه 4

 شاهین دژ آذربایجان غربی صالح زاده مهسا ساله 13 مهشید باقری 5

 +  سال21 گرو سنی:   نوجوان 

 برگزیده



 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 سنندج عمجتم کردستان پری ارج ساله 17 رامیار غالمی 1

 خمین مرکزی معصومه متولی ساله 11 فایزه اسدی 2

 موچش کردستان سارا ناصری ساله 15 کانیا حیدریان 3

 شهرکرد چهارمحال و بختیاری معصومه مهری ساله 15 مامک امامی 4

 قیدار زنجان مهناز عبدالهی ساله 17 نسیم کامیاب 5

 تقدیر شایسته

 گچساران کهگیلویه و بویراحمد اعظم امینی ساله 11 آیدا عباسی 1

 اراک مرکزی نیلوفر ابدال ساله 11 ریحانه موالیی یساولی 2

 خورموج بوشهر اکرم جعفری ساله 17 سکینه رستمی 3

 هامرکز آفرینش هرمزگان فاطمه غفاری ساله 17 محدثه بشیریان زاده 4

 گچساران کهگیلویه و بویراحمد اعظم امینی ساله 15 انیگمهدیه گوهر 5

 + سال21سنی:   ارشد  هگرو

 برگزیده
 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 تفرش مرکزی منیره هاشمی ساله 19 حسینیفاطمه شاه 1

 مهاباد آذربایجان غربی شیالن ناظم زاده ساله 18 روژین پناهنده 2

 قیدار زنجان مهناز عبدالهی ساله 19 محمدرضا روشانی 3

 قیدار زنجان مهناز عبدالهی ساله 18 مقدم یمنصور منصور 4

 سبزوار خراسان رضوی سمیه نخعی ساله 21 نعیما رمضانی 5

 تقدیر شایسته

 شهرکرد چهارمحال و بختیاری مریم آل مؤمن ساله 18 امیرحسین عباسی 1

 مهریز یزد سعیده زینلی ساله 18 زهرا زمانی 2

 مشهد 5مرکز  خراسان رضوی مرضیه حزیره ساله 19 سارا صدوقی 3

 قیدار زنجان مهناز عبدالهی ساله 19 عمران کامیاب 4

 فردوس خراسان جنوبی السادات هاشمیانریحانه ساله 23 خواهفوزیه وطن 5
 

 

 

 


