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 سال 9تا  7 -(عروسکهنرهای بومی و سنتی)اعضای برگزیده 

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 هما دهستانی 9 پورفاطمه رجبی یزد هرات

 2 یسنا خالقی 9 فاطمه رشید هرمزگان بستک

 3 حلما نوروزی 7 زهرا بابازاده گیالن املش

 سال 9تا  7 -(عروسکهای بومی و سنتی)هنراعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار 

 1 فاطمه ثنایی 9 فاطمه رشید هرمزگان بستک

1مهاباد  2 سروین معروفی 8 افسانه بازیار آذربایجان غربی 

2مهاباد  3 کمند قادری 9  زادهشیالن ناظم آذربایجان غربی 

3مرکز   4 هستی کرمی 9 مهریا پرواره کرمانشاه 

 5 مریم بستکی 9 فاطمه رشید هرمزگان بستک

 سال 9تا  7 -(عروسکهنرهای بومی و سنتی) اعضای شایسته دریافت لوح تقدیر

3مرکز ضیاییمنیره  کرمانشاه  حسینبیتا سپا 8   1 

1تاکستان  2 رومینا کاظمی 8 فاطمه رحمانی قزوین 

2سقز  3 آنیتا میرانی 8 سرگل رشیدپور کردستان 

زادهآیسا احمد 8 زهرا رحمانی هرمزگان بستک  4 

 5 ندا احمدزاده 9 زهرا رحمانی هرمزگان بستک

2مشهد  6 آیدا شیخ 7 زهرا اسکیل خراسان رضوی 

 7 نازنین عارفی 8 مریم جهانشاهی کرمان  عنبرآباد

آبادیعلیابوالفضل  9 مریم محمدی کرمان راور  8 
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 سال 01تا  01 - (عروسکهنرهای بومی و سنتی)اعضای برگزیده 

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان رکزم

 1 سادات بهناملحورا 11 یفهیمه اشراف هرمزگان بندرلنگه

 2  نژادرومینا خواجه 12 هرمرضیه حزی خراسان رضوی  5د مشه

 3  آبادیعلی محمدرضا 12 مریم محمدی کرمان راور

 سال 01تا  01 – (کعروسهنرهای بومی و سنتی)اعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار 

 1  نژادعسل رحیمی 11 فاطمه البرز فارس الرستان

 2 امیرجواد اکبری 11 معصومه ابراری گیالن 2انزلی

 3 وژین عزیزین 11  زادهشیالن ناظم آذربایجان غربی مهاباد

 4 سحر سلیمیان 11 غزال اشرف یزد 1مرکز

 5 خنداندالرا نوشین نو 12 فاطمه آخوندی خراسان رضوی درگز

 سال 01تا  01  - (عروسکهنرهای بومی و سنتی) شایسته دریافت لوح تقدیر اعضای

 1  بیگیآناهیتا ابراهیم 12 ه چکاوکرسمی ایالم 1مرکز 

 2  زادهپریا نبی 11 افسانه بازیار آذربایجان غربی 1مهاباد 

 3 کیمیا قادری 12 زادهناظمشیالن  آذربایجان غربی 2مهاباد

 4  زادهمحیا زارع 11 سعیده زینلی یزد مهریز

 5 پارسا لرستانیمحمد 11 منیره ضیایی کرمانشاه 3مرکز

 6 شادینازنین زهرا 11 نسرین ریوندی تهران  43مرکز

 7 راژانه فرهاد 12 زادهناظمشیالن  آذربایجان غربی 1 مهاباد

 8 سحر توحیدی 11 مریم محمدی کرمان 1 راور

 9 مهریا محمدی 11 خزاعیهانیه  ان رضویخراس 2گناباد

 11  دوجیلیرحیمه حاجی 12 زادهممیسولماز  گلستان مراوه تپه

 11 هما حسینی 11 کلثوم رئیسی هرمزگان سیریک
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 سال  01تا   01- (عروسکهنرهای بومی و سنتی)اعضای برگزیده 

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 ریحانه زاده محمودآبادی 13 احمدیمحبوبه سید رمانک 5مرکز

 2  زادهنرگس رسول 16 ملوک افشاری بختیاری و چهارمحال جونقان

 3 مهدیه کشاورزی 13 الهام دهقان هرمزگان جاسک

 سال  01تا   01 –  (عروسکهنرهای بومی و سنتی)اعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار 

 1 صدیقه کوزلی 13 زینب کوزلی فارس گراش

 2 ریحانه عبدی 14 خدابنده البنینام چهارمحال و بختیاری اردل

 3 ساجده فردپور 14 الهه ناسوتی فارس صدرا

 4 پرنیا خانی 13 فاطمه گلچین تهران 22مرکز 

 5  حسینیزینب شاه 14 منیره هاشمی مرکزی 2تفرش

 سال  01تا   01- (روسکعهنرهای بومی و سنتی) شایسته دریافت لوح تقدیر اعضای

 1 حدیث راستیه جوان 16 ایراندخت هاشمی ایالم 1مرکز

 2 بهاره زاده محمودآبادی 14 احمدیمحبوبه سید کرمان 5مرکز 

 3  فردیاسمن تقوی 14 فردتقویمنصوره  فارس الرستان

 4 خاطره احمدی 13 مریم اسدی تهران 25 مرکز

 5 انا رضازادهکی 13 احمدیمحبوبه سید کرمان 5مرکز

 6 نعلیکارو  13 نگار حسین پور کردستان 2سقز

 7 شیدا فراشی 13 )سیار(پرویز ترکمان همدان محمدآباد چولک-نهاوند

 8 آبادیمارال بداغ 13 مزینانیمحبوبه  خراسان شمالی اسفراین

 9 ملیکا عباسی 14 ملوک افشاری چهارمحال و بختیاری جونقان

 11 مهدی رضایی 15 اهیلیال پن تهران 3مرکز

 

 

 


