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 3 ضرب کسر ها   1امید ایران  ناحیه  روناک جعفری  1

فاطمه سادات  2

 خرمی نژاد 

 3 ضرب کسر ها  1امید ایران  ناحیه 

 3 ضرب کسرها  1ناحیه امید ایران  بیتا مویدی  3

 3 اندازه گیری زاویه   1امید ایران ناحیه  الیلفا اژدری  4

 3 اندازه گیری زاویه  1امیدایران ناحیه  نگین سعدی پور  5

 3 اندازه گیری زاویه  1امیدایران ناحیه  یاسمین مرادیان  6

 3 زاویه داخلی و خارجی    1کار و اندیشه ناحیه  درسا درخشان  7

 2 جدول ارزش مکانی   کار و اندیشه  یسنا حاجتی  8

 2 جدول ارزش مکانی  کار و اندیشه  مهالکرمکش  9

معرفی اعداد مثبت و  افرینش  هورا عادلی  10

 منفی 

2 

امیر رضا فقیه  11

 زاده 

 2 چرتکه   2علوم پزشکی  ناحیه 

اسانسور ضرب و تقسیم   1مهر وطن ناحیه  هانیه موسوی  12

 اعشار 

2 

 2 اسانسور ضرب و اعشار   1مهر وطن ناحیه  بهار مشکل گشا  13

 2 اسانسور ضرب و اعشار   1مهر وطن ناحیه  مریم صبری  14

نازنین زهرا  15

 اسماعیلی 

 3 محور درصد   1مهر وطن ناحیه 

 3 محور در صد   1مهر وطن ناحیه  نگار نبی پور  16

 3 محور درصد   1مهر وطن ناحیه  سینا ساسانیان  17

 2 گردونه ی احتمال   2شاهد جناب ناحیه  امیر رضا رنجبر  18

 2 تابلو تقریب  2شاهد جناب ناحیه  حسین محمودی  19

 2 تابلو تقریب  2شاهد جناب ناحیه  دانیال طبخی  20

 2 آموزش ضرب 2شاهد جناب ناحیه  ایلیا پوراحمدی 21

محمد عرفان  22

 مصلح

 2 جدول ارزش مکانی 2شاهد جناب ناحیه 

 2 مثلث تاشو 2شاهد جناب ناحیه  علی عابدی نیا 23

محمد حسین  24

 جوکار

 1 ساعت آموزش کسر 2شاهد جناب ناحیه 

 لیست اسامی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقه دست سازه های ریاضی 



 
 
 

علی رضا  25

 خداپرست

 2 گردونه احتمال 2شاهد جناب ناحیه 

 2 خط کش همه کاره هفده شهریور زهرا کوثری 26

 2 خط کش همه کاره هفده شهریور پارمیدا قشقایی 27

 2 خط کش همه کاره هفده شهریور مینا قاسمی 28

محمد امین  29

 سبحانی

 2 ساعت ریاضی امام هادی

امیر محمد  30

 رحیمی

" " 2 

 3 مساحت قسمت رنگی 1امید ایران ناحیه  زینب زالی 31

 3 رنگی مساحت قسمت 1امید ایران ناحیه  حدیث کشاورزی 32

 3 مساحت قسمت رنگی 1امید ایران ناحیه  دنیا سرباز 33

اولویت ترتیب عملیات  دکتر حسابی آیناز کریمی 34

 ریاضی

2 

 1 برد جادویی شاهد کاکاخانی آباده ستایش دهقانی 35

 1 برد جادویی شاهد کاکاخانی آباده نجمه صفی خانی 36

 2 نماصفحه زاویه  قرانی مبین یگانه هاشمی 37

 آباده

 2 پرگار اتوماتیک فرهنگیان آباده الینا گودرزی 38

 3 پذیرینمایشگر بخش فیض نادیا هنری 39

 1 نمودار خط شکسته علوم پزشکی آرمین جابری 40

 2 یافتن جواب مسئله هافرشته شقایق کشکولی 41

 2 جدول ارزش مکانی هافرشته آیدا فاضلی 42

 2 گردش اعشار هافرشته فاطمه کشاورزی 43

 2 پذیریمدار بخش هافرشته مینا بصیری 44

تعیین زاویه در دو خط  هافرشته عسل بهادری 45

 موازی

2 

امیرحسین  46

 کنعانی

 2 گردونه اعداد خرد

 2 اثبات مساحت ذوزنقه خرد مهیار دوکوهکی 47

 1 بازی و ریاضی خرد مهدی مولودی 48

 3 سنجزاویه وطن مهر زهرا اصالح نژاد 49

 3 سنجزاویه مهر وطن زادهساینا عرب 50



 
 
 

پدرام پورعباس  51

 تحویلداری

 3 نقاله آموزشی صالحی

 3 زاویه سنج مهر وطن آرشیدا گرگی 52

 3 جعبه میخی مهر وطن غزل کرمی 53

 3 جعبه میخی مهر وطن مهدیه روستا 54

 3 جعبه میخی مهر وطن حدیث ایزدپناه 55

 3 نقاله آموزشی مهر وطن ستایش نجات 56

 3 نقاله آموزشی مهر وطن محدثه زاهدیان 57

 3 نقاله آموزشی مهر وطن دنیا برزگر 58

 2 چرخنده تقریب مهر وطن لیال امیری 59

 2 چرخنده تقریب مهر وطن پورفاطمه حسام 60

 2 چرخنده تقریب مهر وطن خاطره مهدی 61

 3 دارت مهر وطن دنیا علیزاده 62

 3 دارت مهر وطن سحر محمدی 63

 3 دارت مهر وطن عسل خطیبیون 64

 3 ساعت و آینه مهر وطن دنیا دشتیان 65

-هستی پاک 66

 طینت

 3 ساعت و آینه مهر وطن

 3 ساعت و آینه مهر وطن مینا خدایار 67

چرتکه جدول ارزش  مهر وطن خانیمینا قره 68

 مکانی

3 

چرتکه جدول ارزش  وطنمهر  فرهستی مقدس 69

 مکانی

3 

یاسمین  70

 محمدیان فر

چرتکه جدول ارزش  مهر وطن

 مکانی

3 

 3 اشکال هندسی شاهدمعراج استهبان یاسمن فتحی 71

 2 پرگار شاهد معراج استهبان غزل ثریا 72

ساجده پور  73

 محمدی

 3 جدول ارزش مکانی شاهدمعراج استهبان

 3 جدول ارزش مکانی استهبانشاهد معراج  الهه توفیقی 74

سیده زهرا  75

 هاشمی نسب

 2 جدول ضرب با لیوان شاهد فردوس فسا

 2 تقارن مرکزی بنت الهدی صدر الینا پیشرو زاده 76

 2 جدول ارزش مکانی شاهد فردوس فسا سوگند مطهریان 77



 
 
 

 2 چرتکه شاهد فردوس فسا فاطمه سلیمی 78

 2 جدول ضرب شاهد حکمت فسا مهرشاد معمار 79

مساحت یکسان محیط  مهر دانش مهرآیین راضی 80

 متفاوت

3 

مساحت یکسان محیط  " آوا خداد زاده 81

 متفاوت

3 

مساحت یکسان محیط  " مهرانا حجتی 82

 متفاوت

3 

ماشین ورودی  " آتنا الوندی مهر 83

 وخروجی

4 

مجموع زوایای داخلی  " دیبا مظفر 84

 وخارجی مثلث

3 

مجموع زوایای داخلی  " زاهدباران  85

 وخارجی مثلث

3 

مجموع زوایای داخلی  " هانیا یارینجت 86

 وخارجی مثلث

3 

 3 تقارن مرکزی " ستایش شریفی 87

 3 خطوط موازی ومورب " سارا بازیار 89

 3 خطوط موازی ومورب " دیبا مظفر 90

 3 چرتکه " نرگس سرفراز 91

 3 چرتکه " باران زاهد علوی 92

 3 چرتکه " مانیا یاری بخت 93

 2 جدول ارزش مکانی " کیانا باقر زاده 94

 3 تخت میخی 1ناحیه -2افسری نازنین روستا 95

هستی درویش  96

 پور

 4 مساحت 1ناحیه -2افسری

 3 تخت میخی 1ناحیه -2افسری زهرا اوجی نیا 97

فاطمه امید وار  98

 بدنجانی

 4 شناخت زاویه 1ناحیه -2افسری

 2 عدد خوانی صبح امید محمد دهداری 99

سید حامد  100

 حسینی

 2 تخته میخی "

 2 جدول ارزش مکانی " ماهان جوکار 101

 2 زاویه مرکزی ومحاطی " عرفان کریمی 102



 
 
 

امیر علی  103

 خسروی زاده

 1 جدول ضرب الکرونیکی "

 3 زاویه مرکزی ومحاطی " ارسالن غضنفری 104

امیر محمد تبیان  105

 جهرمی

"   3 

 3   " ارشیا دهقانی  106

 3 مجموع زوایای مثلث " پویا باصری 107

 4   " علی رضا دهقانی 108

 3 قرینه یابی  باماهیگیری معرفت آباده علی نادری 109

سید زهرا نعمت  110

 الهی

"   3 

 3   " مریم قا ئدی 111

 3   " نسترن کریمی 112

 3 ی اعشاریچرخاننده  " مهدیه هومن 113

 3   " ثنا نعمت الهی 114

 3   " محدثه یزدانپناه 115

امیر ساحرعرب  116

 زاده

 2 زاویه مکمل متمم میعاد امام رضا

اشنایی با سسطح و   " علی جوانمردی 117

 حجم

2 

امیر عباس  118

 جانبازی

 2 بازی با اعداد صحیح "

محمد حسین  119

 شیخی 

 2 گلبرگ 4مساحت  "

 2 پی یاب " رضا شرافت علی 120

 2 دستگاه مختصات فلزی شاهد معراج استهبان  فاطمه زهره ای 121

 2 خط موازی  و مورب شهید بهشتی جویم ابوالفضل غالمی  122

امیرحسین  123

 جوکار

 4   ایمان

 4 چرخانه احتمال فسا حسین رمضانیان 124

125       4 

آموزش محیط جدول  علوم پزشکی باوند هنرپیشه 126

 دایره

3 

 3 تقارن وچند ضلعی علوم پزشکی آرمین واصل 127



 
 
 

 

 

 3 چرخنده تقریب علوم پزشکی ماهان منصوری 128

 3 چرخنده احتمال علوم پزشکی متین نگهداری 129

 3 چرخنده احتمال علوم پزشکی آریا نژادی 130

مستطیل کسرهای  علوم پزشکی آریو هدایت پور 131

 مساوی

3 

 3 استوانه ضرب علوم پزشکی سوشیانت وکیلی 132


