
 
 

 توضیحات رتبه نام و نام خانوادگی مسابقه

 یرــتفس

  دوم علی جوانمرد

 راهیابی به استان اول ابوالفضل ابراهیمی

 راهیابی به استان اول سید شهاب جعفرزاده

  دوم محمد حدادی

 نهج البالغه

  سوم میالد بهروزیان

  دوم امیر علی کریمی

 استانراهیابی به  اول آرمان سمیعی

  سوم محمد آرامون

 صحیفه سجادیه

 راهیابی به استان اول امیرعباس کاظمی نیا

 راهیابی به استان اول آروین سمیعی

  دوم علی واعظ

 کامـــاح

 راهیابی به استان اول علی مجلسی

  سوم یاسین جیرسرایی

  اول علیرضا سکاکی

 اء نمازــانش
  دوم محمد مهدی طالبی

  سوم محمدیصادق 

 اذان

 راهیابی به استان اول علی نعمتی

  دوم محمد بدری

  سوم بهنام ارمیان

  سوم محمد مقدسی مرجعیت شناسی

 یــمداح
 راهیابی به استان اول امیر علی فرقانی

 راهیابی به استان اول محمد جواد صالحی

  دوم علیرضا کشتکار رآنـظ قـحف

  سوم علی مجلسی رآنـرائت قـق

 

 

 

 



 

 

 

مقطع متوسطه دوره دوم    -هنرهاي دستی و تجسمی پسران     

   
 توضیحات رتبه نام و نام خانوادگي رشته

 راهیابی به استان اول عماد کاظمی آرم ونشانه

 

 نتایج كتابخوانی پسران متوسطه ي دوم

 

 توضیحات رتبه نام ونام خانوادگي

 استانراهیابی به  اول علی داودی زواره

 راهیابی به استان اول امیر احسانی

  دوم علی جوانمرد

  سوم سبحان قرنفلی

 راهیابی به استان اول سید محمدحسین قاسمی

 راهیابی به استان اول علیرضاسکاکی

 راهیابی به استان اول آرمان سمیعی

 راهیابی به استان اول سپهرنورالعیونی
 

 انرژي اتمی ایراناسامی نفرات مشاعره دبیرستان 

 
 توضیحات رتبه نام و نام خانوادگي

 راهیابی به استان اول پرهام پورمحمدی

  سوم ارشیا مجیدی

  سوم سروش ملکی

 

 و پژوهش پسران متوسطه ي دوم نتایج مسابقه مطالعه

 

 توضیحات رتبه نام ونام خانوادگي

 راهیابی به استان اول محمد حسین حاجی عابدینی 

  دوم حسین کشاورز زادهامیر 

 راهیابی به استان اول آرمین صدر الدین

 



 نمایش

 رتبه اول نمایشنامه خوانی

 ، امیر ساالر علم پور و محمد مهدی  طالبیبرای آقایان سینا محبی  رتبه اول موسیقی نمایش صحنه ای

 برای آقای عماد کاظمی موسیقی نمایشنامه خوانی تقدیر از 

 صحنه ایرتبه دوم نمایش 

 رتبه دوم بازیگری مشترکا آقایان آژنگ نظری پویا و ارشیا مداح


