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سال 6تا  4 -عکاسیاعضای برگزیده   

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 امیر علی تقوی فرد 4  فردمنصوره تقوی فارس الرستان

 2 بسطامپدرام گلپا 5 سمانه رضایی سمنان بسطام

 سال 9تا  7 -عکاسیاعضای برگزیده 

 1 بهاره سلمانی 9 الهام عباسی سمنان 2دامغان 

 2 پارسا صحرایی 8 نخعیسمیه  خراسان رضوی 1زوار سب

 3 نازنین شهریاری 9 هاشمیان ساداتریحانه خراسان جنوبی بیرجند

 سال 9تا  7 –اعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار عکاسی 

 1 محمد زارع بیدکیامیر 8 زینلی هسعید یزد مهریز

 2 آریا زارع قشقایی 8  مهرنجمه رسولی هرمزگان میناب

 3  زادهرضا عباسعلی 7 مریم جمالی فارس فسا

 سال 9 تا 7 -شایسته دریافت لوح تقدیر عکاسی اعضای

 1 ایلیا ژاله کریمی 8 زینب مظفری زنجان 1شماره 

 2 آریا رجبی 9 صباغی هسعید زنجان خرمدره

 3 نرگس هنرمند 9 الهام عباسی سمنان 2دامغان 
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 سال 01تا  01 -یعکاساعضای برگزیده 

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 مریم احمدی 12 مهناز عبدالهی زنجان قیدار

 2 ستایش عباسی 11 هاشمیان ساداتریحانه خراسان جنوبی   3بیرجند 

 3 ستایش فراهانی 12 سمیرا الهوتی مرکزی 5اراک 

 سال 01تا  01 – عکاسیاعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار 

 1 سارای صمدزاده 12 شیرین باقرالموسوی آذربایجان غربی ماکو

 2 الهه حسن زاده 12  پورنگار حسین   کردستان 2سقز 

 3 دینا ویسی 12  مهدیفریده پیره کردستان دهگالن

 4 رضا عزیزپور 12  پورنگار حسین   کردستان 2سقز

 5 مرجان نظامی 11 منیره هاشمی مرکزی 2 تفرش

 سال 01 تا 01 -شایسته دریافت لوح تقدیر عکاسی اعضای

 1 ایلیا مشفقی 11 زینب جعفری هرمزگان 3بندرعباس

 2 امید قزی 12 سمیه نخعی خراسان رضوی 1سبزوار 

 3 علیرضا رضایی 12 سمیرا الهوتی مرکزی 5اراک 

 4 علی حسینی 11 حسینیکبری سیده زنجان قیدار

 5 مریم بیاتی  12 منیره هاشمی مرکزی 2تفرش 

 6 ساحل دره شیری 11 نجمه ابویی یزد 4مرکز 

 7 سجاد دالکه 11 هاشمیان ساداتریحانه خراسان جنوبی 3بیرجند

 8 کارین صالحی 11 شیوا اسدی کردستان 2مریوان

 لرستان 3خرم آباد 
  نژادولی ستار

 9 مزدک سروشه 12

 11 سا یونسی نیان 12 شیوا اسدی کردستان 2مریوان 
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 سال 01تا  03 -عکاسیاعضای برگزیده 

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 مهدی آقا مرادی 15 حسینی کبریسیده زنجان قیدار

 2 امیرعباس مشهدی 16 منیره هاشمی مرکزی 2تفرش 

 3 ابوالفضل بافکار 13 نعیمه بیدمشکی یزد 3مرکز

 سال 01تا  03 – عکاسیدریافت دیپلم افتخار  اعضای شایسته

 1 مبینا غالم زاده 14 شیرین باقرالموسوی آذربایجان غربی ماکو

 2 ارشاسب رستگارفر 15  مومنمریم آل بختیاری و چهارمحال 1شهرکرد 

 3 نازنین زهرا مهماندوست 15 مهماندوست تاناسسی سیستان و بلوچستان زهک

 سال 01 تا 03 -عکاسی وح تقدیرشایسته دریافت ل اعضای

 1 فاطمه عزیزی 14 سیده کبری حسینی زنجان قیدار

 2 نوید قربانی 17 مریم عابدزاده قزوین 1آبیک

 3 سید علی میر حسینی 14 الهه انتظاری خراسان رضوی 8مشهد

 4 طوالبی علیرضا 13  نژادستار ولی لرستان 3خرم آباد

 5 فاطمه برتینا 16 اصغر فرهادی هرمزگان ابوموسی

 6 امیرحسین محمدی 14 فاطمه محمدی زنجان 3مرکز 

 


