
97-98سال -نتایج مرحله استانی مسابقات فرهنگی و هنری منطقه یک

نام آموزشگاهجنسیتمقطعرتبهرشتهنام نام خانوادگیردیف

ابوریحاندختراول متوسطهسوم مشتركنستعلیقنگین غالمی1

ابوریحاندختردوم متوسطهاولپیانویاسمین گیویان2

اسالمپسراول متوسطهسومداستانیآرین ورنوس3

اسالمدختراول متوسطهدومشعرآیلین غیبی4

اسالمپسراول متوسطهدومتنبکآبتین کریمی5

(ع)امام جوادپسردوم متوسطهدومآبرنگپارسا زارعی6

(ع)امام جوادپسراول متوسطهسوم مشتركآبرنگمحمدحسین قلندري7

(ع)امام جوادپسراول متوسطهاولآبرنگهیربد آقامحسنی8

(ع)امام جوادپسراول متوسطهاولچاپ دستیسینا نادري9

(ع)امام جوادپسراول متوسطهاولقلم زنیسجاد سیفیان10

(ع)امام جوادپسراول متوسطهدومقلم زنیمحمدکسري غالمزاده11

(ع)امام جوادپسراول متوسطهدومگلیمامیرعباس احراري12

(ع)امام جوادپسراول متوسطهاولگلیممحمد شمس الدین13

(ع)امام جوادپسراول متوسطهدوممجسمه سازيامیرعلی مشاري14

(ع)امام جوادپسردوم متوسطهاولمنبتعلی شاه حیدري15

(ع)امام جوادپسراول متوسطهدوممنبتمهرداد شیخ عباسی16

(ع)امام جوادپسردوم متوسطهسومکتابخوانیمحمدعلی حبیبی17

(ع)امام جوادپسردوم متوسطهدوممشاعرهمحمدحسین نجفی18

(ع)امام جوادپسراول متوسطهسومشعرمهدي امینیان19

(ع)امام جوادپسراول متوسطهدومگواشامیر ورمرزیاري20

(ع)امام حسن مجتبیدختردوم متوسطهدوممونوپرینتعطیه رضاپور21

(ع)امام سجادپسرابتدایی دوره دوماولمشاعرهپارسا مجدي22

(ع)امام سجادپسرابتدایی دوره دوماولسرود همگانی23

اندیشه سبزدخترابتدایی دوره اولسومسرود همگانی24

اندیشه سفیدپسرابتدایی دوره دوماولنقاشی همگانی25

ایرانیانپسراول متوسطهاولکاریكاتورعرفان قیدي26

سپهردختراول متوسطهاولعروسكیترمه میرزابزرگ27

سپهرمربیاول متوسطهاولعروسكیعاطفه مژده28

بهجتیهدختراول متوسطهاولگلیمزهرا افچنگی29

بهشت بریندخترابتدایی دوره اولدومنقاشی همگانی30
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نام آموزشگاهجنسیتمقطعرتبهرشتهنام نام خانوادگیردیف

تفكر سفیدپسراول متوسطهسومتذهیبشایگان شهبازي31

تفكر سفیدپسراول متوسطهدومتذهیبمحمدیاسین بیاتیان32

تفكر سفیدپسراول متوسطهدومپویانماییآرین رضوانی33

تفكر سفیدپسراول متوسطهسومپویانماییمحسن حسن زاده34

تفكر سفیدپسراول متوسطهسومداستانیعلیرضا آقایی35

تفكر سفیدپسراول متوسطهدومنقاشی همگانی36

حق شناسدختردوم متوسطهسومپوسترشكیبا الهی37

حق شناسدختردوم متوسطهسومنقاشی خطمهتاب معماري38

حق شناسدختردوم متوسطهدومنقاشی همگانی39

خاتمپسردوم متوسطهدومپیانوامیرعلی صادق بناب40

خاتمپسراول متوسطهسومآوازامین اسماعیلی41

خاتمپسراول متوسطهاولپیانوآرین بنی اسدي42

خرددختردوم متوسطهاولپاستلکیانا خزچین43

خرددخترهنرستاندوم مشتركطراحی زغالبهناز دزفولی منش44

خرددختردوم متوسطهاولگواشنرگس باقري45

خرددختردوم متوسطهاولداستانیالنور ترابی46

خرددختراول متوسطهممتاز- اول ویولنآنالی دلشادي47

خرددختراول متوسطهدومپیانورکسانا خاتمی48

خرددختردوم متوسطهاولپیانوهانا احمدزاده49

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیمهدیار استادمحمد50

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیساالر اسحاقی51

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهینامی فریدونی52

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیرایان توکلیان53

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیامیرسام رشیدي54

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیرایان صفري55

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیآرسام معصومیان56

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیکوهیار ترابی اصل57

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیآردین دارستانی58

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیکیا زادمحمدي جنیدي59

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیسیدمانیاد مهدوي60
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ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیآریو صالحی راد61

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیهیدا صدري اصل62

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیایلیا صدري اصل63

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیآبتین مرکباتی64

ديپسرابتدایی دوره اولدومسرود گروهیکیارمین نژادنایی65

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیامیرعلی سیدصالحی66

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیآرشا صفی نیا67

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیارشیا غالمی68

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیآتیال کاظمیان69

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیهیربد معانی70

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیسامان نیلفروشان71

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیعلیسا رحمتی72

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیامیرعلی همدانی73

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیسامان حافظی74

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیامیرارسالن محقق75

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیسامی خلیقی76

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیداوین دهخوارقانی77

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیسورنا قره داغی78

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیهمایون موحدي79

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیسام شاهزاده احمدي80

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیآریا نظري81

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیامیرآراد دیانی82

ديپسرابتدایی دوره دومدوم مشتركسرود گروهیسیدهیراد موسوي83

ديپسرابتدایی دوره اولتقدیرمربی فنی سرودمعصومه بهشتی84

ديپسرابتدایی دوره دومتقدیرمربی فنی سرودمعصومه بهشتی85

راهبرد دانشپسرابتدایی دوره دومدوممشاعرهبرسام پیمان86

زهره هادیخاندختردوم متوسطهاولقانوننگار سوهانی87

سپهردختراول متوسطهاولعروسكیدلنازپور کاظمی88

سپهردختراول متوسطهاولعروسكیالنازداوودي89

سپهردختراول متوسطهاولعروسكیالیسا اسماعیلی90

سپهردختراول متوسطهاولعروسكیلیلی شیخی91

سپهردختراول متوسطهاولعروسكیعسل حساس92

سپهردختراول متوسطهاولعروسكیمهرسا صالحیه93

سپهردختراول متوسطهاولعروسكیسمیرا عنابستانی94
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سپهردختراول متوسطهاولعروسكیمارینا جعفري95

سپهردختراول متوسطهاولعروسكیتارا احمدوند96

سپهردختراول متوسطهاولعروسكیآوین اتكال97

سپهردختراول متوسطهاولعروسكیشبنم رحیمی98

سپهردختردوم متوسطهسومبازیگر نقش اولآریانا شاکري99

سپهردختراول متوسطهسومتارماهک حسینی100

شایستگان رازيدختراول متوسطهسومویولنسلآینا محرم خانی101

شهید امیرسیاوشیپسراول متوسطهاولطراحیپارسا پاك نیت102

شهید امیرسیاوشیپسراول متوسطهدومتارعرفان ابوالحسنی103

شهید رحمانیدختردوم متوسطهسومقالیدینا جاللی104

شهید رحمانیدختراول متوسطهدومویولنمهدیه کریمی105

شهید صدوقیدختراول متوسطهدوم مشتركمشاعرهحنانه حافظی106

شهید عباسپورپسراول متوسطهدومگواشپیمان ناصري107

شهید مطهريپسردوم متوسطهاولعودسیدمحمدعلی سبزواري108

شهید مهدويدخترابتدایی دوره دومدوم مشتركمشاعرهونیا سادات حسینی109

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیملینا رجبی110

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهییاسمین سپه وند111

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیرها شیرین گوهریان112

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیمبینا ابراهیمیان113

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیآترینا دانشور114

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیترمه قربانی115

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیفرگل فردوسی116

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیآنیسا مجابی117

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیهستی اسدي118

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیماهور بهفرمقدم119

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیسروین حسینی120

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیپرنیا مقدس زاده121

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیروشا نیک زاده122

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیثنا موسوي123

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیلیانا مروج حسینی124

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهییگانه عباسی125

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهینفس داستانی126

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیشالیزه ثابتی127
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شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولدومسرود گروهیفریا الرتی128

شهید مهدويپسرابتدایی دوره اولاولنقاشی همگانی129

شهید مهدويدخترابتدایی دوره اولتقدیرسرود گروهیگروه نوازندگی130

صابریندختردوم متوسطهشایسته تقدیرقالیفاطمه سادات موسوي131

صابریندختردوم متوسطهسومداستان نویسیغزل رضایی132

صابریندختردوم متوسطهاولشعرکیمیا کشانی133

صاحب کوثرپسراول متوسطهسومقالیمهرپویا استخري134

عدالتدخترابتدایی دوره دومتقدیرسرود گروهیاجراي زیبا135

عفاف لواساندختراول متوسطهسومداستانیعارفه نجاران طوسی136

عفاف لواساندختراول متوسطهاولسرود همگانی137

عفاف نمونهدختراول متوسطهسومسنتورسونیا صادقیان138

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیآذین هاشمی139

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیطناز مشیري140

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیمرضیه نیاورانی141

142

فاطمه سادات 

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیسیدآقایی

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیمنیبا حسامی143

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهینگار محسنی144

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهینیكان رجبی145

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهییاسمین امیري146

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیسارا عالوش147

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیغزل ابراهیم دربندي148

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیمبینا پارسازاده149

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیتارا رستم مهربان150

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیآتنا رزاق زاده151

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیبهار محسنی152

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیثنا باعثی153

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیترنم بحیرائی154

عفاف نمونهدختراول متوسطهسوم مشتركسرود گروهیستایش طباطبایی155

عفاف نمونهدختراول متوسطهتقدیرسرود گروهینرگس پورکرمی156

عالمه طباطباییپسراول متوسطهسومپیانومهرداد توکل157

عالمه طباطباییپسراول متوسطهسومسرود همگانی158

فاطمه بنت اسددختراول متوسطهاولسنتورپانیذ اینانلویی159

(س)فاطمه زهرادختراول متوسطهاولمیناکاريفاطمه حیدري160
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فدكدختردوم متوسطهسومگلیمسوگند ذوالفقاري161

فراستدختردوم متوسطهدوم مشتركمشاعرهگلنوش صامت162

2فرزانگاندختراول متوسطهسوم مشتركطراحی زغالنیوشا محمدصدق163

2فرزانگاندختردوم متوسطهسومسنتورسایه همسایه دوست164

2فرزانگاندختردوم متوسطهاولسنتورستاره بابا صفري165

2فرزانگاندختردوم متوسطهاولکتابخوانیپارمیدا نقی پوري166

2فرزانگاندختردوم متوسطهاولکتابخوانیبشرا گنجی167

2فرزانگاندختردوم متوسطهسومشعرپارمیدا مقیسه168

کمال الملکپسردوم متوسطهدومپویانماییعلی ایجادي169

کمال الملکپسردوم متوسطهاولسنتوربهنیا  مشایخی170

مهرآییندخترابتدایی دوره دومدوم مشتركالالیی خوانییاسمن حاج محمدي171

مهرآییندخترابتدایی دوره دومدوم مشتركالالیی خوانیهانا نادي قمی172

مهرآییندخترابتدایی دوره دومدوم مشتركالالیی خوانیشاریان معین جهرمی173

مهرآیینمربیابتدایی دوره دومدوم مشتركالالیی خوانیملیكا عسكریان174

مهرآیینپسراول متوسطهسومثلثمهدي مردانی175

مهرآیینپسراول متوسطهسومکاشیآرین پوربی آزار176

مهرآیینپسراول متوسطهسوممشبکمحمدعلی شاملو177

مهرآیینپسراول متوسطهتقدیربازیگر نقش اولامیرمحمدرافعی178

مهرآیینپسراول متوسطهسومعروسک گردانپارسا کریمی179

مهرآیینپسراول متوسطهدومتنبکدانیال توکلی180

مهرآیینپسردوم متوسطهسومکوبه ايسپهر ذوالقدر181

مهرآییندختردوم متوسطهسوم مشتركمشاعرهتینا بیطرفان182

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیآروین گودرزي183

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیسینا صمیمی184

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیایلیا علیدوست185

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیایلیا گلشنی186

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیمانی اسماعیل زاده187

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیسام شیبانی188

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیآریان پور بی آزار189

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیعلیرضا سعیدي190

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیمحمدمهدي کریمی191

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیایلیا هاشمی192

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیفراز کالئی193
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مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیکیارش تقوایی194

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیمتین ماندگاري195

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیآرتین صدرجمالی196

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیآریو عباسی فرد197

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیایلیا نصیري198

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیآراد رنجبر199

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیعلیرضا کاووسی200

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهینامدار نخعی201

مهرآیینپسراول متوسطهاولسرود گروهیمحمدفربد قوامی202

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیمهیار قاسمی خواه203

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیپویا سبحانی204

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیپرهام قاسم خوانی205

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیکیان عزت پور206

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیامیرمهدي حسنی207

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیرامتین حسین زاده208

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیپرهام پورایران209

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیبامداد حسینی210

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیامیرحسین نوري نصر211

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیدارا احمدي212

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیپارسا همت213

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهییاسر آقاکثیري214

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیبهراد شوش زاده215

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیساالر نخعی216

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیآرمان شالریان217

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیایمان طواف218

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیامیررضا سراب چی219

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیارشیا همایون مهر220

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیارسالن همت221

مهرآیینپسردوم متوسطهدومسرود گروهیشیث فتاحیان222

مهرآیینپسردوم متوسطهدومنقاشی همگانی223

مهرآیینپسراول متوسطهتقدیرساخت عروسکمهدي ملكی224

مهرآیینپسرمتوسطه دومتقدیرمربی فنی سرودسعید علیپور225

مهرآییندختراول متوسطهتقدیرنقاشی همگانیکارگروهی زیبا226

نرگسدختراول متوسطهاولمعرقملیكا مرتضوي227
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نرگسدخترابتدایی دوره دومسومنقاشی همگانی228

هدفپسراول متوسطهسومکتابخوانیمحمد علی یحیی زاده229

همتپسراول متوسطهدوممشبکفرزاد نیشكري230

والهپسرابتدایی دوره اولاولسرود همگانی231

وحدت لواساندختراول متوسطهسومدفالنا یعقوبی232

وحدت لواساندختر اول متوسطهتقدیرنمایش صحنه ايموسیقی برگزیده233

وحدت لواساندخترابتدایی دوره دومدوم مشتركمشاعرهفاطمه باالر234

وحدت لواساندخترابتدایی دوره دوماولسرود همگانی235


