
 79-79دستاوردهای هنرستان امام حسن مجتبی در سال تحصیلی 

 داًؼ آهَساى تزگشیذُ تخؼ اعتاًی ّفذّویي جؾٌَارُ ًَجَاى عالن

 ًام اثز رتثِ ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 ًگارگزی رتثِ اٍل هعصَهِ گل هحوذی داخلی 1

 تذّیة رتثِ دٍم حٌاًِ عالی ًضاد 2

 گل هزغ رتثِ اٍل الِْ دُ جَریاى 3

 ًگارگزی رتثِ دٍم سّزا گلؾٌی 4

 تذّیة ؽایغتِ تقذیز فاطوِ کَیزیاى 5

 هذیزیت هحتزم ٌّزعتاى اهام حغي خاًن هْزساد تِ عٌَاى هذیز فعال در عزصِ جؾٌَارُ ًَجَاى عالن هعزفی ؽذًذ

جؾٌَارُ ًَجَاى عالن خاًن سّزا چزاغ هَالیی ٌّزآهَس ٌّزعتاى اهام حغي تِ عٌَاى تزتزیي ٌّزآهَس در عزصِ 

 هعزفی ؽذًذ
 

 هٌطقِ ٍ راُ یافتِ تِ هزحلِ اعتاًی 18اعاهی ًفزات تزتز احکام ٍ تفغیز جشء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 هٌْاس کاهکار 6 عَعي هْزساد 1

 سّزا صذٍقی 7 فزح خَػ ًظز 2

 گزجی چْاردٍلی 8 اؽزف خذادای 3

 فزحٌاس رضایی سادُ 9 پَرٍحیذُ رعتن  4

   سّزا دّقاى ًغة 5
 

 کغة کزدُ اعت 2ٌّزعتاى اهام حغي رتثِ اٍل هٌطقِ را در اهز درط پضٍّی در هقطع هتَعطِ 

 

 هٌطقِ ای جؾٌَارُ عفیزاى عالهت ٍ هغاتقِ آعن ٍ آلزصی تزگشیذگاى

 هزین هعصَهی ًضاد

 ّلیا آالًی
 

 عالن تزگشیذگاى هٌطقِ ای جؾٌَارُ ًَجَاى

 الِْ دُ جَریاى

 فاطوِ کَیزیاى

 حٌاًِ عالی ًضاد

 سّزا گلؾٌی

 هعصَهِ گل هحوذی داخلی



 قْزهاًی تین ٍالیثال در عطح هٌطقِ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 عتایؼ اؽزفی 7 ّاًیا غالهی 1

 عارا فاضلی 8 پزعتَ کزیوی 2

 پَرهؾیزهْغا  9 ًزگظ هَهٌی 3

 هعصَهِ لطفی 11 هطْزُ فزدٍط 4

 هزین هعصَهی ًضاد 11 سّزا فزیذًٍی 5

 سیٌة حغیي ًظزی 12 سیٌة عغگزیاى 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عٌاٍیي کغة ؽذُ ٌّزعتاى اهام حغي هجتثی در هغاتقات ؽْزک ؽْیذ هحالتی

 ًام رؽتِ رتثِ هغاتقِ ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 تزتیل اٍل دٍرُ هغاتقات قزآى ٍ عتزت صزاطاٍلیي  فاطوِ سارعی 1

 هذاحی دٍم اٍلیي دٍرُ هغاتقات قزآى ٍ عتزت صزاط فاطوِ سارعی 2

 ٍالیثال  چْارهیي الوپیاد ٍرسؽی هذارػ ؽْزک ؽْیذ هحالتی هزین هعصَهی ًضاد 3

 ٍالیثال اٍل چْارهیي الوپیاد ٍرسؽی هذارػ ؽْزک ؽْیذ هحالتی یاعوي چٌاری 4

5 
 گل سردفاطوِ 

 
 ٍالیثال اٍل چْارهیي الوپیاد ٍرسؽی هذارػ ؽْزک ؽْیذ هحالتی

6 
 پزیٌاس لَاعاًی سادُ

 
 ٍالیثال اٍل چْارهیي الوپیاد ٍرسؽی هذارػ ؽْزک ؽْیذ هحالتی

7 
 هْغا پَرهؾیز

 
 ٍالیثال اٍل چْارهیي الوپیاد ٍرسؽی هذارػ ؽْزک ؽْیذ هحالتی

8 
 عارا فاضلی

 
هذارػ ؽْزک ؽْیذ هحالتی چْارهیي الوپیاد ٍرسؽی  ٍالیثال اٍل 

9 
 سّزا فزیذًٍی

 
 ٍالیثال اٍل چْارهیي الوپیاد ٍرسؽی هذارػ ؽْزک ؽْیذ هحالتی

 تٌیظ رٍی هیش دٍم چْارهیي الوپیاد ٍرسؽی هذارػ ؽْزک ؽْیذ هحالتی ًزگظ هَهٌی 11

 ؽٌا دٍم چْارهیي الوپیاد ٍرسؽی هذارػ ؽْزک ؽْیذ هحالتی آیذا پیزحغیٌلَ 11

 تذهیٌتَى دٍم چْارهیي الوپیاد ٍرسؽی هذارػ ؽْزک ؽْیذ هحالتی هزین هعصَهی ًضاد 12

 ؽطزًج عَم چْارهیي الوپیاد ٍرسؽی هذارػ ؽْزک ؽْیذ هحالتی هزین خاى پَر 13

 لَل اٍلیي هغاتقات علوی پضٍّؾی هذارط ؽْزک ؽْیذ هحالتی )صاًع( سّزا چزاغ هَالیی 14

 ًزم افشار کوک آهَسؽی

تعاهلی تا عٌَاى پَؽاک 

سًاى ٍ هزداى عیغتاى ٍ 

تلَچغتاى ٍ تاسی ّای 

کاهپیَتزی گٌجیٌِ ّای 

 توذى هاد

 
 ًَرپزداسی در هعواری تزتز اٍلیي هغاتقات علوی پضٍّؾی هذارط ؽْزک ؽْیذ هحالتی )صاًع( صذیقِ رضایت 15
)صاًع( اٍلیي هغاتقات علوی پضٍّؾی هذارط ؽْزک ؽْیذ هحالتی سّزا گلؾٌی 16  هؾثک چَب اٍل 
 طزاحی دٍم اٍلیي هغاتقات علوی پضٍّؾی هذارط ؽْزک ؽْیذ هحالتی )صاًع( آیذا پیزحغیٌلَ 17

 ًقاؽی تا پاعتل گچی عَم هؾتزک اٍلیي هغاتقات علوی پضٍّؾی هذارط ؽْزک ؽْیذ هحالتی )صاًع( یگاًِ هَعَی 18
ؽْزک ؽْیذ هحالتی )صاًع(اٍلیي هغاتقات علوی پضٍّؾی هذارط  ؽوین تاجیک 19  ًقاؽی تزکیة هَاد عَم هؾتزک 
 تصَیز عاسی رتثِ تزتز اٍلیي هغاتقات علوی پضٍّؾی هذارط ؽْزک ؽْیذ هحالتی )صاًع( رٍصاى اتزاّیوی 21

 طزاحی رتثِ تزتز اٍلیي هغاتقات علوی پضٍّؾی هذارط ؽْزک ؽْیذ هحالتی )صاًع( سیٌة حغیي ًظزی 21

 ًقاؽی تزکیة هَاد رتثِ تزتز اٍلیي هغاتقات علوی پضٍّؾی هذارط ؽْزک ؽْیذ هحالتی )صاًع( هَعَیسّزا عادات  22
 ٌّذعِ هقزًظ رتثِ تزتز اٍلیي هغاتقات علوی پضٍّؾی هذارط ؽْزک ؽْیذ هحالتی )صاًع( عثا جعفزی 23
 طزاحی هذاد تثِ تزتزر اٍلیي هغاتقات علوی پضٍّؾی هذارط ؽْزک ؽْیذ هحالتی )صاًع( رٍهیٌا اقثالی 24

 


