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Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2

Round 1

St.

] [1فردوس فروغی تهران 1
فاطمه دلفیخوزستان2
Qualification - Q6
آترم بهمردی کﻼنتری

3
یزد

4

] [5/8هلنا نریمانی البرز 5
6

Qualification - Q2

ثمين عرب عامری سمنان 7
رضوی
خراسان 8
فاطمه زهرا شمس آبادی
] [3/4رامينا زارعی البرز 9
نازنين عسکری زمان

یزد

10

هانا رخزادیکردستان11
12

Qualification - Q3

شرقی
آذربایجان 13
] [5/8آیسان زارعی
14

Qualification - Q5

مبينا مرشدی تهران 15
فاطمه ذاکری فارس 16
سيده آرتينا آقاپور حصيری مازندران 17
Qualification - Q4
الناز وکيلی نيری

18
یزد

19

] [5/8زهرا رباطی تهران 20
رضوی
خراسان 21
رامش عطاران
مریم سادات احمدی زاده فارس 22
23

Qualification - Q7

] [3/4فاطمه زهرا اسدی سمنان 24
Qualification - Q8
مریم زارع شاهی

25
یزد

26

ی انه مرادی تهران 27
] [5/8یﮑﺘا ﺧﻮﮔر البرز 28
فاطمه واعظيان سمنان 29
مانيا یکرنگ خانی تهران 30
Qualification - Q1

31

رضوی
خراسان 32
] [2آیدا عنایﺘی
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Qualifiers

Finals

Round 3

Round 2
] [1مرجان حمزهای
فاطمه زارع سراسکانرود
نرگس اميدقائمی
هانا مﻼکریمی

Q1
] [9/16س .هاشمی
ميترا صيادی
نيوشا افشارمنش
تکتم عرب عامری
] [5/8یاسمن برزﮔران
نازنين داودی
عارفه ميرباقری
صغری اسيری
Q2
] [9/16م .عباس زاده
اوا چينی چيان
مينا بهرامی

] [3/4ریحانه چيت ﮔری
ریحانه عبداللهی ها
فاطمه مکوکی
مریم هاشمی پتکوئی
Q3
] [9/16سارینا تسليمی
مبينا سنجری
مهدیه هوشمند نهند

] [5/8بهار تلخابلﻮ
مهبا يعقوبيان
پری ماه حکيم اول
سارا حسن زاده
Q4
] [9/16ش .نﻮبهارعاقل كلسركي

سيده تينا سنبلستان
باران رهبری نيا

Round 1

St.

] [1مرجان حمزهای تهران 1
2
Bye
شرقی
آذربایجان 3
فاطمه زارع سراسکانرود
4
Bye
نرگس اميدقائمی اصفهان 5
6
Bye
هانا مﻼکریمی مازندران 7
8
Bye
] [9/16س .هاشمی فارس 9
10
Bye
جنوبی
11
خراسان
ميترا صيادی
12
Bye
نيوشا افشارمنش کرمان 13
14
Bye
تکتم عرب عامری گلستان 15
16
Bye
شمالی
17
خراسان
] [5/8یاسمن برزﮔران
18
Bye
نازنين داودی زنجان 19
20
Bye
عارفه ميرباقری اصفهان 21
22
Bye
صغری اسيری بوشهر 23
24
Bye
] [9/16م .عباس زاده کرمان 25
26
Bye
اوا چينی چيان البرز 27
28
Bye
مينا بهرامی قم 29
30
Bye
نيوشا ابراهيم پور اردبيل 31
عارفه تيغ نورد سياه پيرانی گيﻼن 32
] [3/4ریحانه چيت ﮔری تهران 33
34
Bye
ریحانه عبداللهی ها قزوین 35
36
Bye
فاطمه مکوکی اردبيل 37
38
Bye
مریم هاشمی پتکوئیهرمزگان39
40
Bye
] [9/16سارینا تسليمی گلستان 41
42
Bye
مبينا سنجری کرمان 43
44
Bye
شرقی
آذربایجان 45
مهدیه هوشمند نهند
46
Bye
سيده زهرا حسينی همدان 47
رها وحيدی خواه قم 48
] [5/8بهار تلخابلﻮ زنجان 49
50
Bye
مهبا يعقوبيان مازندران 51
52
Bye
پری ماه حکيم اول مرکزی 53
54
Bye
رضوی
خراسان 55
سارا حسن زاده
56
Bye
] [9/16ش .نﻮبهارعاقل كلسركي گيﻼن 57
58
Bye
سيده تينا سنبلستان اصفهان 59
60
Bye
باران رهبری نيا البرز 61
62
Bye
زهرا ملک حياتی بوشهر 63
حدیث کاردان باغی تهران 64
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Q6

Q7

Q8

Finals

Round 3
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بوژان لشکربلوکی گلستان 65
ریحانه نيکنام فرد قزوین 66
67
Bye
عارفه مزحجی
عارفه مزحجی سمنان 68
69
Bye
سالينا برزگرجﻼلی
سالينا برزگرجﻼلی اردبيل 70
71
Bye
] [9/16طنين طاهری
] [9/16طنين طاهریمازندران 72
73
Bye
ژیﻼ مبشری
ژیﻼ مبشری تهران 74
75
Bye
ثنا حسنلو فرد
ثنا حسنلو فرد زنجان 76
77
Bye
مهشيد خسروی جعفری
مهشيد خسروی جعفری همدان 78
79
Bye
] [5/8هاله علی پﻮر
شرقی
آذربایجان 80
] [5/8هاله علی پﻮر
دیانا رفيعی گيﻼن 81
زهرا نصرتی بوشهر 82
83
Bye
ثنا کوهگرد
ثنا کوهگرد زنجان 84
85
Bye
مبينا کرم بلوچی
مبينا کرم بلوچی کرمان 86
87
Bye
] [9/16هسﺘی بهشﺘی
] [9/16هسﺘی بهشﺘی مرکزی 88
89
Bye
عسل جوینی
شمالی
90
خراسان
عسل جوینی
91
Bye
پانيذ راستی
پانيذ راستی فارس 92
93
Bye
سارینا رزاززاده
سارینا رزاززاده اصفهان 94
95
Bye
] [3/4هليا نریمانی
] [3/4هليا نریمانی البرز 96
حنانه نيکنام فرد قزوین 97
پانيا جميلی تهران 98
99
Bye
فائزه جعفری نژاد
100
خراسان جنوبی
فائزه جعفری نژاد
101
Bye
هستی شهریاری
هستی شهریاری گلستان 102
103
Bye
] [9/16ث .سلمانی زاده نجف آبادی
] [9/16ث .سلمانی زاده نجف آبادیاصفهان 104
105
Bye
نيوشا قيامی گياشی
نيوشا قيامی گياشی گيﻼن 106
107
Bye
نگين ثمالی
نگين ثمالیهرمزگان108
109
Bye
ثریا جعفری منفرد
ثریا جعفری منفرد بوشهر 110
111
Bye
] [5/8روژیار فاتحی پﻮر
] [5/8روژیار فاتحی پﻮرکردستان112
هستی بهرامی باصيری اصفهان 113
خاطره قربانی کرمان 114
115
Bye
آیناز بخشی
آیناز بخشی اردبيل 116
117
Bye
کيميا ميرزایی
کيميا ميرزایی البرز 118
119
Bye
] [9/16ب .هﻮشنگی ارام
] [9/16ب .هﻮشنگی ارام قم 120
121
Bye
سنا شرفی
سنا شرفی زنجان 122
123
Bye
مهرسا دهقان
مهرسا دهقان همدان 124
125
Bye
غزل جوینی
شمالی
126
خراسان
غزل جوینی
127
Bye
] [2ساغر بذرﮔرنژاد
128
خراسان رضوی
] [2ساغر بذرﮔرنژاد
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Winner

Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 1

St.

] [1فردوس فروغی تهران
مانيا یﮑرنگ ﺧانی تهران 1
فاطمه دلفیخوزستان
حدیث کاردان باغی تهران 2

3

Qualification - Q3

فاطمه زهرا اسدی سمنان
عارفه مزحجی سمنان 4
] [3/4آ .بهمردی کﻼنﺘری
مریم زارع شاهی

یزد
یزد

5

یکتا خوگر البرز
کيميا ميرزایی البرز 6
آذربایجان شرقی
آیسان زارعی
شرقی
آذربایجان 7
مهدیه هوشمند نهند

Qualification - Q1

8

Qualification - Q2

9

ثمين عرب عامری سمنان
فاطمه واعظيان سمنان 10
زهرا رباطی تهران
ریحانه چيت گری تهران 11
] [3/4باران رهبری نيا البرز
رامينا زارعی البرز 12
مرجان حمزهای تهران
ی انه مرادی تهران 13
نازنين عسکری زمان
الناز وکيلی نيری

Qualification - Q4

یزد
یزد

14

15

خراسان رضوی
] [2ف .شمس آبادی
رضوی
خراسان 16
آیدا عنایﺘی
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Round 2
] [1پانيا جميلی
ژیﻼ مبشری

Q1

صغری اسيری
ثریا جعفری منفرد

] [3/4هانا رﺧزادی
روژیار فاتحی پﻮر

Q2

مهشيد خسروی جعفری
مهرسا دهقان

Q3

Round 1

St.

] [1پانيا جميلی تهران
ژیﻼ مبشری تهران 1
2

Bye
نازنين داودی زنجان
ثنا کوهگرد زنجان 3
هستی بهرامی باصيری اصفهان
عارفه ميرباقری اصفهان 4
صغری اسيری بوشهر
ثریا جعفری منفرد بوشهر 5
6

Bye
دیانا رفيعی گيﻼن
شقايق نوبهارعاقل كلسركي گيﻼن 7
پانيذ راستی فارس
سيده هيلدا هاشمی فارس 8
] [3/4هانا رﺧزادیکردستان
روژیار فاتحی پﻮرکردستان9
10
Bye
آذربایجان شرقی
فاطمه زارع سراسکانرود
شرقی
آذربایجان 11
هاله علی پور
سارینا رزاززاده اصفهان
سيده تينا سنبلستان اصفهان 12
مهشيد خسروی جعفری همدان
مهرسا دهقان همدان 13
14

Bye
مبينا سنجری کرمان
معصومه عباس زاده کرمان 15
سارینا تسليمی گلستان
تکتم عرب عامری گلستان 16
نرگس اميدقائمی اصفهان
ثمين سلمانی زاده نجف آبادی اصفهان 17
زهرا ملک حياتی بوشهر
زهرا نصرتی بوشهر 18
سيده آرتينا آقاپور حصيری مازندران
هانا مﻼکریمی مازندران 19
بهار تلخابلو زنجان
سنا شرفی زنجان 20
هستی بهشتی مرکزی
پری ماه حکيم اول مرکزی 21
عارفه تيغ نورد سياه پيرانی گيﻼن
نيوشا قيامی گياشی گيﻼن 22

] [3/4سارا حسن زاده
رامش عطاران

23
Bye
خراسان رضوی
] [3/4سارا حسن زاده
رضوی
خراسان 24
رامش عطاران
مينا بهرامی قم
رها وحيدی خواه قم 25
حنانه نيکنام فرد قزوین
ریحانه نيکنام فرد قزوین 26

نيوشا افشارمنش
خاطره قربانی

27

Q4

] [2مریم سادات احمدی زاده
فاطمه ذاکری

Bye
نيوشا افشارمنش کرمان
خاطره قربانی کرمان 28
خراسان شمالی
یاسمن برزگران
شمالی
29
خراسان
غزل جوینی
هستی شهریاری گلستان
بوژان لشکربلوکی گلستان 30
31

Bye
] [2مریم سادات احمدی زاده فارس
فاطمه ذاکری فارس 32
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Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2

St.

Round 1

] [1مبينا ندائی تهران 1
ﻻوین پورخردمندکردستان2
3

Qualification - Q5

شرقی
آذربایجان 4
شميم محله پرور
رضوی
خراسان 5
] [5/8مهرو روشنایی
6

Qualification - Q7

حنانه رجبی سمنان 7
یگانه سادات قریشی آقچای

یزد

8

شرقی
آذربایجان 9
] [3/4فاطمه بابایی
Qualification - Q1

10

ایلين عربی سمنان 11
الهام عبادی تهران 12
] [5/8سﺘاﻳش كرماني اصفهان 13
مهان تشکری آرانی تهران 14
Qualification - Q3

15

مریم اسماعيلی تبار فارس 16
هستي رحيمي مخلص آبادي تهران 17
Qualification - Q4

18

رضوی
خراسان 19
فرناز گلمکانی
شرقی
آذربایجان 20
] [5/8فاطمه مﻮنس ﺧﻮاه
ماهدیس غﻼمی گراکوئی گيﻼن 21
Qualification - Q8

22

رومينا زره پوش تهران 23
] [3/4ف .فنائی شاهرودی سمنان 24
Qualification - Q6

25

رضوی
خراسان 26
هليا فرزاد
یاسمن نصيری تهران 27
] [5/8س .شﻮریده ضيابری زنجان 28
آناهيتا باقری سمنان 29
شرقی
آذربایجان 30
مهﻼ پوراسدی امناب
Qualification - Q2

31

] [2م .سلطانی ﺧانﮑهدانی فارس 32
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Finals

محدیث مسعودی گلستان 1
Q1

محدیث مسعودی
2

Bye

مهدیه داود آبادی مرکزی 3
Q2
فاطمه هاتفی اردکانی

یزد

4

نازنين محدثه پنجه باشی

قم

5

Q3
جنوبی
6
خراسان
مبينا سادات ترحمی

پریا پورمداح مازندران 7
Q4
ساغر علی زادههرمزگان8

عسل قديريان اصفهان 9
Q5
ژینا زندیکردستان10

طاهره سادات رضویان

قم

11

Q6
بهار واحدی گلستان 12

حدیثه غيور مرکزی 13
Q7
جنوبی
14
خراسان
زینب رجب پور

زمزم زارعیهرمزگان15
Q8
بهار گرایلی مازندران 16
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St.

آذربایجان شرقی
] [1فاطمه بابایی
شرقی
آذربایجان 1
فاطمه مﻮنس ﺧﻮاه
مهان تشکری آرانی تهران
هستي رحيمي مخلص آبادي تهران 2
طاهره سادات رضویان
نازنين محدثه پنجه باشی

قم
قم

3

خراسان جنوبی
مبينا سادات ترحمی
جنوبی
4
خراسان
زینب رجب پور
] [3/4مبينا ندائی تهران
یاسمن نصيری تهران 5
پریا پورمداح مازندران
بهار گرایلی مازندران 6
آناهيتا باقری سمنان
ایلين عربی سمنان 7
مهدیه داود آبادی مرکزی
حدیثه غيور مرکزی 8
خراسان رضوی
مهرو روشنایی
رضوی
خراسان 9
فرناز گلمکانی
محدیث مسعودی گلستان
بهار واحدی گلستان 10
ژینا زندیکردستان
ﻻوین پورخردمندکردستان11
] [3/4حنانه رجبی سمنان
فاطمه فنائی شاهرودی سمنان 12
آذربایجان شرقی
شميم محله پرور
شرقی
آذربایجان 13
مهﻼ پوراسدی امناب
رومينا زره پوش تهران
الهام عبادی تهران 14
سيده آیسان شوریده ضيابری زنجان
ماهدیس غﻼمی گراکوئی گيﻼن 15
] [2مریم اسماعيلی تبار فارس
مریم سلطانی ﺧانﮑهدانی فارس 16

