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Round 4

Round 3

Round 1

Round 2
] [1زهرا رباطی
رومينا مربوتی
آیتک طالبی خياوی
بوژان لشکربلوکی
] [9/16مبينا سنجری
بنت الهدی محمد گردشکنان
هانيه رسولی

] [5/8نازنين عسکری زمان
سيده هيلدا هاشمی
هانيه دهقان بمی پور
سيده زینب زارعی
] [9/16نگين بهرامی
ثمين فریدون
شباهنگ ملکی مرادآبادی

] [3/4فائزه اسدنژاد
مهشيد شعبانی
یسنا قربانی کوربﻼغ
یاسمين شمسی
] [9/16کوثر خسراوی
ساناز چنگال خوش
نيﻼ سلمانيان

] [5/8فاطمه واعظيان
فائزه حسن زاده
زهرا سليمی وری
باران رهبری نيا
] [9/16درسا عارفی
زینب گرجی
فاطمه دره شوری

St.

] [1زهرا رباطی تهران 1
2
Bye 1
رومينا مربوتیکردستان3
4
Bye 33
آیتک طالبی خياوی اردبيل 5
6
Bye 17
بوژان لشکربلوکی گلستان 7
8
Bye 49
] [9/16مبينا سنجری کرمان 9
10
Bye 9
غربی
آذربایجان 11
بنت الهدی محمد گردشکنان
12
Bye 41
هانيه رسولی البرز 13
14
Bye 25
رومينا منصوری جمشيدی ایﻼم 15
بویراحمد
کهگيلویه و 16
آیسان فرامرزی
] [5/8نازنين عسکری زمان یزد 17
18
Bye 5
سيده هيلدا هاشمی فارس 19
20
Bye 37
بلوچستا
21
سيستان
هانيه دهقان بمی پور
22
Bye 21
سيده زینب زارعیهرمزگان23
24
Bye 53
] [9/16نگين بهرامی زنجان 25
26
Bye 13
ثمين فریدون سمنان 27
28
Bye 45
شباهنگ ملکی مرادآبادی لرستان 29
30
Bye 29
سنا خلجستانی مرکزی 31
انيتا عبدالمالکی همدان 32
شرقی
آذربایجان 33
] [3/4فائزه اسدنژاد
34
Bye 3
مهشيد شعبانی لرستان 35
36
Bye 35
یسنا قربانی کوربﻼغ اردبيل 37
38
Bye 19
شمالی
39
خراسان
یاسمين شمسی
40
Bye 51
] [9/16کوثر خسراویخوزستان41
42
Bye 11
ساناز چنگال خوشهرمزگان43
44
Bye 43
نيﻼ سلمانيان گلستان 45
46
Bye 27
فاطمه فﻼح یخدانی یزد 47
بخت
چهارمحال و 48
فاطمه ناصری
] [5/8فاطمه واعظيان سمنان 49
50
Bye 7
غربی
آذربایجان 51
فائزه حسن زاده
52
Bye 39
زهرا سليمی وری مرکزی 53
54
Bye 23
باران رهبری نيا البرز 55
56
Bye 55
] [9/16درسا عارفیکردستان57
58
Bye 15
زینب گرجی اصفهان 59
60
Bye 47
بویراحمد
کهگيلویه و 61
فاطمه دره شوری
62
Bye 31
حدیث جوهری بوشهر 63
سارینا منصوری جمشيدی ایﻼم 64
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زهرا تيموری ارضتی
بهار پارساپور
] [9/16آیدا سعيدی راد

هستی مهاجر
پارميدا نيک بخت
] [5/8هانا رخزادی

باران عليزاده
سيده تينا سنبلستان
] [9/16زهرا حسن پور
نگار عزیزی مقدم
نرگس فروغی زاده
مليکا رفيع زاده
] [3/4یکﺘا خوﮔر

مهسا کارگری
محيا شریفی
] [9/16درسا سﺘوده نيا کرانی
خورشيد سنائی
مونا دین محمدی
مهشيد خسروی جعفری
] [5/8فاطمه ذاکری

حسنی انجمی
سارینا شفيعی
] [9/16ثمين عرب عامری
شنيان زندکریمی
اسرا اصغرافشاری
پری ماه حکيم اول
] [2آیسان زارعی

St.

فاطمه حسينی راد لرستان 65
سارا رائيجی یانه سری گلستان 66
67
Bye 32
زهرا تيموری ارضتی تهران 68
69
Bye 48
شمالی
70
خراسان
بهار پارساپور
71
Bye 16
] [9/16آیدا سعيدی راد سمنان 72
فاطيما عليشيری بوشهر 73
حانيه عظيمی یزد 74
75
Bye 24
هستی مهاجر زنجان 76
77
Bye 40
پارميدا نيک بخت اردبيل 78
79
Bye 8
] [5/8هانا رخزادیکردستان80
زهرا فاضلی حسن آبادی کرمان 81
هستی عيدانی مرکزی 82
83
Bye 28
باران عليزاده ایﻼم 84
85
Bye 44
سيده تينا سنبلستان اصفهان 86
87
Bye 12
] [9/16زهرا حسن پورهرمزگان88
89
Bye 52
بلوچستا
90
سيستان
نگار عزیزی مقدم
91
Bye 20
بویراحمد
کهگيلویه و 92
نرگس فروغی زاده
93
Bye 36
غربی
آذربایجان 94
مليکا رفيع زاده
95
Bye 4
] [3/4یکﺘا خوﮔر البرز 96
بخت
چهارمحال و 97
آیﻼر نادری سامانی
بهار محمدی لرستان 98
99
Bye 30
مهسا کارگری ایﻼم 100
101
Bye 46
محيا شریفیخوزستان102
103
Bye 14
] [9/16درسا سﺘوده نيا کرانی یزد 104
105
Bye 54
خورشيد سنائی البرز 106
107
Bye 22
مونا دین محمدی قزوین 108
109
Bye 38
مهشيد خسروی جعفری همدان 110
111
Bye 6
] [5/8فاطمه ذاکری فارس 112
آیسا نژادستاری اردبيل 113
شمالی
114
خراسان
فریناز روانبخش
115
Bye 26
حسنی انجمیهرمزگان116
117
Bye 42
سارینا شفيعی گلستان 118
119
Bye 10
] [9/16ثمين عرب عامری سمنان 120
121
Bye 50
شنيان زندکریمیکردستان122
123
Bye 18
124
آذربایجان غربی
اسرا اصغرافشاری
125
Bye 34
پری ماه حکيم اول مرکزی 126
127
Bye 2
شرقی
آذربایجان 128
] [2آیسان زارعی
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Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2
] [1س .آقاپور حصيری
هانا مﻼکریمی
ریحانه دشتی
حوریا فرجی
مهدیا رجبی
محيا ماروسی
مهسا شنگل
سوگند پناهی
] [3/4پانيذ رایانی
مهدیس سروری
سارا ایمانيان
فاطمه معينی
مبينا پيراسته
زهرا کوهی فایق

Round 1

St.

] [1س .آقاپور حصيریمازندران
هانا مﻼکریمیمازندران 1
2

Bye 1
ریحانه دشتی همدان
حوریا فرجی همدان 3
4
Bye 9
خراسان رضوی
مهدیا رجبی
رضوی
خراسان 5
محيا ماروسی
6
Bye 5
مهسا شنگلخوزستان
سوگند پناهیخوزستان7
8

Bye 13
] [3/4پانيذ رایانی بوشهر
مهدیس سروری بوشهر 9
10

Bye 3
سارا ایمانيان اصفهان
فاطمه معينی اصفهان 11
12
Bye 11
چهارمحال و بخت
مبينا پيراسته
بخت
چهارمحال و 13
زهرا کوهی فایق
14

Bye 7
دینا بهرامی قم
فاطمه السادات خادمی قم 15
آذربایجان شرقی
سوین محمدیان
شرقی
آذربایجان 16
مهدیه هوشمند نهند
فاطمه صلح جو فارس
مریم فربود فارس 17
مينا بهرامی قم
رها وحيدی خواه قم 18

آیسانا تابان
طناز روزبهائی

19

Bye 8
آیسانا تابان زنجان
طناز روزبهائی زنجان 20

صوفيا عليپور
نيایش محمدکریمی

21

Bye 12
صوفيا عليپور قزوین
نيایش محمدکریمی قزوین 22

] [3/4الينا اورنگ
اسما ،عطارزاده

23
Bye 4
خراسان رضوی
] [3/4الينا اورنگ
رضوی
خراسان 24
اسما ،عطارزاده

مهان اوکاتی
ساره شهریاری مقدم

25
Bye 14
سيستان بلوچستا
مهان اوکاتی
بلوچستا
26
سيستان
ساره شهریاری مقدم

دیبا ساسانی
پارميدا شجاع

27

Bye 6
دیبا ساسانی کرمان
پارميدا شجاع کرمان 28

مهرآوا رضائی
عطيه یعقوبی

29

Bye 10
مهرآوا رضائی مازندران
عطيه یعقوبی مازندران 30

] [2فاطمه رحيمی
ژیﻼ مبشری

31

Bye 2
] [2فاطمه رحيمی تهران
ژیﻼ مبشری تهران 32

