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Round 3

Round 1

Round 2
] [1مبينا ندائی
الناز ماروسی
نگار عباسی ورله
غزل دهقانی تفتی
] [9/16ساناز هاشمی زاده
مانيا یکرنگ خانی
فاطمه فوﻻدی

] [5/8سارا صانعی
پونه بازدار
آترم بهمردی کﻼنتری
زهرا بلوردی
] [9/16فاطمه زهرا شمس آبادی

سپيده حسين زاده
رضوان اسکندری

] [3/4شفق کاظم پور
شيوا شوشی نسب
شيما مومنی
الناز وکيلی نيری
] [9/16حانيه فاخر
رویا مير
تيبا بهروزی

] [5/8گلناز کلهری
زینب نجفی
ژینا زندی

] [9/16مهتاب پاداری کرمان
حدیث کاردان باغی
سونيا قندالی

St.

] [1مبينا ندائی تهران 1
2
Bye 1
رضوی
خراسان 3
الناز ماروسی
4
Bye 33
نگار عباسی ورلهکرمانشاه5
6
Bye 17
غزل دهقانی تفتی یزد 7
8
Bye 49
] [9/16ساناز هاشمی زاده ایﻼم 9
10
Bye 9
مانيا یکرنگ خانی تهران 11
12
Bye 41
فاطمه فوﻻدی بوشهر 13
14
Bye 25
بيتا بلوردی تهران 15
بخت
چهارمحال و 16
نگار گوجان سامانی
] [5/8سارا صانعی اصفهان 17
18
Bye 5
پونه بازدار ایﻼم 19
20
Bye 37
آترم بهمردی کﻼنتری یزد 21
22
Bye 21
زهرا بلوردی تهران 23
24
Bye 53
رضوی
خراسان 25
] [9/16فاطمه زهرا شمس آبادی
26
Bye 13
سپيده حسين زاده تهران 27
28
Bye 45
رضوان اسکندریخوزستان29
30
Bye 29
آیناز اورامیکردستان31
شيرین نایبی تهران 32
] [3/4شفق کاظم پور گيﻼن 33
34
Bye 3
شيوا شوشی نسب تهران 35
36
Bye 35
شيما مومنی بوشهر 37
38
Bye 19
الناز وکيلی نيری یزد 39
40
Bye 51
] [9/16حانيه فاخر تهران 41
42
Bye 11
رویا مير لرستان 43
44
Bye 43
تيبا بهروزی تهران 45
46
Bye 27
آزیتا آزادی اصفهان 47
غربی
آذربایجان 48
خاطره شيخﻼری
] [5/8گلناز کلهری تهران 49
50
Bye 7
زینب نجفی ایﻼم 51
52
Bye 39
ژینا زندیکردستان53
54
Bye 23
بخت
چهارمحال و 55
حدیثه شامرادی سامانی
حدیث احمدی زنجان 56
رضوی
خراسان 57
] [9/16مهتاب پاداری کرمان
58
Bye 15
حدیث کاردان باغی تهران 59
60
Bye 47
سونيا قندالی تهران 61
62
Bye 31
شهرزاد تبریزچی اصفهان 63
نگار سيفیکرمانشاه64
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دینا رضایت
ریحانه چيت گری
] [9/16مهسا یوسفی قياسی

آیدا شریعتی
متينا صالح جزی
] [5/8فاطمه احمدزاده قاری

روژیار فاتحی پور
مرجان حمزهای
] [9/16عسل قديريان
مهرنوش موبد
پرنيا نبوی
نگين گوجان سامانی
] [3/4مریم برزگری پره یوسفان

نازنين عسکری زمان
شادی کشوری
] [9/16آتنا حميدفر
روژینا لطيفيان
نيلوفر ميرزایی
عطيه ذره پرست ملک زاده
] [5/8نازنين بشيری

یگانه محمدی
ی انه مرادی
] [9/16سيده مبينا نبی نژاد
مهان تشکری آرانی
سيده آیسان شوریده ضيابری
نيلوفر انصاری
] [2سایه خليل الرحمانی

St.

مریم باقری بوشهر 65
کياناز بياتی لرستان 66
67
Bye 32
دینا رضایت تهران 68
69
Bye 48
ریحانه چيت گری تهران 70
71
Bye 16
] [9/16مهسا یوسفی قياسی ایﻼم 72
مریم زارع شاهی یزد 73
هستي رحيمي مخلص آبادي تهران 74
75
Bye 24
آیدا شریعتیکرمانشاه76
77
Bye 40
متينا صالح جزی اصفهان 78
79
Bye 8
رضوی
خراسان 80
] [5/8فاطمه احمدزاده قاری
سيده ستایش طباطبائی وش تهران 81
شقايق نوبهارعاقل كلسركي گيﻼن 82
83
Bye 28
روژیار فاتحی پورکردستان84
85
Bye 44
مرجان حمزهای تهران 86
87
Bye 12
] [9/16عسل قديريان اصفهان 88
89
Bye 52
مهرنوش موبد یزد 90
91
Bye 20
پرنيا نبوی کيش 92
93
Bye 36
بخت
چهارمحال و 94
نگين گوجان سامانی
95
Bye 4
] [3/4مریم برزگری پره یوسفان تهران 96
ستایش هجاوری تهران 97
رضوی
خراسان 98
آترین جعفری
99
Bye 30
نازنين عسکری زمان یزد 100
101
Bye 46
شادی کشوری فارس 102
103
Bye 14
] [9/16آتنا حميدفر تهران 104
105
Bye 54
روژینا لطيفيان تهران 106
107
Bye 22
نيلوفر ميرزایی ایﻼم 108
109
Bye 38
عطيه ذره پرست ملک زاده گيﻼن 110
111
Bye 6
] [5/8نازنين بشيریکرمانشاه112
ﻻوین پورخردمندکردستان113
مهيﻼ رضایی ایﻼم 114
115
Bye 26
یگانه محمدی تهران 116
117
Bye 42
ی انه مرادی تهران 118
119
Bye 10
120
خراسان رضوی
] [9/16سيده مبينا نبی نژاد
121
Bye 50
مهان تشکری آرانی تهران 122
123
Bye 18
سيده آیسان شوریده ضيابری زنجان 124
125
Bye 34
بخت
چهارمحال و 126
نيلوفر انصاری
127
Bye 2
] [2سایه خليل الرحمانی اصفهان 128
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] [1حانيه فاخر
گلناز کلهری
حدیثه شامرادی سامانی
نگار گوجان سامانی
عطيه ذره پرست ملک زاده
شقايق نوبهارعاقل كلسركي
پونه بازدار
نيلوفر ميرزایی
] [5/8روژیار فاتحی پور
ﻻوین پورخردمند
دینا رضایت
ریحانه چيت گری
سلدا الياسی
سحر زاهد
شيما شایان
زهرا عابدی

St.

] [1حانيه فاخر تهران
گلناز کلهری تهران 1
2
Bye 1
چهارمحال و بخت
حدیثه شامرادی سامانی
بخت
چهارمحال و 3
نگار گوجان سامانی
4

Bye 17
عطيه ذره پرست ملک زاده گيﻼن
شقايق نوبهارعاقل كلسركي گيﻼن 5
6

Bye 9
پونه بازدار ایﻼم
نيلوفر ميرزایی ایﻼم 7
8
Bye 25
] [5/8روژیار فاتحی پورکردستان
ﻻوین پورخردمندکردستان9
10

Bye 5
دینا رضایت تهران
ریحانه چيت گری تهران 11
12
Bye 21
آذربایجان غربی
سلدا الياسی
غربی
آذربایجان 13
سحر زاهد
14

Bye 13
شيما شایان تهران
زهرا عابدی تهران 15

16
Bye 29
خراسان رضوی
] [3/4فاطمه زهرا شمس آبادی
] [3/4فاطمه زهرا شمس آبادی
رضوی
خراسان 17
مهتاب پاداری کرمان
مهتاب پاداری کرمان
18
Bye 3
حدیث احمدی زنجان
حدیث احمدی
پرنيا نبوی کيش 19
پرنيا نبوی
20
Bye 19
مرجان حمزهای تهران
مرجان حمزهای
ی انه مرادی تهران 21
ی انه مرادی
22
Bye 11
مریم زارع شاهی یزد
مریم زارع شاهی
مهرنوش موبد یزد 23
مهرنوش موبد
24
Bye 27
] [5/8مریم برزگری پره یوسفان تهران
] [5/8مریم برزگری پره یوسفان
آتنا حميدفر تهران 25
آتنا حميدفر
26
Bye 7
چهارمحال و بخت
آیﻼر نادری سامانی
آیﻼر نادری سامانی
بخت
چهارمحال و 27
نگين گوجان سامانی
نگين گوجان سامانی
28
Bye 23
مهيﻼ رضایی ایﻼم
مهيﻼ رضایی
نگار سيفیکرمانشاه29
نگار سيفی
30
Bye 15
متينا صالح جزی اصفهان
سارا صانعی اصفهان 31
مهان تشکری آرانی تهران
هستي رحيمي مخلص آبادي تهران 32
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نازنين بشيریکرمانشاه
نگار عباسی ورلهکرمانشاه33
کياناز بياتی لرستان
رویا مير لرستان 34
شيوا شوشی نسب
سونيا قندالی

Bye 16
شيوا شوشی نسب تهران
سونيا قندالی تهران 36

نازنين عسکری زمان
الناز وکيلی نيری

37

] [5/8س .شوریده ضيابری
عسل قديريان
غزل اشراقی
زهرا رحيمی

35

Bye 24
نازنين عسکری زمان
الناز وکيلی نيری

یزد
یزد

38
39

Bye 8
] [5/8س .شوریده ضيابری زنجان
عسل قديريان اصفهان 40
41
Bye 28
چهارمحال و بخت
غزل اشراقی
بخت
چهارمحال و 42
زهرا رحيمی

سيده ستایش طباطبائی وش
شيرین نایبی

43

Bye 12
سيده ستایش طباطبائی وش تهران
شيرین نایبی تهران 44

آترین جعفری
الناز ماروسی

45
Bye 20
خراسان رضوی
آترین جعفری
رضوی
خراسان 46
الناز ماروسی

] [3/4ساناز هاشمی زاده
مهسا یوسفی قياسی

47

Bye 4
] [3/4ساناز هاشمی زاده ایﻼم
مهسا یوسفی قياسی ایﻼم 48

روژینا لطيفيان
ستایش هجاوری

49

Bye 30
روژینا لطيفيان تهران
ستایش هجاوری تهران 50

پرنيان اخوان طاهری
کيميا حبيبی

51
Bye 14
چهارمحال و بخت
پرنيان اخوان طاهری
بخت
چهارمحال و 52
کيميا حبيبی

آرزو حﻼج نقدهی
ثمين نسبت ایمانی

53
Bye 22
آذربایجان غربی
آرزو حﻼج نقدهی
غربی
آذربایجان 54
ثمين نسبت ایمانی

] [5/8مبينا ندائی
مانيا یکرنگ خانی

55

Bye 6
] [5/8مبينا ندائی تهران
مانيا یکرنگ خانی تهران 56

سپيده حسين زاده
حدیث کاردان باغی

57

Bye 26
سپيده حسين زاده تهران
حدیث کاردان باغی تهران 58

آیناز اورامی
ژینا زندی

59
Bye 10
آیناز اورامیکردستان
ژینا زندیکردستان60

فاطمه فوﻻدی
شيما مومنی

61

Bye 18
فاطمه فوﻻدی بوشهر
شيما مومنی بوشهر 62

] [2فاطمه احمدزاده قاری
سيده مبينا نبی نژاد

63
Bye 2
خراسان رضوی
] [2فاطمه احمدزاده قاری
رضوی
خراسان 64
سيده مبينا نبی نژاد
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