
 اسامی برگزیدگان

قصه گویان برگزیده این مرحله   ......البرز.... استان گویی قصه المللی بین جشنواره دومین و بیست داوران هیات

 د.دنمعرفی کر پسران و مردان، دختران و زنان ها و پدربزرگ ها، مادربزرگاز جشنواره را در سه بخش 

 :ملی مرحله به یافته راه پدربزرگ ها وها  مادربزرگ بخش

 ............پیرمرد و ماهیگیر ..: قصه با .....منیژه  حسینی ..: اول نفر 

   ..........عزیز و نگار ..: قصه با ..فاطمه موسوی ......:. دوم نفر

 .......باس ه عشا...: قصه با ......معصومه آسایش...:. سوم نفر

 :ملی مرحله به یافته راه پسران و دختران بخش

 .......پری افسانه ها .: قصه با ...سمانه موسوی.......:اول نفر 

   .......هیچ کس جراتش را نداشت ...: قصه با .......زتی ایلیا ع...:... دوم نفر

 بیژن و منیژه ...........: قصه با .......مریم شایعی ...: سوم نفر

 :اى منطقه بخش به یافته راه مردان و زنان بخش 

 ............آواز گمشده. ..: قصه با ......مریم  مهدی پور .......:اول نفر

   ...........جشن تولد مار بوآ .....: قصه با .........الهام مظفری .:.. دوم نفر

 ...............دیگ کهنه .: قصه با ....مرجان احمد خسروی......:. سوم نفر

 ..........ننه منصور....: قصه با .......زهرا مرادی....: چهارم نفر

   ....کشاورز و خروس...........: قصه با ........سمیرا اکبریه ...:. پنجم نفر

 همچنین هیات داوران نوجوان استان... در این مرحله منتخبین خود را به شرح زیر معرفی کردند:

 ها و پدربزرگ ها مادربزرگ بخش

 .........عزیز و نگار ....... با قصه:.........فاطمه موسوی...

 :پسران و دختران بخش

 ............پری افسانه ها..... با قصه:.....سمانه موسوی.....

 مردان: و زنان بخش

 جشن تولد مار بوآ ... با قصه:..الهام مظفری.......

 ه گرپادشاه و کوز...:. با قصه....عصمت برزگری ...گفتنی است در این مرحله ...

 علی بهرامی  با قصه   زمانه با تو نمی سازد                                    

 دوچرخه در بخش پدر بزرگ مادر بزرگ ها  ایزد یار با قصهمحمد                                     

 

 

 حدیثه مشایخی با قصه روزی که بابا لب هایش را بست 

 باران پور تیموریان با قصه سلطان و آهو 



 مهدیس اخالقس یا قصه فرشته و ماه در بخش دختران و پسران 

 

 و مهتاب میرزا پور ب قصه ملوچک 

 خسرو و شیرین  و زینب قمری با قصه

 در بخش زنان و مردان 

 از سوی هیات داوران استانی شایسته تقدیر شناخته و معرفی شدند. ...........

 ............دکتر حسن دولت آبادی، مهدی مردانی ، مریم مهدوی ی داوران:.اسام

 ..................نفر    86تعداد کل شرکت کنندگان:..

 ........نفر 48تعداد شرکت کنندگانی که قصه هایشان را روی صحنه روایت کردند:..


