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 وند راویبه نام خدا

 ی دومین جشنواره ی ملی داستان آبدبیرخانه

 فهرست نویسندگانی که برای آب نوشته اند

 شهرستان استان نام و نام خانوادگی  شهرستان استان نام و نام خانوادگی 

 تبریز آدربایجان شرقی زهرا اردکانی موقتی 181 تهران تهران چیانسعید کنف 1

 تهران هرانت ایده مفرح 181 رباط کریم تهران اصغر روح 2

 مشهد خراسان رضوی طس)طاسین( حجازی 181 رباط کریم تهران اصغر روح 3

 مشهد خراسان رضوی فرزانه زرمهری 181 کرمانشاه کرمانشاه محمدمعین شرفایی 4

 تهران تهران فرنگیس شاکری 181 بابل مازندران عزیزاهلل محمدپور 5

 تهران تهران اییاصغر خد 181 بابل مازندران عزیزاهلل محمدپور 6

 بجنورد خراسان شمالی مریم گریوانی 181 خلخال اردبیل حسین نظری کرنق 7

 شهرضا اصفهان پروین برهان 188 خلخال اردبیل حسین نظری کرنق 8

 کرمانشاه کرمانشاه حدیث پوطی 181 خلخال اردبیل حسین نظری کرنق 9

 اصفهان فهاناص معصومه حبیبی 111 ایذه خوزستان غالمرضا شیری 11

 اصفهان اصفهان معصومه حبیبی 111 ایذه خوزستان غالمرضا شیری 11

 تهران تهران الهام کریمی 111 اصفهان اصفهان الناز امیری 12

 شهر خمینی اصفهان عقیل قیومی 111 خلخال اردبیل حمید نظری کرنق 13

پروین برهان  14

 شهرضایی

 دشتمرو فارس امین رفیعی 111 شهرضا اصفهان

پروین برهان  15

 شهرضایی

 تهران تهران هیوا شلماشی 111 شهرضا اصفهان

 اصفهان اصفهان رویا کریمیان 111 تهران تهران پورصدیقه داراب 16

 اصفهان اصفهان الناز امیری 111 اصفهان اصفهان فرشته بهجت 17

خراسان  مجتبی تجلی 18

 رضوی

 مشهد خراسان رضوی فرسهراب صوابی 118 گناباد

 تهران تهران علی مهری 111 تهران تهران مریم لرنی 19

 تهران تهران ایده مفرح 111 اصفهان اصفهان پوررضوان نیلی 21

 اراک مرکزی گلرخ جاللوندی 111 اصفهان اصفهان پوررضوان نیلی 21

کهگیلویه و بویر  زینب امیدی 111 اصفهان اصفهان پوررضوان نیلی 22

 احمد

 یاسوج

 مشهد خراسان رضوی مونا بدیعی جوان 111  محمدی بهار سادات موحد  23

 آزادشهر گلستان حبیبه چوری 111 اصفهان اصفهان سید عرفان آیتی 24

 اصفهان اصفهان زهرا امینی اشنی 111 اصفهان اصفهان فاطمه پیراوی 25

 قم قم ریحانه خالقی 111 کاشان اصفهان فاطمه جوکاری 26

 قم قم نیکبخت خالقی 111 اصفهان اصفهان یسمیرا غالم 27
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خراسان  محمد اسکویی 28

 شمالی

شهرستان  بوشهر فرخ رزمی 118 شیروان

 دشتی

 شهر خورموج

 تهران تهران خدیجه )نرگس( فاضلی 111 بندرعباس هرمزگان حدیث ناظری 29

 سنندج کردستان فرزاد مرادی 111 آبادنجف اصفهان زهرا قربانی 31

 کرمانشاه کرمانشاه االحمدینفیسه جامی 111 تهران تهران اه رمضانیمهریم 31

خراسان  مصطفی بیان 32

 رضوی

 اصفهان اصفهان سید عرفان آیتی 111 نیشابور

 آبادنجف اصفهان خورشید پورمحمدی 111 کرمانشاه کرمانشاه وحید مرادی 33

 آبادنجف هاناصف خورشید پورمحمدی 111 بندرعباس هرمزگان محسن بختیار 34

 آبادنجف اصفهان خورشید پورمحمدی 111 پاکدشت تهران زینب احمدیان 35

 مشهد خراسان رضوی نژادنرجس حسینی 111 کاشان اصفهان فاطمه جوکاری 36

 تهران تهران نسیم غفوری 111 هشتگرد البرز سیده سمیه موسوی 37

آذربایجان  مهران فانی 38

 شرقی

 تهران تهران نسیم غفوری 118 تبریز

 تهران تهران نسیم غفوری 111 بندرعباس هرمزگان عظیم مدهنی 39

 تهران تهران نسیم غفوری 111 بندرعباس هرمزگان عظیم مدهنی 41

مهدی وحید  41

 دستجردی

 تهران تهران نسیم غفوری 111 اصفهان اصفهان

 تهران تهران نسیم غفوری 111 تهران تهران سعید ناظمی 42

 تهران تهران نسیم غفوری 111 تهران تهران ناظمی سعید 43

 گناباد خراسان رضوی زادهعلی محسن 111 آبادنجف اصفهان علی عسگریعلی حاج 44

 آبادغیاث قزوین مرتضی رویتوند 111 آبادنجف اصفهان علی عسگریعلی حاج 45

 شتید بوشهر فرشته گزدرازی 111 آبادنجف اصفهان علی عسگریعلی حاج 46

 خورموج

وحید شیخ احمد  47

 صفاری

محمد منظری  111 یزد یزد

 آبادینجف

 آبادنجف اصفهان

 زنجان زنجان کاظم رستمی 118 تهران تهران نیاعاطفه بزرگ 48

خراسان  حمید ذوقی مرندیز 49

 رضوی

 مشهد خراسان رضوی نژادعلی توسلی 111 مشهد

 مشهد خراسان رضوی نژادیعلی توسل 111 اصفهان اصفهان بهار نژند 51

 تهران تهران محمدعلی دستمالی 111 اصفهان اصفهان پگاه نژند 51

 بوستون آمریکا آبادیفلور شاهرخ 111 شهر ری تهران محمدعلی الماسی 52

 شیراز فارس نژادسیده فاطمه انجوی 111 رشت گیالن مجتبی صفدری 53

 شیراز فارس نژادنجویسیده فاطمه ا 111 رشت گیالن مجتبی صفدری 54

 تهران تهران محمدعلی دستمالی 111 شیراز فارس فاطمه زارع 55

 آبادنجف اصفهان محمد محمودی 111 کرمانشاه کرمانشاه محسن مرادی 56

 تهران تهران طلبسید پیمان حقیقت 111 اصفهان اصفهان متین میرجانی 57
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خاتون نوری حکیمه 58

 امامزاده

 اصفهان اصفهان سمیرا مختاری 118 اصفهان اصفهان

 اصفهان اصفهان سمیرا مختاری 111 شیراز فارس محمد ساالری 59

 مشهد خراسان رضوی پورمیثم قوام 111 اصفهان اصفهان منیژه آقاجانی 61

 کرج البرز اهلل فریدنیاعزت 111 تهران تهران هامون حجار 61

 اصفهان اصفهان ی موسویمجتب 111 کرمانشاه کرمانشاه سمانه نوروزی 62

 اصفهان اصفهان مجتبی موسوی 111 اراک مرکزی مریم حاجی حسینی 63

سیده فاطمه  64

 نژادانجوی

 بردسیر کرمان السادات حسینیاعظم 111 شیراز فارس

 اصفهان اصفهان میالد باقری 111 اندیمشک خوزستان آزادیمجتبی شیخ 65

 آبادنجف اصفهان رضا رهبری 111 کرمانشاه کرمانشاه مریم شمسی 66

خراسان  نرگس جوان 67

 رضوی

 آبادنجف اصفهان زهرا پورشبانیان 111 مشهد

 درچه اصفهان مریم ابراهیمی 118 بندرعباس هرمزگان الهام مرادپور 68

 سلطانیه زنجان حسین زمانی 111 اهواز خوزستان الهه باورصاد 69

 سلطانیه زنجان مانه زمانیس 111 اهواز خوزستان الهه باورصاد 71

 کرج البرز محمدصادق افشاری 111 اهواز خوزستان الهه باورصاد 71

 قزوین قزوین محمدمهدی نوروزی 111 تهران تهران پورطاهره رحمان 72

 درچه اصفهان مریم ابراهیمی 111 آبادنجف اصفهان خورشید پورمحمدی 73

 یزد یزد روارجواد ز 111 اصفهان اصفهان مهشاد رهنما 74

 زنجان زنجان امیرحسین اسرافیلی 111 اسالمشهر تهران مهسا احمدی 75

یوسف خریبه  76

 زادهطرفی

 آبادنجف ااصفهان وجیهه جوادی 111 حمیدیه خوزستان

خراسان  نوید ظریف کریمی 77

 رضوی

 اردبیل اردبیل سودا خیرخواه مقدم 111 مشهد

خراسان  مونا بدیعی جوان 78

 رضوی

 قم قم زهرا گوارا 118 شهدم

 قم قم زهرا گوارا 111 تهران تهران مجید اسطیری 79

 اصفهان اصفهان موژان نادریان 111 بندرعباس هرمزگان سپیده بشکردی 81

 قم قم زهرا ملکی 111 اصفهان اصفهان زهرا مهران پور 81

 قم قم زهرا ملکی 111 ایالم ایالم بخارا سمرقندی 82

 قم قم زهرا ملکی 111 تهران تهران ان رادهما درودی 83

 قم قم زهرا ملکی 111 تهران تهران مائده ولی زاده 84

 قزوین قزوین نازنین زهرا نوروزی 111 اصفهان اصفهان هوشنگ عسگری 85

آدربایجان  امیررضا کالنتری 86

 شرقی

 کرج البرز کیانا)فرزانه( آرشید 111 تبریز

جان آدربای امیررضا کالنتری 87

 شرقی

 مونترال کانادا نسیم ریاحیگل 111 تبریز
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فرزانه حقانی  88

 کشزحمت

خراسان 

 شمالی

 شیراز فارس نازنین نیکوسرشت 118 اسفراین

 شیراز فارس نازنین نیکوسرشت 111 شیراز فارس محمدمهدی شریفی 89

 شهر سپاهان اصفهان فردمانا رجایی 111 آبادنجف اصفهان محبوبه طاهری 91

 نهاوند همدان نیافاطمه فاطمی 111 اصفهان اصفهان لیلی شایق 91

 کرمانشاه کرمانشاه منا کرمی 111 کرج البرز پورندا علی 92

 قم قم فردمژده رضایی 111 تهران تهران فرشته شریفی 93

 شیراز فارس فریبا کریمی 111 آبادنجف اصفهان زهره شکراللهی 94

 تهران تهران مرضیه جعفری 111 اصفهان هاناصف صفورا سلیمانیان 95

 تهران تهران مرضیه جعفری 111 هشتگرد البرز زینب کیان 96

 تهران تهران مرجان تفنگچی مهیاری 111 هشتگرد البرز زینب کیان 97

 ارومیه آذربایجان غربی زهرا پورعلی 118 بابل مازندران فرهاد ناجی 98

کهگیلویه و  نجمه آرام بن 99

 احمدبویر

 بروجرد لرستان سیده ریحانه حسینی 111 یاسوج

 اصفهان اصفهان نسرین ترک الدانی 181 شیراز فارس پورهما ایران 111

 کرمانشاه کرمانشاه محسن یاوری 181 شیراز فارس پورهما ایران 111

 جزیره هرمز هرمزگان معصومه میری 181 تهران تهران مهشاد لسانی 112

 تهران تهران نازنین جلیلی 181 پاکدشت تهران محمدحسین احمدیان 113

 اصفهان اصفهان ناهید مردانی 181 پاکدشت تهران معصومه یاوری 114

 پیرانشهر آذربایجان غربی زادهساریه حاجی 181 شیراز فارس امید میرزایی 115

 تهران تهران ریحانه رکنی 181 همدان همدان مرتضی فرجی 116

خراسان  صطفی محمدیم 117

 رضوی

 تهران تهران ریحانه رکنی 181 مشهد

 اصفهان اصفهان تسنیم خالویی 188 آزادشهر گلستان احمد سوسرایی 118

 اصفهان اصفهان صفورا ترکزاد 181 جهرم فارس ابوذر قاسمیان 119

 تهران تهران پیمان اخوان توکلی 111 کرمان کرمان رستم سلطانی رمونی 111

خراسان  هید سدیدینا 111

 شمالی

 زنجان زنجان حدیث محمودی 111 اسفراین

خراسان  ناهید سدیدی 112

 شمالی

 اصفهان اصفهان الهه امینی نوگورانی 111 اسفراین

مصطفی جعفری  113

 خوزانی

 کرج البرز آیدا پالیزگر 111 شهر خمینی اصفهان

نیکو )خدیجه(  114

 آقاحسینی

 تهران تهران یشهال خدیو 111 تهران تهران

خراسان  پروانه قربانی 115

 رضوی

 زنجان زنجان حدیث محمودی 111 شاندیز

 نیر یزد شقایق دهقان 111 پرند تهران علی درب امامیه 116

خراسان  پروانه قربانی 117

 رضوی

 بروجرد لرستان جواد گودرزی 111 شاندیز
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 شیراز رسفا طناز کاظمی میرکی 118 تهران تهران مریم اسدزاده 118

 اصفهان اصفهان محمئحسن مردانی 111 اراک مرکزی محمدحسین محبی 119

خراسان  نسیم سهیلی 121

 رضوی

 کاشان اصفهان یارمهسا خواجه 111 مشهد

 کاشان اصفهان یارمهسا خواجه 111 اهواز خوزستان محمد حیاتی 121

 اصفهان فهاناص بیژن خاکشور 111 بهارستان اصفهان یاسمن جابراالنصار 122

 اصفهان اصفهان بیژن خاکشور 111 جزیره هرمز هرمزگان معصومه میری 123

 مشهد خراسان رضوی مهین سارانی راد 111 جزیره کیش هرمزگان فریده ترقی 124

آدربایجان  نورالدین مرادی 125

 شرقی

 مشهد خراسان رضوی مهین سارانی راد 111 کلیبر

 مشهد خراسان رضوی مهین سارانی راد 111 هرمج فارس افروز جهاندیدهگل 126

کهگیلویه و بویر  رضا شریعتی 111 جهرم فارس افروز جهاندیدهگل 127

 احمد

 یاسوج

 گرگان گلستان مهسا جدیدی 118 تهران تهران میالد باختری 128

خراسان  عاطفه شاطری 129

 رضوی

 چناران خراسان رضوی سعیده نخعی 111 مشهد

 کرمان کرمان لیال راهدار 111 جزیره کیش هرمزگان یفریده ترق 131

 کرمان کرمان لیال راهدار 111 تهران تهران رامین فروزنده 131

 کرمان کرمان لیال راهدار 111 تهران تهران رامین فروزنده 132

 شهر خمینی اصفهان نژادمحدثه ابراهیمی 111 سیاهکل گیالن علیرضا محمدزاده 133

 مشهد خراسان رضوی حسین کاوسی 111 اصفهان اصفهان پوردانیمعصومه یز 134

 اصفهان اصفهان زهره حسینی بلخی 111 قم قم فاطمه موسوی 135

 بروجرد لرستان مهدی گودرزی 111 شیراز فارس زهرا قانع 136

 تهران تهران یاسمن اکبرپور 111 اصفهان اصفهان سمانه الهی 137

 ارومیه آدربایجان غربی زادهمجتبی اسماعیل 118 انگرگ گلستان ناهید بناپور 138

 اصفهان اصفهان نگار ادبی 111 اصفهان اصفهان بهار نژند 139

 بوکان آذربایجان غربی فرید عباسی فرید 111 اصفهان اصفهان محمدیفاطمه ملک 141

 شیراز شیراز هما ایرانپور 111 قم قم زهرا اخالقی 141

 شیراز شیراز هما ایرانپور 111 تهران رانته برمحمدامین قلم 142

آذربایجان  قاسم شوهانی 143

 شرقی

 تهران تهران مسعود ریاحی 111 تبریز

 شیراز فارس شیوا عزیزی 111 بابل مازندران سمیه زارعی 144

 تهران تهران نیلوفر اِنسان 111 اردبیل اردبیل فرانک انصاری 145

 اصفهان اصفهان فاطمه سادات حسینی 111 نزنجا زنجان امیرحسین اسرافیلی 146

 شیراز فارس نازنین نیکوسرشت 111 زنجان زنجان امیرحسین اسرافیلی 147

   محدثه پدردوست 118 شهریار تهران کبری التج 148

 تهران تهران مجتبا شول افشارزاده 111 اصفهان اصفهان صفورا سلیمانیان 149

 رشت گیالن عادله زاهدی 111 کرج البرز الهام سلیمانی 151

 اصفهان اصفهان معصومه غریبی 111 شیراز فارس زادهعلیرضا فیلی 151
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 تهران تهران پورنجمه نورمندی 111 شیراز فارس زادهعلیرضا فیلی 152

 تبریز آذربایجان شرقی مهدی قویدل 111 اصفهان اصفهان یارالهام نیک 153

 اصفهان اصفهان ید آقاییسع 111 تهران تهران سپیده شراهی 154

 اصفهان اصفهان سید احسان مصلحی 111 اصفهان اصفهان سارا خسروی 155

 تهران تهران صغری باقری 111 اصفهان اصفهان قاسم خسروی 156

 کرج البرز سمیه سیدیان 111 شهریار تهران مسعود بُربُر 157

 جکر البرز سمیه سیدیان 118 شهریار تهران مسعود بُربُر 158

 تهران تهران نفیسه خسروی 111 جهرم فارس افروز جهاندیدهگل 159

 اسفراین خراسان شمالی ماهور هژبری 111 آبادنجف اصفهان اله حسینیسید روح 161

 اسفراین خراسان شمالی مهنا ولیپور 111 تهران تهران زادهراضیه مهدی 161

 اسفراین اسان شمالیخر معصومه قدردان 111 مرودشت فارس میثم زارع 162

 اسفراین خراسان شمالی مجتبا هژبری 111 کرج البرز الهام سلیمانی 163

 خمینی شهر اصفهان نگار هاشمی 111 اراک مرکزی فرفاطمه فرجامی 164

کهگیلویه و بویر  بنسامان آرام 111 تهران تهران فاطمه نودهی 165

 احمد

 یاسوج

کهگیلویه و بویر  بنسامان آرام 111 تهران تهران سپیده شراهی 166
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