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 6971-79هنری مرحله منطقه در سال تحصیلی ، فرهنگی نتایج مسابقات 

 

   پایه سوم 

 رتبه نام آموزشگاه نام ونام خانوادگی

 اول شهیدان طاهری زاده علیرضا امینی

 دوم شهید صمدی تش افروزمحمد آ

 سوم شهید صمدی علی کریمی

  پایه چهارم 

 اول شهید ابوترابی یاسین برومند شریفی 

 اول شهیدان طاهری زاده محمد طه میر حسینی

 دوم شهید محمد کریمی امیر اسدی

 سوم شهید ابوترابی محمد عرفان انتظاری

  پایه پنجم 

 اول شهید ابوترابی محمد معین داراب

 اول شهیدان طاهری زاده محسن پاراچ پور

 دوم ابوترابیشهید  سید عباس حسینی

 سوم شهید محمد کریمی محمد حسن ترابیده

  پایه ششم 

 اول گودرزی امیرحسین کریمی 

 دوم شهید محمد کریمی محمد رضا ترابی

 سوم شهیدان طاهری زاده علی صفری

 

 پسران ابتداییمقطع خوشنویسی 
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   سوم پایه 

 رتبه نام آموزشگاه نام ونام خانوادگی

 اول شهید اخوان رحیمی امیدرضا طاهری زاده

 دوم شهید اخوان رحیمی محمد سجاد کریمی

 دوم ابن سینا ابوالفضل فتوحی

 سوم شهیدان طاهری زاده مهدی خلیلی

  چهارمپایه  

 اول گودرزی محمد جواد انتظاری

 دوم ابوترابیشهید  ریا باباییآ

 سوم شهیدان طاهری زاده امیرحسین ابوترابی

 سوم شهید محمد کریمی امیر محمدپورصادقی

  پنجمپایه  

 اول گودرزی  پژمان رسولی

 دوم شهید ابوترابی محمد جواد دهستانی

 سوم دوستی امیر اسالمی

  ششم پایه 

 اول شهید ابوترابی محمد مهدی اسالمی

 دوم ابوترابیشهید  ابوالفضل کریمی

 سوم اخوان رحیمیشهید  علی محمد حلیمی

ییمقطع نقاشی   ابتدا
 پسران

 



 

 71-79تحصیلی سال در ،منطقه مرحله  هنری ، تایج مسابقات فرهنگین

 

   پایه سوم 

 رتبه نام آموزشگاه نام ونام خانوادگی

 اول صدیقه کبری عاطفه کریمی

 دوم شهید دهستانی ساجده آسایش

 سوم شهیده جمیله کریمی فاطمه السادات مرتضوی

  پایه چهارم 

 اول صدیقه کبری ساجده انتظاری

 اول شهید دهستانی ریحانه السادات خانقایی

 دوم عفاف نازنین زهرا پاراچ پور

 سوم شهیده جمیله کریمی فاطمه آسایش

  پایه پنجم 

 اول جمیله کریمی شهیده مهدیه کریمی

 دوم شهید دهستانی هانیه انتظاری

 سوم پانزده خرداد مائده میرزایی

  پایه ششم 

 اول ادب ریحانه انتظاری

 دوم خرداد 61 زهرا رضایی

 سوم شهید عامل هوشمند ریحانه اقبالی

 

 

 خوشنویسی دختران مقطع ابتدایی
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  سومپایه  

 رتبه نام آموزشگاه نام ونام خانوادگی

 اول کریمیشهید  ناصر فاطمه زهرا سرداری

 دوم ه کبریصدیق مائده پور انتظاری

 سوم شهید ناصر کریمی مهسا شریفی

 سوم شهید دهستانی الناز کریمی

  چهارمپایه  

 اول محبت  تاجیک فرزانه

 دوم ادب انصاریمهتاب 

 سوم صدیقه کبری فاطمه ساربانی

  پنجم پایه 

 اول ادب شیال رسولی

 دوم صدیقه کبری بهناز حسینی

 سوم شهید عامل هوشمند کیمیا وکیلی

  ششمپایه  

 اول شهیده جمیله کریمی یاسمن بیکی

 دوم ید  دهستانیشه میترا پور انتظاری

 سوم شهید عامل هوشمند شریفیمریم 

ییدختران مقطع نقاشی   دختران مقطع ابتداییخوشنویسی  ابتدا

 

 



 

 6971-79تحصیلی  سال ، در مرحله منطقه هنری  نتایج مسابقات فرهنگی،         

  

             

 

 

 سرود مقطع ابتدایی دختران

 

 رتبه نام آموزشگاه

 اول شهیده جمیله کریمی

 دوم خرداد 51 -شهید دهستانی 

 سوم عفاف

 

 رتبه نام آموزشگاه

 اول شهیدان طاهریزاده

 دوم شهید صمدی

 سوم گودرزی

 مقطع ابتدایی پسران سرود 

 

 


