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 سال 9تا  7 -هنرهای بومی و سنتی)صنایع دستی(اعضای برگزیده 

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 فاطمه نوروزی 9 فریبا گلستانه گیالن شفت

 2 سارینا زینعلی 9 زادهاعظم نجف خراسان رضوی 7 مشهد

صفری پور بیبیماه هرمزگان بندر لنگه  3 هستی رهنمود 9 

 سال 9تا  7 -هنرهای بومی و سنتی)صنایع دستی(شایسته دریافت دیپلم افتخار اعضای 

 1 مهدیپیرهمهشید  9  مهدیفریده پیره کردستان دهگالن

3چالوس  دلیریمهدیس کیا 9 فرزانه شیرازی مازندران   2 

کیسیر  3 مریم شیبانی 9 خاتون سعدینی گردکی هرمزگان 

 سال 9تا  7 -نرهای بومی و سنتی)صنایع دستی(ه اعضای شایسته دریافت لوح تقدیر

مهرنجمه رسولی هرمزگان میناب قشالقیآریا زارع 8   1 
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 سال 01تا  01 - هنرهای بومی و سنتی)صنایع دستی(اعضای برگزیده 

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 پناهزرفاطمه  11 پروین شعبانی کرمان شهداد

 2 حنانه کارگر 11 محبوبه کربالیی کرمان شهربابک

 3 پوراسما جانی 11 سعید میرزایی فارس جهرم)سیار(

 سال 01تا  01 – هنرهای بومی و سنتی)صنایع دستی(اعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار 

 1 هیالسارا امان 11 پروین شعبانی کرمان شهداد

 2 مبینا کستار 11 سعید میرزایی فارس جهرم)سیار(

 3 فاطمه بازلی 12  مقدمواحدیزهرا  خراسان رضوی 1مشهد 

 4  زهیحدیثه بلوچ 11  قدیمساالریمعصومه  سیستان و بلوچستان سراوان

 5  جانفردوس جوان 11 فاطمه رشید هرمزگان بستک

 سال 01تا  01  - هنرهای بومی و سنتی)صنایع دستی( شایسته دریافت لوح تقدیر اعضای

 1 مهدیه غالمی 11 هادیه رحمانی هرمزگان بندر لنگه

 2 کیمیا خورانی  12 فتانه برنده مازندران کتالم

 3 کیمیا ناصری 11 سیده حمیده حسینی هرمزگان میناب

 4 مهشید یوسفی 11 سعید میرزایی فارس جهرم)سیار(

 5  زادههستی اشرف 12 فهیمه آذر کرمان بافت

 6 پارمیدا پادگانه 11 کلثوم رئیسی هرمزگان سیریک

 7  پورنازنین زهرا گنج 11 احمدیمحبوبه سید کرمان  5مرکز 

 8  آبادیفاطمه رستم 12  نژادسمانه ابراهیم کرمان بم

 9 فاطمه رستمی 12 رسمیه چکاوک ایالم 1مرکز 

 11 فاطمه مرادی 11 زینب مظفری زنجان 1مرکز 
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 سال  01تا   01- ی بومی و سنتی)صنایع دستی(هنرهااعضای برگزیده 

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 مائده صحبتلو 15 مریم بابایی زنجان 1مرکز

 2 ییوجیهه سبزه 13 مهرنجمه رسولی هرمزگان میناب

 3  الدینیزهرا شرف 14 فاطمه جعفریان یزد 2میبد

 سال  01تا   01 –  هنرهای بومی و سنتی)صنایع دستی(ار اعضای شایسته دریافت دیپلم افتخ

 1 دلیریمحدثه کیا 13 فرزانه شیرازی مازندران چالوس

 2  نژادملیکا موسی 14 احمدیمحبوبه سید کرمان 5مرکز 

 3 ثنا دالوری 15  پورنگار حسین کردستان 2سقز 

 4 پرنیا خانی 13 فاطمه گلچین تهران 22مرکز

 5 یکتا رحمتی 13 نگامه ناصحی جورشریه گیالن مجتمع

 6 کوثر جنگجو 14 مهررسولینجمه  هرمزگان میناب

 سال  01تا   01- هنرهای بومی و سنتی)صنایع دستی( شایسته دریافت لوح تقدیر اعضای

 1 ا حیدریآن 13 آسیه غالم حضرت حجت هرمزگان 1اس بندرعب

 2 هستی پیرانی 16 سمیه چکاوکر ایالم 1مرکز 

 3 الهام حیدری 13 منیره هاشمی مرکزی 2تفرش 

 4  شاهیالهه میر 13  قدیمساالریمعصومه  سیستان و بلوچستان سراوان

 5 ادیسا کریمی 15 پری ارج کردستان مجتمع ،سنندج

 6 مبین احمدی 13 سمیه امانی کردستان موچش

 7  پورآمنه حسینی 13 کلثوم رئیسی هرمزگان سیریک

 8 زهرا مصاحبی 14 مرضیه غزالی سان رضویخرا 8مشهد 

 9 ملیکا خضری 16 پروین شعبانی کرمان  شهداد

 11 روژین امینی 15  پورنگار حسین کردستان 2سقز

 

 

 


