
 

 خوشنویسیعنوان فعالیت: 

 سال +7 نوخوان سنی: هگرو

  برگزیده

 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 مجتمع آذربایجان غربی نادره حسینی ساله 8 سارا حسینی 1

 سبزوار خراسان رضوی مریم شاهی ساله 8 نژادمهیا الهی 2

 سال +9 نونهال گروه سنی:

 ) تحریری ( برگزیده
 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 اندیمشک خوزستان لیال رشیدپور ساله 9 علی عبدپورامیر 1

 قروه کردستان شیما صمدی ساله 11 ثمین قنبری 2

 بندرامام خوزستان کعبفاطمه بنی ساله 11 زهرا دهناوی 3

 اندیمشک خوزستان لیال رشیدنیا ساله 11 سپهر میریمحمد 4

 تقدیر) تحریری ( تهشایس

 ساری مازندران شهال نیکونیا ساله 11 بخشامیرعلی فیاض 1

 ساری مازندران شهال نیکونیا ساله 11 ترنم حسینیسیده 2

 مالیر همدان منفرداصغر فرخی ساله 9 مائده فعلی 3

 سنجان مرکزی سمانه حسینجانی ساله 11 محمدمبین بوالحسنی 4

 اندیشه تهران مهتاب میرزایی الهس 11 حیدریمهنا حاجی 5

 برگزیده ) قلم (

 بدره ایالم فرفاطمه رماوندی ساله 9 زادهباران ولی 1

 1مرکز  زنجان حمیده فتحی ساله 11 سلدا طوماری 2

 گرمسار سمنان حسینیمریم شاه ساله 11 علی لهرودی 3

 تقدیر) قلم ( شایسته

 بدره ایالم رماوندی فر فاطمه ساله 11 نژادیگانه زهرا کرمی 1

 سال +21نونگاه  گروه سنی:

 تحریری برگزیده

 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 15مرکز  تهران پورربابه حسین ساله 12 الینا شاگردان 1

 اندیمشک خوزستان لیال رشیدنیا ساله 13 ریحانه دهقانی 2

 بهبهان خوزستان نیفاطمه خندا ساله 13 عرفان پوراسماعیلی 3

 رضوانشهر گیالن نژاد مژگان سیفعلی ساله 13 نگار غالمدوست 4



 تقدیرتحریری شایسته

 2مرکز  کرمانشاه الهه گلچین ساله 14 زهرا دیناروند 1

 اندیمشک خوزستان لیال رشیدنیا ساله 13 فاطمه آزرم 2

 بندرامام خوزستان کعبفاطمه بنی ساله 14 فاطمه جبارات 3

 رگزیده قلمب

 شهرکرد چهارمحال و بختیاری مریم تمدن ساله 13 یاسمین حقانی 1

 2بجنورد  خراسان شمالی محمدرضا رضایی ساله 14 بهاران عسگری 2

 کاشمر خراسان رضوی پورمریم حسن ساله 12 علی صادقی 3

 سبزوار خراسان رضوی مریم شاهی ساله 14 کیارش اژدری 4

 سلطانیه زنجان ملیحه رجبی ساله 14 محمدجواد محمدی 5

 تقدیرقلم شایسته

 مجتمع سمنان مهین درویش ساله 14 انسیه قدس 1

 بدره ایالم فرفاطمه رماوندی ساله 13 ایلیا جعفری 2

 قائم شهر مازندران شهال نیکونیا ساله 13 پورتارا حسن 3

 اراک 3مرکز  مرکزی  نیلوفر ابدال ساله 13 ریحانه موالیی 4

 گرمسار سمنان حسینیمریم شاه ساله 13 زهرا مهاجریان 5

 اندیمشک خوزستان لیال رشیدنیا ساله 13 البنین موسویام سیده 6

 بدره ایالم فرفاطمه رماوندی ساله 13 فاطمه محمدی 7

 قائم شهر مازندران شهال نیکونیا ساله 13 کوثر کاظمی 8

 سال +21 نوجوان گروه سنی:

 یری () تحر برگزیده
 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 اراک 7مرکز  مرکزی سمانه حسینجانی ساله 15 فاطمه حرآبادی 1

 برگزیده قلم

 مجتمع سنندج کردستان پری ارج ساله 15 آرا صلواتی 1

 2مرکز  سمنان مهین درویش ساله 16 الهه دامغانیان 2

 خرمشهر خوزستان دهفروغ گلریززا ساله 17 الهه فوالدی 3

 2مرکز  سمنان الهه درویش ساله 17 ستایش شاهی 4

 4مرکز  همدان الهام رسولی ساله 16 سوگند کرمی 5

 مریانج همدان پروانه زارعیان ساله 16 مهسا قادری 6

 تقدیرقلم شایسته

 قائم شهر مازندران شهال نیکونیا ساله 17 فاطمه غالمی 1

 قائم شهر مازندران هال نیکونیاش ساله 15 فائزه غالمی 2

 مجتمع سمنان مهین درویش ساله 16 فربد باباپور 3

 مجتمع سمنان مهین درویش ساله 16 فریما باباپور 4



 + سال21ارشد  گروه سنی:

  برگزیده

 مرکز استان مربی سن نام و نام خانوداگی ردیف

 شیراز 1مرکز  فارس سحر میمندی ساله 22 آرین محزون 1

 2مرکز  سمنان مهین درویش ساله 21 صدف کاشیان 2

 بندر امام خوزستان کعبفاطمه بنی ساله 21 عباس مقدم 3

 1مرکز  سمنان مهین درویش ساله 21 فاطمه مرادپور 4

 دماوند تهران عارفه هدایت ساله 21 دیممحمحمدرضا شاه 5

 مالیر همدان منفرداصغر فرخی ساله 22 حسین شکریمحمد 6

 تقدیر ایستهش

 قروه کردستان شیما صمدی ساله 21 الهام عرفانی 1

 1مرکز  اردبیل کیمیا فتاحی ساله 21 نخجوانیامیرحسین روان 2

 مجتمع زنجان فاطمه محبوبی ساله 21 حدیثه نصرتی 3

 3مرکز  همدان پروانه زارعیان 19 فاطمه بخشی 4

 2کز مر کرمانشاه الهه گلچین ساله 19 فائزه امیری 5

 12مرکز  کرمانشاه مهناز حیدریان ساله 21 مهدیس اسفندیاری 6

 ارومیه 1مرکز  آذربایجان غربی نادره حسینی ساله 18 مینا خدایی 7

 کیان چهارمحال و بختیاری فروغ کریمی ساله 21 نگار مسیبی 8
 

 

 

 

 


