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02مسابقات پرسش مهر   

(موضوع مدرسه شادپیرامون  )پرسش رئیس جمهور از دانش آموزان  

 داستان نویسی  اوّل
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد
 1 سینا درویشي نهم

 اوّل
 

 وب نوشت
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد

 هشتم

 عماد معظمي

  هونام   جهانگیر 
2 

 عکاسی  اوّل
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد
 3 مهیار حیدری هشتم

 حجم  اوّل
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد
 4 علي کاشاني دوست هشتم

 فیلم کوتاه   اوّل
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد
 5 امیر علي پور مهدی  هفتم

 طراحی   اوّل
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد
 6 آرین رضواني نهم

 پوستر  اوّل
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد
 7 دانیال شمس هشتم 

 خوشنویسی نستعلیق  اوّل
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد
 8 پرشاد محمد مهر  نهم

 خوشنویسی شکسته  نستعلیق  اوّل
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد
 9 پرشاد محمد مهر  نهم

   اوّل
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد
 10 سرود همگاني  

 نقاشی  دوم
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد

 11 علي کاشاني دوست هشتم

 حجم  دوّم
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد
 12 مهرداد اصفهانیان نهم

 حجم  سوّم
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد
 13 هومن حق شناس نهم

 حجم  قابل تقدیر
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد
 14 محمدرضا ستایش هشتم

 داستان نویسی  قابل تقدیر
سوال  -20پرسش مهر 

رییس جمهور در مورد 

 مدرسه شاد
 15 برسام نیکدل هفتم
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آموزش و پرورش منطقه یک برگزار شده ادبیمسابقات رتبه های به دست آمده در   

 16 راستین پورحسین هشتم  ادبی مشاعره  اوّل

 17 سینا درویشي نهم ادبی داستان نویسی  اوّل

 18 طاها امین فرید فر هفتم ادبی شعر  اوّل منطقه

ل منطقهاوّ  19 ارشیا مشتاق هفتم الکترونیک ساخت بازی دیجیتال  

ل منطقهاوّ  20 علي شاهرخشاهي هشتم الکترونیک ساخت بازی دیجیتال  

منطقه اوّل  21 هومن شایگان هشتم الکترونیک پادکست) ساخت فایل صوتی(  

منطقه اوّل  22 پارسا مرداني هشتم الکترونیک ویدئو کست)تلفیق فیلم وصوت(  

الکترونیک ادبی  نشریه الکترونیک  اول منطقه سینا درویشي–ایلیاحسین زاده -کسراکازراني   23 

ل منطقهاوّ دیجیتال ادبی   کتاب الکترونیک   صدرا پورعطار-سپهر رسولي-پارسا منصور وار   24 

منطقه دوّم هومن شایگان –طاها اکبر زاده  ادبی  الکترونیک نشریه الکترونیک    25 

م منطقهسوّ الکترونیک ادبی  نشریه الکترونیک   پرهام بهرام راد -ارشیا مشتاق   26 

منطقه دوّم  27 راستین پور حسین هشتم ادبی شعر  

 28 رادین فریبا هشتم ادبی نقالی  دوّم منطقه

 29 دانیال خاکي صنعتي هفتم ادبی داستان نویسی  دوّم منطقه 

منطقه سوّم  30 سید امیر صدرا گرامي هشتم ادبی شعر  

 31 کوروش آزادی هشتم ادبی داستان نویسی  سوّم منطقه

 32 مهرداد اصفهانیان نهم ادبی نقالی  سوّم منطقه

الکترونیک -ادبی وبالگ نویسی  سوّم منطقه  33 علیرضا عندلیب هشتم 

 34 هومن   حق شناس هفتم ادبی نقالی  قابل تقدیر
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 رتبه های به دست آمده در مسابقات هنری  برگزار شده آموزش و پرورش منطقه یک

 اوّل

 نمایش عروسکی 

 )یونس و بلقا(

 -اقبالصدرا -گروهي-احمدی ارتي-ثمریعلي  -ارشادیارشیا

محمدیامیرعلي -زمانيآریا-فروتنپارسیا-پورحسین  

35 

 36 امیر علي محمدی  هشتم هنری بهترین صدا پیشه نمایش عروسکی  اوّل

 37 راستین پورحسین هشتم هنری بهترین موسیقی نمایش عروسکی  اوّل

 38 ارشیا ارشادی هشتم هنری بهترین کارگردان نمایش عروسکی  اوّل

 39 علي سادات دربندی هشتم هنری تکنوازی سنتور  اوّل

 40 امیر علي جزایری هفتم هنری تکنوازی گیتار  اوّل

 41 رادین فریبا هشتم هنری تکنوازی کمانچه   اوّل

 42 مهدی قائم مقامي هفتم هنری فیلم کوتاه داستانی  اوّل

 43 پرشاد محمد مهر نهم هنری تکنوازی تنبک  اوّل

 44 علي کاشاني دوست  هشتم هنری جاجیم بافی  اوّل

 45 علي کاشاني دوست  هشتم هنری قلم زنی  اوّل

 46 ایلیا نوبری هشتم هنری سفالگری  اوّل

 47 محمد مهدی محمدی هشتم هنری حجم) مجسمه سازی (  اوّل

 48 پرشاد محمد مهر نهم هنری خوشنویسی شکسته نستعلیق   اوّل

 49 پرشاد محمد مهر نهم هنری نگارگری ایرانی  اوّل

رنگ روغن نقاشی  اوّل منطقه  
 هنری

 50 متین  رفیعي فر هشتم

آب مرکب نقاشی  اوّل منطقه  
 هنری

 51 متین  رفیعي فر هشتم

 نقاشی مداد رنگی  اوّل منطقه
 هنری

تمشه  52 راستین   پورحسین 
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 53 آرین رضواني نهم هنری پوستر سازی  اوّل منطقه

پورحسینراستین    هشتم هنری چاپ دستي  اوّل منطقه  54 

 55 ایلیا سیفي کاشاني هفتم هنری تذهیب  اوّل منطقه

 56 ایلیا نوبری هشتم هنری تذهیب  دوّم منطقه

م منطقهدوّ تمفه هنری سفالگری    57 امیر سپهر رسولي 

م منطقهدوّ تمفه هنری چاپ دستي    58 امیر سپهر رسولي 

ارشادیارشیا  هشتم هنری طراحي با مداد  دوّم منطقه  59 

 60 عرشیا کهن ترابي نهم هنری مجسمه سازی  دوّم منطقه

 61 مهرداد اصفهانیان نهم هنری قلم زنی  دوّم منطقه

 پوستر سازی  دوّم منطقه
 هنری

 62 آبتین غفور زاده هشتم

 دوّم منطقه

 

 تئاتر صحنه ای

علیرضا عندلیب -شایگان -شبیری -صنعتي -سام رادمحمدی

منصور وار-قاری زاده-حسین زاده- -عندلیبحمدرضام  
63 

خاکي صنعتي -محمد مهر-سادات دربندی  هنری همنوازی موسیقی سنتی ایرانی  سوّم منطقه  64 

م منطقهوّس  65 کوروش آزادی هفتم هنری ویولن  

م منطقهوّس  66 علي افشار هفتم هنری قلم زني  

م منطقهوّس  67 هونام جهانگیر هشتم هنری منبت  

م منطقهوّس  68 هومن حق شناس نهم هنری معرق  

م منطقهوّس سرلکطاها محمد هفتم هنری نقاشي دیجیتال    69 

 70 راستین پورحسین هشتم  هنری عکاسي  سوّم منطقه
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 رتبه های به دست آمده در مسابقات ورزشی و پژوهشی  برگزار شده آموزش و پرورش منطقه یک

 دو مقام 

 اوّل  و

 سوّم

 

 مسابقات دو

-بهنود لک -امیرحسن پورمهندس -احرار سروی  

  -عرشیا برآهویي -عرشیا صرافان 
71 

سوّم 

 تیمي

 

مسابقات 

 شطرنج 

(آزاد آموزش و پرورش)  

عرفان علي -امیر علي ذباح -امیر علي جزایری

ایلیا جابری –فربد فکر آور -سلیماني  
72 

 14رتبه  دوّم زیر 

 سال آسیا
 ورزشي مسابقات تنیس 

 هفتم
 73 آرتین نظری

 ورزشي مسابقات آزادکاراته استان تهران  رتبه ی اول
 هفتم

 74 عرشیا صرافان 

رتبه دوم شنای 

 قورباغه

 75 امیر علي محمدی هشتم  ورزشي شنا 

 76 امیر علي محمدی هشتم  ورزشي شنا  رتبه سوم شنای کرال

رتبه ی دوّم کرال 

 سینه

 77 میثم حیدری فروزان هشتم ورزشي شنا 

جزایریامیر علي  هفتم ورزشي مسابقات آزاد شطرنج  آموزش و پرورش  سوّم  78 

هیابي به فینال مسابقات مغزار  پژوهشی   
 نهم

 79 سینا درویشي

 پژوهشي انیمیشن  مقام برتر
 نهم

 80 آرین رضواني

 پژوهشی انیمیشن  مقام برتر
 نهم

 81 سینا درویشي
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 82 آرین رضواني نهم هنری پوستر سازی  استان  اوّل

 83 ایلیا سیفي کاشاني هفتم هنری تذهیب  استان  اوّل

تمفه هنری چاپ دستی  استان  اوّل  84 امیر سپهر رسولي 

رنگ روغن نقاشی  استان  اوّل  
 هنری

 85 متین  رفیعي فر هشتم

 86 علي کاشاني دوست  هشتم هنری قلم زنی  استان  اوّل

 87 هونام جهانگیر هشتم هنری منبت  استان  اوّل

 عکاسی  استان  اوّل
 هنری

 88 راستین پورحسین هشتم 

 فیلم کوتاه داستانی  استان  اوّل
 هنری

 89 مهدی قائم مقامي هفتم

 نشریه الکترونیک  سوّم استان
 ادبي  الکترونیک

ایلیاحسین زاده -کسراکازراني  91 

خاکي صنعتي -محمد مهر-سادات دربندی  هنری همنوازی موسیقی سنتی ایرانی  قابل تقدیردر استان  92 

 نشریه الکترونیک  سوّم استان
 ادبي  الکترونیک

هومن شایگان –طاها اکبر زاده   93 

استانم سوّ  بازی رایانه ای  
 ادبي  الکترونیک

پرهام بهرام راد -ارشیا مشتاق  94 

استان دوّم  95 ایلیا نوبری هشتم هنری تذهیب  

استان دوّم  96 محمد مهدی محمدی هشتم هنری حجم) مجسمه سازی (  

استان دوّم  97 پرشاد محمد مهر نهم هنری تکنوازی تنبک  

استان دوّم نویسیداستان     98 سینا درویشي نهم ادبي 

استانم سوّ  99 پرشاد محمد مهر نهم هنری نگارگری ایرانی  

استانم سوّ  100 عرشیا کهن ترابي نهم هنری مجسمه سازی  

استانم سوّ  101 علي افشار هفتم هنری قلم زنی  
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خانوادگينام ونام  پایه تحصیلي بخش رشته مورد مسابقه تصویر رتبه کسب شده در مسابقات منطقه  ردیف 

 رتبه های به دست آمده در مسابقات ادبی فرهنگی هنری برگزار شده استان تهران - صفحه دوّم

 102 مهرداد اصفهانیان نهم ادبی قلم زنی  استان  سوم

       

       

   
 

   

 
      

 
      

       

 
      

       

       

       

       

       

       

       

 

 


