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 اسامی دانش آموزان پایه

 پایه سوم
 فاطمه قلی زاده ) رتبه اول (  -ا جانعلی زاده ینآو  - آوین اوزکالیی

 دیانا نجفی ) رتبه سوم (

 پایه چهارم

 الینا افرند ) رتبه اول ( -عسگری ا ینآدر -مهدیس جعفری 

 محیا محمدعلی زاده ) رتبه دوم ( -ثنا عظیمی  -یسنا پورصادق 

 ) رتبه سوم ( آرمیتا تقی نژاد

 پایه پنجم
 )رتبه اول(النا غالمی  - شمیم الهی

 ا ) رتبه دوم (یرنیالنا پ -آدرینا احمدنژاد 

 پایه ششم

 )رتبه اول(یکتا نیک خواه 

 ملینا فیروزپوری ) رتبه دوم ( -درسا دهستانی  -اکبرپور فاطمه 

 فاطمه جعفری پور ) رتبه سوم (

 نتایج مسابقه

 احکام



 

 

 

  

 اسامی دانش آموزان رتبه

 مهنا جعفرنژاد ) پایه ششم ( اول

 اسامی دانش آموزان رتبه

 نورا باغبانیان ) پایه ششم ( اول

 نتایج مسابقه 

 نتایج مسابقه 

 داستان نویسی

 خوانیشاهنامه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه دست ساخته ابزار آموزشی

 

 

 پروژه دست ساخته ابزار ریاضی

 

  

 اسامی دانش آموزان رتبه

 ثنا عظیمی ( -آوا حق گو    -گروه ) مهدیس جعفری  اول

 ا ارشادی (سپانی -گروه ) آدرینا عسگری  دوم

 دانش آموزاناسامی  رتبه

 بارین رمضانی ( -شانا شعبان نژاد  ) اول

 منتخبین

 دست ساخته ها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  -یسنا خلیلی -نیلوفر محمدنسب   -النا غالمی -ا رضاتبار تمه

 راحیل مرغزاری -هلنا هادی زاده -کوثر کریمی -هستی قهارپور 

 ا غنی پور )پایه چهارم(تآرمیمسابقه عکاسی           رتبه اول       

 رتبه پایه اسامی

 خاکی خورشیدی -منتخب خودروهای آبی چهارم مهدیس جعفری  -آوا حق گو 

 نتایج مسابقه 

 فرهنگی و هنری

 جشنواره منتخب 

 علمی و پژوهشی



 

  

 رتبه پایه اسامی

 -فاطمه نورا رستمی  -مهتا براری -رامیال اسدی

 هلما هدایتی -ویانا سنایی مهر
 طال اول

 -امانی روشا -آنیسا احتشامی

 -مه یاس بابکی -آریسا آستانی

 -ا خلیل پورتیسماه -رونیا پورمهدی

 -حلما قدمیان -کیانا زینی -نیلوفر رحمانی

 نیلیا محمدپور  -الهه محمدپور

 نقره اول

 -فاطمه بابازاده -آیسانا بابازاده -تینا امیری

 -پارمیس حسنی -ملینا پورمند -صبا پایدار

 -زهراناز موسوی -یسنا حسینی

 آرنیکا یوسف زاده -نسیم میرمحمدی

 طال دوم

 نقره دوم سامیا قلی زاده -آیرین کاظمی -سوریتا ثانی

 طال سوم رها شمسی -ترنم حاجی اسماعیل پور

 - نگار چراتی -هدیه زهرا جانقلی پور

 کوثر هدایتی -فاطمه قلی زاده  -پرنیان عبداله پور
 نقره سوم

 مسابقات کشوری

 نیترو



 

 

 

  

 مسابقات کشوری

 نیترو

 رتبه پایه اسامی

 طال چهارم تکتم کمالی -مانیا زمانی -یسنا پورصادق 

  -طهورا جعفرپور -آرمیتا تقی نژاد -یسنا بابایی

 -فاطمه سنا قدیرپور -رومینا حسین زاده - الینا حسین زاده

 نیلوفر محمدنسب -روشا قهاری

 نقره چهارم

 برنز چهارم گلمهر نیک خواه -ا عسگری نآدری  -اتباعیبنیتا 

 طال پنجم سدنا مقدم -پرنیان باقرزاده -الینا افرند 

  -رها تقوایی -مهشید احمدزاده

 میشا حسینی -مهدیسا جهانیان -مهنا جعفرنژاد
 نقره پنجم

 برنز پنجم سها عابدی  -هستی باقرپور -شمیم الهی  -هانا احمدی

  - رونیکا پاشا -ابراهیم زادهنیکا  

 گل آرا یوسف پور -نیایش علی پور
 طال ششم

 -رونیکا امانی -فاطمه اکبرپور  -ترالن ادبی -کوثر  ابراهیم زاده

  -ا پیرفالحینپر -وندا براری -هلیا آقاپور -پانیا اوشیب نتاج

  –ویونا شریف زاده  -ا زال نژادتینآر -فاطمه جعفری پور

 -نیکا نجفی -ساغر محمدپور -هانا کمالی -مهیا عباس زاده

 سارا نوری -ترمه نورانی

 نقره ششم

 -پری ماه ذکریازاده -فاطمه حسینی -مانیدا اوصیا -بهار امانی

 سهی هاشمی -کیمیا کاویانی نژاد -آرشیدا زمانی -نا رزقی فرس
 برنز ششم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه پایه اسامی

 طال پنجم مهدیسا جهانیان  -سیده میشا حسینی 

 نقره ششم ثنا هدایت نژاد ششم

 رتبه پایه اسامی

 برتر پنجم میشا حسینیسیده 

 رتبه پایه اسامی

 برنز ششم سیده وانیا اوصیا 

مسابقات جهانی ریاضی 

 (stemcoسنگاپور )علوم پایه 

 

 مسابقه استعدادیابی

 ریاضی برنا
 

یازدهمین دوره المپیاد ریاضی 

 نوجوان ایران )مبتکران(
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اسامی دانش آموزان عنوان

 جشنواره قرآنی صاعد
 -عالم زادهعطرین  -مهنا رمضانی -ثنا موسوی -النا غالمی

 راحیل مرغزاری -سنا یحیی زاده

 رسول مهربانی:

 کوتاه فیلم در بخش
 خانم عذرا بیگم هژبری ) مدیر (

 مهربانی: لرسو

 در بخش خط تحریری
 رتبه اول: سارا نوری ) پایه ششم (

 رسول مهربانی:

 در بخش اینفوگرافی
 رتبه اول: صوفیا صفری ) پایه دوم (

 مهربانی:رسول 

 در بخش نقاشی
 رتبه سوم:  سیده گلسا اسدی ) پایه چهارم (

 مهربانی: لرسو

 استانددر بخش 
 رتبه اول: مانیدا اوصیا ) پایه ششم (

 رسول مهربانی:

 در بخش پادکست
 رتبه سوم: مهنا جعفرنژاد ) پایه پنجم (

 جشنواره قرآنی صاعد

 مصباح الهدی



 

 

 

 

 

 

 

 اسامی دانش آموزان پایه موضوع

 رتبه چهارم:گلسا اسدی چهارم مداد رنگی

 رتبه اول: ملینا فیروزپوری ششم پرسش مهر

 رتبه دوم: درسا دهستانی ششم  پرسش مهر

 رتبه اول: مهنا جعفرنژاد  پنجم طراحی

 رتبه دوم: نیکا ابراهیم زاده ششم پاستل

 زادهرتبه دوم: کیانا جلیل  ششم بهداشت و روان   

 

 

 

 رتبه پایه اسامی

 منتخب با موضوع سپاس معلم پنجم النا پیرنیا

 مسابقات نقاشی

 و استان شهرستان

 جشنواره دانش آموزی



 

 

 

 

 

 

 

 محتوای الکترونیک برای شبکه ملی شاد در سطح کشور کنندهتیم تولید
 

 

 

 

 

 

 

 همکاراناسامی  رتبه

 زهره باقری - نفیسه ماجانی  -منیژه طالبیان  اول 

 اسامی دانش آموزان پایه رتبه

 ملینا فیروزپوری ششم پژوهش در بخش  اول

 جشنواره شاد 

 3مسابقه ی تربیت حکیمانه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش آموزان اسامی عنوان

 پروژه تحقیق

 -ثنا عظیمی (  -آوا حق گو -) مهدیس جعفری

 -پورصادق(یسنا  -مانیا زمانی -ا شعبانیان ین)شا

 نژاد(تقی آرمیتا  -)آرشیدا افروز

 یاسینا خان محمدی ( -) ضحا اکبرزاده پروژه جمع آوری

 هانا غالمی (  -) النا غالمی  پروژه آزمایش

 پروژه طراحی و ساخت

 -اری(قلفاسارا ذو -)ستایش یدالهی

 -سارا نوری( -)سنا یحیی زاده

 -جهانیان(مهدیسا  -)پرنیان باقرزاده

 -آیسین کریم پور( -)درسا حبیب زاده

 دالرام احمدی( -ساینا حسنی -)رکسانا حبیبی

 

 

 

 

 نتایج مسابقه

 جابر بن حیان



 

 

 

 

 

 پینگ پنگنتایج مسابقات 

 و همکاران اسامی دانش آموزان رتبه

 عاطفه رستم تبار اول

 آرزو ولی پور دوم

 مهرسیما موسوی سوم

 

 

 

 

 اسامی دانش آموزان پایه موضوع

 ششم حجاب
 –النا غالمی  -ملینا فیروزپوری -درسا دهستانی

 یسنا پورصادق -ا غنی پورتآرمی  -مریم میرزاپور

 

  

 مسابقات ورزشی

 

 خوانیمسابقه کتاب 



 

 

 

 

 

 

 

 رتبه پایه دانش آموزان

  –حقیقت  اینسا -سارینا داداش زاده 

 محیا پوررمضان  -کوثر ابراهیم نژاد 
 اول ششم

 موضوع پایه اسامی

 تالوت سوره قدر ششم شمیم الهی

 رتبه پایه دانش آموزان

 طال سوم دالیا منعمی

 طال پنجم میشا حسینیسیده 

 چهاردهمین دوره ی لیگ علمی پایا

 مرحله اول

 مسابقه قرآن
 

ششمین دوره آزمون جایزه بزرگ 

 اندیشمند پرایز
 



 


