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Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2

Round 1

St.

] [1رمينا تاجيک تهران 1
رضوی
خراسان 2
فاطمه احمدزاده قاری
نازنين زمانی تهران 3
Qualification - Q1

4

] [5/8مبينا ندائی تهران 5
عسل قديريان اصفهان 6
حنانه یعقوب زاده تهران 7
Qualification - Q8

8

] [3/4کيانا هاشمی البرز 9
هانيه هویدا کرمان 10
گلناز کلهری تهران 11
Qualification - Q6

12

] [5/8ﻳﮕانﻪ ﻛﺮمانﻲ اصفهان 13
يگانه سيد تفريشي خامنه تهران 14
Qualification - Q4

15

مهسا یوسفی قياسی ایﻼم 16
سایه خليل الرحمانی اصفهان 17
آتنا حميدفر تهران 18
Qualification - Q7

19

] [5/8شيوا پذیﺮفکار البرز 20
فردوس فروغی تهران 21
Qualification - Q5

22

شفق کاظم پور گيﻼن 23
] [3/4نسيم صفایی تهران 24
مریم برزگری پره یوسفان تهران 25
رضوی
خراسان 26
آیدا عنایتی
Qualification - Q2

27

] [5/8پﺮیا اسکندری تهران 28
ساره امينيان تهران 29
نسترن کرمی زنجان 30
Qualification - Q3

31

] [2ساغﺮ رفيعی کرمان 32
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Qualifiers

Finals

Round 1

Round 2
] [1شيﺮین حسينی
فاطمه کروبی

Q1
یگانه محمدی

] [5/8ميثاق راموز
Q2
رومينا زره پوش

] [3/4رامينا زارعی
صبا جﻼلی کلجاهی
Q3
مهدیس فتحی هفشجانی

] [5/8مبينا سيف الﻪ طﺮقی
Q4
ساقی محمدپورطابقی

یاس سراج
Q5
] [5/8حانيﻪ فاخﺮ

مهرو روشنایی
Q6
] [3/4فاطمﻪ مونس خواه

اسماء قلی زاده آذری
Q7
] [5/8ه .رحيمﻲ مخلص آبادي

اوا چينی چيان
Q8
سپيده حسين زاده
] [2ساناز هاشمی زاده

St.

رضوی
خراسان 1
] [1شيﺮین حسينی
2
Bye
شرقی
آذربایجان 3
فاطمه کروبی
4
Bye
یگانه محمدی تهران 5
6
Bye
بهاره آقاجری نيا البرز 7
شرقی
آذربایجان 8
شميم محله پرور
] [5/8ميثاق راموز البرز 9
10
Bye
مريم قنبري سائل صديق گيﻼن 11
مانيا یکرنگ خانی تهران 12
رومينا زره پوش تهران 13
14
Bye
شرقی
آذربایجان 15
پينار کریم زاده
خاطره قربانی کرمان 16
] [3/4رامينا زارعی البرز 17
18
Bye
شرقی
آذربایجان 19
صبا جﻼلی کلجاهی
20
Bye
مهدیس فتحی هفشجانی کرمان 21
22
Bye
روژینا لطيفيان تهران 23
شرقی
آذربایجان 24
مهﻼ پوراسدی امناب
] [5/8مبينا سيف الﻪ طﺮقی تهران 25
26
Bye
پونه بازدار ایﻼم 27
ایدا معمارزاده کرمان 28
شرقی
آذربایجان 29
ساقی محمدپورطابقی
30
Bye
ی انه مرادی تهران 31
سيده آیسان شوریده ضيابری زنجان 32
مرجان حمزهای تهران 33
یاسمن نادری کرمان 34
35
Bye
یاس سراج سمنان 36
هليا نریمانی زمان آبادی البرز 37
شرقی
آذربایجان 38
دیبا رضائی
39
Bye
] [5/8حانيﻪ فاخﺮ تهران 40
مهان تشکری آرانی تهران 41
هلنا نریمانی زمان آبادی البرز 42
43
Bye
رضوی
خراسان 44
مهرو روشنایی
پانيا جميلی تهران 45
فاطمه مقدم زنجان 46
47
Bye
شرقی
آذربایجان 48
] [3/4فاطمﻪ مونس خواه
رضوی
خراسان 49
هليا فرزاد
ميترا پشته شيرانی کرمان 50
51
Bye
شرقی
آذربایجان 52
اسماء قلی زاده آذری
شرقی
آذربایجان 53
مبينا پورانی
شهرزاد تبریزچی اصفهان 54
55
Bye
] [5/8ه .رحيمﻲ مخلص آبادي تهران 56
شرقی
آذربایجان 57
ثمين زمانزاده
حدیث کاردان باغی تهران 58
59
Bye
اوا چينی چيان البرز 60
61
Bye
سپيده حسين زاده تهران 62
63
Bye
] [2ساناز هاشمی زاده ایﻼم 64
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Winner

Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 1

St.

] [1نازنين زمانی تهران
ﻳﮕانﻪ سيد تفﺮﻳشﻲ خامنﻪ تهران 1
بيتا منصوری کرمان
ميترا پشته شيرانی کرمان 2

Qualification - Q4

3

فردوس فروغی تهران
مبينا ندائی تهران 4
] [3/4ساناز هاشمی زاده ایﻼم
مهسا یوسفی قياسی ایﻼم 5
مهان تشکری آرانی تهران
هستي رحيمي مخلص آبادي تهران 6

Qualification - Q3

7

آتنا حميدفر تهران
مبينا سيف اله طرقی تهران 8
هاله همدانچی آزاد تهران
حنانه یعقوب زاده تهران 9

Qualification - Q1

10

خراسان رضوی
فائقه بقایری
رضوی
خراسان 11
شيرین حسينی
] [3/4حانيﻪ فاخﺮ تهران
گلناز کلهﺮی تهران 12
ميثاق راموز البرز
رضوی
خراسان 13
مهرو روشنایی
ساره امينيان تهران
نسيم صفایی تهران 14

Qualification - Q2

15

] [2ساغﺮ رفيعی کرمان
هانيﻪ هویدا کرمان 16
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Finals

Round 1

] [1فاطمﻪ احمدزاده قاری
آیدا عنایتی

St.

خراسان رضوی
] [1فاطمﻪ احمدزاده قاری
رضوی
خراسان 1
آیدا عنایتی

Bye
Q1

2

سپيده حسين زاده تهران
حدیث کاردان باغی تهران 3
مهدیس فتحی هفشجانی کرمان
یاسمن نادری کرمان 4

ثمين زمانزاده
مهﻼ پوراسدی امناب

آذربایجان شرقی
ثمين زمانزاده
شرقی
آذربایجان 5
مهﻼ پوراسدی امناب

Bye
Q2

6

رامينا زارعی البرز
اوا چينی چيان البرز 7
سيده آیسان شوریده ضيابری زنجان
نسترن کرمی زنجان 8
رومينا زره پوش تهران
مانيا یکرنگ خانی تهران 9
خاطره قربانی کرمان
ایدا معمارزاده کرمان 10

Q3

مريم قنبري سائل صديق گيﻼن
شفق کاظم پور گيﻼن 11
آذربایجان شرقی
شميم محله پرور
شرقی
آذربایجان 12
ریحانه مقيمی
آذربایجان شرقی
صبا جﻼلی کلجاهی
شرقی
آذربایجان 13
پينار کریم زاده
هلنا نریمانی زمان آبادی البرز
هليا نریمانی زمان آبادی البرز 14

Q4
] [2فاطمﻪ مقدم
فاطمﻪ مونس خواه

Bye

15

] [2فاطمﻪ مقدم زنجان
شرقی
آذربایجان 16
فاطمﻪ مونس خواه

