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 رتبه کسب شده عنوان مسابقه یا جشنواره عنوان رشته پژوهشی نام و نام خانوادگی دانش آموزان ردیف

 رتبه سوم کشوری )زیست پزشکی( جشنواره خوارزمی )نوزدهمین دوره( زیست شناسی آقاباباییاهورا –فاطمه فهیمی  1

 رتبه سوم کشوری)زیست پزشکی(  جشنواره خوارزمی)بیستمین دوره( شناسیزیست زهرا غفاری-زینب افتخاری 2

 کشوری)شیمی(رتبه چهارم  جشنواره خوارزمی )بیستمین دوره( شیمی رومینا عسگری–فاطمه صباغیان  3

 رتبه اول کشوری)علوم تغذیه( جشنواره گیاهان داروئی شیمی نیوشا جهانیان-سارا حبیبی 4

 رتبه دوم کشوری)کشاورزی( جشنواره گیاهان داروئی بیوتکنولوژی مریم اسماعیلی-مریم بهمن آبادی 5

 PYPTمدال طالی  مسابقات فیزیک دانان جوان ایران IYPT ارمیتا توکلی-فریماه بختیاری-اسمانه نافع-فروزان جاللی-پانیذ محسن نیا 6

 کسب مقام اول هاورکرافت جشنواره سالم کاپ هوافضا نغمه نجدی-شیما مقری-بهرخ محمد طاهری 7

 کسب مقام دوم هاورکرافت جشنواره سالم کاپ هوافضا پارمیدا خرازی-اریستا منظم 8

 کسب مقام سوم هاورکرافت جشنواره سالم کاپ هوافضا دیانا محجوبی-ابراهیمیملیکا -تینا توکلی-سپیده جباری 9

 کسب مقام برتر هاورکرافت جشنواره سالم کاپ هوافضا مشکات قائدی -هلیا اقاداداشی -سپیده حجازی-مائده هراتی 10

 آبیکسب مقام اول راکت  جشنواره سالم کاپ هوافضا نغمه نجدی-شیما مقری-بهرخ محمد طاهری 11

 کسب مقام دوم راکت آبی جشنواره سالم کاپ هوافضا رومیناقدوسی-ارغوان میالئی-پارمیدابراتی-هستی الهیاری 12

 کسب مقام سوم راکت آبی جشنواره سالم کاپ هوافضا مشکات قائدی -هلیا اقاداداشی -سپیده حجازی-مائده هراتی 13

 کسب مقام برتر گالیدر جشنواره سالم کاپ هوافضا رومیناقدوسی-میالئیارغوان -پارمیدابراتی-هستی الهیاری 14

 کسب مقام برتر گالیدر جشنواره سالم کاپ هوافضا سپیده حجازی-مائده هراتی-هلیا آقاداداشی-مشکات قائدی 15

 کسب مقام سوم راکت ابی مسابقات فرزانگان کاپ هوافضا نغمه نجدی-شیما مقری-بهرخ محمد طاهری 16

 کسب مقام اول هاورکرافت مسابقات فرزانگان کاپ هوافضا نغمه نجدی-شیما مقری-بهرخ محمد طاهری 17

 کسب مقام اول معماری جشنواره سالم کاپ معماری مهال مرادی-بهاره کاظمی نیا 18

 کسب مقام نائب قهرمانی انفرادی مسابقات فیراکاپ دانشگاه امیرکبیر رباتیک هائیس دنرگ-هستی هراتیان-هدیه تاج زاده-بیتاپوراذبن-مهشادراحتی-مهراگل علیزاده 19

 کسب مقام سوم قهرمان قهرمانان مسابقات فیراکاپ دانشگاه امیرکبیر رباتیک هائیس دنرگ-هستی هراتیان-هدیه تاج زاده-بیتاپوراذبن-مهشادراحتی-مهراگل علیزاده 20

 کسب مقام نائب قهرمانی انفرادی مسابقات فیراکاپ دانشگاه امیرکبیر رباتیک ادهیاسمن سید علی ز-مونا قاسمی-احسانیانفاطمه -افاق نوری-مهدیه افتخاریان 21

 کسب مقام دوم قهرمان قهرمانان مسابقات فیراکاپ دانشگاه امیرکبیر رباتیک ادهیاسمن سید علی ز-مونا قاسمی-فاطمه احسانیان-افاق نوری-مهدیه افتخاریان 22

 کسب مقام دوم بازی های گروهی مسابقات فیراکاپ دانشگاه امیرکبیر رباتیک ادهیاسمن سید علی ز-مونا قاسمی-فاطمه احسانیان-افاق نوری-مهدیه افتخاریان 23

 1397-98در حوزه پژوهش سال تحصیلی  3افتخارات دبیرستان فرزانگان 
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 رتبه دوم آفرینش ادبیکسب سمینارعلمی -جشنواره سینا نویسیداستان-ادبی نرگس رعیتی-نسترن موسوی-شیده صمدی-فاطمه زهرابرومندنیا-مبینا محمدی کیا 24

 کسب رتبه دوم پژوهش ادبی سمینارعلمی -جشنواره سینا نویسیداستان-ادبی ملینا صادقی –شیده صمدی  25

 کسب رتبه سوم  پژوهش ادبی سمینارعلمی -جشنواره سینا نویسیداستان-ادبی یاس صفی-فاطمه زهرا برومندنیا 26

 کسب رتبه اول آفرینش ادبی سمینارعلمی -جشنواره سینا نویسیداستان-ادبی هلیاچهارمحهالی-بشری محمودی-ارتااعتمادی-ملیناصادقی-صفییاس  27

 کسب رتبه اول  پژوهش ادبی سمینارعلمی -جشنواره سینا نویسیداستان-ادبی نسترن موسوی -ریحانه زربینی 28

 کسب رتبه اول  هاورکرافت جشنواره سینا هوافضا  نجدینغمه -شیمامقری-بهرخ محمدطاهری 29

 کسب رتبه اول  موشک آبی جشنواره سینا هوافضا  هستی الهیاری-رومینا قدوسی-پارمیدابراتی-ارغوان میالئی 30

 نقرهکسب مدال  مسابقات کفا -جشنواره سینا IYPT فروزان جاللی-مائده لعابیچیان-بهنوش محمدطاهری-پانیذ محسن نیا 31

 کسب مدال برنز مسابقات کفا -جشنواره سینا IYPT مهسا شهبازی-فریماه بختیاری-مهسا فاوجی-اسمانه نافع 32

 کسب رتبه اول غرفه-جشنواره سینا شیمی فائزه کریمی-نگارمحمدی 33

 کسب رتبه اول علوم زیستی سمینارعلمی -جشنواره سینا بیوتکنولوژی اروشا دیلمی-شیدا شرافتی 34

 کسب رتبه اول سمینارعلمی -جشنواره سینا شیمی کیمیا حیدری 35

 کسب رتبه شایسته تقدیر)دوم( غرفه-جشنواره سینا شیمی رومیناعسگری-فاطمه صباغیان 36

 کسب رتبه سوم غرفه-جشنواره سینا شیمی هلیاغالمعلی-زهراصاری 37

 کسب رتبه سوم غرفه-سیناجشنواره  معماری ستایش کمائی-انیتاشریف کاظمی-مریم اسدی 38

 کسب رتبه شایسته تقدیر)دوم( سمینارعلمی -جشنواره سینا کامپیوتر غزال سپایانی-غزل خواجوئی 39

 کسب رتبه سوم سمینارعلمی -جشنواره سینا شیمی کیانا تقی پور-یاسمن معتقدی 40

 کسب رتبه دوم  هاورکرافت مسابقات  پرومک کاپ دانشگاه تهران هوافضا رومیناقدوسی-ارغوان میالئی-پارمیدابراتی-هستی الهیاری 41

 کسب رتبه سوم  گالیدر مسابقات  پرومک کاپ دانشگاه تهران هوافضا سپیده حجازی-مشکات قائدی 42

 کسب رتبه اول  گالیدر مسابقات  پرومک کاپ دانشگاه تهران  هوافضا سپیده حجازی-مشکات قائدی 43

 کسب رتبه اول  هاورکرافت مسابقات  پرومک کاپ دانشگاه تهران هوافضا رومیناقدوسی-ارغوان میالئی-پارمیدابراتی-الهیاریهستی  44

 کسب رتبه دوم  هاورکرافت مسابقات  پرومک کاپ دانشگاه تهران هوافضا پارمیداخرازی-اریستا منظم 45

 کسب رتبه سوم  هاورکرافت مسابقات  پرومک کاپ دانشگاه تهران هوافضا توکلیتینا -ملیکاابراهیمی-سپیده جباری-دیانا محجوبی 46

 کسب رتبه اول  راکت آبی مسابقات  پرومک کاپ دانشگاه تهران هوافضا رومیناقدوسی-ارغوان میالئی-پارمیدابراتی-هستی الهیاری 47
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 کسب رتبه دوم  گالیدر مسابقات  پرومک کاپ دانشگاه تهران هوافضا تینا توکلی-ملیکاابراهیمی-سپیده جباری-دیانا محجوبی 48

 دریافت کاپ بهترین عملکرد مسابقات جونیورکاپ   رباتیک انفاطمه احسانی-مونا قاسمی-مهدیه افتخاریان-افاق نوری-یاسمن سید علی زاده 49

 کسب رتبه اول مسابقه پروین اعتصامی نویسیداستان -ادبی ملیناصادقی 50

 کسب رتبه اول جشنواره نوربن هیثم IYPT سنامندوزیی-مائده لعابی چیان-بهنوش محمدطاهری 51

 کسب رتبه اول جشنواره نوربن هیثم IYPT فروزان جاللی-پانیذمحسن نیا-گلشیدهادی زاده  52

 3آبی منطقهرتبه اول راکتکسب  مسابقات هوافضای منطقه ای هوافضا  ملیکاابراهیمی-سپیده جباری-تیناتوکلی-دیانامحجوبی 53

 کسب رتبه اول هاورکرافت مسابقات هوافضای دانشگاه امیرکبیر هوافضا  نغمه نجدی-شیمامقری-بهرخ محمدطاهری 54

 کسب رتبه سوم گالیدر مسابقات هوافضای دانشگاه امیرکبیر هوافضا  ملیکا ابراهیمی-سپیده جباری-تینا توکلی-دیانا محجوبی 55

 کسب رتبه اول شیمی مسابقات ابن سینا زیست شناسی رومینا عسگری -صباغیانفاطمه  56

 کسب رتبه دوم شیمی مسابقات ابن سینا شیمی کیانا تقی پور -یاسمن معتقدی 57

 کسب رتبه شایسته تقدیر نانوتکنولوژی مسابقات ابن سینا زیست شناسی مریم نظامیان -زینب افتخاری طرقی 58

 کسب رتبه اول معماری و شهرسازی مسابقات ابن سینا معماری مهالمرادی -نیابهاره کاظمی  59

 کسب رتبه دوم معماری و شهرسازی مسابقات ابن سینا معماری ستایش کمائی -آنیتاشریف کاظمی -مریم اسدی 60

 کسب رتبه سوم معماری و شهرسازی مسابقات ابن سینا معماری صدیقه حسن زاده -فاطمه ارفاقی 61

 پزشکیوشناسیکسب رتبه اول زیست مسابقات ابن سینا زیست شناسی سارامحرابی -مهدیه بیات 62

 پزشکیوشناسیکسب رتبه دوم زیست مسابقات ابن سینا زیست شناسی زهرا غفاری -زینب افتخاری طرقی 63

 پزشکیوشناسیزیستکسب رتبه سوم  مسابقات ابن سینا بیوتکنولوژی اروشادیلمی -شیداشرافتی 64

 پزشکیوشناسیزیست کسب رتبه شایسته تقدیر مسابقات ابن سینا بیوتکنولوژی مریم اسمائیلی -مریم بهمن آبادی 65

 کسب رتبه دوم ریاضی و کامپیوتر مسابقات ابن سینا کامپیوتر محدثه ثابتی -هستی رضوی 66

 کسب رتبه سوم ریاضی و کامپیوتر مسابقات ابن سینا کامپیوتر مریم بهمن آبادی -مانوشا کیوانی نژاد 67

 کسب رتبه دوم فنی و مهندسی مسابقات ابن سینا کامپیوتر سارا سلیم پور -یاسمن نوربخش 68

 ادبی کسب رتبه اول آفرینش مسابقات ابن سینا داستان نویسی-ادبی نرگس رعیتی-نسترن موسوی-شیده صمدی-مبینامحمدی کیا-فاطمه زهرابرمندنیا 69

 

 


