
 

 
 
 
 

 

        
 علی آغاز محمدمهدی علیرضایی علویجه سیدمهدی موسوی امیرضا محمدی محمدمهدی شیرسلیمان محمودیمحمدحسین  محمدرضا زارع امیر عباس مقیم پور بیژنی

 درسهایی از قرآن درسهایی از قرآن درسهایی از قرآن درسهایی از قرآن درسهایی از قرآن جشنواره  خوارزمی  مسابقات قرآن، عترت و نماز اقیانوسیه ژاپن-مسابقات روباتیک آسیا

 کشوریرتبه  پنجم  وم کشوریرتبه س رتبه دوم کشوری رتبه دوم کشوری رتبه دوم کشوری سه دوره )منطقه(-پژوهشگر برتر اول)استانی(-قران مسابقه تفسیر اول) آسیا و اقیانوسیه( -مسابقات علمی 

        
 آرمان محمدیان مهدی گیالسی آرمان عزیزی احسان شاهینی سیدعلی میرمعینی امیرمحمد مرادی سیدمحمدعلی میرزاباقری برزی محمد عبداله پور

 مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری درسهایی از قرآن درسهایی از قرآن درسهایی از قرآن

 اول )منطقه(-ادبی پژوهشی )داستان نویسی( )منطقه(اول -نمایشی )نمایش صحنه ای( اول )منطقه(-رسانه و فضای مجازی )پادکست( اول )منطقه(-رسانه و فضای مجازی )پادکست( اول )منطقه(-رسانه و فضای مجازی )بازی های رایانه ای( کشوریرتبه  پنجم  کشوریرتبه  پنجم  کشوریرتبه  پنجم 

        
 امیرضا محمدی علیرضا اسدی امین رضا عفت منش محمد عبداله پور امیررضا رجبی علیرضا فیروزی ابوالفضل حیدری محمدحسین سجادی منفرد

 مسابقات قرآن، عترت و نماز قرآن، عترت و نماز مسابقات مسابقات قرآن، عترت و نماز مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری

 اول )منطقه(-انشاء نماز اول )منطقه( -ترتیل اول )منطقه( -ترتیل منطقه(اول) -نمایشی )نمایش صحنه ای( اول )منطقه(-نماایشی)نمایش صحنه ای( اول )منطقه(-نمایشی )نمایش صحنه ای( اول )منطقه(-نمایشی )نمایش صحنه ای( اول )منطقه(-دستی و تجسمی )پوسترسازی(

        
 محمدمهدی شیرسلیمان محمدرضا زارع دانیال لنگری محمدمهدی شیرسلیمان صالح مشهدیان سهی امیرصالح نیکویی فرد محمدطاها حاجی عباسی محمدرضا زارع

 مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات قرآن، عترت و نماز مسابقات قرآن، عترت و نماز

 دوم )منطقه( -دستی و تجسمی )فتومونتاژ( دوم )منطقه( -دستی و تجسمی )عکاسی( دوم )منطقه( -دستی و تجسمی )طراحی مداد( دوم )منطقه( -دستی و تجسمی )تصویر سازی( دوم )منطقه( -)آرم(دستی و تجسمی  دوم)منطقه( -آوایی )سنتور( اول )منطقه( -ترتیل اول )منطقه(-تفسیر قران

        
 محمدحسین هدایتی امیرعلی نصیری رضا گلچین مهدی عطایی احسان شاهینی قلیچ خانیامیرحسین  دانیال لنگری مهرشاد رونقگیر

 مسابقات قرآن، عترت و نماز مسابقات قرآن، عترت و نماز مسابقات قرآن، عترت و نماز مسابقات قرآن عترت و نماز مسابقات قرآن، عترت و نماز مسابقات قرآن، عترت و نماز مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری

 سوم )منطقه(-اذان سوم )منطقه(-مداحی سوم )منطقه(-مداحی دوم )منطقه(-صحیفه سجادیه دوم )منطقه(-انشاء نماز دوم )منطقه(-ترتیل )منطقه(دوم  -دستی و تجسمی )مداد رنگی( دوم )منطقه( -فیلم کوتاه )نماهنگ(

    

     مهدی گیالسی حمید ملک علی آغاز محمدحسین سجادی منفرد

     مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات قرآن، عترت و نماز عترت و نمازمسابقات قرآن، 

     شایسته تقدیر-ادبی پژوهشی )داستان نویسی( شایسته تقدیر-ادبی پژوهشی )شعر( سوم )منطقه(-اذان سوم )منطقه(-احکام

 

 


