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سال 9تا  7 -خوشنویسیاعضای برگزیده   

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 علی صادقی  8 پورحسنمریم  خراسان رضوی کاشمر

 2 مبینا پادام  9 فاطمه خندانی خوزستان بهبهان

محمد روئینیامیر  9 معصومه ابراهیمی خراسان شمالی اسفراین  3 

سال 9تا  7 – خوشنویسی م افتخاردریافت دیپل شایسته اعضای  

 1 مرضیه روحانی  8 زهرا شفیعی فارس سروستان

یهمریم شا خراسان رضوی سبزوار  2 اشکان استیری  9 

12مرکز   3 نرگس قاسمی  9 مهناز حیدریان کرمانشاه 

سال 9 تا 7 -خوشنویسیشایسته دریافت لوح تقدیر اعضای  

 1  شباطمه آذرف  9 یهمریم شا خراسان رضوی 2سبزوار

 2 سحر حامدیان  7 ملیحه کلیدری خراسان رضوی قوچان

 3 حنانه کاهی 9 عاطفه طباطبایی  اصفهان 4مرکز 
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 سال 01تا  01 -خوشنویسیاعضای برگزیده 

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

1سبزوار شاهیمریم  خراسان رضوی   1 کیارش اژدری  12 

5 بیلارد نیابیبا هاجر اردبیل   2 اشکان عشایری 12 

 3 گیسو روزبهانی 12 ستار ولی نژاد لرستان 3 خرم آباد

سال 01تا  01 – خوشنویسیاعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار   

 1 علی فرهادی 12 مرضیه خواندابی همدان تویسرکان

 2 ملیکا جوکار 12 الهام خسروی فارس 2شیراز

انتهر 22 تهران ابراهیمی بهناز  ئیپرنیا خانی ابیانه 12   3 

 4 ستایش مبرهن 12  پورربابه حسین تهران 15 تهران

محمدیمحمدرضا آقا  11 سمیه تیموری سمنان 2 دامغان  5 

 سال 01 تا 01 -خوشنویسیشایسته دریافت لوح تقدیر اعضای

 1 زینب رحیمی  11 لیال نظمی اردبیل 2 اردبیل

رضویخراسان  4 مشهد  2 دنیا وفایی نژاد  11 حوریه صفرلی 

ییکوثر شاهکال  12 مهین درویش سمنان 1 سمنان  3 

 4 ژابیز اخالقی پور  11 حوریه صفرلی خراسان رضوی 7مشهد 

 5 زهرا خبیری   12 حوریه صفرلی خراسان رضوی 8مشهد 

 6 علی غالمی  11 فاطمه قاسمی گیالن 3 رشت

 7 روژان حکیمی  12 زهرا نقشی کرمانشاه 13مرکز 

 8 ساجده برزو 12 داود کاوه مرکزی 1 ساوه

 9 پریسا جبارپور  12 مریم قاسمی مرکزی دلیجان
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سال 01تا  03 -خوشنویسیاعضای برگزیده   

 ردیف نام و نام خانوادگی سن مربی استان مرکز

 1 مبینا تیموری  14 مرضیه خواندابی همدان تویسرکان

 2 محمد حسین شکری  18 اصغر فرخی منفرد همدان 1یرمال

آذربایجانی حساممحمد قزوین مجتمع  3 محسن اسدی 13 

سال 01تا  03 – خوشنویسیاعضای شایسته دریافت دیپلم افتخار   

 1 فاطمه رجبی 14 پروانه زارعیان همدان مریانج

جبینیمهدیه  14 سمیه رکنی خوزستان 1اهواز  2 

لاردبی 1 اردبیل  3 امیر حسین روان نخجوانی  16 کیمیا فتاحی 

 4 امیر رضا یعقوبی بورا  17 سمیه شیخی هرمزگان 4 بندرعباس

 5 فرید باباپور  13 مهین درویش سمنان 1 سمنان

 سال 01 تا 03 -خوشنویسیشایسته دریافت لوح تقدیر اعضای

 1 میالد صادقی  17 هاجر بابیانی اردبیل 5 اردبیل

 2 مبینا خسروی  15 الهه گلچین کرمانشاه  2 کرمانشاه

 3 مهدی کیومرثی  17 مهین درویش سمنان 1سمنان

 4 فاطمه آزادیان  16  ساره اسماعیلی مازندران کتالم

 5  نژادفائزه درزی  16 شهال نیکونیا مازندران قائم شهر

 6 مهتاب عسگری  16  پورربابه حسین تهران 15 تهران

 7 حدیث وکیلی  15 مریم لبیکی تهران 24 مرکز

 8 آیدا هاشمی  13  پورمهین مظهر البرز 1 کرج

زنگنهعاطفه کرد  15 سمیه رکنی خوزستان 2اهواز  9 

فرماوندیرفاطمه  ایالم بدره  11 فاطمه محمدی  13 

 

 

 


