
 

 افتخارات ایران اپن

 سال تحصیلی 1396-97  

 2017مسابقات  ایران اپن سال کسب رتبه اول  در بخش آزاد 

  میترا بهرامی-4 نگار عنابستانی  -3 نگین عنابستانی  -2  بهار اسکندری کیا    -1

 ساینا فروغی -8 حسینی شیدا -7  نسترن غیاثی  – 6   روژان ترابی  -5 

 میشا محمدی  – 12  آنوشا شریعتی – 11  ملیکا گیوی  – 10  سارینا خالد زاده -9 

 درنا مقیمی -16  نازگل عزیزی – 15 فریمهر مشیری – 14   شادی شکری -13

 سال تحصیلی 1395-96  

 2017کسب رتبه اول  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال 

     جمالی پریسا-4  جارالهی سایه -3  اسالمی حوریه -2 طباطبایی احمدی یاسمن-1

  باقری علی آیدا-8 عابدیان محدثه -7   صرامی گالب - 6  رضابخش مهدیه -5

  سیحون آنیتا - 12  خسروی محدثه - 11 نژاد تقوی دریا - 10   نزاکتی نیکی -9 

 محمدی حاجی مونا-16  بزرگی سپینا - 15 راحمدپو مینا - 14    موذن ضحی-13

 عادلی دیبا -20 طائرقدسی نگار-19 شیروانی مبینا -18   اقبال زرین نیکا - 17

 ربانی زهرا -22  هیبتی فاطمه -21 

 2017کسب رتبه اول  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال  

  جمالی پریسا-4  جارالهی سایه -3  اسالمی حوریه -2 طباطبایی احمدی یاسمن-1

  باقری علی آیدا-8 عابدیان محدثه -7   صرامی گالب - 6  رضابخش مهدیه -5 

   سیحون آنیتا - 12  خسروی محدثه - 11 نژاد تقوی دریا - 10   نزاکتی نیکی -9 

  محمدی حاجی مونا-16 بزرگی سپینا - 15 ر احمدپو مینا - 14    موذن ضحی-13

  عادلی دیبا -20  طائرقدسی نگار-19 شیروانی مبینا -18   اقبال زرین نیکا - 17

 ربانی زهرا -22  هیبتی فاطمه -21 

 2017در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال   دوم کسب رتبه 

   نژاد رزاق فاطمه  -4   ریاحی مائده -3    بدر رضایی فاطمه - 2     احمدی آیدا -1

 حیدری نغمه -7 ذوالقدر محدثه -6  رستمی ملیکا - 5  



 

 سال تحصیلی 1394-95

 

 2016کسب رتبه اول  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال    

 فاطمه مقیسه   -4  مهسا مجاور -3  نهاله فاطمی  -2             ینی صبا ام-1

   ماهوش سیاوش پور-8  سوگول روان همدانی -7  زهرا عابدیان -6  غزل قربانی  -5

  

 2016کسب رتبه اول  در بخش سوپر تیم  مسابقات  ایران اپن سال  

 فاطمه مقیسه   -4  مهسا مجاور -3  نهاله فاطمی  -2             امینی  صبا-1

  ماهوش سیاوش پور-8  سوگول روان همدانی -7  زهرا عابدیان -6  غزل قربانی  -5

   

 2016کسب مقام چهارم ربات فوتبالیست  سبک وزن در  مسابقات  ایران اپن سال 

 نگین درخشان -4 نیوشا جورابلو -3  نرگس خلجی   -2             مهبان قلی جعفری -1

 

 2016کسب رتبه دوم سوپر تیم ربات فوتبالیست  سبک وزن در  مسابقات  ایران اپن سال 

 نگین درخشان -4  نیوشا جورابلو -3  نرگس خلجی   -2             مهبان قلی جعفری -1

 

 3139-49سال تحصیلی 

 94ایران اپن سال  مسابقات کسب رتبه اول 

کیمیا فرقانی                   -5هدیه سهراب پور             -4کیمیا جوادی              -3شیدا حسینی              -2مونا سلیقه راد             -1

 مهسا حاج عبدالعلی -7لیال داداشی            -6

 94مسابقات ایران اپن سال  سوم کسب رتبه  

 

  فرقانی کیمیا -4   یارندی  سادات یلدا -3 اسمعیلی ساغر - 2  عبداللهی حاج مهسا -1

 حسن حاجی نیکا-8  سلیمانی درسا -7  غباری دالرام-6    داداشی لیال -5

 آرام مرضیه -10   رجبی کیمیا -9

 2139-39سال تحصیلی 

 گروه رباتیک

 کسب سوم  در مسابقات ایران اپنروبات فوتبالیست لیگ الف 

 مریم کریمی -4   فاطمه قاسمی   -3   غزل کاظمی   -2  غزاله کاظمی -1

 



 

 گروه مکاترونیک

 کسب مقام اول کشوری در مسابقات ایران اپنساخت دستگاه توانبخشی  

 رعنا فضل هاشمی  -4  هلیا ریوند -3  پانته آ حسن نیا  -2   مهسا بخشنده  -1

 فاطمه احمدنژاد  -8 گیسو شمس -7  ریحانه واحدی  -6  سارا محمدی   -5

 فراهانی فرمهینیشیوا   -11 اردالن شجاعشبنم  -10  پورحافظی نسترن -9

 شهرزاد کیانی  -13   پور کاشفیسارا  – 12
 

 1391-92سال تحصیلی 
 

 گروه روباتیک:

 کسب مقام چهارم کشوری در مسابقات ایران اپنروبات فوتبالیست لیگ الف 

 عمرانیآوا  -4 آوا برارزاده -3 الهه احمدی-2 آوا ایران منش -1

 

 :گروه مکاترونیک

 کسب مقام اول کشوری در مسابقات ایران اپنسامانه جامع مدیریت خدمات شهری 

 آی سان جعفر زاده -4  غزل قربانی -3  خاطری   زینب  -2  زینب رضوانی -1

 ثمین صبور روح -8 فاطمه زردبانی -7  نیوشا موسوی -6  اندیشه آزاد -5

 نگین عزیزی -10 کیمیا مذهب یوسفی -9

 

 1390-91سال تحصیلی 

 .گروه روباتیک:1

 1391کشوری در مسابقات ایران اپن سال   2کسب رتبه  2*2روبات فوتبالیست 

 زهرا انصاری -3  آوا برارزاده  -2  آوا عمرانی .1

 1391کشوری در مسابقات ایران اپن سال  4کسب رتبه روبات امداد گر پیشرفته

 احمدی الهه  -2   آوا ایران منش  -1

 کشور مکزیک 2012کسب رتبه اول بهترین ارائه در مسابقات روبوکاپ  روبات فوتبالیست

 صهبا ایروانی منش -3   پرستو اشتری -2  نسترن خدابنده لو - 1

 آوا برارزاده  -6  الهه احمدی -5   آوا ایران منش -4

 آوا عمرانی -8   زهرا انصاری -7



 

 1391کشوری در مسابقات ایران اپن سال   2کسب رتبه  خانه هوشمند

 مائده صلح جو  -4 سها حاجی فتحعلی -3 غزاله شاهسون -2   سارا نوری زاده -1

 زهرا منوچهری -8  پرستو سمندی-7 فاطمه افراسیابی -6  سبا کابلی نژاد -5

 رویا گلریز-12   زهرا پژم  -11 گلبرگ یگانه- 10   عطیه زارع -9

 پریسا حکمت نژاد-16 گیتا سر افراز -15 آمنه محسن خیام -14 قادرپریشاد بهنام  -13

 فاطمه نیکخو -18   مریم بختیاری مقدم -17

 

 سال تحصیلی 1389-90

 .گروه روباتیک1 

 کسب رتبه سوم کشوری ربات سبک وزن در مسابقات ایران اپن2*2روبات فوتبالیست 

 صهباایروانی منش -4 عادل.گراناز -3  پرستو اشتری -2 نسترن خدابنده لو -1

 در مسابقات ایران اپن Aکسب رتبه پنجم کشوری ربات سنگین وزن لیگ 2*2روبات فوتبالیست

 راضیه آریان -2    رنیان قنبریپ -1

 در مسابقات ایران اپنBکسب رتبه پنجم کشوری ربات سنگین وزن لیگ 2*2روبات فوتبالیست 

 پریزاد کوشکی -3   رومینا نعیمی -2   زهرا انصاری - 1
 


