
 

 

 به نام خدا

(متن ادبی  –شعر اعالم نتایج در بخش ادبی  )   

بخش شعر مربیبرگزیده در   

  

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 محبوبه بزم آرا مشهد 

 2 مریم رستمی  کرمانشاه 
انیا سمیره  برو فارس   3 

 

بخش شعر مربیدر  شایسته تقدیر      

 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 مریم کرمی  همدان  
 2 مهدی طراوتی توانا  همدان
 3 رحمت غالمی  کرمانشاه 

 

 

 

 

 



 

بخش شعر نوجوان  برگزیده در   

 

 

 

 

 

 

بخش شعر نوجواندر  شایسته تقدیر   

 

 

 

 

بخش شعرکودک  برگزیده در   

 

 

 

 

 

 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 سارا قره تپه  کرمانشاه

 2 یاسمن السادات شریفی  مرکزی 
 3 آتنا صفوتی  بندر انزلی 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 امیر محمد نیک ره  بروجرد 

 2 باران نشاطی  گرگان
 3 فریماه عادله  خوزستان 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 هانیه السادا ت حسینی  کرج 

 2 حسنا عبدالمالکی  کرمانشاه 
آذر بایجان 

 غربی 
 3 هستی سلیمان زاده 



 

بخش شعر کودکدر  شایسته تقدیر   

 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 سوگند حسینی  اردبیل 

آذر بایجان 
 غربی 

 2 فاطمه یاور زاده 

 3 شانا رضایی  کرمانشاه 
 

 

  کودک  بخش متن ادبیبرگزیده در 

 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
یلویه و کهک

 بویر احمد 
 1 اهورا خلیلی 

 2 محیا رشیدی ایالم 
 3 هلیا میرزاخانیان  گیالن 

 

 

کودک بخش متن ادبیدر  شایسته تقدیر   

 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 ابوالفضل چراغی  کرمانشاه  

 2 امیر حسین پایی زاده   اهواز  
خراسان 
 رضوی  

 3 محمد طاها  نقابی  

 



 

 

بخش متن ادبی نوجوان  برگزیده در   

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 محمد مهدی سلیمانی  ایالم 

چهار محال 
 و بختیاری 

 2 رویا نجفی نژاد 

 3 مهشاد محمودی  زنجان 
 

 

بخش متن ادبی نوجوان  در  شایسته ی تقدیر   

 

   

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 پارسا تیموری  کرمانشاه 

 2 فاطمه محمدی  فارس 
چهار محال 
 و بختیاری 

 3 نیلوفر عظیمی 

 

 

بخش متن ادبی مربی  برگزیده در   

 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 مهری اسدی  کردستان 

 2 مرتضی حاتمی  ایالم 
 3 فاطمه السادات امیر فخریان  سمنان 



 

 

 

 

 شایسته تقدیر  در بخش متن ادبی مربی 

   

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
خراسان 
 رضوی 

 1 هانیه سالمی راد 

 

 

 

بخش داستان کودک  برگزیده در   

 

 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان
چهار محال 
 و بختیاری

 1 محدثه قلی پور 

 2  سر کرباسی  شیوا سیا مشهد
 3 مهدیه اسماعیلی  کرمانشاه

 

 

 



 

ایسته تقدیر  در بخش داستان کودکش  

 

 

 

 

  

 

   

بخش داستان نوجوان  برگزیده در   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 حنانه بهرام آبادی  لرستان 
 2 کومار محمد زاده کردستان 

 3 زهرا رضایی  خوزستان 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
چهار محال 
 و بختیاری 

 1 حدیثه هاشمی 

 2 ندا خوش افکار  اردبیل 
 3 راحله چپر لی  گلستان 



 

 شایسته تقدیر  در بخش داستان نوجوان  

 

 

 

 

 

 

 

بخش داستان مربی  برگزیده در   

 

 

 

 شایسته تقدیر  در بخش داستان مربی   

 

 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 محدثه بهرامی  همدان 

چهار محال 
 و بختیاری 

 2 معصومه شبانیان 

 3 یاسمین زهرا شکل آبادی  همدان 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 آسیه رحمتی  خوزستان 
 2 الهام زارعی زاده  کردستان 
 3 معصومه کریمی  همدان 

 ردیف نلم و نام خانوادگی  استان 
 1 تابنده نخعی  کرمان 

 2 فرحناز چولکی  ایالم
 3 طیبه پور بصیری  اهواز 


