
 95 – 96 پًیىذگان رسالت ديرٌ ديم ، سال تحصیلی  غیزديلتیافتخارات دبستان دختزاوٍ

  مطُذ4ادارٌ آمًسش ي پزيرش واحیٍ 

 

    

 ستایش عیسی زادٌ

 آزمًن پیشرفت تحصیلی مرحلٍ ايل

 رتبٍ برتر

 فاطمٍ محمدزادٌ

 آزمًن پیشرفت تحصیلی مرحلٍ ايل

 رتبٍ برتر

 کیاوا مًسًی ديغ آبادی

 آزمًن پیشرفت تحصیلی مرحلٍ ديم

 رتبٍ برتر

 آيا فضلی بساز

 آزمًن پیشرفت تحصیلی مرحلٍ سًم

 رتبٍ برتر
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 پریسا حسیىیان روجکش

  متر آزاد، کرال پشت100 متر قًرباغٍ، 100: رشتٍ 

 مقام سًم

 مُدیس ضمیری

  دي ي میداوی–پرتاب يزوٍ : رشتٍ 

 مقام سًم

 ستایش رمضان پًر

 ديبل آزاد بدمیىتًن: رشتٍ 

 مقام ديم واحیٍ ي مقام ايل استاوی

   
 درسا شکًَی فر

 مقام ديم در رشتٍ بدمیىتًن تیمی

 یسىا غفاری

 مقام ديم در رشتٍ بدمیىتًن تیمی

 ستایش رمضان پًر

 مقام ديم در رشتٍ بدمیىتًن تیمی
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 فاطمٍ حسه زادٌ اقدم ممقاوی

 مداد روگی مًضًعی: رشتٍ 

 رتبٍ ايل

 آیىاز حسه زادٌ

 خط وستعلیق

 رتبٍ ايل

 آیىاز حسه زادٌ

 پرسش مُر

 رتبٍ ايل

 َستی اردکاویان

 پرسش مُر

 رتبٍ ايل

 ویایش سلطاوی

 احکام

 رتبٍ ايل

 

    

 فرگل ايرعی زارع

 مداد روگی تکىیکی

 رتبٍ ديم

 آیلیه گًَری راد

 خط تحریری

 رتبٍ ديم

 کیاوا مقدسیان

 خط تحریری

 رتبٍ ديم

 دیاوا فتاحی

 خط تحریری

 رتبٍ سًم
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 کسب رتبٍ برتر استاوی در اوجمه َای ايلیاء ي مربیان مدارس                               * 

 کسب عىًان مدرسٍ مريج سالمت سٍ ستارٌ        * 

 دریافت تقدیروامٍ مسابقٍ بیه المللی ریاضیات کاوگًري                        * 

 

  

 :بُذاضت ي سالمت 

:مسابقات کاوگًري   

اوجمه ايلیا ي مزبیان 

: 
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 راٌ یافتگان بٍ مزاکش استعذادَای درخطان

 
 بُار ابزاَیمی

  1فزساوگان 

 
 ملیىا باقزی

 1فزساوگان 

 
 سیذٌ آرمیتا حسیىی

 1فزساوگان 

 
 آیىاس خمسی

 1فزساوگان 

 
 ملیىا ريغىی یشدی

 1فزساوگان 

 
 دیاوا سزدارمُىی

 1فزساوگان 

 
 ماویا سًدآيری

  1فزساوگان 

 
 یاسمیىا صبًحی صابًوی

  1فزساوگان 

 
 وگار طزاس جمطیذی

  1فزساوگان 

 
 مبیىا عباچی مطُذی

 1فزساوگان 

 



 
 ملیىا علمایی

 1فزساوگان 

 
 رَا فاوی پاکذل

 1فزساوگان 

 
 آیلیه گًَزی راد

 1فزساوگان 

 
 مذیسا وًربخص بیذختی

 1فزساوگان 

 
  ريویا ًَضیار باقزی

 1فزساوگان 

 
 ساریىا مطزقی مقذم

  1فزساوگان 

 
 عسل حاجی سادٌ

 1فزساوگان 

 
 آیىاس حسه سادٌ

 2فزساوگان 

 
 پاویذ ادیبی دخاوی

 3فزساوگان 

 
 فاطمٍ حسه سادٌ اقذم ممقاوی 

 3فزساوگان 

 
 سارا معصًمی

 3فزساوگان 
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 راٌ یافتگان بٍ مزکش ومًوٍ ديلتی

 
 بُار ابزاَیمی

 
 مُسا ایشدی وًقابی

 
 ملیىا باقزی

 
 ریحاوٍ خشاعی

 
 آیىاس خمسی

 
 ملیىا ريغىی یشدی

 
 ريصیىا سرگزی

 
 سبا ساالری

 
 دیاوا سزدارمُىی

 
 یاسمیىا صبًحی صابًوی

 



 
 سیذٌ سىا صذاقت

 
 وگار طزاس جمطیذی

 
 ملیىا علمایی

 
 آیلیه گًَزی راد

 
 صبا مالکی

 
 آریىا محسىی بیزجىذی

 
 سارا معصًمی

  
 کیاوا مقذسیان

 
 سارا يکیلی

 
 ساریىا مطزقی مقذم

 
 سیذٌ آرمیتا حسیىی

 
 صیىا خطیبی

 
 مبیىا عباچی مطُذی

 
 ماویا سًدآيری

 
 ستایص پًر عباس

 



 

 رسا ضاکزی

 

 آوالی حاکمی

 

 وگار جلیلی ضمیزی

 

 ستایص تقًی

 

 وستزن قزباوی

 

 آیٍ فذایی

 

 ریحاوٍ صًفی

 

 ضیذا ضُباسی

 

 

 آیلیه مزکشی امیذيار

 

 ملیکا مُزديست

 

 وادیا وًری

 


