
 به نام خدا

شهریور 17دبیرستان نمونه دولتی   

95-94سال تحصیلی  لیست برندگان مسابقات فرهنگی و هنری و قرآنی و احکام و اذان  

 ردیف رشته نام و نام خانوادگی کالس رتبه

 1 ترتیل عرفان علی اکبر 203 اول

 2 علی اکبر قلعه نویی 201 برتر

 3 معین نبی زاده 302 برتر

 4 محمد ابراهیم مطلبی 301 برتر

 5 قرایت  قرآن محمد حسین سیفدار 403 برتر

 6 نهج البالغه رضا رمضانی 402 برتر

 7 صحیفه سجادیه امیر حسین توکلی 203 برتر

 8 مرتضی نیازی 303 اول

 9 معین نبی زاده 302 برتر

 10 امیر ممیوند 401 برتر

 11 درسهای ازقرآن رضا زاغری 302 اول

 12 علی مولوی 302 اول

 13 علی رضا محمدی 302 برتر

 14 احکام علی رضا دمیرچی 204 اول

 15 علی مشهوری 201 برتر

 16 مرتضی نیازی 303 برتر

 17 اذان محمد حسین زارعی 302 برتر

 18 امیر حسین قاسمی 402 برتر

 19 نقالی امیر حسین قاسمی 402 اول

توکلیامیر حسین  202 اول  20 طراحی پوستر 

 21 مهدی میرزایی 302 اول

 22 تکنوازی حسین حاجی رومنان 203 برتر

 23 شعر علی مشهوری 201 اول

 24 امیر مهدی صفایی 301 اول



 25 وحید غالمی 401 اول

 26 نوید عباسیان 403 اول

 27 داستان نویسی محمد بیات 302 اول

 28 محمد حسین سیفدار 403 برتر

 29 مشاعره علی مشهوری 201 اول

 30 امیر مهدی صفایی 301 اول

 31 سبحان زمانی 403 اول

 32 محمد مهدی یغماییان 401 دوم

ولا  33 کتابخوانی امیر حسین رساپور 201 

 34 محمد امین امینی 301 اول

 35 علی رضا بو غیری 403 اول

یغماییان مهدی محمد 401 اول خوانینمایش نامه    36 

قاسمی حسین امیر 403 اول  37 

رومنان حاجی حسین 203 اول  38 

فرد مهدی زمانی محمد 401 اول  39 

پویا مهدی نعمتی 403 اول  40 

 41 علی احمدی 401 اول

مهدی کثیری محمد 401 اول  42 

یغماییان مهدی محمد 401 اول  43 نمایش 

قاسمی حسین امیر 402 اول  44 

 45 علی احمدی 401 اول

مهدی کثیری محمد 401 اول  46 

فرد زمانی مهدی محمد 401 اول  47 

 48 محمد هادی امینی 202 اول

 49 معین جباری 203 اول

شفیعی حسین امیر 401 اول  50 

 51 عرفان توکلی 402 اول

 52 رضا کرمی 201 اول



 53 سرود مهدی امیدیان 201 اول

رحمانیعرفان  201 اول  54 

 55 حسین فرزادنیا 204 اول

 56 مهدی حقیقت 201 اول

 57 محمد امین یزدیان 201 اول

 58 ایمان سهرابی 201 اول

 59 سینا مالیی 201 اول

 60 امیر حسین قاسمی 202 اول

 52 علی عبادی 202 اول

 53 مهرشاد عامری فرد 202 اول

 54 نیما نصرتی 202 اول

 55 آرین عبدالهی 202 اول

 56 علی موالیی 203 اول

 57 حسین حاجی رومنان 203 اول

 58 آرمین شیری 203 اول

 59 علی رضا محرابی 203 اول

 60 محمد پور حسن 203 اول

 61 سجاد دادك 203 اول

 62 محمد امین کتوکی 203 اول

 63 عرفان علی اکبر 203 اول

اسفندیاریمحمد مهدی  204 اول  64 

 65 امیر علی نبی یی  پور 203 اول

 66 مهدی همیشه بهار 203 اول

 67 سید مهدی موسوی 204 اول

 68 علی اجالل زاده 204 اول

 69 امیر حسین خوانساری 204 اول

 


