
  «زمین لبخند» عروسک نمایشگاه تخصصی بخش پذیرفته شدگان

خانوادگینام و نام ردیف  استان 

 ماهشهر مهرنوش رفیع 1

 تهران مهدیه قربانعلی 2

و بلوچستان سیسان کنیزرضا کیخا 3  

 یزد اعظم طالبی 4

 تهران آزاده رشیدی 5

پوریانآمنه حبیب 6  تهران 

زادهشاهینهوشنگ  7  تهران 

 ارومیه فرزانه تنخواهی 8

 اهواز معصومه پوالدوند 9

زهرا شریفییننناز 11  شوشتر 

 تهران امیرحسین افکاری 11

 آذر شرقی فاطمه محمدی 12

 همدان گلسا امیدوار 13

 اهواز مرجان مردیها 14

 تهران نرگس ریوندی 15

 تهران نسرین ریوندی 16

رزایییمعصومه م 17  اصفهان 

 اردبیل اعظم پارسا 18

 تهران فاطمه ذبیحی 19

 اهواز ساره چهارلنگ 21

زهرا میرپورهدسی 21  تهران 

 اراک شیوا بیرامی 22

 گلستان مرتضی مملشی 23

 تهران مرجان مهربانی 24

 تهران سیما یزدانی 25

 مشهد نفیسه صادقیان 26

نیوافاطمه آذر 27  مشهد 



خانوادگینام و نام ردیف  استان 

پورملیحه خداداد 28  رضوی 

 سمنان زهرا قناد 29

 کرمانشاه یگانه عبدالمالکی 31

 تهران معصومه خانگلدی 31

 شاهرود زینب قناد 32

 اصفهان عباس عابدی 33

 تهران همراز دانشور 34

 کرج مهرناز مقدم 35

و بختیاری چهارمحال صغری علیپور 36  

 اراک زهرا لطیفی 37

زادهباران زرگر 38  تهران 

علویمریم  39  تبریز 

سادات هاشمیفاطمه 41  تهران 

 تهران نسرین جهانگیر 41

 یزد زینب شفیعی 42

شمالی راسانخ طاهره خرمی 43  

 مازندران نرگس گودرزی 44

 تهران فاطمه صفدری 45

 تهران معصومه تاجیک 46

علینگار شاه 47  اهواز 

 بوکان سحر رضایی 48

 دزفول بهناز پویان 49

اصغریسعیده  51  تهران 

 بوشهر رخساره بحرینی 51

 تهران زینب اسکندری 52

 تهران آیسن کرامتی 53

 تهران سعیده میرخانی 54

 تهران مژده الری 55



خانوادگینام و نام ردیف  استان 

 کرمان طاهره مکی 56

 گیالن طاهره قنبری 57

پورمریم قلی 58  گرگان 

 تهران زهره مقدم 59

افشارساجده امین 61  تهران 

 بندرعباس انیسه رضایی 61

 لرستان پرستو نیری 62

 تبریز مینا رونده 63

زادهطاهره موسوی 64  لرستان 

 بندر عباس احسان اصالنی 65

 فارس وحیده موسوی 66

 گیالن مهسا جهانی 67

زادهنیکو ناصر 68  سمنان 

پوررادین ابراهیم 69  البرز 

 سمنان الهام عباسی 71

 کاشان سوده مجرد 71

فالحصفورا نو  72  البرز 

 گمیشان افروز عطایی 73

پورمرجان بهروز 74  تبریز 

نیازهرا عظیمی 75  تهران 

 مازندران الهه اسالمی 76

 تبریز آرزو اسالمی 77

 تهران میترا مختارپور 78

 کرمان ریحانه محمدی 79

 تهران مریم صادقیان 81

 گرگان ربابه کالتی 81

 آبادان مهرانگیز خذری 82

 تهران ویدا حیدری 83
 


