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 چهارم سىم دوم اول رتبً
 امتیاز 2 امتیاز 7 امتیاز : امتیاز  23 امتیاز

 لروي پنجم                               و                     چهارم                     لروي لروي سىم لروي دوم لروي اول شماري لروي
 

 اعضای  لروي
 عباش مر زوگنً ایلیاء رضاء امیر مسعىد علیسادي یىنص زوگی آبادی سیذ پى یا گىرهی

 رعشیا عباش پىر آرشیه شفیعی مهذی نیک زاد داطیص مظفری سیذ امیر علی میرحسینی
 پارضا اسذی محمذ شهریار پىاي آریه فرهىدی پارضا ردانی زیدان اقبالی

کان اسذی کیارظ افضلی   یامیر علی رتک  سپهر احقاقی اش

 ششم پنجم چهارم سىم دوم اول رتبً
 امتیاز 4 امتیاز 5 امتیاز 7 امتیاز 8 امتیاز 23 امتیاز 26 امتیاز

 3لروي  6لروي  7لروي  4لروي  5لروي  8لروي                        و                2لروي  شماري لروي
 
 

 اعضای  لروي

 رعافن اسماعیلی پىریا هنرمىذ امیر علی نجفی زادي آبتیه کامیاب پىریا فقیهی پارضا نجاتی پىر طااه حمیذ پىر  
 مهرزاد زادکىهی امیر محمذ ابى سعیذی محمذ صالح روحانی یىان طغرلی کیارظ نمازی  فراهد جبارپىر ابىالفضل كریمی 

 سپهرشفیعی طااهمظفری امیر محمذكریمی آرطیه تجذد سیذ شهریار مىسىی غایان شیرازی  یانرپاهم نظر
 هیربذ خالقی زادي امیرپاكزاد محمذ ارمیا بهارد امیرعلی مهرابیان مهران رکایی امیر محمذ حاج اسماعیل زادي عماردحیمی صادق

..دادی آراد میرزایی پارضا انصح زادي  امیرعلی مهذی زادي سپهرداد سماواتی رپارضا سجادی ف  امیرارشیا اشرفی نیما محمذا

 امیر علی اعظمی آرغام یىسفی پىر    رعشیا اریانمنع زیدان نمازیان

 لاو

 پیش دبستان



 

 چهارم سىم دوم اول رتبً
 امتیاز 4 امتیاز 7 امتیاز : امتیاز 23 امتیاز

 3لروي  7لروي                       و                                                        2لروي   6لروي                      و                                            4لروي  5لروي  شماري لروي
 
 
 

 اعضای  لروي

 امیرعلی ابى سعیذی علیرضا حیذری  امیرعلی گل آاقیی آریه سعیذ امیر علی کاظمی سیذ مسیح حسینی
 ایلیا ربخىری  مهذی شیخی رعافن اسماعیلی بهرادبهاردانی آرازدادي محمذی محمذرعافن مىسىی

 امیر حسیه اریانمنع امیرعلی خالقی کیا محمذبصیری  امیر علی خصالی امیر مهذی محمىدی امیر محمذکارآمىزیان
 محمذحسه رستمی حسیه مطلبی پىیان لردی فربذیاربخت هط عالء امیر حسیه روئیه ته

 متیه مهذوی آرظ آاقرضایی حسنی نیاآریه  الذینی آبتیه اتج  علی شمص الذینی
 امیرمهذی باقری رضا سعادتی سپهرمهرآوران بهنیا مىبذغاهی  

 ششم پنجم چهارم سىم دوم اول رتبً
 امتیاز 4 امتیاز 8 امتیاز : امتیاز 23 امتیاز 24 امتیاز 26 امتیاز

 6لروي                 و                     5لروي  8لروي  4لروي 2لروي 7لروي  3لروي شماري لروي
 
 

اعضای  
 لروي

 سهیل طهافچی امیررضاعلیخانی  امیر محمذ نػاط امیرعباش عباش زادي غایان مقیمی علی شخصی مذدی افصیه امیىایی
 آرظ اسذی ایلیا ابارقی                          سیذ محمذ جىاد رئیص الطاداتی علی كرامتی آریا اسعذزادي مجىپىیا ان کیارظ بهرامی

فػارزادي علی شهسىاری  امیرپىیارادیه محمذمهذی عظیمی فرد آریه امیرزادي محراب بلىردی پارضا شجاعی  محمذا
محمذ ارباهیم    محمذمهذی رئىفی   دانیال حصیبی 

 معیه زادي

 ومد

 سوم



 

 ششم پنجم چهارم سىم دوم اول رتبً
 امتیاز 4 امتیاز 5 امتیاز 8 امتیاز : امتیاز 21 امتیاز 29 امتیاز

 7لروي  4لروي  8لروي  6لروي                  و                   2لروي 3لروي  5لروي شماري لروي
 

اعضای  
 لروي

 بهزادامکلی علی آاقسی کىروظ رباهنی آریا فتحی  محمذصالح قربانی کیا مهذی روشنی امیرعباش خالقی
گاری  ایلیاجمالیسادي کامیار افػارمنع امیرحسیه افتخار محمذ حسیه نمکی  کسری جمشیذی محمذمهذی رعب پىر یاسیه رست

 فرزیه ژنادمقبلی امیه معیه زادي  راشذیسپهرمىالپىر پارضاضلجىقی علی احمذی آرمان حاج اسماعیلی
 

 سىم دوم اول رتبً
 امتیاز 4 امتیاز 7 امتیاز 23 امتیاز

 5لروي                                         و                                                3لروي  4لروي                              و                                                        2لروي  6لري  شماري لروي
 

 اعضای  لروي
 کیان اقئم پىاي کىروظ واحذی پىریا رپنذي افػار سیذربدیامیرحسینی مفراهد نخعی مقذ

 امیرحسیه رزمیار رضا فرومىذ ضامان مقیمی ایمان هش بخع محمذصذرا زارع عطکری
 محمذعلیرضایی محمذسعیذ رتک زادي امیررضاشمسی احمذرضا علیخانی زیدان غفاری 

 رایان اهشمیان شهریاررشیذی فربذپیشگىیی نیما بهبىدی سهیل آریان
 پارضا ضلجىقی آرویه عمرانی علیرضا احمری حطام مهذویسیذ محمذ 

 

 

 چهارم

 پنجم



 

 سىم دوم اول رتبً
 امتیاز 4 امتیاز : امتیاز 23 امتیاز

 6لروي                                      و                           5 لروي                                       و                                 3  لروي  4لروي  2لروي  شماري لروي
 

 اعضای  لروي
 سیىا ستارالعیىب افػار  ابىالفض میر عباش رشیذ فرخیا پىریا  پىر ضلیمانی ارشیا اریانمنع

 سیذ علیرضا اوحذی صالح علینقی هیرادمحسنی بابک نیک دیه کیان پىرتىکلی
 سیذ مهذی حسینی محمذ رضا پىرحسینی هىمان فیضی آرغام شفیعی متیه اریانمنع

 

 دوم اول رتبً
 امتیاز 1 امتیاز 7 امتیاز

 3لروي  5لروي                                       و                                     4لروي                                                   و                                     2لروي  شماري لروي
 
 

 اعضای  لروي

 مىبذ غاهی کیا صالح رپورظ رضا داریىظ شرویه نصیری 
 محراب كریمی زادي رعافن مىالیی پىیا مخترع امیر مهذی رنجبر

 محمذ رفیع زادي ابىالفضل ابارقی علی انجم شعاع ضنیامیه مهذوی
 سیىا آیت الهی   

 

 ششم

 هفتم و هشتم 


