
 

 

 

1395-96یسال تحصیل  

 المپیاد ریاضی

سومالمپیاد ریاضی پایه   نقره مدال کسب : مریم محمدی یکتا  

سومالمپیاد ریاضی پایه  نقرهمدال کسب : سان نیشابوریآی  

  المپیاد ریاضی پایه سوم مدال برنز کسب: یاسمین جاللیان

سومالمپیاد ریاضی پایه مدال برنز کسب : فاطمه علی آبادی  

 

 المپیاد نجوم

رتبه اول استار کاپ و راهیابی به شرکت در المپیاد جهانی نجومپریماه صفریان:   

 

 المپیاد زیست

المپیاد زیست پایه سوم نقره مدال کسب : نسیم برازجانی  

سومالمپیاد زیست پایه  نقره مدال کسب: حسینی سیدالزهرا سادات   

سومالمپیاد زیست پایه مدال برنز کسب : نیلوفر حسینیان  

سومالمپیاد زیست پایه مدال برنز کسب : آنیتا شایق  

 

 المپیاد شیمی

المپیاد شیمی پایه سوم نقرهمدال کسب : نگین رضوی  

المپیاد شیمی پایه سوم برنز مدال کسب :  نوشین میردانیالی  

المپیاد شیمی پایه سوم برنز مدالکسب : آیدا عادلی  

 

 

 

 

 

 

 

 افتخــارات المــــپیاد



1394 -95 سال تحصیلی  

 المپیاد ریاضی

سومالمپیاد ریاضی پایه  طالی  مدال کسب فاطمه سجادی:   

سومالمپیاد ریاضی پایه مدال برنز کسب آیناز افتخار:   

  المپیاد ریاضی پایه سوم مدال برنز کسبنیروانا غریب: 

دومالمپیاد ریاضی پایه مدال برنز کسب : ریحانه شفیع زاده   

)میهمان از اصفهان( پایه سوم ریاضی  المپیاد برنز  مدالکسب : آنیتا میسری   

 المپیاد نجوم

سومالمپیاد نجوم پایه  طال  مدالکسب پریماه صفریان:   

سومالمپیاد نجوم پایه   مدال برنز کسب: صبا پاشایی  

سومالمپیاد نجوم پایه   مدال برنزکسب : مهتاب السادات هاشمی   

سومالمپیاد نجوم پایه مدال برنز کسب : زهرا قدیری  

سومالمپیاد نجوم پایه   مدال برنزکسب : بیتا علی محمدی  

 المپیاد زیست

سوم المپیاد زیست پایه نقره مدال کسب : مینا جلیلوند  

دومالمپیاد زیست پایه برنز  مدال کسب: زهرا سادات حسینی   

دومالمپیاد زیست پایه مدال برنز کسب : مهیا افتخاری   

 المپیاد شیمی

المپیاد شیمی پایه سوممدال طال کسب : بهشاد پوریا ن  

المپیاد شیمی پایه سومنقره  مدال کسب : مرسده حولکی   

 المپیاد فیزیک

المپیاد فیزیک پایه سوم برنز  مدال کسب: فاطمه کریمی   

 المپیاد  ادبی

پایه سوم کشوری نقره مدال کسب : نیکا نیک پور   

 سلولهای بنیادی 

 

پایه سوم کشوری برنز  مدالکسب : یلدا یاقوتی   

 







 

 

 

 


