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 «بهار در خانه»  اعالم نتیجه مهرواره

 99بهار  -)بخش نقاشی(

 

متاسفانه آپلود نشده اثر  905حدود  ،رااثر است که از میان این آث 2941آثار رسیده در این دوره از مهرواره تعداد 

به شرح ذیل  سنیگروه  4در  نتایج ،اثر باقی مانده 864از میان  اثر نیز مربوط به بخش عکاسی می باشد. 50است.

 باشد:می

  

 تعداد کل آثار نمایشگاهی تعدادآثار برگزیده تعداد آثار دریافت شده گروه سنی

 9 3 559 سال 8تا  9

 22 0 053 سال 22تا  7

 51 0 272 سال 21تا  21

 7 3 44 سال 26تا  28

 اثر 19 اثر  28 اثر 486 جمع کل

 

 مالک های انتخاب مهرواره:

 موضوع مهرواره هماهنگی اثر با توجه به 

 خلق اثر با توجه به گروه سنی 

  آنها در آثارخالقیت توجه به مشاهده کودکان و نوجوانان و 

 تر بوده است.عمومی بودن این فراخوان، انتخاب آثار با نگاهی کلیذکر است در این دوره از مهرواره، به دلیل  ز  بهال

 

 

 

 

 

 هر گروه سنی به شرح ذیل می باشد: اسامی شرکت کنندگان منتخب در
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 سال 8 تا 9گروه سنی 

 برگزیدگان:

 گرگان -ساله 0 -آوینا علی اضغری 

 بناب -آذربایجان شرقی -ساله 1-آیسل فروردین 

 جغتای -خراسان رضوی -ساله 0 -نازنین ذوالفقاری 

 شرکت در نمایشگاه: 

 هشترود -آذربایجان شرقی -ساله 1 -آتیال رحیم زاده .5

 تهران -ساله 0 -قوامی نامی .2

 تهران -ساله 1 -مارینا رسولی .3

 انهبهب -خوزستان -ساله 0 -هومن مدیح .4

 سنندج -کردستان -ساله 0 -محمودی کسرا .0

 3مرکز  -زنجان -ساله 1 -آیدین شمایی .1

 

 سال 22تا  7گروه سنی 

 برگزیدگان:

 کرج -البرز -ساله 7-مانلی طالب نژاد 

  سلماس -آذربایجان غربی -ساله 7 –امیررضا راشدی 

 0مشهد  -خراسان رضوی -ساله 55 -ساره میرزایی 

 مجتمع -اصفهان -ساله 9 -سمیا شیخی 

 چالدران -آذربایجان غربی -ساله 55 -حنانه عشقی 

 شرکت در نمایشگاه: 

 4مرکز -کرمانشاه -ساله 7 -افرا جهانگرد .5

 مسجد سلیمان -خوزستان -ساله 7 -درویش وند -آرشا  محمدی .2

 تهران -ساله 55 -آرتینا رسولی .3

 زنجان -ساله 55 -ایلیا ژاله کریمی .4

 دزفول -خوزستان-ساله 7بهار دیده بان=  .0
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 5یاسوج -کهگیلویه و بویراحمد -ساله 7 -امیرماهان رحمتی .1

 34مرکز  -تهران -ساله 9 -پارسا سلیم موفق .7

 پل سفید –گیالن -ساله 7 -زینب ملکی .4

 کرمانشاه -ساله 7 -پرناز گودرزی .9

 مرکز آفرینش ها -تهران -ساله 55 -خشایار مومنی .55

 مرکزآفرینش ها -تهران -ساله 7 -سید محمد یاسین سیدی .55

 کوهبنان -کرمان -ساله 55 -علی رضا محمدی .52

 4مشهد  -خراسان رضوی -ساله 55 -نوری فاطمه نورا .53

 راور -کرمان -ساله 55 -کیمیا اسماعیلی .54

 3مرکز  -زنجان -ساله 4 -شمایی ماهنی .50

 مشهد -خراسان رضوی -ساله 4 –نیتا شکرخواه  .51

 45مرکز  -تهران -ساله 9 -شاکری تاالر بهشتیویانا  .57

 

 سال 21تا  21گروه سنی 

 برگزیدگان:

 شهابیه -مرکزی -ساله 53 -زهرا متقی 

 زنجان -ساله 50 -امیر محمد نیساری 

 0مشهد  -خراسان رضوی -ساله 53 -شادی حسینی 

 آببر -زنجان -ساله 53 -مائده عباسی 

 چالدران -آذربایجان غربی -ساله 53 -مهدیه ابراهیم پور 

 

 

 شرکت در نمایشگاه: 

 یزد  5مرکز  -ساله 52 -الناز سعادت دوست .5

 2مرکز  -تبریز -ساله 50 -بهاره پوریوسف .2

 تبریز-آذربایجان شرقی -ساله 53 -دریا حسنی شریف .3

 0مشهد  -خراسان رضوی -رومینا خواجه نژاد .4

 مهاباد 5مرکز  -آذربایجان غربی -ساله 54 –ژینو قادرپور  .0
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 بوکان -آذربایجان غربی -ساله 53 -فروغیان ساحل .1

 یزد -ساله 53 -سحر سلیمیان .7

 تبریز 4مرکز -آذربایجان شرقی-ساله 53 -فاطمه آتش زای .4

 صفی آباد -خراسان شمالی -ساله 53 -معصومه عسکری .9

 مهاباد 5مرکز  -بیآذربایجان غر -ساله 54-مهران مهرباک .55

 32مرکز  -تهران -ساله 54 -نگار خداوردیان .55

 

 

 سال 26تا  28گروه سنی 

 برگزیدگان:

 20مرکز  -تهران -ساله 57 -رها بوستانی پور 

 0مشهد  -خراسان رضوی -ساله 51 -فرزانه صباحی 

 خمین -مرکزی -ساله 54 -زهرا متقی 

 شرکت در نمایشگاه: 

 گنبد -گلستان -ساله 51 -مائده تقی زاده .5

 مجتمع شهید رسول فخری-ارومیه -آذربایجان غربی -ساله 51-مریم نوروزی .2

 مجتمع شهید رسول فخری-ارومیه -آذربایجان غربی -ساله 51 -زهرا خلیلی .3

 قشم-ساله57 -ندا شاکری .4

 


