
افتخار آفرینان
96-95سال 

در بخش دانش آموزي

افتخار آفرینان
96-95سال 

در بخش دانش آموزي



نماز، قرآن و عترتنماز، قرآن و عترتمسابقات مسابقات 

پورفاطمه گرجی 
پایه اول  رتبه ممتاز در رشته حفظ عمومی

سیده ثنا هاشمی نسب
پایه اول شایسته تقدیر در رشته حفظ عمومی

طهورا تقوي
شایسته تقدیر در رشته حفظ عمومیپایه سوم پورفاطمه گرجی 

پایه اول  رتبه ممتاز در رشته حفظ عمومی
سیده ثنا هاشمی نسب

پایه اول شایسته تقدیر در رشته حفظ عمومی
طهورا تقوي

شایسته تقدیر در رشته حفظ عمومیپایه سوم

فاطمه زهرا سوادکوهی
پایه چهارم شایسته تقدیر در رشته حفظ عمومی

اطهر علی زاده  
ممتاز در رشته الگوي تالوترتبه پایه چهارم

پورسیده آرزو رضا 
پایه پنجم  رتبه ممتاز در رشته الگوي تالوت



نماز، قرآن و عترتنماز، قرآن و عترتمسابقات مسابقات 

عطیه یعقوبی
شایسته تقدیر در رشته الگوي تالوتپایه سوم

فاطمه زهرا اخضري 
شایسته تقدیر در رشته الگوي تالوتپایه سوم 

سیده ثنا موسوي 
شایسته تقدیر در رشته الگوي تالوت پایه دوم

عطیه یعقوبی
شایسته تقدیر در رشته الگوي تالوتپایه سوم

فاطمه زهرا اخضري 
شایسته تقدیر در رشته الگوي تالوتپایه سوم 

سیده ثنا موسوي 
شایسته تقدیر در رشته الگوي تالوت پایه دوم

سیده هانیه موسوي  
شایسته تقدیر در رشته الگوي تالوتپایه چهارم 

نگار اکبرنژاد  
شایسته تقدیر در رشته الگوي تالوتمپنجپایه 

زادهکیانا ابراهیم 
شایسته تقدیر در رشته الگوي تالوتپایه پنجم 



فرهنگی، هنريفرهنگی، هنريمسابقات مسابقات 
نتایج اولین دوره مسابقات چراغ مطالعه

حجازيسارینا 
مقام اول در بخش کتاب سازي

پارمیس موقرنژاد
مقام اول در بخش کتاب سازي

فاطمه زهرا سوادکوهی
سازيبخش انفرادي کتاب در برگزیده 

سونیا مهدوي 
مقام سوم خوشنویسی تحریري

السا موقر نژاد
مقام سوم خوشنویسی تحریري



فرهنگی، هنريفرهنگی، هنريمسابقات مسابقات 

خاطره رضازاده
رتبه برتر در مسابقات خوشنویسی

آرایانا شاه پرستان
رتبه برتر در مسابقات خوشنویسی

فاطمه زهرا سوادکوهی
رتبه برتر در مسابقات خوشنویسی

آرایانا صباغ پور
رتبه سوم در طراحی با مداد



فرهنگی، هنريفرهنگی، هنريمسابقات مسابقات 
مسابقه بین المللی خورشید والیت

فاطمه زهرا سوادکوهیسونیا مهدوي

ستایش قربان زاده

السا موقر نژاد

مسابقه زیست فناوري



فرهنگی، هنريفرهنگی، هنريمسابقات مسابقات 

فاطمه زهرا سوادکوهی
رتبه پنجم در مسابقه نقاشی 

بهداشتجهانی سازمان 
نوجوان سالمجشنواره برگزیده در 

مسابقه پرسش مهر

فاطمه زهرا کوپایی
پایه سوم برگزیده

سارینا حجازي
پایه دوم برگزیده

سحر قاسمی
پایه پنجم برگزیده



فرهنگی، هنريفرهنگی، هنريمسابقات مسابقات 
مسابقات ویژه آتش نشانان جانفشان

فاطمه اکبرپورپریا میرزائیانفاطمه زهرا اخضريرها قلی تبارحجازيسارینا 

مسابقات ویژه آتش نشانان جانفشانمسابقات ویژه آتش نشانان جانفشان

سونیا مهدويفاطمه زهرا سوادکوهیالسا موقرنژاد



ورزشیورزشیمسابقات مسابقات 
کسب مقام نائب قهرمانی در مسابقات بدمینتون

کسب مقام در مسابقات ژیمناستیک بین مدارس شھر بابل موفق بھ کسب رتبھ سوم 

پرنیان مسلمی
مقام دوم

سال10در رده باالي 

سیده ثنا موسوي
مقام سوم

سال10در رده باالي 

عطیه یعقوبی
مقام سوم در بخش انفرادي 

سال10در رده زیر 

کسب مقام در مسابقات ژیمناستیک بین مدارس شهر بابل موفق به کسب رتبه سوم 



شناکسب مقام قهرمانی در مسابقات 

آریانا شاه پرستان
اولمقام 

متر قورباغه50در 

آترین ضمیري
ومدمقام 

متر کرال پشت50

سارینا سلمانی
اولمقام 

متر قورباغه50

فاطمه زهرا ادهمی  
سوممقام 

متر پروانه50

آریانا شاه پرستان
اولمقام 

متر قورباغه50در 

آترین ضمیري
ومدمقام 

متر کرال پشت50

سارینا سلمانی
اولمقام 

متر قورباغه50

فاطمه زهرا ادهمی  
سوممقام 

متر پروانه50

آریانا زال نژاد
سوممقام 

متر آزاد100در 

تینا دهزاد
متر آزاد50ومدمقام 

متر پروانه50مقام اول 

ستایش عزیزي
متر آزاد50سوم مقام 

متر پروانه50مقام دوم 



نام دانش آموزاننام معلم راهنمابخشعنوان پروژه

نیکو دهستانیمنیژه طالبیانجمع آوريمروارید شمال

شیرین گلپورم                  ژگان جعفريتحقیقگالبی تمساح

فاطمه زهرا سوادکوهیبتول جاللیانآزمایششگفتی خمیر

اعالم نتایج جشنواره جابربن حیاناعالم نتایج جشنواره جابربن حیان

فاطمه زهرا سوادکوهیبتول جاللیانآزمایششگفتی خمیر

تغییردهنده هواي سه منظوره  
بتول جاللیانطراحی و ساختجادویی

هستی علی اسماعیلی، رزمینا عطایی،
پارمیدا محجوري



افتخار آفرینان
96-95سال 

در بخش معلمان

افتخار آفرینان
96-95سال 

در بخش معلمان



منتخبین تدریس خرد

مقام اول) شروع تدریس(در مهارت اول افسانه قاسمی 

مقام سوم) تغییر محرك (در مهارت چهارم نیکو نوري 

مقام اول) پایان دادن به تدریس( در مهارت ششم زهره عبدالحسینی 

مقام اول) شروع تدریس(در مهارت اول افسانه قاسمی 

مقام سوم) تغییر محرك (در مهارت چهارم نیکو نوري 

مقام اول) پایان دادن به تدریس( در مهارت ششم زهره عبدالحسینی 



دبستان مهرگان در مسابقه والیبال فرهنگیان بین مدارس بابل موفق به  
در فینال این مسابقات که در روز چهارشنبه  . کسب مقام قهرمانی شد

ست  2در سالن بهار برگزار شد تیم مهرگان توانست در 96/2/13
پیاپی تیم سعیدالعلما را شکست دهد و مدال طالي این دوره از 

.مسابقات را از آن خود کند

دبستان مهرگان در مسابقه والیبال فرهنگیان بین مدارس بابل موفق به  
در فینال این مسابقات که در روز چهارشنبه  . کسب مقام قهرمانی شد

ست  2در سالن بهار برگزار شد تیم مهرگان توانست در 96/2/13
پیاپی تیم سعیدالعلما را شکست دهد و مدال طالي این دوره از 

.مسابقات را از آن خود کند


