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Round 2
] [1سارا صانعی

] [5/8ساناز هاشمی زاده

] [3/4آتنا حميدفر

] [5/8مليکا یحيایی

Round 1

St.

] [1سارا صانعی اصفهان 1
2
Bye 1
فاطمه عباسی فارس 3
هستي رحيمي مخلص آبادي تهران 4
کيميا ميرزایی البرز 5
ندا رزمجویی دوقزلو فارس 6
یاس سراج سمنان 7
حورا باسردونی فارس 8
] [9/16حانيه فاخر تهران 9
زهرا ره انجام کرمان 10
مریم ﷲ مرادی فارس 11
سميه عبدﷲ پورهرمزگان12
الناز وکيلی نيری یزد 13
نيلوفر مهربان تهران 14
الهام عسکری نسبخوزستان15
فاطمه مرزبان فارس 16
] [5/8ساناز هاشمی زاده ایﻼم 17
18
Bye 5
ستایش هجاوری تهران 19
فاطمه علی نژاد فارس 20
مائده کوه نورد جهرمی فارس 21
نرگس اميدقائمی اصفهان 22
مليکا شيبانی قم 23
مبينا مقدس تهران 24
] [9/16م .سلطانی خانکهدانی فارس 25
رزیتا تک دهقان البرز 26
مهسا احمدی فردهرمزگان27
فاطمه پندخواهی فارس 28
شيما مومنی بوشهر 29
مينا رجبی فارس 30
کوثر براتی مرکزی 31
مبينا مرشدی تهران 32
] [3/4آتنا حميدفر تهران 33
34
Bye 3
نگار عباسیکرمانشاه35
مهدیس رایان پور فارس 36
مهرنوش موبد یزد 37
مریم رجبی فارس 38
پریسا قاسمی فارس 39
زهرا نصرتی بوشهر 40
] [9/16رامينا زارعی البرز 41
آیﻼر طوسی نژاد مرکزی 42
پرنيا یاریار فارس 43
ساغر پيشرو قاسمی تهران 44
نگين هاشمی تهران 45
ریحانه سادات افسر فارس 46
ثمين سلمانی زاده نجف آبادی اصفهان 47
مهناز برهنجتهرمزگان48
رضوی
خراسان 49
] [5/8مليکا یحيایی
50
Bye 7
سمانه احمدپور بوشهر 51
مهسا ثریا خواه فارس 52
شادی کشوری فارس 53
آیدا اسدی مرکزی 54
فاطمه ميرشکاریهرمزگان55
نهال رستمی تهران 56
] [9/16مریم اسماعيلی تبار فارس 57
آیدا سعيدی راد سمنان 58
کوثر خسراویخوزستان59
سيده هيلدا هاشمی فارس 60
مریم قناعتی فارس 61
آترم بهمردی کﻼنتری یزد 62
ریحانه عقيقی تهران 63
نگار حيدری البرز 64
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] [3/4مهسا یوسفی قياسی

] [5/8عسل قديريان

] [2گلناز کلهری
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St.

ستاره رجایی رامشه تهران 65
نجمه رضازاده دهنوی اصفهان 66
زهرا سليمی فارس 67
مهدیه داود آبادی مرکزی 68
ميثاق راموز البرز 69
یگانه سادات قریشی آقچای یزد 70
نگين شيرالی زادهخوزستان71
] [9/16آیﻼر پارسائی نيا فارس 72
ساغر علی زادههرمزگان73
پانيذ رایانی بوشهر 74
سارا اشنا تهران 75
مریم فربود فارس 76
بهارسادات طاهری سمنان 77
گيتی وطن پور اصل فارس 78
نرگس طلوعی شيرازی زاده فارس 79
] [5/8مبينا سيف اله طرقی تهران 80
مهدیسا تميمی بوشهر 81
زمزم زارعیهرمزگان82
هستی بهشتی مرکزی 83
زهرا رضائی فارس 84
معصومه رزمجویی فارس 85
دﻻرام احمدی پارسا تهران 86
رضوان اسکندریخوزستان87
] [9/16نازنين بشيریکرمانشاه88
نازنين ﷲ مرادی فارس 89
نوشين رئيسی تهران 90
درنا شکری زاده فارس 91
پرنيا نبوی کيش 92
مانا فتاحی تهران 93
ليﻼ کرمی فارس 94
95
Bye 4
] [3/4مهسا یوسفی قياسی ایﻼم 96
نازنين عسکری زمان یزد 97
نازنين حميدی فارس 98
زهره سعيدزاده تهران 99
ستایش آهوی زرینهرمزگان100
حنانه اسماعيلی فارس 101
مهرآفرین رستمی عصرآبادی کرمان 102
مهتاب ﻻریجانی تهران 103
] [9/16ایلين عربی سمنان 104
مائده بهزادی فارس 105
شيرین فاميل رشتيان تهران 106
هلنا نریمانی زمان آبادی البرز 107
ليﻼ چکامه فارس 108
پانيذ راستی فارس 109
دنيا شيخي بوشهر 110
111
Bye 6
] [5/8عسل قديريان اصفهان 112
انيتا همرازیان فارس 113
سارا مولویخوزستان114
مریم سادات احمدی زاده فارس 115
هدی عبدوی تهران 116
سارینا رزاززاده اصفهان 117
هستی ناصریهرمزگان118
مریم زارع شاهی یزد 119
] [9/16فاطمه ذاکری فارس 120
پانيا جميلی تهران 121
هليا نریمانی زمان آبادی البرز 122
آمنه زارعیهرمزگان123
زهرا پناهنده فارس 124
آميتيس عباسی مرکزی 125
نگار شهابی فارس 126
127
Bye 2
] [2گلناز کلهری تهران 128
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Round 2
] [1حانيه فاخر
گلناز کلهری
مریم حجاری
سيده زهرا کوثر
الهام عسکری نسب
سارا مولوی

] [5/8ایلين عربی
پرنيا نبوی

مائده بهزادی
گيتی وطن پور اصل

] [3/4دﻻرام احمدی پارسا
ميثاق راموز

کوثر براتی
آميتيس عباسی

] [5/8مریم اسماعيلی تبار
مریم سلطانی خانکهدانی

ساغر علی زاده
هستی ناصری

Round 1

St.

] [1حانيه فاخر تهران
گلناز کلهری تهران 1
2

Bye 1
مریم حجاری فارس
سيده زهرا کوثر فارس 3
4
Bye 17
الهام عسکری نسبخوزستان
سارا مولویخوزستان5
6
Bye 9
ستایش آهوی زرینهرمزگان
آمنه زارعیهرمزگان7
نازنين ﷲ مرادی فارس
مریم رجبی فارس 8
] [5/8ایلين عربی سمنان
پرنيا نبوی کيش 9
Bye 5
هلنا نریمانی زمان آبادی
هليا نریمانی زمان آبادی
ریحانه عقيقی
مبينا مقدس
مائده بهزادی
گيتی وطن پور اصل
Bye 13
سارا اشنا
شيرین فاميل رشتيان
آیدا اسدی
آیﻼر طوسی نژاد
] [3/4دﻻرام احمدی پارسا
ميثاق راموز

10

البرز
البرز 11
تهران
تهران 12
فارس
فارس 13
14

تهران
تهران 15
مرکزی
مرکزی 16
تهران
البرز 17
18

Bye 3
سارینا رزاززاده اصفهان
سيده تينا سنبلستان اصفهان 19
ندا رزمجویی دوقزلو فارس
نگار شهابی فارس 20
کوثر براتی مرکزی
آميتيس عباسی مرکزی 21
Bye 11
مهتاب ﻻریجانی
مبينا مرشدی
پانيذ راستی
مائده کوه نورد جهرمی
] [5/8مریم اسماعيلی تبار
مریم سلطانی خانکهدانی

22

تهران
تهران 23
فارس
فارس 24
فارس
فارس 25
26

Bye 7
ستاره رجایی رامشه تهران
نوشين رئيسی تهران 27
مریم زارع شاهی یزد
مهرنوش موبد یزد 28
ساغر علی زادههرمزگان
هستی ناصریهرمزگان29
30

Bye 15
حدیث اکتفائی فارس
مهسا ثریا خواه فارس 31
نازنين بشيریکرمانشاه
نگار عباسیکرمانشاه32
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مهسا احمدی فردهرمزگان
فاطمه ميرشکاریهرمزگان33
نرگس اميدقائمی اصفهان
ثمين سلمانی زاده نجف آبادی اصفهان 34
فاطمه ذاکری
آیﻼر پارسائی نيا

Bye 16
فاطمه ذاکری
آیﻼر پارسائی نيا
حنانه اسماعيلی
معصومه رزمجویی
ستاره دهقانی
نيلوفر مهربان

35

فارس
فارس 36
فارس
فارس 37
تهران
تهران 38

] [5/8مليکا شيبانی
مليکا یحيایی

Bye 8
] [5/8مليکا شيبانی قم
رضوی
خراسان 40
مليکا یحيایی
کوثر خسراویخوزستان
نگين شيرالی زادهخوزستان41
زهرا پناهنده فارس
فاطمه پندخواهی فارس 42

زهره سعيدزاده
هدی عبدوی

43

39

Bye 12
زهره سعيدزاده
هدی عبدوی
هستی بهشتی
مهدیه داود آبادی
نرگس طلوعی شيرازی زاده
شادی کشوری

تهران
تهران 44
مرکزی
مرکزی 45
فارس
فارس 46

] [3/4زهرا عابدی
عسل قديريان

Bye 4
] [3/4زهرا عابدی تهران
عسل قديريان اصفهان 48
مهرآفرین رستمی عصرآبادی کرمان
زهرا ره انجام کرمان 49
مریم سادات احمدی زاده فارس
سيده هيلدا هاشمی فارس 50

رامينا زارعی
کيميا ميرزایی

51

47

Bye 14
رامينا زارعی
کيميا ميرزایی
ریحانه سادات افسر
ليﻼ کرمی
آتنا حميدفر
ستایش هجاوری

البرز
البرز 52
فارس
فارس 53
تهران
تهران 54

] [5/8یاس سراج
آیدا سعيدی راد

55

Bye 6
] [5/8یاس سراج سمنان
آیدا سعيدی راد سمنان 56
مانا فتاحی تهران
وانيا سادات هاشمی تهران 57
نازنين عسکری زمان یزد
الناز وکيلی نيری یزد 58

مهدیس رایان پور
درنا شکری زاده

59

Bye 10
مهدیس رایان پور فارس
درنا شکری زاده فارس 60
پانيا جميلی تهران
نهال رستمی تهران 61
مهناز برهنجتهرمزگان
زمزم زارعیهرمزگان62

] [2ساناز هاشمی زاده
مهسا یوسفی قياسی

63

Bye 2
] [2ساناز هاشمی زاده ایﻼم
مهسا یوسفی قياسی ایﻼم 64
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