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 «هاافسانه سرزمین» یافته به نمایشگاهاعضای راه

 استان سن نام و نام خانوادگی ردیف

 اعضای برگزیده

 تهران ساله 11 مهرآنا طلوعی 1

 خراسان شمالی ساله 8 کیان قائینی 2

 سمنان ساله 7 نیازهرا جوادی 3

 اردبیل ساله 7 الناز کاظمی 4

 اردبیل ساله 11 حدیث سلیمی 5

 کرمان ساله 11 نژادمحمدحسن هاشمی 6

 اصفهان ساله 13 مهشید قاسمی 7

 آذربایجان غربی ساله 14 دیانا قلیانی 8

 اردبیل ساله 13 عباس شهبازی 9

 آذربایجان غربی ساله 16 نیامعصومه سبحانی 11

 سیستان و بلوچستان ساله 16 محدثه دادکانی 11

 کرمان ساله 13 کیمیا اسماعیلی 12

 اعضای شایسته تقدیر

 همدان ساله 11 معصومه مرادی 13

 کرمان ساله 11 گنجوییفرزانه اشرف 14

 آذربایجان غربی ساله 9 عسل خدایاری 15

 کرمان ساله 11 یگانه رحیمی 16

 لرستان ساله 11 اصغر میرزاییعلی 17

 لرستان ساله 13 دادیسنا اله 18
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 استان سن نام و نام خانوادگی ردیف

 اردبیل ساله 14 زینب رحیمی 19

 چهارمحال و بختیاری ساله 61 بخشیآوا اله 21

 اردبیل ساله 14 مهیار صفری 21

 چهارمحال و بختیاری ساله 16 آرنیکا خانی 22

 نمایشگاهی

 تهران سال7 آتریسا غالمزاده میر 23

 تهران سال11 دیانا شفیعی 24

 تهران سال8 آندیا نورعلیزاده 25

 لرستان سال11 آیسانا گودرزی 26

 خوزستان سال8 آرین مجد 27

 خوزستان سال8 نیایش آدینه 28

 تهران سال11 نژادشهرزاد ایرانی 29

 تهران سال8 راد ناظمیعلی 31

 خراسان رضوی سال9 افرا فرخی 31

 خراسان رضوی سال7 مهرسا رسول خانی 32

 خوزستان سال8 زهرا عصاریان 33

 خراسان شمالی سال11 پارسا خسروی 34

 اردبیل سال11 یگانه کنعانی 35
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 استان سن نام و نام خانوادگی ردیف

 تهران سال9 رضا حبیبی 36

 تهران سال7 لومانلی سلطان 37

 تهران سال8 نرگس علیزاده 38

 اصفهان سال 11 آرش قنبری 39

 لرستان سال 11 آیدین بداق 41

 کرمان سال8 نازنین زینب خواجویی 41

 فارس سال8 مهرانا جعفری 42

 تهران سال7 ترنم شهبازی 43

 اردبیل سال9 اسرا آقایاری 44

 تهران سال 11 آدرینا واعظی 45

 تهران سال11 ملورین رضایی 46

 تهران سال9 آروشا رضایی 47

 زنجان سال11 کوثر علیاری 48

 اردبیل سال11 صبا اندرونی 49

 کرمان سال11 گنجویییگانه اشرف 51

 کرمان سال8 نژادسیاوش سلطانی 51

 اردبیل سال9 الناز صادقی 52

 سیستان و بلوچستان سال9 حسین بلوچی 53
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 کرمان سال8 علیرضا محمودی 54

 اردبیل سال8 آنیل قانع 55

 آذربایجان غربی سال7 ارسالن اسکندری 56

 کرمانشاه سال12 سینا سرهنگی 57

 اصفهان سال14 متین رستمی 58

 آذربایجان غربی سال13 سونیا خورشیدی 59

 اصفهان سال12 عزیزیمهدیس  61

 تهران سال 12 محمدماهان مالزاده 61

 همدان سال12 پانیذ طاهری 62

 کرمانشاه سال13 راستین عظیمی 63

 اصفهان سال13 مهدی پاکدل 64

 البرز سال13 کرمانیباراد معمار 65

 تهران سال14 ملکیتینا عیسی 66

 آذربایجان غربی سال16 ازل دبیریان 67

 اردبیل سال17 افسانهسونیا  68

 کرمان سال15 محمدپارسا خسروی 69

 هرمزگان سال14 نسبثنا قنبری 71

 


