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 8931-8931  سال تحصیلی -2دستاوردهای پژوهشی دبیرستان فرزانگان 

 

   IYPTگروه

 کشور لهستان    IYPTسی و دومین دوره مسابقات کسب مقام سوم و مدال برنز در 

 نگاررحیمی  -2      مهسا گرامی منش -1

 کشور مالزی   ICYSکسب  مدال نقرده و   برنز در مسابقات 

 شیما بهرامی -2   مهسا گرامی منش  -1

 
  PYPTکسب مدال نقره در دوازدهمین دوره مسابقات 

 شیما بهرامی  -3   پرنا کرامتی  -2  پانیذ اسدی دهخوار-1
 

  PYPTدر دوازدهمین دوره مسابقات برنز کسب مدال 

 حنانه رضایی -3   حوریسا نوروزی -2   مهسا گرامی منش  -1

 
 گروه شیمی 

 

 کسب رتبه دوم در  چهارمین دوره مسابقات مد کاپ  دانشگاه شهید بهشتی  

 الیزه اشکلکی 

  
 گروه رباتیک 

 

 مقام دوم قهرمانی سوپر تیم ربات فوتبالیست سنگین وزن در دوازدهمین دوره مسابقات جونیورکاپ  کسب 

   عادلخانیدرسا  -4 ساره کامران جباری  -3 آنوشا شریعتی-2 روژان ترابی   -1
 مقام بهترین  و قهرمانی سوپر تیم ربات فوتبالیست سبک وزن   در دوازدهمین دوره مسابقات جونیورکاپ  کسب 

  مهسا ساالریان -4 تارا داالیی  -3 هلیا جعفری فشارکی  -2 سمر نمازی    -1

   نگارهرمزی نصیری  -6  پارمیدا نقی پور  -5
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 گروه مکاترونیک 
 

 کسب مقام سوم ربات مسیریاب  در دوازدهمین دوره مسابقات  جونیور کاپ 

 

 سارا رزمی -4 یاس همسایه دوست   -3 مانلی ستوده -2 فاطمه ابراهیمی    -1

   آناهید خان محمدی  -5
 گروه زیست

 پژوهشگر منطقه یک تهران  کسب رتبه دانش آموز  

 

  اسرا میردیلمی   -3  ملینا گنجی  -2  ملیکا میرکاظمی مود -1

آلواورا بر بیان ژن  –بررسی اثر نانو الیاف ژالتین »» با ارائه پروژه کسب رتبه برتر استانی در بیست امین جشنواره جوان خوارزمی

 ««کالژن در فیبروبالست موشی

 زهرا آقایی  

با ارائه مقاله در سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد و انتخاب مقاله به عنوان ده مقاله برتر    ”EZAMA“کسب دیپلم افتخار  

 ««کمپ ترک اعتیاد نمک »» با ارائه پروژه 

 سریرا دالوند -2  صبا عشقی -1

 مغز و اعصاب  گروه

 Brain Beeکشوری   در مسابقات مدال طالی   کسب 

 هلیا محمدقاسمی  -1
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 المپیاد ریاضی

  کشوریطال  کسب مدالنگار باباشاه : 

کشورینقره  کسب مدالغزل حسینی :   

کشوری برنز کسب مدالهستی کریمی :   

  

 المپیاد نجوم

کشورینقره  کسب مدالمبینا قاسمی :   

کشورینقره  کسب مدالزهرا ملکی:   

کشوری برنز مدالکسب پرنیان شکری :   

  

 المپیاد زیست

کشوریطال  کسب مدال سنا قربانی :  

کشوری برنز کسب مدال تارا اسدی :  

  

 المپیاد شیمی

کشوری برنز کسب مدال مائده عبدی :  

کسب دیپلم افتخارگلسا مهرابی:   
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 8931-8931  سال تحصیلی -2ستاوردهای پژوهشی دبیرستان فرزانگان د

 گروه مکاترونیک

 2181کسب رتبه اول  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال 

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

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

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

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

 

کسب مقام استانی در نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی  

 مونا حاجی محمدی  -3  یاسمن احمدی  -2  دریا تقوی نژاد  -1

 
 گروه شیمی 

 

 جشنواره جوان خوارزمی  نوزدهمین نی در کسب مقام استا 

 کوثر معاصر  -2   مرضیه شادپور  -1

 جشنواره جوان خوارزمی  نوزدهمین کسب مقام استانی در 

 فاطمه گوهری  -2   شیدا خندان -2

  دریافت گواهی ثبت اختراع 

 بهشاد پوریان  -3  نارون جاللیون  -2   شیدا مقدسی بروجردی  -1

 

 نانو  گروه

 جوان خوارزمیکسب مقام شایسته تقدیر کشوری در نوزدهمین جشنواره 

 ملیکا میرکاظمی مود    -1

 

 گروه زیست و کشاورزی  

 کسب مقام شایسته تقدیر کشوری در نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 
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 زینب منتظری -2   سارا موسوی  -1

 گروه هنر
 

 کسب مقام استانی در نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی    

 آیدا محمدی  - 1

 

 
 

   IYPTگروه

 کشور اتریش  AYPT مسابقات چهارم   کسب مقام 

 تارا شمشکی -1

 

   (PYPY)کسب مدال طال در یازدهمین دوره مسابقات فیزیکدانان جوان 

 مریم شریفیان  -3   آدرینا قاسم -2  نگار رحیمی  -1

 

   (PYPY)در یازدهمین دوره مسابقات فیزیکدانان جوان  برنز کسب مدال 

 

 سپیده نادری  -3  مبینا بیات  -2  تارا شمشکی   -2

 

 مغز و اعصاب  گروه

 Brain Beeکسب مقام چهارم کشوری   در مسابقات 

 هلیا محمدقاسمی  -1
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 المپیاد ریاضی

کشوری برنز کسب مدالهلیا یزدان یار :   

 المپیاد نجوم

کشورینقره  کسب مدال گلتا  صفری :  

کشورینقره  کسب مدالزهرا بحری :   

 المپیاد زیست

کشوریطال  کسب مدالفاطمه علی اصغرپور :   

 المپیاد شیمی

کشوری برنز کسب مدالگالره عبدالملکی :   

 المپیاد فیزیک

کشوری برنز کسب مدال یگانه طاهری  :  
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 8931-3189  سال تحصیلی -2دستاوردهای پژوهشی دبیرستان فرزانگان 

 گروه مکاترونیک

 

کسب رتبه اول  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال 

2181 

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

  آیدا علی باقری-8 انمحدثه عابدی -7   گالب صرامی - 6  مهدیه رضابخش -5 

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

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

 دیبا عادلی -21 نگار طائرقدسی-19 مبینا شیروانی -18   نیکا زرین اقبال - 17

 زهرا ربانی -22  یفاطمه هیبت -21 

 

 2181ل کسب رتبه اول  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سا 

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

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

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

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

  دیبا عادلی -21  نگار طائرقدسی-19 مبینا شیروانی -18   نیکا زرین اقبال - 17

 زهرا ربانی -22  فاطمه هیبتی -21 

 

 کسب استانی در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی    

  زهرا عابدیان -3  مهسا مجاور -2  نهاله فاطمی  -1      

 

 مقام اول در  چهارمین کنفرانس علوم  فنی و مهندسی دانشگاه تهران کسب    

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

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

 

  گروه رباتیک 

 2181کسب رتبه  دوم  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال 
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 رزاق نژاد   فاطمه  -4  مائده ریاحی  -3   فاطمه رضایی بدر  - 2    آیدا احمدی  -1

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

 گروه شیمی 
 

 کسب مقام استانی در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی  

 

 بهاره میرمهدی  -2  مهتاب بیگ وردی  -1

 

 گروه فیزیک 

 کسب مقام استانی در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی  

 روژینا صدیق  -2

 

   IYPTگروه

  IYPTو راهیابی به مسابقات جهانی  کشور اتریش  PYPT کسب مقام سوم مسابقات 

 روژینا صدیق  -2
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 المپیاد ریاضی

کسب مدال  کشورینیشابوری آیسان نقره    

کسب مدال  کشورییکتا محمدی مریم نقره    

کسب مدال    کشوریبرنز جاللیان یاسمین

کسب مدال    کشوریبرنز آبادی علی فاطمه

 

 المپیاد زیست

کشوریکسب مدال سیدالحسینی زهراسادات نقره   

کشوریکسب مدال برازجانی نسیم نقره   

کشوریبرنز کسب مدال شایق آنیتا    

کشوریبرنز کسب مدال حسینیان نیلوفر   

 

 المپیاد شیمی

کشوریکسب مدالرضوی  نگین نقره   

کشوریبرنز کسب مدال میردانیالی نوشین   

کشوریبرنز کسب مدال عادلی آیدا    
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 8931-8931سال تحصیلی -2دستاوردهای پژوهشی دبیرستان فرزانگان 

 گروه مکاترونیک

 2181کسب رتبه اول  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال    

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

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

 2181کسب رتبه اول  در بخش سوپر تیم  مسابقات  ایران اپن سال      

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

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

 2181کسب مقام چهارم ربات فوتبالیست  سبک وزن در  مسابقات  ایران اپن سال 

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

 2181کسب 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

 کسب مقام ششم  کشوری درهفدهمین  جشنواره خوارزمی  

              شیدا مقدسی  -2              کیمیا جوادی-1

 کسب مقام استانی  در هفدهمین جشنواره خوارزمی 

 دالرام غباری -3  لیال داداشی  -2    کیمیا فرقانی -1

   8931سال   PYPTکسب مقام سوم مسابقات 

  کشور اتریش(  IYPTروژینا صدیق ) منتخب کشوری  برای مسابقات  -1

  کشور رومانی  (  ICYSمحدثه مطلوب)منتخب کشوری  برای مسابقات  -2

 کشور رومانی  (  ICYSکشوری  برای مسابقات  مشکات صدر )منتخب -3

 کشور اتریش   IYPTکسب مقام سوم مسابقات 

 روژینا صدیق  -3

 گروه هنر 

 کسب مقام استانی  در هفدهمین جشنواره خوارزمیدارو  نوش

 ریحانه جوادزاده -1

 گروه ریاضی  

 31کسب دیپلم افتخار کشور روسیه سال   مسابقات تورنمنت ریاضی

 آوین دادوند -3آرمیتا کاظمی                                   -2یاسمین جاللیان                                -2

  چین کسب مدال برنز در کشور  IMCمسابقات 

 یاسمین جاللیان -1
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 المپیاد ریاضی

المپیاد ریاضی پایه سوممدال  طالی  کسب فاطمه سجادی:   

المپیاد ریاضی پایه سوممدال برنز کسب آیناز افتخار:   

  المپیاد ریاضی پایه سوم مدال برنز کسبنیروانا غریب: 

المپیاد ریاضی پایه دوممدال برنز کسب ریحانه شفیع زاده :   

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

 المپیاد نجوم

المپیاد نجوم پایه سوممدال طال  کسب پریماه صفریان:   

المپیاد نجوم پایه سوممدال برنز   کسبصبا پاشایی:   

المپیاد نجوم پایه سوممدال برنز  کسب مهتاب السادات هاشمی :   

پایه سومالمپیاد نجوم مدال برنز کسب زهرا قدیری:   

المپیاد نجوم پایه سوممدال برنز  کسب بیتا علی محمدی:   

 المپیاد زیست

المپیاد زیست پایه سوممدال نقره  کسب مینا جلیلوند:   

المپیاد زیست پایه دوممدال برنز  کسبزهرا سادات حسینی :   

المپیاد زیست پایه دوممدال برنز کسب مهیا افتخاری :   

 المپیاد شیمی

المپیاد شیمی پایه سوممدال طال کسب بهشاد پوریا ن:   

المپیاد شیمی پایه سوممدال  نقره کسب مرسده حولکی :   

 المپیاد فیزیک

المپیاد فیزیک پایه سوممدال برنز   کسبفاطمه کریمی :   

 المپیاد  ادبی

کشوری پایه سوممدال نقره  کسب نیکا نیک پور :   

 سلولهای بنیادی 

 

 کشوری پایه سوممدال برنز  کسب یلدا یاقوتی : 

8931-31افتخارات المپیاد سال تحصیلی   
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 المپیاد ریاضی

المپیاد ریاضی پایه سوممدال نقره  کسبفاطمه قاسمی:   

المپیاد ریاضی پایه دوممدال نقره کسب فاطمه سجادی:   

المپیاد ریاضی پایه سوممدال برنز  کسبغزل کاظمی:   

المپیاد ریاضی پایه سوممدال برنز کسب غزاله کاظمی:   

المپیاد ریاضی پایه دوم مدال برنز کسب آیناز افتخار:   

(المپیاد ریاضی پایه سوم)مهمان از اصفهانمدال برنز کسب فائزه نصیری:   

 المپیاد نجوم

المپیاد نجوم پایه دوممدال نقره کسب پریماه صفریان:   

 المپیاد زیست

المپیاد زیست پایه سوممدال طال کسب صبا کاتبیان:   

المپیاد زیست پایه سوممدال نقره  کسبزهرا امین زاده:   

المپیاد زیست پایه سوممدال برنز کسب مینا میرزاده:   

 المپیاد شیمی

المپیاد شیمی پایه سوم مدال طال کسب ملیکا حاجی محمدی:   

 المپیاد فیزیک

المپیاد فیزیک پایه سوممدال نقره  کسبآرمینه رضا قلی الالنی:   

 المپیاد هندسه

کشوریمدال طالی کسب ریحانه شفیع زاده:   

کشوریمدال برنز  کسبفاطمه علی آبادی:   

کشوریمدال برنز  کسبیاسمین جاللیان:   

 کشوری در سطح پیشرفتهمدال برنز کسب فاطمه سجادی: 

 
 
 
 
 

8939-31افتخارات المپیاد سال تحصیلی   
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 8932-8939 سال تحصیلی -2دبیرستان فرزانگان پژوهشی  دستاوردهای

 گروه روباتیک:

 کسب مقام اول جهانی کشور برزیل روبات فوتبالیست لیگ الف 

 مریم کریمی  .1

 کسب مقام اول در مسابقات شهرداری منطقه یک تهرانروبات فوتبالیست لیگ الف 

 غزاله کاظمی .1

 غزل کاظمی  .2

 فاطمه قاسمی  .3

 مریم کریمی  .4

 مسابقات ایران اپن کسب سوم  درروبات فوتبالیست لیگ الف 

 غزاله کاظمی .1

 غزل کاظمی  .2

 فاطمه قاسمی  .3

 مریم کریمی .4

 گروه شیمی:

  کسب رتبه چهارم کشوری جشنواره خوارزمی ساخت پاکت انتی باکتریال نگهداری مواد غذایی

 مهتاب بیگوردی  .5

 بهاره میرمهدی .6

 گروه کامپیوتر

 کسب مقام اول استانی در جشنواره خوارزمی تشخیص سبقت غیرمجاز  

 نیکناز جاهدمنش  .7

 مهدیس تاجداری  .8

 گروه مکاترونیک

 کسب مقام اول کشوری در مسابقات ایران اپنساخت دستگاه توانبخشی  

 مهسا بخشنده .1

 آ پانته نیا حسن .2

 هلیا ریوند .3

 رعنا هاشمی فضل .4

 سارا محمدی .5

 ریحانه واحدی .6

 شمس گیسو .7

 نژاد احمد فاطمه .8

  پورحافظی نسترن .9
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 شبنم اردالن شجاع .11

 شیوا فراهانی فرمهینی .11

 سارا پور کاشفی .12

 شهرزاد کیانی .13

 گروه فیزیک

 

  کسب رتبه دوم در مسابقات بین المللی کشور اتریش  AYPTمسابقات 

  پوررحیمی مطهره .1

 غزل تفقدی .2

 پردیس رافعی .3
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 المپیاد فیزیک

 کشوریطالی کسب مدال الهه احمدی 

 زیست المپیاد 

 کشوریطالی کسب مدال  دینا موسوی 

 کشوری  نقره کسب مدال الهه رادمهر

 کشوری برنزکسب مدال  مونا استوار

 کشوری برنزکسب مدال  زهرا فتحی

 کشوری برنزکسب مدال  رژین عباسی

 شیمی المپیاد 

 کشوری نقره  کسب مدال ملیکا حاج محمدی 

 نجوم المپیاد 

 کشوری نقرهکسب مدال  عارفه عبقری 

 

 

 

 

 

 

 

 

8932-39افتخارات المپیاد سال تحصیلی   
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  8389-2893 سال تحصیلی -2دبیرستان فرزانگان پژوهشی  دستاوردهای
 

 

 گروه روباتیک:

 کشوری در مسابقات ایران اپن کسب مقام چهارملیگ الف روبات فوتبالیست 

 آوا ایران منش .9

 الهه احمدی .11

 آوا برارزاده .11

 عمرانیآوا  .12

 

 گروه شیمی:

کسب رتبه سوم کشوری در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی سال  ساخت پالستیک زیست تخریب پذیر با طرحی نو

8938 

 .گالره پوستی زاده1

 .ساحل شفیعی2

 

کسب رتبه  تهیه کربن اکتیو از پوست پسته با استفاده از سولفوریک اسید برای جداسازی ملکولهای گازی در پتروشیمی

 8938کشوری در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی سال  پنجم
 

 مهتاب طوالنی .1

 نسیم نصرتی نیا .2

 آذین ذوالفقاری .3

 

مدال کسب  تهیه کربن اکتیو از پوست پسته با استفاده از سولفوریک اسید برای جداسازی ملکولهای گازی در پتروشیمی

 طال در مسابقات جهانی ژنو سوئیس
 

 طوالنیمهتاب  .1

 نسیم نصرتی نیا .2

 آذین ذوالفقاری .3

 

 طراحی و ساخت سپر هوشمند ترکیبی با استفاده از سیاالت غیر نیوتنی و اجسام متخلخل به منظور کاهش تکانه در تصادف

 کسب مدال نقره در مسابقات جهانی ژنو سوئیس
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 هساره مرادی  .1

 سبا عبدلی .2
 

 گروه کامپیوتر

 8938در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی سال  استانیاول کسب رتبه جزوه بردار هوشمند 

 ایلناز علوی

 گروه مکاترونیک

 کشوری در مسابقات ایران اپن اولکسب مقام  سامانه جامع مدیریت خدمات شهری

 زینب رضوانی .1

 خاطری   زینب .2

 غزل قربانی .3

 سان جعفر زاده آی .4

 اندیشه آزاد .5

 نیوشا موسوی .6

 فاطمه زردبانی .7

 ثمین صبور روح .8

 کیمیا مذهب یوسفی .9

 نگین عزیزی .11

  

 گروه فیزیک

  کشور اتریش  کسب رتبه سوم در مسابقات بین المللی AYPTمسابقات 

 مژده یدا...ی خالص
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  8931-8938 سال تحصیلی -2دبیرستان فرزانگان پژوهشی  دستاوردهای
 

 

 گروه روباتیک:.1

 8931سال  سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمیاستانی در  8کسب رتبه  2*2روبات فوتبالیست 

 پرنیان قنبری .1

 راضیه آریان .2

 8931در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال  کشوری 1کسب رتبه  2*2روبات فوتبالیست 

 پرنیان قنبری .1

 راضیه آریان.  2

 8931سال  استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 2کسب رتبه  1*1روبات فوتبالیست 

 .نسترن خدابنده لو1

 .پرستو اشتری2

 .صهبا ایروانی منش3

 .گراناز عادل4

 8931سال  استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 2رتبه  کسب 1*1روبات فوتبالیست 

 آوا عمرانی .1

 آوا برارزاده .2

 رومینا نعیمی .3

 زهرا انصاری .4

 8931در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال  کشوری 1رتبه  کسب 1*1روبات فوتبالیست 

 آوا عمرانی .1

 آوا برارزاده .2

 رومینا نعیمی .3

 زهرا انصاری .4

 8931سال  در مسابقات فرزانگان کاپ 2کسب رتبه  2*2روبات فوتبالیست 
 

 آوا عمرانی .1

 آوا برارزاده .2

 زهرا انصاری .3
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 8938سال  کشوری در مسابقات ایران اپن  2کسب رتبه  2*2روبات فوتبالیست 

 آوا عمرانی .1

 آوا برارزاده .2

 زهرا انصاری .3

 8938سال  کشوری در مسابقات ایران اپن 1کسب رتبه روبات امداد گر پیشرفته

 آوا ایران منش  .1

 الهه احمدی .2

 کشور مکزیک 2182اول بهترین ارائه در مسابقات روبوکاپ  رتبهکسب  روبات فوتبالیست

 نسترن خدابنده لو .1

 .پرستو اشتری2 .13

 ایروانی منش.صهبا 3 .14

 آوا ایران منش .15

 الهه احمدی .16

 آوا برارزاده .17

 زهرا انصاری .18

 آوا عمرانی .19

 .گروه شیمی2

 8931سال  استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 2کسب رتبه  کربن اکتیو

 .آذین ذوالفقاری پور1

 .مهتاب طوالنی2

 .نسیم نصرتی نیا3

سال  استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 9کسب رتبه نیوتنیارتقاء ایمنی خودرو با استفاده از سیاالت غیر 

8931 

 .هساره مرادی1

 .سبا عبدلی2

در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال کشوری  1کسب رتبه ارتقاء ایمنی خودرو با استفاده از سیاالت غیر نیوتنی

8931 

 .هساره مرادی1

 .سبا عبدلی2

 .گروه کامپیوتر3

 8931سال  استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 2کسب رتبه  کامپیوتر با چشمکنترل موس 

 .کیانا مستغاثی1
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 .ساناز ابرازی2

 

 1391سال  کسب رتبه برتر منطقه در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی تنظیم آینه ماشین

 .آیناز طالب زاده1

 .مریم حجتی2

جوان  کسب رتبه برتر منطقه در سیزدهمین جشنواره رانندگی و صدور جریمهسامانه تشخیص اتوماتیک برخی تخلفات 

 1391سال  خوارزمی

 .آیسان نجاری1

 .شکیبا شه بندگان2

 .گروه ریاضی4

 8931سال  استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 9کسب رتبه ن موضوع مقاله به صورت آمارییتعی

 .الهه حکیمی     1

 کسب رتبه برتر منطقه در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی مجذور فاصله رابطه عکس دارند.بررسی توابعی که با 

 1391سال 

 .شیرین حاج امین شیرازی1

 8931سال  کسب رتبه اول منطقه در مرحله اول آزمون ریاضی سنجه

 نگار نجاتی .1

 فرزانه احسانی .2

 یوسفمذهب کیمیا  .3

 . گروه فیزیک5

 8931سال کسب رتبه سوم در پنجمین مسابقات بین المللی فیزیکدانان جوان ایران  PYPTمسابقات 

 سبا کابلی نژاد .1

 فاطمه زرد بانی .2

 کیمیا کالنتری .3

 

  کشور اتریش  کسب رتبه سوم در مسابقات بین المللی AYPTمسابقات 
 کیمیا کالنتری

  گروه مکاترونیک.6

 8938سال  کشوری در مسابقات ایران اپن  2کسب رتبه  خانه هوشمند

 سارا نوری زاده  .1
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 غزاله شاهسون .2

 سها حاجی فتحعلی .3

 مائده صلح جو .4

 سبا کابلی نژاد .5

 فاطمه افراسیابی .6

 پرستو سمندی .7

 زهرا منوچهری .8

 عطیه زارع .9

 گلبرگ یگانه .11

 زهرا پژم  .11

 رویا گلریز .12

 پریشاد بهنام قادر .13

 آمنه محسن خیام .14

 گیتا سر افراز .15

 پریسا حکمت نژاد .16

 مقدم مریم بختیاری .17

 فاطمه نیکخو .18

 کسب رتبه سوم استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی هوشمند سازی سیستم تهویه

 مقدم مریم بختیاری .1

 فاطمه نیکخو .2
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8931-38 افتخارات المپیاد سال تحصیلی  

 المپیاد زیست

 کشورینقره ی کسب مدال  دینا موسوی

 کشورینقره ی کسب مدال  زهرا ابرهیم سلطانی

 

 
 

 

  8913-8931 سال تحصیلی -2دبیرستان فرزانگان پژوهشی  دستاوردهای

 گروه روباتیک.1

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

 .نسترن خدابنده لو1

 .پرستو اشتری2

 .گراناز عادل3
 .صهباایروانی منش4

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

 پرنیان قنبری1.
 راضیه آریان2.

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

 .زهرا انصاری1

 .رومینا نعیمی2

 .پریزاد کوشکی3

 گروه نجوم.2

  شبیه سازی بهمن های هوایی گسترده با استفاده ازCORSIKA ی خوارزمی ی استانی جشنوارهمرحله راهیابی به .و بررسی توزیع آنها

 1391سال 
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 هلیا اردویی .1

 گروه مکاترونیک.3

 .شرکت در مسابقات ایران اپن هوشمند سازی سیستم سرمایش مرکزی بر اساس چیدمان ساکنین 

 فاطمه نیکخو.1

 .مریم بختیاری مقدم2

 

 1391سال ی خوارزمی جشنواره کشوریی مرحله راهیابی به.هوشمند سازی سیستم سرمایش مرکزی بر اساس چیدمان ساکنین 

 .فاطمه نیکخو1

 .مریم بختیاری مقدم2

 گروه فیزیک.4

گیری در نوزدهمین  کسب نامزدی بهترین ارائه و جایزه بهترین نتیجه. بررسی صدای ایجاد شده از لیوان پالستیکی

 1391گردهمایی انجمن فیزیک ایران در سال 

 .سحر دره شیری1

 .سمن فالح سلطانی2

 دالرام پویا بهار.3

 .نازنین حیدری4

 1391سال  IYPTکسب رتبه هفتم کشوری در مسابقات . فیزیکمسابقات 

 

 .سمن فالح سلطانی1

 .دالرام پویا بهار2

 .ترانه گودرزیان3

 .کیانا سبزه ای4

 .فاطمه اسدی5

 .سارا مس چی6

 .مهدیه کاویانی پور7

 .گیلدا ذوالفقاری8

 .گلبرگ یگانه9

 وه شیمی.گر5

 1391. کسب رتبه یک استانی سال کارگاهی شیمی-مسابقات آزمایشگاهی

 مهرافشان قلی جعفری1.
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 المپیاد فیزیک

 کشوریطالی کسب مدال  نیلوفر خوش سیر

 المپیاد نجوم

 و برنز جهانی  کشوریطالی کسب مدال  سارا علیقلی زاده صفری

 المپیاد ادبیات

 کشوری طالی کسب مدال زینب روحانی

 کشوری نقره یکسب مدال  سپیده خاضعی

 کشوری نقره یکسب مدال  سبا فالح

 کشوریبرنز کسب مدال  امینه علیخانی

 کشوریبرنز کسب مدال  ساناز ابرازی

 

 المپیاد ریاضی

 کشوری نقره یکسب مدال  هدی آقایی

 

 المپیاد زیست

 کشوری نقره یکسب مدال   یاسمن مهدویه

 المپیاد شیمی 

 کشوریبرنز کسب مدال  مهر افشان قلی جعفری

 کشوری برنزکسب مدال  سارا اسفندیار پور

 

 

 

 

 

8913-31افتخارات المپیاد سال تحصیلی   
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 گروه روباتیک .1

 

 کسب رتبه چهارم کشوری جشنواره خوارزمی.2×2روبات فوتبالیست 

 

 پرنیان قنبری .1

 راضیه آریان .2

 گروه هاور کرافت .2

 

 .رکورد  -1389فروردین  مسابقات هوا فضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1ی کسب رتبهطراحی و ساخت هاورکرافت باربر

 کیلوگرم(  45کشوری هاورکرافت در برداشتن وزنه) 

 

 .1389تیر در مسابقات هوا فضای دانشگاه صنعتی شریف 1ی کسب رتبهشرکت وطراحی و ساخت هاورکرافت باربر 

 
  .1389سال ی خوارزمی ی استانی جشنوارهمرحلهراهیابی به طراحی و ساخت هاورکرافت باربر 

 
 زینب سبحانی .1

 مرضیه جمالی .2

 راضیه جمالی .3

 فاطمه صفری .4

 

 .1389سال ی خوارزمی ی استانی جشنوارهمرحله راهیابی به طراحی و ساخت هاورکرافت کنترل شونده 

 
 معصومه رضایی .1

 گروه بالن .3

 
  فروردین در مسابقات هوافضای دانشگاه صنعتیامیرکبیر 2ی کسب رتبهشرکت و طراحی و ساخت بالن کنترل شونده درون سالن

1389 

 

  تیر در مسابقات هوا فضای دانشگاهصنعتی شریف 1ی کسب رتبهو شرکت طراحی و ساخت و ارتقاء بالن کنترل شونده درون سالن

1389 

 

  1389سال کسب رتبه اول استانی جشنواره خوارزمیطراحی و ساخت و ارتقاء بالن کنترل شونده درون سالن 

 

 

 دستاوردهای پژوهشی دبیرستان فرزانگان 2- سال تحصیلی 8911-8913
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 راضیه آریان .1

 پرنیان قنبری .2

 هلیا کمال .3

 ابرازیساناز  .4

 زهرا آرام .5

 نیلوفر خوش سیر .6

 نیلوفر میهن گیر  .7

 گروه نجوم  .4

 1389سال ی خوارزمی ی استانی جشنوارهمرحله راهیابی به .بررسی تاثیر میدان مغناطیسی زمین در توزیع پرتوهای کیهانی 

 هلیا اردویی .2

 

 گروه شیمی .5

 

 1389سال ی خوارزمی جشنواره ی استانیمرحله راهیابی به . ی چغندر قندتولید هیدروژن از تفاله 

 
 زادهعطیه هاشم .1

 

 گروه کامپیوتر  .6

 

  .1389سال ی خوارزمیجشنواره کسب رتبه پنجم کشوریاتوماسیون هوشمند سالن امتحانات 

 مهشید دشتی شکوهی .1

 نفیسه صداقتی .2

 1389سال ی خوارزمی ی استانی جشنوارهمرحله راهیابی به .  تشخیص چهره 

 سارا جهرمی .1

 گلنراقیفرناز  .2

 .1389سال ی خوارزمی ی استانی جشنوارهمرحله راهیابی به تشخیص سایز لباس 

 سبا فالح .1

 آیدا شفیعی .2

 گروه پل ماکارونی .7

  1388ی  سوم مسابقات پل ماکارونی فراوا اسفندکسب رتبهشرکت و 

 پانیذ جهان گیری -1

 زهرا پژم -2

 صدف شوهانی -3

 زهرا صفریان -4

 مهتاب قدیمی -5

 پرستو شهسواری -6

 اعتصامیناهید  -7
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 دستاوردهای پژوهشی دبیرستان فرزانگان 2- سال تحصیلی 8911-8911
 

 گروه روباتیک .1

 
   .1388شرکت در جشنواره جوان خوارزمی سال طراحی و ساخت روبات تعقیب خط  

 پرنیان قنبری .1

 راضیه آریان .2

 مهرافشان قلی جعفری .3

 شیدا فالح مشفق .4

 گروه کامپیوتر .2

 

 1388سال  کشوری در جشنواره جوان خوارزمی 1ی کسب رتبهشرکت و  راهنمایی.های کنترل هوشمند چراغ  

 

 مهرافشان قلی جعفری .1

 فاطمه کرمانی .2

 فرشته بیات .3

 میکروجت گروه .3

  1388فروردین  در مسابقات هوا فضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2ی کسب رتبهشرکت و طراحی و ساخت میکروجت. 
 شقایق جمالی  .1

 . بهار جاراللهی  .2

 یلدا ضرغامی  .3

 الهه قاسمی  .4

 هلیا اردویی .5

 گروه ریاضی4

 1387مشهد اسفند  یادواره شهید رضا صادقی 1ی کسب رتبهشرکت وها. بررسی سختی پازل 

 
 شیرین شیرازی .1

 فرنوش صفایی .2

 فوژان صفایی .3

 سارا عمرانی .4

  .1387مشهد اسفند  یادواره شهید رضا صادقی 2ی کسب رتبهشرکت و معرفی یک بازی دو نفره 

 محیا شهابی .1

 مهسا علوی .2

 


