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سال 6تا  4 -سفالاعضای برگزیده   

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 مهیار سلطانزاده 6 سمیه رحیمی اردبیل گرمی

 

 

 

 

 

 سال 9تا  7 -سفالاعضای برگزیده 

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 نیکا اصغری 8  علینرگس پور اردبیل شهر مشکین

 2 مهسا البرزیان 8 ملوک افشاری بختیاریو حال چهارم جونقان

 3 آراد جهانسوز 9  نیازهرا طاهری گیالن رودسر

 4 متین قائد امینی)فراگیر( 8 فاطمه نوروزیان چهارمحال و بختیاری 3مرکز 

 سال 9تا  7 –اعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار سفال 

 1 سهیال فرجی 9 زهرا عسگری تهران شهر قدس

 2 دالرام زاهدیان 7 مژگان مفید سمنان 1کز مر

 3 اشکان استیری 8 سمیه نخعی خراسان رضوی 2سبزوار 

 4 درسا ناصری 8 الهام عباسی سمنان 1دامغان 

 5 سید کیا احمدی 9 زهرا عسگری تهران شهر قدس

 سال 9 تا 7 -شایسته دریافت لوح تقدیر سفال اعضای

 1 ابوالفضل حیدری 7 یه سارانیهان سیستان و بلوچستان 2زاهدان 

 2 محمد بیگ دلی 9 خدیجه معمار کردستان بیجار

 3 محمد جواد نقابی 7 سمیه سپهری کیا خراسان رضوی نقاب

 4 ملیکا پژوهی 8 فروغ مشکانی خراسان رضوی 3سبزوار 

 5  آبادییسنا خیر 8 سمیه نخعی خراسان رضوی 1سبزوار 
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 سال 01تا  01 -سفالاعضای برگزیده 

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 دانیال ایمانی 11 نرگس پورعلی اردبیل 2مشکین 

 2 آتنا چراغی 8  بابایییحاجزهرا  تهران 8مرکز 

 3 کانیان حیدریان 11 سارا ناصری کردستان موچش

 سال 01تا  01 – سفالاعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار 

 1 مصطفی کسنوی 11 ساالری الهدیبنت راسان رضویخ کاشمر

 2 دالرا نوشین 12 حاجبیان پروین خراسان رضوی درگز

 3 تاجیک علیامیر 11 رخسانه تیموری خراسان رضوی خواف

 4 ابوالفضل صفری 11 خدیجه معمار کردستان بیجار

 5 آوا عاشوری 11 زهرا طاهری نیا گیالن لنگرود

 سال 01 تا 01 -سفال دریافت لوح تقدیرشایسته  اعضای

 1 طاها کریمی 11 پورعلینرگس  اردبیل مشکین

 2 ابوالفضل پیمانی 12 طاهری نیا زهرا گیالن الهیجان

 3 آرش ارشد 12 سیما اسدی یزد مجتمع

 4 آنیسا پرحلم 11 رشت آبادینصیرفاطمه  گیالن 2رشت 

 5 دهبیتا رجب زا 11 زهرا طاهری نیا گیالن رودسر

 6  نیاحوریه خزاعلی 11 فاطمه نصیررشت آبادی گیالن 4رشت 

 7 درسا حسین زاده 11 زهرا طاهری نیا گیالن رودسر

 8 ساحره عمو رضایی 12 وحیده نیازی فرد ایالم 4مرکز 

 9 متین جدیان 12 افسانه محمدی همدان 1مرکز 

 11 صدرا حیدریمحمد 11  نیازهرا طاهری گیالن الهیجان

 11 یاسین ایزی 12 مریم نخعی خراسان رضوی 2سبزوار 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

3 
 

 

 

 

 سال 01تا  03 -سفالاعضای برگزیده 

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 فاطمه مسعودی 16 راضیه جعفری فارس 2صفاشهر

 2 نگار رجبی 15 سعیده صباغی زنجان خرمدره

 3 ن روحی )فراگیر(امیرحسی 15 مهتاب مبارکی ایالم 1مرکز 

 4 آیلین اثنی عشری 13  نیازهرا طاهری گیالن لنگرود

 سال 01تا  03 – سفالاعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار 

 1 آرمان اخوه 15 سیما اسدی یزد مجتمع

 2 شیری جیان پوریا 13 زینب علوی تهران  22مرکز 

 3 ساناز مرادی 14 سارا سمایی تهران 11مرکز 

 4 سوگند مسافر 16 زهرا طاهری نیا گیالن املش

 5 وررفاطمه رحیم پ 15 فاطمه نصیررشت آبادی گیالن شفت

 سال 01 تا 03 -سفال شایسته دریافت لوح تقدیر اعضای

 1 انیسا معدنی 13 زهرا عسگری تهران شهرقدس

 2 رضا شیربیگی 14 مهرنوش حیدری ایالم شهید جرایه

 3 زینب مشتاقی 16 ارمریم آبک مرکزی مجتمع اراک

 4 ستایش ملکی 7 مریم شمس تهران 7مرکز 

 5 گیلدا کارگر 14 راضیه جعفری فارس 2صفاشهر

 6 ناصر خرم 15 رادنیره سعادتی تهران 15مرکز 

 7 یاسر شمسایی 14 زینب علوی تهران 22مرکز 

 


