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Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2

Round 1

St.

] [1رمينا تاجيک تهران 1
رضوی
خراسان 2
فاطمه احمدزاده قاری
Qualification - Q1

3

سارا صانعی اصفهان 4
] [5/8شيوا پذیرفکار البرز 5
مریم برزگری پره یوسفان تهران 6
فاطمه فنائی شاهرودی سمنان 7
Qualification - Q8

8

] [3/4ساغر رفيعی کرمان 9
گلناز کلهری تهران 10
Qualification - Q2

11

پریا اسکندری تهران 12
] [5/8مبينا ندائی تهران 13
رضوی
خراسان 14
شيرین حسينی
Qualification - Q5

15

سایه خليل الرحمانی اصفهان 16
رضوی
خراسان 17
آیدا عنایتی
Qualification - Q7

18

نسترن کرمی زنجان 19
] [5/8ساره امينيان تهران 20
Qualification - Q4

21

فردوس فروغی تهران 22
آتنا حميدفر تهران 23
] [3/4کيانا هاشمی البرز 24
شرقی
آذربایجان 25
فاطمه کروبی
Qualification - Q6

26

حنانه یعقوب زاده تهران 27
] [5/8ﻳﮕانﻪ ﻛرمانﻲ اصفهان 28
نازنين زمانی تهران 29
Qualification - Q3

30

رضوی
خراسان 31
سيده مبينا نبی نژاد
] [2نسيم صفایی تهران 32
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Qualifiers

Finals

Round 2
] [1هانيﻪ هویدا

Q1

] [5/8حانيﻪ فاخر
Q2

] [3/4مبينا سيف الﻪ طرقی
Q3

] [5/8فاطمﻪ هدیﻪ لو
Q4

Q5
] [5/8آزیتا آزادی

Q6
] [3/4فائقﻪ بقایری

Q7
] [5/8ميترا پشتﻪ شيرانی

Q8
] [2فاطمﻪ مقدم

Round 1

St.

] [1هانيﻪ هویدا کرمان 1
2
Bye
ندا رزمجویی دوقزلو فارس 3
رضوی
خراسان 4
مهتاب پاداری کرمان
عارفه مزحجی سمنان 5
طاهره کرد گلستان 6
شرقی
آذربایجان 7
عسل محمودزاده
عسل قديريان اصفهان 8
] [5/8حانيﻪ فاخر تهران 9
10
Bye
ساناز هاشمی زاده ایﻼم 11
شرقی
آذربایجان 12
پينار کریم زاده
شرقی
آذربایجان 13
دیبا رضائی
شهرناز باقری پور سمنان 14
رضوی
خراسان 15
هليا فرزاد
سيده فاطمه حسينی رحيمی گلستان 16
] [3/4مبينا سيف الﻪ طرقی تهران 17
18
Bye
رضوی
خراسان 19
ساغر بذرگرنژاد
آناهيتا باقری سمنان 20
شرقی
آذربایجان 21
ثمين زمانزاده
مهسا یوسفی قياسی ایﻼم 22
آیﻼر پارسائی نيا فارس 23
هانيه روشن منش گلستان 24
] [5/8فاطمﻪ هدیﻪ لو تهران 25
26
Bye
شرقی
آذربایجان 27
شميم محله پرور
بهارسادات طاهری سمنان 28
پونه بازدار ایﻼم 29
شرقی
آذربایجان 30
ساقی محمدپورطابقی
رضوی
خراسان 31
فرناز گلمکانی
ملينا اصغرزاده سمنان 32
نيلوفر ميرزایی ایﻼم 33
رضوی
خراسان 34
مليکا یحيایی
مائده مراد امام زاده جعفر البرز 35
شرقی
آذربایجان 36
مبينا پورانی
شرقی
آذربایجان 37
صبا جﻼلی کلجاهی
فاطمه زهرا اسدی سمنان 38
39
Bye
] [5/8آزیتا آزادی اصفهان 40
حنانه رجبی سمنان 41
سيده زهرا حسينی گلستان 42
یگانه محمدی تهران 43
شرقی
آذربایجان 44
زهرا پورحسن
یاس سراج سمنان 45
شفق کاظم پور گيﻼن 46
47
Bye
رضوی
خراسان 48
] [3/4فائقﻪ بقایری
مهيﻼ رضایی ایﻼم 49
رضوی
خراسان 50
فاطمه زهرا شمس آبادی
شهرزاد تبریزچی اصفهان 51
شرقی
آذربایجان 52
ریحانه مقيمی
شرقی
آذربایجان 53
زهرا احمدیان
ایلين عربی سمنان 54
55
Bye
] [5/8ميترا پشتﻪ شيرانی کرمان 56
شرقی
آذربایجان 57
سما آهنگر
هدیه روشن منش گلستان 58
رضوی
خراسان 59
مهرو روشنایی
نگار شهابی فارس 60
نگار محمدزاده مقدم سمنان 61
یاسمن سليمان نژاد ایﻼم 62
63
Bye
] [2فاطمﻪ مقدم زنجان 64
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Winner

Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 1

St.

] [1نازنين زمانی تهران
ﻳﮕانﻪ سيد تفرﻳشﻲ خامنﻪ تهران 1

Qualification - Q4

2

دﻻرام احمدی پارسا تهران
ميثاق راموز البرز 3
حانيه فاخر تهران
گلناز کلهری تهران 4
] [3/4هالﻪ همدانچی آزاد تهران
حنانﻪ یعقوب زاده تهران 5
خراسان رضوی
مهرو روشنایی
رضوی
خراسان 6
فرناز گلمکانی

Qualification - Q2

7

حنانه رجبی سمنان
فاطمه فنائی شاهرودی سمنان 8

Qualification - Q1

9

فاطمه مقدم زنجان
رضوی
خراسان 10
مهتاب پاداری کرمان
خراسان رضوی
فائقه بقایری
رضوی
خراسان 11
شيرین حسينی
] [3/4ساره امينيان تهران
نسيم صفایی تهران 12
خراسان رضوی
فاطمه احمدزاده قاری
رضوی
خراسان 13
سيده مبينا نبی نژاد
فردوس فروغی تهران
مبينا ندائی تهران 14

Qualification - Q3

15

] [2ساغر رفيعی کرمان
هانيﻪ هویدا کرمان 16
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Qualifiers

Finals

Round 1

Round 2
] [1بيتا منصوری
ميترا پشتﻪ شيرانی
دیبا رضائی
ثمين زمانزاده

Q1

شهرزاد تبریزچی
عسل قديريان
یاس سراج
بهارسادات طاهری
] [3/4شميم محلﻪ پرور
ساقی محمدپورطابقی
شهرناز باقری پور
ایلين عربی

Q2

سيده زهرا حسينی
خدیجه کياء

پونه بازدار
مهيﻼ رضایی
Q3

Q4

St.

] [1بيتا منصوری کرمان
ميترا پشتﻪ شيرانی کرمان 1
2
Bye
آذربایجان شرقی
دیبا رضائی
شرقی
آذربایجان 3
ثمين زمانزاده
4

Bye
شهرزاد تبریزچی اصفهان
عسل قديريان اصفهان 5
6

Bye
یاس سراج سمنان
بهارسادات طاهری سمنان 7
8
Bye
آذربایجان شرقی
] [3/4شميم محلﻪ پرور
شرقی
آذربایجان 9
ساقی محمدپورطابقی
10

Bye
شهرناز باقری پور سمنان
ایلين عربی سمنان 11
12

Bye
سيده زهرا حسينی گلستان
خدیجه کياء گلستان 13
14

Bye
ساناز هاشمی زاده ایﻼم
مهسا یوسفی قياسی ایﻼم 15
آذربایجان شرقی
زهرا احمدیان
شرقی
آذربایجان 16
زهرا پورحسن
هانيه روشن منش گلستان
هدیه روشن منش گلستان 17
ملينا اصغرزاده سمنان
نگار محمدزاده مقدم سمنان 18
19

Bye
پونه بازدار ایﻼم
مهيﻼ رضایی ایﻼم 20

عسل محمودزاده
ریحانه مقيمی

21
Bye
آذربایجان شرقی
عسل محمودزاده
شرقی
آذربایجان 22
ریحانه مقيمی

] [3/4ساغر بذرگرنژاد
فاطمﻪ زهرا شمس آبادی

23
Bye
خراسان رضوی
] [3/4ساغر بذرگرنژاد
رضوی
خراسان 24
فاطمﻪ زهرا شمس آبادی
آذربایجان شرقی
صبا جﻼلی کلجاهی
شرقی
آذربایجان 25
پينار کریم زاده
مليکا شيبانی قم
رضوی
خراسان 26
مليکا یحيایی

فاطمه زهرا اسدی
عارفه مزحجی

27

Bye
فاطمه زهرا اسدی سمنان
عارفه مزحجی سمنان 28

سيده فاطمه حسينی رحيمی
مهسا زرگران

29

] [2سما آهنﮕر
فاطمﻪ کروبی

Bye
سيده فاطمه حسينی رحيمی گلستان
مهسا زرگران گلستان 30
31
Bye
آذربایجان شرقی
] [2سما آهنﮕر
شرقی
آذربایجان 32
فاطمﻪ کروبی

