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 پایه ششم ابتدایی
 

 مدال  رتبه کل نمایندگی مدرسه نام خانوادگی نام
 صعود کننده  1 تبریز مهرفلق حسن نژاد آرتین
 صعود کننده  2 مشهد  پویندگان رسالت گل محمدي محمد
 صعود کننده  3 رشت ارمغان پورغفار رضا

 صعود کننده  4 تهران نیما یوشیج عابدي  ساالر
 صعود کننده  5 اصفهان سادات زهریان اصفهانی علیرضا

 صعود کننده  6 تهران نیما یوشیج عظیم فر  سید امیر رضا 
 صعود کننده  7 تهران نیما یوشیج عالی خانی  اراد

 صعود کننده  7 تهران دکتر حسابی شریفی سده  فرهام
 نقره 9 اصفهان فردوسی زمانی عرفان
 نقره 10 اصفهان فردوسی فقیهی مهران
 نقره 11 اصفهان فردوسی رفیعایی پرهام

 نقره 11 تهران نیما یوشیج مشیري  امیر آریا 
 نقره 11 مشهد  کاوش رضایی نیک طاها

 نقره 14 رشت ارمغان یزدانی پور امیرمهدي
 نقره 14 مشهد  پویندگان رسالت جدیدي مهتاب

 نقره 16 رشت معرفت نو رحیمی آرتا
 نقره 17 رشت ارمغان قاسمی آراد

 نقره 17 مشهد  امید ریاضی یاسین
 نقره 19 اصفهان سادات صدري محمدعلی

 نقره 19 آمل هاتف سلطانی  آریا 
 نقره 21 اصفهان حضرت ابوالفضل (ع) داوري  رادمهر 
 نقره 22 تهران نیما یوشیج طالیی  آروین 
 نقره 23 تهران نیما یوشیج بیات  بردیا 
 نقره 23 مشهد  نخبگان  افشار آناهیتا
 نقره 23 اصفهان خزایی میرزاخانی الینا

 نقره 23 اصفهان فردوسی ولی امیرمحمد
 نقره 27 اصفهان فردوسی میرهادي سیدامیرحسین

 نقره 27 اصفهان سادات نائل سیدمحمد
 نقره 27 اصفهان سادات باغبانی محمد

 نقره 27 سبزوار باقرالعلوم (ع) حسینی سیده ملیکا
 برنز 31 مشهد  امید پورایوبی آریا

 برنز 31 اراك  پیمان  باقري امیرمهدي



 برنز 33 اراك  پیمان انعامی محمد
 برنز 34 تهران دکتر حسابی امجدي محمد حسین

 برنز 34 اصفهان فردوسی انصاري علی
 برنز 34 اصفهان فردوسی گل محمدي علی
 برنز 34 تهران نیما یوشیج توکلی اردکانی برنا 
 برنز 34 رشت معرفت نو نعمتی صدرا
 برنز 39 اصفهان سادات جان نثاري مهدي

 برنز 39 اصفهان حضرت ابوالفضل (ع) کالهدوزان  محمدپارسا
 برنز 41 رشت ارمغان محمدزاده سپهر
 برنز 41 اصفهان فردوسی شفیعی علی

 برنز 41 اصفهان فردوسی جامی آرمین
 برنز 41 ساري رشد محمدي النا

 برنز 45 اصفهان فردوسی آزادي مقدم آرتین
 برنز 45 تهران مهدوي دري پور آدرینا

 برنز 45 مشهد  پویندگان رسالت عمادي نژاد ساداتآیال 
 برنز 48 اصفهان سادات نظري علی

 برنز 48 مشهد  کاوش اخباري مهدي
 برنز 48 آمل هاتف برزگر  اهورا
 برنز 51 مشهد  مبتکران شروین دشتی

 برنز 51 اصفهان حضرت ابوالفضل (ع) طباطبایی  سیدآرسام 
 برنز 51 شیراز محمديشهید فرج اله  مهذبیه هستی
 برنز 54 تهران خرد ساالري فاطیما
 برنز 54 اصفهان حضرت ابوالفضل (ع) زمان زاده ایمان

 برنز 54 مشهد  فروغ بصیرت شایان منش علیرضا
 برنز 57 بجنورد استعدادهاي درخشان شهید بهشتی اسماعیل پور مهدي
 برنز 57 اراك  پیمان امیري هزاوه  حامد 
 برنز 59 اصفهان خزایی حکیم الهی فاطمه
 برنز 59 اصفهان فردوسی کمالی نیکی

 

 پایه هفتم متوسطه اول
 

 مدال  رتبه کل نمایندگی مدرسه نام خانوادگی نام
 صعود کننده  1 تهران 1استعدادهاي درخشان عالمه حلی  نوربخش کیان

 صعود کننده  2 بابل استعدادهاي درخشان شهید بهشتی نصراهللا پور میري سید امیرمحمد
 صعود کننده  3 ارومیه استعدادهاي درخشان فرزانگان محمد زاده پارمیدا

  صعود کننده 4 ساري استعدادهاي درخشان شهید بهشتی  حسنی امیرحسین
 صعود کننده  5 تبریز استعدادهاي درخشان شهید مدنی یزدچی اردالن
 صعود کننده  6 تبریز نخبگان جوان فدائی کیا راد

 صعود کننده  7 بابل استعدادهاي درخشان فرزانگان اوصیا سیده وانیا
 صعود کننده  8 قائم شهر استعدادهاي درخشان شهید بهشتی  ادیانی سیدماهان
 صعود کننده  8 مشهد  استعدادهاي درخشان شهید هاشمی نژاد عسگري امیرکوروش



 نقره 10 شیراز استعدادهاي درخشان شهید دستغیب شجاع الدین سیدشایان
 نقره 11 بابل استعدادهاي درخشان شهید بهشتی چنگیزنیا عرشیا
 نقره 12 تبریز نخبگان جوان روشن سها
 نقره 13 کرمانشاه استعدادهاي درخشان شهید بهشتی رستگار اهورا
 نقره 13 اصفهان 1استعدادهاي درخشان شهید اژه اي  مسلمی پارسا
 نقره 15 رشت استعدادهاي درخشان میرزا کوچک خان  دانش آراسته آروین
 نقره 16 کرمانشاه استعدادهاي درخشان شهید بهشتی سبحانی یزدان
 نقره 16 بابل استعدادهاي درخشان فرزانگان باباگلی آهنگر کیمیا

 نقره 18 مالرد حلی  استعدادهاي درخشان عالمه نوریان امیر رضا
 نقره 18 شیراز استعدادهاي درخشان شهید دستغیب شریفی راد امیرحسین

 نقره 20 تبریز نخبگان جوان عباس نژاد راشین
 نقره 21 ساري استعدادهاي درخشان شهید بهشتی خداشناس سام

 نقره 21 اراك  پیمان  مصلحی پور سبحان
 نقره 21 بابل استعدادهاي درخشان شهید بهشتی محمدزاده سید امیرعلی

 نقره 24 بابل استعدادهاي درخشان فرزانگان اباذریان معصومه
 نقره 25 جیرفت استعدادهاي درخشان فرزانگان جرجندي زاده سارینا
 نقره 25 تهران 1استعدادهاي درخشان عالمه حلی  رفوآ رادین
 نقره 27 بابل استعدادهاي درخشان شهید بهشتی پورقاسم فرحان
 نقره 28 اصفهان رواق مصور  هادي 
 نقره 28 تهران 1استعدادهاي درخشان عالمه حلی  عشوري آریو

 نقره 28 شیراز بقیه اهللا (عج) قشقایی آرتین
 نقره 28 شیراز بقیه اهللا (عج) قشقایی رامتین

 برنز 32 تهران 1استعدادهاي درخشان عالمه حلی  خان محمدي  ایلیا
 برنز 32 شیراز استعدادهاي درخشان شهید دستغیب خجند پرهان
 برنز 32 بندرعباس اسدپور محمدعلی زاده دره علی

 برنز 32 بابل استعدادهاي درخشان فرزانگان احمدزاده مجاوري آتوسا
 برنز 36 بابل استعدادهاي درخشان فرزانگان بازچی فاطمه

 برنز 36 بابل استعدادهاي درخشان فرزانگان مطهري نیک سید حسین
 برنز 36 شیراز بقیه اهللا (عج) رضایی امیرمحمد

 برنز 39 شیراز بقیه اهللا (عج) محسنی ماهان 
 برنز 39 قزوین  تخته سیاه تسلیمی تبار یاسین

 برنز 39 اصفهان تکین حسینی رضا
 برنز 39 یزد استعدادهاي درخشان شهید رمضانخانی استادیان امیرمحمد

 برنز 39 یزد استعدادهاي درخشان شهید صدوقی امینی یاسین
 برنز 39 تهران آموزشگاه علمی تربیتی شهاب  رجبی ساغر
 برنز 39 رشت استعدادهاي درخشان میرزا کوچک خان  امین پور پوریا
 برنز 46 قائم شهر استعدادهاي درخشان شهیدبهشتی نژادي ماهان

 برنز 46 اصفهان رواق اشکبوسی  محمد طاها 
 برنز 46 آمل طالب آملی کمالی آریو
 برنز 46 تهران 1استعدادهاي درخشان فرزانگان  امیدعلی هلیا
 برنز 46 تهران 3روشنگران  تیموریان دیبا



 برنز 46 تبریز استعدادهاي درخشان شهید مدنی جاهد محمدرضا
 برنز 52 قزوین  تخته سیاه ایروانی امیرعلی

 برنز 52 تهران حضرت نرجس(س) باقري غزل 
 برنز 52 تهران 1استعدادهاي درخشان عالمه حلی  طاهري آبتین
 برنز 52 بابل استعدادهاي درخشان شهید بهشتی زاهدپاشا مهدي

 برنز 52 بابل استعدادهاي درخشان شهید بهشتی بناري محمد مهبد
 برنز 52 قائم شهر استعدادهاي درخشان شهیدبهشتی متانی   پارسا

 برنز 52 ارومیه استعدادهاي درخشان فرزانگان مرتضی نژاد ساناي
 برنز 52 مشهد  استعدادهاي درخشان هاشمی نژاد زارع حسینی آرتین
 برنز 60 تبریز نخبگان جوان حاذقی ایلیار
 برنز 60 کرمانشاه استعدادهاي درخشان شهیدبهشتی کیهانی آرشام
 برنز 60 بابل استعدادهاي درخشان فرزانگان  پوررمضان گنجی محیا

 برنز 60 قائم شهر استعدادهاي درخشان شهیدبهشتی کثیري   ابوالفضل
 برنز 60 یزد استعدادهاي درخشان شهید صدوقی مشعلچی فیروزآبادي علیرضا
 برنز 60 تهران امام حسن عسگري(ع) نعمتی حسین

 

 پایه هشتم متوسطه اول
 

 مدال رتبه کل نمایندگی مدرسه نام خانوادگی نام
 صعود کننده 1 تبریز طریق القدس اسمعیل پور رضا

 صعود کننده 2 آمل شهید بهشتیاستعدادهاي درخشان  مسعود زاده حالل خور سبحان
 صعود کننده 3 بابل استعدادهاي درخشان شهید بهشتی دوخه رادمان

 صعود کننده 4 ساري استعدادهاي  درخشان شهید بهشتی مجیدي برنا
 صعود کننده 4 اصفهان 1استعدادهاي درخشان شهید اژه اي  پورعابدین پارسا

 صعود کننده 6 مشهد  نژاد استعدادهاي درخشان هاشمی نثاري محمدامین
 صعود کننده 7 شیراز بقیه اهللا (عج) چالشگر فرهود
 صعود کننده 7 شیراز بقیه اهللا (عج) شکري علیرضا

 نقره 9 اصفهان تکین کیوانی بیتا
 نقره 9 یزد استعدادهاي درخشان شهید صدوقی زارع زاده مهریزي علی

 نقره 11 مشهد  نژاداستعدادهاي درخشان هاشمی  گلکار محمدرضا
 نقره 12 مشهد  استعدادهاي درخشان هاشمی نژاد صادقی پویا

 نقره 12 رشت استعدادهاي درخشان میرزاکوچک مردانی کیوي حسین
 نقره 14 مشهد  استعدادهاي درخشان هاشمی نژاد نورالهی علی اکبر

 نقره 14 تهران ابوعلی سینا آقازاده ملیسا
 نقره 14 بابل البرز فرهاد پور فرزین

 نقره 17 شیراز استعدادهاي درخشان شهید دستغیب شعبانی ابوالفضل
 نقره 18 شیراز استعدادهاي درخشان شهید دستغیب جذابی محمدرضا

 نقره 18 تهران رضویه فیاض بخش تسنیم
 نقره 18 رشت شایستگان محمدي پرارین

 نقره 18 رشت شایستگان  عندلیب آوا
 نقره 18 یزد استعدادهاي درخشان شهید صدوقی سپهري پارسا

 نقره 18 بابل استعدادهاي درخشان شهید بهشتی یوسف نیا محمد متین



 نقره 24 یزد استعدادهاي درخشان شهید صدوقی میرحسینی محمد طاها
 نقره 24 جیرفت استعدادهاي درخشان فرزانگان افشاري پور غزل
 نقره 24 کرمانشاه شهید علی خانی آرمل رضا

 نقره 24 رشت استعدادهاي درخشان میرزاکوچک همتی امیرحسین
 نقره 24 تهران انرژي مثبت آقاپور  امیرعباس 

 نقره 29 شیراز بقیه اهللا (عج) طاهري پور حسین
 نقره 29 یزد استعدادهاي درخشان شهید صدوقی جعفري نسب اشکذري امیر حسین

 نقره 29 بابل شهید بهشتیاستعدادهاي درخشان  عموزاده معلم حسین
 نقره 29 مالرد استعدادهاي درخشان عالمه حلی  قدیمی مهدي یار
 برنز 33 ساري استعدادهاي درخشان شهید بهشتی کرم زاده ابوالفضل
 برنز 33 ساري استعدادهاي درخشان شهید بهشتی محمدي علیرضا
 برنز 35 ساري استعدادهاي درخشان شهید بهشتی روحی متین

 برنز 35 کرج استعدادهاي درخشان فرزانگان  افشار  رومینا 
 برنز 37 آمل استعدادهاي درخشان فرزانگان محمدپناه فاطمه
 برنز 37 آمل استعدادهاي درخشان شهید بهشتی باغبان طاها

 برنز 37 شیراز بقیه اهللا (عج) شریفی دانیال
 برنز 37 مشهد  استعدادهاي درخشان هاشمی نژاد صفارشرق محمدمعراج

 برنز 37 مالرد استعدادهاي درخشان عالمه حلی  طیبی امیر طاها
 برنز 37 بابل استعدادهاي درخشان فرزانگان  غالمی آردي یکتا 

 برنز 43 مشهد  استعدادهاي درخشان هاشمی نژاد ابویسانی امیرعلی
 برنز 43 شهرري فرزانگان حضرت زینب(س) مفخمی دنیا 
 برنز 43 بندرعباس 1استعدادهاي درخشان فرزانگان نژادعباس  هلیا

 برنز 46 رشت استعدادهاي درخشان میرزاکوچک گلچین کوهی آبتین
 برنز 46 اهواز استعدادهاي درخشان شهید بهشتی برات حسام الدین

 برنز 46 شیراز بقیه اهللا (عج) علیقلی پارسا
 برنز 46 قزوین  تخته سیاه ناجی محمد حسین

 برنز 46 تهران 3روشنگران  طوقی هانا 
 برنز 46 تهران ابوریحان قربانی لیلیا

 برنز 46 شیراز استعدادهاي درخشان شهید دستغیب شمسی یاسان
 برنز 53 شیراز استعدادهاي درخشان شهید دستغیب اسفندیاري سبحان

 برنز 53 اراك  پیمان گودرزي فرد امیرحسین
 برنز 53 مشهد  استعدادهاي درخشان هاشمی نژاد مهربخش امیرحسین

 برنز 56 مشهد  استعدادهاي درخشان هاشمی نژاد موسوي نژاد مهدیار
 برنز 56 مشهد  استعدادهاي درخشان هاشمی نژاد اخوان فراز
 برنز 56 کرمانشاه استعدادهاي درخشان فرزانگان محرابی پور سارا
 برنز 56 بابل فرزانگاناستعدادهاي درخشان  فرماندار حنانه

 برنز 56 یزد استعدادهاي درخشان شهید صدوقی الیاسی حسام الدین
 برنز 56 تهران 3روشنگران  براتی پور یاسمن

 برنز 56 اصفهان رواق یارییان  محمدطه 
 برنز 56 تهران 3استعدادهاي درخشان عالمه حلی  نظري آریا

 

 متوسطه اول نهمپایه 
 



 مدال  رتبه کل نمایندگی مدرسه خانوادگینام  نام
 صعود کننده  1 تبریز استعدادهاي درخشان شهید مدنی ذاکري امیر

 صعود کننده  2 مشهد  استعدادهاي درخشان هاشمی نژاد معین تقوي محمد
 صعود کننده  3 تبریز استعدادهاي درخشان شهید مدنی فیض حسینی سیدحسن

 صعود کننده  4 بابل درخشان شهید بهشتیاستعدادهاي  دهقان آرمین
 صعود کننده  5 بابل استعدادهاي درخشان شهید بهشتی رمضانی ابوالفضل
 صعود کننده  6 قائم شهر استعدادهاي درخشان شهیدبهشتی نیک نام دانیال
 صعود کننده  7 قزوین  استعدادهاي درخشان شهیدان شالباف محمدي غزل
 صعود کننده  8 قائم شهر درخشان شهیدبهشتیاستعدادهاي  صمدي پارسا

 نقره 9 اراك  ایران مهر مددي محدثه
 نقره 9 شیراز بقیه اهللا (عج) غضنفري شایان

 نقره 11 شیراز بقیه اهللا (عج) بهرامی امیرمحمد
 نقره 11 کرمانشاه استعدادهاي درخشان شهیدبهشتی مدللی رامتین

 نقره 11 رشت میرزاکوچکاستعدادهاي درخشان  مرادي امیرحسین
 نقره 14 خوي استعدادهاي درخشان عالمه حلی  سلیمان زاده رضا
 نقره 15 مالرد استعدادهاي درخشان عالمه حلی  فریدونی رضا

 نقره 15 تهران برهان کمال سروش
 نقره 15 تبریز استعدادهاي درخان شهید مدنی بیله جانی آرتین
 نقره 15 تهران نوآور بازرگانی  آوین 
 نقره 19 شیراز بقیه اهللا(عج) سعادت ایلیا

 نقره 19 تهران امام حسن عسگري(ع) ذبیحی مداح سیدمحمدامین
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