
 برگزیدگان اول

 مربی استان/شهر سن نام و نام خانوادگی ردیف

 زادهمرجان نوروزی 1اهواز -خوزستان 4 شکران عبدالهی 1

 سارا مجیدی بوکان-آذربایجان غربی 9 کیالن حکمتی 2

 مهسا صالحی 1مرکز -اردبیل 10 پانیذ مرادزاده 3

 نگین خاندانی رفسنجان -کرمان 11 ستایش خسروی 4

 السادات حسینیمولود مجتمع -اصفهان  14 فاطمه مصلحی 5

 برگزیدگان دوم

 مربی استان/شهر سن نام و نام خانوادگی ردیف

 شیرین فتحی اهواز-خوزستان 7 آرشیدا اسدی 1

 زادهمرجان نوروزی مجتمع اهواز -خوزستان 8 ریحانه منزلی 2

 سنور احمدی سردشت -آذربایجان غربی 8 سنا ابراهیمی 3

 شیرین فتحی اهواز-خوزستان 9 آیسان حداد 4

 مهسا صالحی 1مرکز  -اردبیل 10 آیلین ایرجی 5

 نژادسولملز کاظم 1مشکین شهر  -اردبیل 11 زهرا عسکری 6

 ناهیده جدی 2پارس آباد  -اردبیل 11 یاسمین شیرگیر 7

 فرزانه تنخواهی مجتمع -آذربایجان غربی 12 زادههستی سلیمان 8

 سمیه رحیمی گرمی -اردبیل 13 زادهسونیا مهدی 9

 زادهشیالن ناظم 2مهاباد  -آذربایجان غربی 14 نیامعصومه سبحانی 10

 برگزیدگان سوم

 مربی استان/شهر سن نام و نام خانوادگی ردیف

 مونا کاوند 3جرد وبر -لرستان 11 کیمیا روزبهانی 1

2بروجرد  -لرستان 13 شکوفه احسانی 2  مونا کاوند 

2بروجرد  -لرستان 14 نگین قیطانی 3  مونا کاوند 

2بروجرد  -لرستان 9 محدثه احسانی 4  مونا کاوند 

1مرکز  -اردبیل 9 آنیسا محمدباقرزاده 5  مهسا صالحی 

1مرکز  -اردبیل 11 سعید دهقان 6  مهسا صالحی 

1مرکز  -اردبیل 12 النا مفید 7  مهسا صالحی 

 سعیده عبداللهی گلپایگان-اصفهان 12 معین عبیدی 8



 

 سعیده عبداللهی گلپایگان-اصفهان 15 سارا هل اتایی 9

 السادات حسینیمولود مجتمع -اصفهان 11 علی رضا قادریانسید 10

 سمانه فخاری مبارکه -اصفهان 12 حسن سعیدیمحمد 11

 ثریا کرمی کرمانشاه 4 ژینا محمودی 12

 ثریا کرمی کرمانشاه 4 سارا براتی 13

 هدی عندلیبی مجتمع-زنجان 11 ماندانا عندلیبی 14

 هدی عندلیبی مجتمع-زنجان 15 محنا مرصعی 15

مجتمع اهواز -خوزستان 5 آرمینا دولو 16  زادهمرجان نوروزی 

مجتمع اهواز -خوزستان 10 مبینا دولو 17  زادهمرجان نوروزی 

 شیرین فتحی اهواز -خوزستان 7 رها بهبهانی 18

 مهدیه طالعی بافق -یزد 9 عباس دهقانامیر 19

 آبادیآسیه تاج هرات -یزد 7 سما تنها 20

 آبادیآسیه تاج هرات-یزد 11 زهرا حسینی 21

 دلیزهرا مامال 2ارومیه  -ایجان غربیبآذر 14 حامده سعیدی 22

 دلیزهرا مامال 2ارومیه  -ایجان غربیبآذر 10 نغمه پورحسن 23

 نگین خاندانی رفسنجان -کرمان 14 تمنا محمودآبادی 24

 نگین خاندانی رفسنجان -کرمان 9 هستی جلیلی 25

 فاطمه حسینیسیده زرین آباد -زنجان 11 فاطمه بهرامی 26

 فاطمه بختیاری 1مرکز  -مرکزی  8 رومینا نورالهی 27

 سارا ناصری سنندج -کردستان  8 یزدان غالمی 28

 الهام اسمعیلی دیواندره -کردستان  15 بابک رنجبری 29

 افسانه کرمی 5مرکز  -کرمان 14 آبادیبهاره زاده محمود 30

 مژگان مفید 1مرکز  -سمنان 12 ایلیا جمال 31

 هما اشرفی شهر کرد -چهارمحال و بختیاری 12 پرناز محمدی 32

 آرزو عزتی کامیاران -کردستان  14 سارینا رستمی 33

  کرمان 16 نیاسادات تهامیفاطمه 34

 سمانه اسکندری 2مرکز  -کرمان 11 مرجان مهرابیان 35


