
 

 مدیر کل محترم کانون

 سرکار خانم هادی

 درود و سالم

شرح به 0011زمستان –انجمن عکاسان نوجوان  اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر فراخوان عکاسی من در کجای این سرزمین هستم با آرزوی سالمتی و بهروزی ، 

 حضور میگردد .ذیل تقدیم 

 

 0011زمستان –انجمن عکاسان نوجوان 

 +  سال) نونگاه (21گروه سنی                                                                            

 استان رتبه نام و نام خانوادگی ردیف

 قزوین برگزیده زینب آخوندی 2

 سیستان و بلوچستان برگزیده نرگس شهلی بر 1

 فارس برگزیده فاطمه نامور نژاد 3

 سیستان و بلوچستان شایسته تقدیر حقانیرابعه  4

 گیالن شایسته تقدیر پرنیان قربانی 5

 خوزستان شایسته تقدیر ملیکا عارف زاده 6

 اردبیل شایسته تقدیر محدثه شهبازی 7

 هرمزگان شایسته تقدیر ندا صادقی 8

 +  سال ) نوجوان (25گروه سنی 

احمدکهکیلویه و بویر  برگزیده زاده عوضآیدا  9  
 کردستان برگزیده رامیار غالمی 21

 هرمزگان برگزیده محدثه بشیریان زاده 22

 کهکیلویه و بویر احمد                              شایسته تقدیر مریم براتی 21

 گیالن شایسته تقدیر ابوالفضل جعفریان 23

 سیستان و بلوچستان شایسته تقدیر ستایش جهانگیرزهی 24

 کرمانشاه شایسته تقدیر ادیبیزینب  25

 تهران شایسته تقدیر مهسا مشتاق فر 26

 سال ) اعضای ارشد( 11تا  29

دهیبرگز آرمان اسماعیان 27  اردبیل 

دهیبرگز رضا گازر 28  گلستان 

دهیبرگز امیر حسین عباسی 29  چهار محال و بختیاری 

 آذر غربی شایسته تقدیر فاطمه آقایان زاده 11

 سیستان و بلوچستان شایسته تقدیر سهرابزهی فهیمه 12

 همدان شایسته تقدیر فاطمه عسکری 11

 بوشهر شایسته تقدیر سکینه رستمی                     13

 هرمزگان شایسته تقدیر فاطمه رییسی 14

 بزرگسال ) مربیان و کارشناسان(

دهیبرگز گل خاتون داودی 15  سیستان و بلوچستان 

دهیبرگز عسکر زادهعباس  16  گیالن 

دهیبرگز محمد حسن مرسلی 17  همدان 

 کرمان شایسته تقدیر قدسیه زنگی آبادی 18

 چهار محال و بختیاری شایسته تقدیر مریم آل مومن 19

 همدان شایسته تقدیر اسما صادقی 31

 اردبیل شایسته تقدیر نرگس پور علی 32

 گلستان شایسته تقدیر محبوبه رجب نسب  31

 مجموعه عکس

 سیستان و بلوچستان دهیبرگز فاطمه شاه ولی بر 33

 آذر غربی شایسته تقدیر میالد پرون 34

 


