
 

 و برگزیدگان راه یافتگان به نمایشگاه

 

 مربی هنری رتبه و امتیاز نام عضو مرکز

 2مرکز فرهنگی شماره 
 سبحان عسگری

 +کیامهر صادقی علویجه

 ریحانه آقازاده ثمرین       
 مریم طلوعی + مدال طال

 3مرکز فرهنگی شماره 
 امیر رضا قره چاپلو  

 +گیسو چراغچی 

 

 +  مدال نقره
 خوبیسمینه 

 8مرکز فرهنگی شماره 
 +صبا فخیمی ضمیر

 سارا شربتدار

 +آتنا امانی سقزچی

 +  مدال برنز

 

 +  مدال نقره

 گلنوش شیخ القرا

 01مرکز فرهنگی شماره 

 نریمان رست

 فاطمه رومیانی

 محمد اسمعیلی اتوئی

 فاطمه زهرا خراسانی

 نریمان رست

 گلنوش شیخ القرا 

 00مرکز فرهنگی شماره 

 +منافیمحمد 

 +محمد امین قهرودی

 طه عنقایی

 + یاسمن براتی پور

 +ریما کمالی

 +روناک کمالی

 + مدال طال

 +مدال نقره

 استرابورد شهری + 

 +مدال طال

 سارا سمایی

 03مرکز فرهنگی شماره 
 شادی عباسی

 +زهرا کرمی

 

 + مدال طال

 طاهره بشیر 

 مریم کرمی

 01مرکز فرهنگی شماره 
 زهرا افشاری

 فراهانیزهرا 
 مقدممریم  

 01مرکز فرهنگی شماره 
 باران وفادار شوشتری

 +شهرزاد ایرانی نژاد
 + مدال نقره

 ساسانیمریم 

 محقق

 + مهال بهره مند 08مرکز فرهنگی شماره 
استرابورد  و  نقرهمدال + 

 شهری
 هدی محسنی



 منیژه حاتمیان برنزمدال +  +پانیذ ذوالقدر 21مرکز فرهنگی شماره 

 نرگس اسدزاده + مدال طال و پوستر مه نگار قیاسی+ 20شماره مرکز فرهنگی 

 22مرکز فرهنگی شماره 

 +سپهر جهانگیری 

 

امیرحسین تکریمی خواه 

 +فومنی

 + مدال نقره

 + مدال نقره
 نیلوفر حیدری

 23مرکز فرهنگی شماره 
 +مهرگان سادین

 حسین علیپور ساروقی

 رادین مزرعی نوحدانی +

 استرابورد شهری + مدال طال 

 و استرابورد شهری  + مدال برنز
 پدیده فراهان نژاد

 22مرکز فرهنگی شماره 
 بهار کریمان

 مهدیس نوده

 محمد طاها قناعتی 

 پدیده فراهان نژاد 

 22مرکز فرهنگی شماره 
 آتنا عیوضی

 +پرنیا شکری

 

 + نقره
 رویا بهادری

 31مرکز فرهنگی شماره 

 سجاد اسدی

 فاطمه عبیری+

 +زهرا عبیری

 پونه ستوده طهرانی

 ترنم رضایی

جایزه ویژه مدال طال و + 

 شورای شهر

 مدال طال+ 
 آزاده مرجانی

 32مرکز فرهنگی شماره 

 +سعید جعفر پناه

 مانی وفا

 نگارخداوردیان

 +علی باقری کوشلوندانی

 پری ناز نوروزی +

 + مدال برنز

 

 

 +مدال نقره

 + مدال برنز

 نژاد فراهان پدیده

 33مرکز فرهنگی شماره 
 نازنین زهرا قاسمخانی

 هدیه نجفی
 مریم طلوعی 

 باقریمحبوبه   پرهام میرابی ممقانی 32مرکز فرهنگی شماره 



 11مرکز فرهنگی شماره 

 + آوا بیک 

 +درنیکا ذاکری خطیر

 +ویانا شاکری تاالرپشتی

 سپهر ارشدی

 پریماه سهیلی

 تارا زین العابدین زاده

 آرشیدا مرادی

 مهران سلیمان زاده وایقان

 + برنز

 + برنز

 + طال

 اسدی اعظم

 13مرکز فرهنگی شماره 
 +ایلیا افشارمند

 قصیده قدیر محسنی
 + طال

 نسرین ریوندی

 منیژه حاتمیان

 مرکز فرهنگی پردیس
 +رامینه بهمنی

 سوگند النگی گیالنی
 صفورا سلیمی + برنز

 +فاطمه جابری مرکز فرهنگی شهرقدس
روی جلد نشریه چاپ بر + 

 دوچرخه
 زهرا عسگری

 سمیه سرچونی + برنز ماهد آقایی+ 2مرکز فرهنگی قرچک 


