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 رتبه کسب شده عنوان مسابقه یا جشنواره رشته عنوان اننام و نام خانوادگی دانش آموز ردیف

 طال مدال جنوبی آفریقای المللی بین مسابقات زیست شناسی زهره مهدوی 1

 نقره مدال جنوبی آفریقای المللی بین مسابقات شیمی کرمی مبینا - حبیبی نسترن 2

 طال مدال (IYSAمسابقات بین المللی المپیاد علوم کاربردی اندونزی) زیست شناسی زهره مهدوی 3

 برنز مدال (IYSAمسابقات بین المللی المپیاد علوم کاربردی اندونزی) شیمی سارا شهراد -سارا سپاهانی 4

 برنز مدال (IYSAمسابقات بین المللی المپیاد علوم کاربردی اندونزی) عمران و معماری طاهریروژان  -مهسا محمدزاده 5

 نقره مدال (KSEFمسابقات بین المللی فستیوال علوم و مهندسی کره جنوبی) عمران و معماری کیانا شفیعی –سنا دشتی  6

 نقره مدال (KSEFمهندسی کره جنوبی)مسابقات بین المللی فستیوال علوم و  زیست شناسی زهره مهدوی 7

 برنز مدال (KSEFمسابقات بین المللی فستیوال علوم و مهندسی کره جنوبی) زیست پزشکی علیا سادات میرترابی  –شاری ففاطمه ا 8

 کسب رتبه سوم مسابقات بین المللی علوم تایوان داروسازی و پزشکی زهره مهدوی 9

 چهارم کشوریرتبه کسب  جوان خوارزمی جشنواره بیست و دومین زیست پزشکی میرترابیلیا سادات ع -فاطمه افشاری 10

 رتبه اول استانی جوان خوارزمی جشنواره بیست و دومین زیست شناسی)کشاورزی( سارا محرابی -مهدیه بیات 11

 رتبه اول استانی جوان خوارزمی جشنواره بیست و دومین شیمی سارا سپاهانی 12

 رتبه اول استانی جوان خوارزمی جشنواره بیست و دومین زیست فناوری رانا مصدق -چراغ آبادی صبا  13

 رتبه اول استانی جوان خوارزمی جشنواره بیست و دومین شیمی مبینا کرمی-نسترن حبیبی 14

 رتبه دوم کشوری جشنواره کشوری پژوهشسرا )نانو(زیست  زهره مهدوی 15

 رتبه اول استانی جشنواره کشوری پژوهشسرا زیست فناوری آبادی صبا چراغ -رانا مصدق  16

 رتبه اول استانی جشنواره کشوری پژوهشسرا ادبی/ داستان فاطمه حجت انصاری 17

 رتبه اول استانی جشنواره کشوری پژوهشسرا معماری مهال مرادی -بهاره کاظمی نیا  18

 رتبه برتر سینا جشنواره فرهیختگان زیست شناسی سازبهارشاهین 19

 1398-99در حوزه پژوهش سال تحصیلی  3افتخارات دبیرستان فرزانگان 
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 رتبه برتر جشنواره فرهیختگان سینا کشاورزی مهدیه بیات -سارا محرابی 20

 رتبه برتر جشنواره فرهیختگان سینا شیمی باران شاکری 21

 رتبه برتر جشنواره فرهیختگان سینا معماری داریروناک سررشته-شعاعکیمیا انجم 22

 شایسته تقدیر جشنواره فرهیختگان سینا معماری عسل سورگی –نیایش نصرتی  23

 شایسته تقدیر جشنواره فرهیختگان سینا زیست فناوری آیالر نادی  –نازنین غزنوی  24

 شایسته تقدیر جشنواره فرهیختگان سینا ادبی/ داستان فاطمه حجت انصاری 25

 شایسته تقدیر فرهیختگان سیناجشنواره  ادبی/ داستان شرفیتکیمیا -هلیا جعفرزاده  -باران میرفخرایی 26

 شایسته تقدیر جشنواره فرهیختگان سینا زیست شناسی زهره مهدوی 27

 رتبه اول جشنواره ابن سینا شیمی سارا سپاهانی -سارا شهراد 28

 رتبه دوم جشنواره ابن سینا عمران و معماری مهسا محمدی -روژان طاهری  29

 رتبه سوم جشنواره ابن سینا معماریعمران و  کیانا شفیعی -سنا دشتی   30

 رتبه سوم جشنواره ابن سینا زیست فناوری آیالر نادی -نازنین غزنوی  31

 شایسته تقدیر جشنواره ابن سینا شیمی فاطمه نجفی -آال جوادی  32

 شایسته تقدیر جشنواره ابن سینا شیمی بهار شاهین ساز 33

 شایسته تقدیر جشنواره ابن سینا معماریعمران و  عسل سورگی -نیایش نصرتی  34

 شایسته تقدیر جشنواره ابن سینا علوم انسانی فاطمه حجت انصاری 35

 شایسته تقدیر جشنواره ابن سینا علوم انسانی کیمیا تشرفی-هلیا جعفرزاده -باران میرفخرایی 36

 طالیی ابن سیناجشنواره  دستاوردهاو اختراعات فاطمه افشاری -علیا سادات میرترابی 37

 نقره ای جشنواره ابن سینا دستاوردهاو اختراعات سارا محرابی -مهدیه بیات  38

 رتبه اول مسابقات نجات تخم مرغ چالشی تبیان هوافضا سارا شهراد -حدیث کیوانلو-بیتا بیدگلی 39

 رتبه اول 3مین جشنواره انجمن علمی و ادبی منطقه 4 زیست شناسی زهره مهدوی 40

 رتبه اول 3مین جشنواره انجمن علمی و ادبی منطقه 4 شیمی باران شاکری 41
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 رتبه اول 3مین جشنواره انجمن علمی و ادبی منطقه 4 بیوتکنولوژی آال جوادی-فاطمه نجفی  42

 رتبه اول 3مین جشنواره انجمن علمی و ادبی منطقه 4 معماری سنا دشتی -کیانا شفیعی 43

 رتبه اول 3مین جشنواره انجمن علمی و ادبی منطقه 4 ادبی و داستان حمیدی زادهمحبت -مارال شرقی 44

 رتبه اول 3مین جشنواره انجمن علمی و ادبی منطقه 4 علوم انسانی فاطمه حجت انصاری 45

 رتبه برتر مسابقه مجالت رشد ادبی و داستان فاطمه زهرا برومندنیا –مبینا محمدی کیا  46

 رتبه برتر نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی کامپیوتر انصاریفاطمه حجت  47

 رتبه برتر نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی کامپیوتر سنا حیدری 48

 رتبه برتر نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی کامپیوتر شیوا سیادتی نسب 49
     

     

     

     

     

     

     

 


