
 1395-1396  سال تحصیلی -2دستاوردهای پژوهشی دبیرستان فرزانگان 

 گروه مکاترونیک

 

کسب رتبه اول  در بخش آزاد مسابقات  

 2017ایران اپن سال 

   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 - 10   نیکی نزاکتی -9 

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

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

 زهرا ربانی -22  فاطمه هیبتی -21 

 

کسب رتبه اول  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن  

 2017سال 

  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 - 10   نیکی نزاکتی -9 

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

  دیبا عادلی -20  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      

 

شگاه مقام اول در  چهارمین کنفرانس علوم  فنی و مهندسی دان کسب    

 تهران

 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 

 2017کسب رتبه  دوم  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال 

 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  -1

 

   IYPTگروه

  IYPTکشور اتریش  و راهیابی به مسابقات جهانی  PYPT کسب مقام سوم مسابقات 

 روژینا صدیق  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


