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 سال 6تا  4 -اعضای برگزیده نقاشی

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 کهنیکمند افشار 6 شهرزاد بیاتی همدان  3مرکز 

 2 فاطمه قسقی 5 نژاد فریبا خراسانی مرکزی شهابیه

 3 روشان سلیمی 6 اسالمی سمیه هرمزگان مجتمع

 سال 6تا  4 –نقاشی  دریافت دیپلم افتخار شایسته اعضای

 1 آال رضایی 6 پرشنگ سنگین آبادی کردستان سریش آباد

 2 آوا مقدسیان 6  فرناهید مهران خوزستان بهبهان

 3 سرانجامعرفان  6  فردمنصوره تقوی فارس الرستان

 4 یاسمین حاجیان 5 مینا کردانی خوزستان 4 اهواز

 5 باران محمودی 6 شهرزاد بیاتی همدان بهار

 سال 6 تا 4 -نقاشیشایسته دریافت لوح تقدیر اعضای

 1 فاطمه خلیفه 5/4 فائزه حسینیان فارس آباده

 2 مریم رضایی 5 ثریا کرمی کرمانشاه روانسر

 3 پرناز گودرزی 6  فرداعظم یاوری کرمانشاه  2مرکز

 4 تارا جعفری 6 فردیاوریاعظم  کرمانشاه  2مرکز

 5 علی حسنی 6  نژادفریبا خراسانی مرکزی خمین

 6 کیانا کیال 6 یزهراالسادات رهی باغستان خراسان جنوبی فردوس

 7 سینا اکبری 6 نسرین آفتاب آذربایجان شرقی مرند
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 سال 9تا  7 -اعضای برگزیده نقاشی

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 نیایش سرانجام 8  فردمنصوره تقوی فارس الرستان

 2 پرهام خدایار 7 لیال نظمی اردبیل  2مرکز

 3 زهرا عبیری 8 آزاده مرجانی تهران 33مرکز 

 سال 9تا  7 –اعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار نقاشی 

 1 دنیا حافظ زاده 8 فردمنصوره تقوی فارس الرستان

 2 عباس وثوقی مهر 8 شهرزاد بیاتی همدان 2مرکز 

 3 النا محمد علیپور 8 احسناقتیستاره ط همدان شیرین سو

 4 پارمیس مدیری 9 معصومه حیدری زنجان زنجان

 5 سانا بیگ زادهمر 8  پورشیما همت کرمانشاه 3مرکز 

 سال 9تا  7  -شایسته دریافت لوح تقدیرنقاشی اعضای

 1 لونا اسماعیلی 8 فر ناهید مهران خوزستان بهبهان

 2 فربد جعفری 9 فرداعظم یاوری کرمانشاه 2مرکز 

 3 فردامیرمحمد باقری 7 فردمنصوره تقوی فارس الرستان

 4 سارینا سهیلی 9 مریم دارابی کرمانشاه 1مجتمع 

 5 زادهعرفان صادق 9 فردمنصوره تقوی فارس الرستان

 6 آیشین فرهادی 8 ملوک افشاری محال و بختیاری چهار جونقان

 7 محمدرضا موسائیسید  8 اسدزادهنرگس  تهران 21مرکز 

 8 امیر حسین علیزاده 9 صادقیمحبوبه نژاد کرمان 6مرکز 

 9 فاطمه جاهدی 8 اسماء اصغری کرمانشاه سنقر

 13 زهرا چرزه 7 زادههالله حسن گیالن الهیجان

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

3 
 

 

 سال 01تا  01 -اعضای برگزیده نقاشی

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 نرگس صفدری  13 طاهره جعفری سیده بوشهر  برازجان 

 2 فرشته عبدلی جوان  12 طاقتی احسنستاره همدان شیرین سو

 3 عرفان خدیور  13 فردمنصوره تقوی فارس الرستان

 سال 01تا  01 –اعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار نقاشی 

 1 محمد سبحان شجاعی  13 هاجر اعلمی  خراسان رضوی   2مشهد 

 2 الهه کارگر  13 زاده زهره هادی خراسان جنوبی  قائن

 3 حسنا عظیم زاده 11 لیال نظمی  اردبیل   2مرکز 

 4 ملیکا رضایی چرمهینی  12 فهیمه سماعی   اصفهان  چرمهین 

 5 کیمیا روزبهانی  13 منا کاوند لرستان  3بروجرد 

 سال 01تا  01  -شایسته دریافت لوح تقدیرنقاشی اعضای

 1 مبینا بختیاری  13 نژاد پدیده فراهان تهران   23مرکز 

 2 سپهر مدرسی  13 نژاد پدیده فراهان تهران   27مرکز 

 3 کوثر شاهمرادی 13 میترا رضا زاده  اصفهان  کوشک 

 4 کیمیا جاهدی  13 اسماء اصغری  کرمانشاه  سنقر 

 5 اشم پور نادیا ه 11 فاطمه پیرمرادیان  اصفهان  1سمیرم 

 6 طه رحیمی  13 مهیا شهسواری  گلستان  1گرگان 

 7 فاطمه السادات میرقادری  12 زینب یعقوبی  فارس  اقلید 

 8 فاطمه محمدی  13 احسنستاره طاقتی همدان شیرین سو

 9 غزل قزلسفلو  5/13 لو مرایم کرامت گلستان  مینو دشت 

 13 عبدالهی  زهرا 13 زهرا گنجی  اصفهان  2اردستان 
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 سال  01تا   01-اعضای برگزیده نقاشی

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 بهار سلطان پور  14 فر ناهید مهران خوزستان  بهبهان

 2 معصومه علیزاده  14 دلی زهرا مامال آذربایجان غربی  2ارومیه 

 3 نیره صفری م 17 طیبه ترشیزی  خراسان جنوبی  بشرویه 

 سال  01تا   01 –اعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار نقاشی 

 1 نیکتا خسروی  13 زیره حمرضیه  خراسان رضوی  7مشهد 

 2 فاطمه زهرا مهرابی  13 زاده میترا رضا اصفهان  کوشک 

 3 مهنا طاهرخانی 13 پرستو رحمانی  قزوین  2تاکستان 

 4 مهدیه جعفر پور  13 لیال نظمی  اردبیل   2اردبیل 

 5 حسن محمدی  14 سمیه جعفری  اردبیل   3اردبیل 

 سال  01تا   01-شایسته دریافت لوح تقدیرنقاشی اعضای

 1 فاطمه جوانمردی  16 زاده میترا رضا اصفهان  قهدریجان 

 2 فاطمه محمدیان 13 فاطمه پیرمرادیان  اصفهان  1سمیرم 

 3 کیمیا ضیایی  14 اشرف کالهی  ری چهارمحال و بختیا 1شهر کرد 

 4 مریم رفیعی چرمهینی  13 فهیمه سماعی   اصفهان  چرمهین 

 5 نسرین محبوب  14 ناهیده جدی  اردبیل  پارس آباد 

 6 محدثه قلی وند  13 سمیه جعفری  اردبیل  3اردبیل 

 7 حدیثه قلی وند  13 سمیه جعفری  اردبیل  3اردبیل 

 8 آتنا صفوتی  13 زلیخا شیرزاد  ن گیال بندر انزلی 

 9 ساغر سلیمی  13 سمیه عزیزی  اصفهان  علویجه 

 13 کبری شهدادی 18 الهام دهقان هرمزگان جاسک

 

 

 


