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 اننام و نام خانوادگی دانش آموز ردیف
عنوان رشته 

 پژوهشی
 رتبه کسب شده عنوان مسابقه یا جشنواره

 کسب رتبه سوم کشوری خوارزمی زیست پزشکی را آقابابائیواه-فاطمه فهیمی 1

 کسب مدال طال ( صربستانICYSمسابقه دانشمندان جوان جهان ) کامپیوتر سارا جلیلی 2

 کسب مدال نقره فیزیکدانان جوان ایران PYPT الهام اخالقی منش -پانیذ محسن نیا -بهنوش محمد طاهری 3

 کسب مدال برنز فیزیکدانان جوان ایران PYPT فروزان جاللی -گلشید هادی زاده -مائده لعابی چیان -سنا مندوزئی 4

 کسب رتبه اول شهر تهران جشنواره زیست فناوری زیست پزشکی سارا جلیلی 5

 کسب رتبه اول شهر تهران جشنواره زیست فناوری زیست پزشکی ستایش مرادی نیا -ملیکا صفایی 6

 کسب رتبه سوم شهر تهران جونیور کاپ )فرزکاپ( رباتیک فریما عالیی -مهدیه افتخاریان -آفاق نوری 7

 کسب رتبه سوم شهر تهران نادکاپ شریف هوا فضا صبا تاروردی زاده -کمالیزهرا  8

 کسب رتبه برتر شهر تهران کُد کاپ دانشگاه شریف برنامه نویسی مانوشا کیوانی نژاد 9

 رتبه برتر کشوری تبیان )بخش سمینار علمی( زیست شناسی زهرا غفاری -زینب افتخاری 10

 رتبه برتر کشوری تبیان )بخش سمینار علمی( علوم زیستی الهه قهاری -فاطمه فالح 11

 رتبه برتر کشوری تبیان )بخش سمینار علمی( ادبیات سنا حقیری -مهسا محمد زاده موید 12

 رتبه برتر کشوری تبیان )بخش غرفه( علوم زیستی یلدا عشقی -نگار غالمی آهنگران 13

 رتبه برتر کشوری تبیان )بخش غرفه( مهندسیفنی و  یاسمن نور بخش  -سارا سلیم پور 14

 رتبه برتر کشوری تبیان )بخش غرفه( هنر و معماری فاطمه درده 15

 رتبه برتر کشوری تبیان )مسابقات کفا( فیزیک بنفشه قلی نژاد -محدثه خلیلیان -صبا برغمان -مائده سعیدی -آیدا رسولی 16

 رتبه شایسته تقدیر کشوری تبیان )بخش سمینار علمی( ادبیات پارمیدا رضوانی -راشین گودرزی 17

 رتبه شایسته تقدیر کشوری تبیان )بخش سمینار علمی( علوم شیمی نگار نیک فرجام –پانید یعقوبیان 18

 رتبه شایسته تقدیر کشوری تبیان )بخش سمینار علمی( علوم کامپیوتر آیسان محمدی زند -زهرا اقبالی 19

 رتبه شایسته تقدیر کشوری تبیان )بخش سمینار علمی( نانو ریحانه جالل آذر –شقایق رستمی 20

 رتبه شایسته تقدیر کشوری تبیان )بخش سمینار علمی( هنر ومعماری روژان نیک فطرت –کیمیا پناهی 21

 رتبه شایسته تقدیر کشوری تبیان )بخش غرفه( علوم شیمی نیوشا جهانیان -سارا حبیبی 22
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 رتبه شایسته تقدیر کشوری تبیان )مسابقات کفا( فیزیک سنا مندوزئی -گلشید هادی زاده -فروزان جاللی -لعابی چیانمائده  23

 رتبه شایسته تقدیر کشوری تبیان )مسابقات هاورکرافت( هوا فضا کیمیا سلیمی دانا -ستاره خیر اندیش 24

 رتبه برتر شهر تهران پژوهشگران جوان سمپاد زیست زهرا غفاری -زینب افتخاری 25

 رتبه برتر شهر تهران پژوهشگران جوان سمپاد زیست مریم بهمن آبادی -مریم اسماعیلی 26

 رتبه برتر شهر تهران پژوهشگران جوان سمپاد زیست الهه قادری -ملیکا رسولی فر 27

 رتبه برتر شهر تهران پژوهشگران جوان سمپاد زیست فریماه فروغی -درلی دل رحیم 28

 رتبه برتر شهر تهران پژوهشگران جوان سمپاد معماری اسما توانایی  -مهدیس شفیعی 29

30 
 -علوم انسانی منصوره رضایی -زهراطاهری

 ادبی
 رتبه برتر شهر تهران پژوهشگران جوان سمپاد

31 
 -علوم انسانی سارا حبیبی -سروین نامی

 ادبی
 رتبه برتر شهر تهران پژوهشگران جوان سمپاد

 رتبه برتر شهر تهران پژوهشگران جوان سمپاد کامپیوتر سارا جلیلی 32

 رتبه دوم )هاورکرافت( مسابقات دانشگاه امیرکبیر هوا فضا پریا ساالر رحیمی -نغمه نجدی -شیما مقری -بهرخ محمد طاهری 33

 رتبه اول کشوری کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی زیست شناسی فاطمه صباغیان -رومینا عسگری 34

 رتبه دوم کشوری جشنواره ملی ابن سینا علوم انسانی سروین نامی -راشین گودرزی 35

36 
پارمیدا  -راشین گودرزی -مهسا محمد زاده -منصوره رضایی -سروین نامی

 رضوانی
 رتبه دوم کشوری جشنواره ملی ابن سینا آفرینش ادبی

 کسب رتبه سوم شهر تهران سَمکُد برنامه نویسی مانوشا کیوانی نژاد 37

38 
 صبا تاروردی زاده -زهرا کمالی

 فستیوال زمستانه گرین هوا فضا
کسب رتبه اول هاورکرافت شهر 

 تهران

39 
 ثنا سامنی -مانا عباسی -یاسمن شجاعی

 فستیوال زمستانه گرین هوا فضا
کسب رتبه دوم هاورکرافت شهر 

 تهران

40 
 نغمه نجدی -مقریشیما  -بهرخ محمد طاهری

 فستیوال زمستانه گرین هوا فضا
کسب رتبه سوم هاورکرافت شهر 

 تهران

41 
 کیمیا سلیمی دانا-الهام بیرجند طلب

 مسابقات سالم کاپ هوا فضا
کسب رتبه اول شهر تهران )راکت 

 آبی(
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41 
 نغمه نجدی -شیما مقری

 مسابقات سالم کاپ هوافضا
کسب رتبه دوم شهر تهران )راکت 

 آبی(

43 
 محدثه حسینی -عسل رزاقی

 مسابقات سالم کاپ هوا فضا
کسب رتبه دوم شهر تهران 

 )هاورکرافت(

 کسب رتبه دوم شهر تهران )گالیدر( مسابقات سالم کاپ هوا فضا معصومه بابا اوغلی -مهسان منوچهری 44

45 
 پارمیدا خرازی -مریم جعفری -پریا ساالر رحیمی

 کاپمسابقات سالم  هوا فضا
کسب رتبه سوم شهر تهران )راکت 

 آبی(

 کسب رتبه دوم شهر تهران مسابقات سالم کاپ معماری روژان نیک فطرت -کیمیا پناهی 46

 کسب رتبه سوم شهر تهران مسابقات سالم کاپ معماری زهراغفاری -یاسمن نوربخش -الهام اخالقی منش 47

48 

آفاق  -زهرا نوروزی -فاطمه احسانیان -مونا قاسمی -یاسمن سید علیزاده

 نوری 

 فریما عالیی -مهدیه افتخاریان

 کسب رتبه سوم سوپرتیم کشوری ربو کاپ )ایران اُپن( رباتیک

 )گالیدر(رتبه اول شهر تهران  پرومک دانشگاه تهران هوافضا کیمیا سلیمی دانا -الهام بیرجند طلب -عطیه مقیمی 49

 رتبه دوم شهر تهران )گالیدر( تهران دانشگاه پرومک هوافضا عطیه مقیمی -کیمیا سلیمی دانا -الهام بیرجند طلب 50

51 
 ثنا -عباسی مانا -شجاعی یاسمن -دانا سلیمی کیمیا -خیراندیش ستاره

 سامنی
 رتبه اول شهر تهران )هاورکرافت( تهران دانشگاه پرومک هوافضا

52 
پارمیدا  -نغمه نجدی -بهرخ محمدطاهری -صبا تاروردی زاده -کمالیزهرا 

 خرازیپریا ساالر رحیمی
 رتبه دوم شهر تهران )هاورکرافت( تهران دانشگاه پرومک هوافضا

 رتبه سوم شهر تهران )هاورکرافت( تهران دانشگاه پرومک هوافضا ستاره خیراندیش -کیمیا سلیمی دانا 53

54 
  ساالر رحیمی پریا -نجدی نغمه -طاهری محمد بهرخ -پارمیدا خرازی

 سلیمی کیمیا -بیرجندطلب الهام
 آبی( رتبه اول شهر تهران )راکت تهران دانشگاه پرومک هوافضا

 آبی( رتبه دوم شهر تهران )راکت تهران دانشگاه پرومک هوافضا ستاره خیراندیش -یاسمن شجاعی -زهرا کمالی 55

 آبی( رتبه سوم شهر تهران )راکت تهران دانشگاه پرومک هوافضا معصومه بابا اوغلی -مهسان منوچهری 56

 3رتبه اول منطقه  راکت آبی منطقه هوا فضا کیمیا سلیمی دانا -الهام بیرجند طلب 57

 3رتبه برتر منطقه  الکترونیکیجشنواره تولید محتوای  کامپیوتر گلشید هادی زاده -مهدیه افتخاریان -سارا سلیم پور -یاسمن نوربخش 58
 


