برندگان بخش نوجوانان

برندگان بخش رمضان  -بزرگساالن

1

ابراهیم زاده متین

ابراهیم زاده اکبر

2

آذرپور فریبا

احمدزاده شکوهی عطااهلل

3

اسدزاده محمد عرفان

احمدزاده شکوهی سعید

4

اسدی وند امیر حسین

اخچی رقیه

5

اصغری امیرحسین

اسمعیل زهره

6

آقا محمدی بیتا

اسمعیلی علیرضا

7

اقاپور عسل

اعتمادی ناهید

8

اکبری فرزاد

اعتمادی کیا مهری

9

الهوردی زاده دوزی امیرمحمد

امیری ابوالفضل

 10اوجاقی آیلین
 11اورجی ستایش
 12ایمانی مریم
 13بابایی آیناز
 14باغدار محمد رضا
 15ببرافکن سبحان
 16ببرافکن عرفان
 17بدلی مبین
 18برجی لیال
 19بیدل اسما
 20پناهی ایلین
 21پور طهماسب اصل اسنجان مبین
 22پوربابا الیار
 23ترابیان اسما
 24ترمه ثمین
 25تقی زاده پانیذ
 26تنها اسرا
 27تیموری رعنا
 28جبرییلی مهدی
 29جعفری طاها
 30چاهی فاطمه
 31حامدی هستی
 32حسنی ملکی محمد
 33حسینپور فیضی علی
 34حمیدی زهرا
 35حیدری امیرعلی
 36حیدری امیرعلی
 37خاکپور محمد امین
 38خانی میدانالر آتنا
 39خداکرمی ابوالفضل
 40خداکرمی نیلوفر
 41خدائی پری ناز

انورحقیقی شبنم
ایمانپور فاطمه
باغبان باشی نیر
بافنده محمد
بحری حاجی بابا حنانه
بنائی دلنواز صبا
به نزاد فرد بیژن
پرتوی حق پروین
پورسعدی پروین
پورعبداللهی کبری
پورولی فاطمه
تجدد چیلک علیرضا
ترکمنلو معصومه
جواد محمد
جواد زاده طاهره
حسینی سعید
حیدری فاطمه
داریی فاطمه
دژبان حمید
دیهیم مجتبی
راضی صوفیانی سمیرا
رستم وند سعدی افسانه
رضایی نیا محمدرضا
رضوانی جمال
روش جعفر
سینائی اسکوئی پریسا
صادقی داریوش
صادقی اقدم بهزاد
صالح معصومی راحله
صوفیانی رحیمه
عبادی مهدی
عبدی مرتضی

 42خدائی عنصرودی محمد هادی
 43دژبان زهرا
 44راستاد حنانه
 45راستگو امید
 46رامش هلیا
 47رضایی عارف
 48روستالیچاهی هادی
 49رئیسی حمید رضا
 50ز ث
 51زاهدی ریحانه
 52سعادت دوست صبا
 53سیدی حسین
 54شکوری نوا
 55شمع سوزان محمد
 56صادق زاده محیا
 57صادقی علی
 58صبری خطیبی محمد مهدی
 59طایفه هاشم زینب
 60ظروفی ارمین
 61ع.ک ع.ک
 62عبدی بهروزی علی
 63عبدی بهروزی فاطمه
 64غالمی محمد
 65فایطونچی مهدی
 66فتاح زاده مهدیار
 67فتحی زاده زهرا
 68فرخاد عالی ایلیا
 69قاجار مهرداد
 70قلیزاده سینا
 71کاظم زاده اسماء
 72کفشدوزانی شریفی امیرحسین
 73کوهی نیلوفر
 74محرمی پارسا
 75محرمی مینا
 76محمد قلی زاده مهسا
 77محمدنژاد پارسا
 78محمدنژاد نوذر
 79محمدنژاد احمد
 80محمدنژاد نازنین
 81محمدی حنانه
 82محمدی امیرمحمد
 83محمدی مونا

عالئی نسب آرزو
علیپور الناز
غالمی فرشته
غیاثوند نگار
فاخررضائی زکیه
فتح الهی فالحی مجید
فرجی دنکاه سخاوت
فریدیان اباذر
قیاسی زینب
محمدزاده فالحی بهنام
محمدی فاطمه
محمدی زمانی شیوا
مصطفی سلمانی سعید
معزی فر محمد
مهرواال یونس
میرزازاده لیال
نجاتی سمیه
نجاحی اسکویی شیرین
نجفی برین مرضیه
نسیانی رضا
نصراله پور محمدحسین
نصیری پروانه
نقدی محمدرضا
نیک زاد زیبا
هاشم زاده شیما

 84محمدی حجه اولیا امیر حسین
 85محمودزاده حنانه
 86محمودی اسما
 87مرادزاده ثمین
 88مرادزاده مهدیه
 89مرسلی ایلقار
 90معینی حدیث
 91مهرواال نوید
 92میرفتاحی فاطمه سادات
 93نجادی عرفان
 94نریمان حنانه
 95نویدی امیرعلی
 96همتی برجی امیر عباس
 97وسطی کالیی مهال
 98والدتی عسل
 99یونچی ائلمان

برندگان بخش رمضان  -کودک و نوجوان
اسمعیلی حسیین
اسمعیلی محمد
الهیاری محمد
حسین نژاد آیال
خونیکی ایلیا
دژبان امیرعلی
دژبان زهرا
روستالیچاهی هادی
روستالیچاهی مهدی
روش امیررضا
شیر محمدی محمد طه
عزیزافشاری محیا
عشقی الرد ستایش
علزاده زهرا
قاجار مهرداد
قلیزاده سینا
قیاسی زهرا
کاملی مهدیسا
کاملی مبینا
کاملی امیرحسین
محمد قلی زاده مهسا
محمودزاده حنانه
مرادزاده ثمین
مصطفی سلمانی هلیا
مهرآور مهدی
مهرواال نوید
میزانی مهنا
نجفی زهرا
نجفی فاطمه
نجیبی مهدی یار
همتی برجی امیر عباس
وحیدی مهنا
وسطی کالیی مهال

