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 استان سن نام و نام خانوادگی ردیف

 هرمزگان 11 علی احمدزاده  .1

 اصفهان 4 ریحانه استادی  .2

 کهکیلویه و بویراحمد 7 النا صفری  .3

 خوزستان 8 امیرعلی منفرد  .4

 سمنان 6 ایلیا خسرو ی  .5

 زنجان 9 پانیذ نجفی  .6

 کرمان 11 پرنیان کربالیی  .7

 گیالن 10 ترنم فتحی نیای  .8

 خراسان رضوی 10 انوریفاطمه نور   .9

 اصفهان 7 دانیال صافی  .10

 هرمزگان 7 روژان مشفقی  .11

 کهکیلویه و بویراحمد 7 روشنک رحمت زاده  .12

 زنجان 10 آریا رجبی  .13

 اصفهان 9 سارا نوروزی  .14

 آذر غربی 10 سارا فارغ بال  .15

 کهکیلویه 11 ساغر صفری  .16

 زنجان 7 سید محمد حسین رضویان  .17

 زنجان 10 جمسیده فاطمه رضویان   .18

 خراسان جنوبی 9 علی اکبری  .19

 خوزستان 9 کیمیا پوررضایی  .20

 مشهد 8 مهشید باقری  .21

 خراسان جنوبی 11 نازنین شهریاری  .22

 اصفهان 9 نازنین یوسفی  .23

 خراسان رضوی 11 هانا نجفی  .24

 تهران 7 یوسف مظاهری  .25



 استان سن نام و نام خانوادگی ردیف

 گیالن ساله 14 آینازآقایی      .1

 زنجان ساله15 نگار رجبی   .2

 کهگیلویه و بویر احمد ساله14 ابوالفضل موسوی  .3

 کرمان ساله 13 آرش نصیری  .4

 اردبیل 14 اشکان عشایری   .5

 اصفهان 14 بیتا منزوی  .6

 اصفهان 14 امیر نخودیان  .7

 سمنان 12 امیر حسین رستمیان  .8

 اصفهان 14 انوشه خالقی   .9

 گلستان 12 آیلین دولت آبادی  .10

 کهگیلویه و بویر احمد 18 آیالر عباسی  .11

 سمنان ساله 17 حامد شاهانی  .12

 سیستان و بلوچستان ساله14 حفظه جهانگیر زهی  .13

 بوشهر ساله 12 خدیجه دیلمی  .14

 خراسان رضوی ساله 14 محمد نوری  .15

 کهگیلویه و بویر احمد 15 دورنا انصاری  .16

 مازندران ساله  15 دنیا نادعلی  .17

 تهران ساله 14 دینا سادات حسینی  .18

 کردستان ساله18 رزا مصری  .19

 خراسان رضوی ساله16 رومینا خواجه نژاد  .20

 کردستان ساله 12 رویان رحمانی  .21

 مازندران ساله 14 ریحانه روحانی  .22

 کهگیلویه و بویر احمد ساله16 ریحانه محمدی  .23

 خراسان رضوی ساله 14 زهرا خبیری  .24

 احمد بویر و کهگیلویه ساله15 ستاره رحیم پور  .25

 خراسان رضوی ساله 14 ستایش حشمتی  .26

 اردبیل ساله 16 سحر داداش زاده  .27

 کرمان ساله 14 سحر طاهر نژاد  .28

 خراسان رضوی ساله13 سیده شیما سالمت  .29

 هرمزگان ساله 14 سینا درودگر  .30

 خراسان رضوی ساله14 عرفان صفارزاده  .31

 فارس ساله14 عسل سوزنده  .32

 کرمان ساله 16 عسل شهابی نژاد  .33

 مرکزی ساله 14 فاظله محبعلی  .34

 اصفهان ساله17 فاطمه سادات عبدلحی  .35

 آذرغربی ساله15 فاطمه صدقی  .36
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 خراسان رضوی ساله14 فاطمه مقدس شرق  .37

 خراسان رضوی ساله 16 فاطمه منتظری  .38

 کرمان ساله 18 فریبا خرمخو  .39

 کرمان ساله12 کارین صالحی  .40

 خراسان رضوی ساله14 کوثر فتحی  .41

  ساله13 مائده اوجاقی  .42

 سیستان و بلوچستان ساله14 مبینا داوری  .43

 یزد ساله16 مبینا شیخ علی  .44

  ساله16 متین واالیی  .45

 بلوچستانسیستان و  ساله17 محمد جعفر جهانگیر زهی  .46

 کهگیلویه و بویر احمد ساله17 مریم براتی  .47

 کهگیلویه و بویر احمد ساله17 مریم براتی  .48

 کهگیلویه و بویر احمد ساله17 مریم براتی  .49

 زنجان ساله12 مریم بیگلو  .50

 اصفهان ساله 15 مهسا محمدی  .51

 خوزستان ساله 14 نازنین زهرا حیدری  .52

 تهران ساله 12 هستی سهرابی  .53

 کرمان ساله 11 جالل کمالی اسرا  .54

 مازندران ساله18 فاطمه کاظمی  .55

 گیالن ساله 14 مارال حیدری  .56

 کرمان ساله 16 مبین بسطامی  .57


