
(کارسوق اقوام )ت های ایرانینتایج نهایی ارزشیابی دومین جشنواره آشنایی با قومی  

اطالعات جمع آوری امتیاز عالی که در به دلیلگروه هایی که ستاره دار هستند   

  کسب نموده اند،  از 2 نمره پژوهشی درس مطالعات اجتماعی نیز برخوردار می شوند.

 از 01منره
 درس سبک زندگی

 امتیاز
 اکتسابی

 نام
 کالس سرگروه

موضوع/نام   
 غرفه

 رتبه

2/0 چوپان 011 01 (2)تربیز   
0 

2/0 شاکری 011 01  مسنان 

4/0 سوکی 99 01 (2)شیراز   
2 

0/0 شادامروز 99 01 (0)تربیز   

3/0 حسن پور 99 01   گیالن و مازندران 

 

2/0 توسلی 99 01 3  فارس 

2/0 زمانی 99 01 و بویر امحد کهکیلویه   

3/0 سیاسی فر 99 01  سواحل جنوب 
4 

0/0 کرامتی 99 01  بوشهر 
0/0 ربانی 99 01  خوزستان 

5 
4/0 قربانی 99 01 (2)اصفهان   

0/0 حیدری 95 9/5 (0)گیالن   

4/0 جاوید نیا 95 9/5 9 (2)گیالن   

5/9 2/0 خدادادی 95   مهدان 

4/0 ودودفام 91 9  کرمان 
9 

0/0 مستمند 91 9 (0)شیراز   

5/9 0/0 کریمیان 95  (0)اصفهان   
9 

5/9 3/0 نصیری 95   یزد 

 



 

(کارسوق اقوام)ت های ایرانیدومین جشنواره آشنایی با قومیبرترین های جدول   

در ابتدا از تالش و زمحات مهه دانش آموزان پایه هفتم که جمریان اصلی جشنواره اقوام ایرانی 
تشکر و قدردانی می منایم و به حضور مشا عزیزان می رسامن که بدلیل بودند صمیمانه 

که در .دشوار گردیدکار ارزشیابی ؛گروه ها تالشهای فراوان مشا و مهچنین رقابت نزدیک
؛ارزشیابی ثانوی  -2در کالس  زشیابی اولیّهار -0:پس از سه مرحله ارزشیابی هنایت  

اولیای حمرتم دانش آموزان بوسیله: دانیارزشیابی می-3ارزشیابی داوران جشنواره   
:ابالغ می گردداستخراج شده بصورت زیر نتایج     
 

 منتخب نام گروه کالس سرگروه

4/1تا  1/1 جناب بابامحّمدی (6)عالمه حلی   
 دانش آموزان
 پایه هفتم

 برترین برترینها

2/1 زمانی کوانَله رُکُ کهکیلویه و بویر احمد   برترین بازی محلی 

2/1 شاکری عضو گروهپرتالش ترین     ترحمی سمنان   

4/1 قربانی (2)اصفهان  اعضاءبا اخالق ترین  ابراهیمی   

دانش آموز پدر آقای ذوالفقاری  برترین صدا بردار آقای سیاسی فر رادیو نمایشگاه 

(1)شیراز 1/1 مستمند  برترین سوغاتی فالوده شیرازی 

4/1 نصیری  برترین بروشور ---- یزد 

1/1 کریمیان (1)اصفهان   ترش ترین غرفه رمضانی 

2/1 توسلی  نوآورترین غرفه ---- فارس 
  

کاشی -مسئول دومین کارسوق اقوام  


