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 1396-1397سال تحصیلی  افتخارات جهانی

 المپیاد نجوم

کسب مدال نقره جهانیپریماه صفریان   

 گروه فیزیک

 کشور اتریش  AYPT کسب مقام  چهارم  مسابقات 

 تارا شمشکی -1

 1394-1395سال تحصیلی افتخارات جهانی

 گروه فیزیک

   1395سال   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  -4

 گروه ریاضی 

 94کسب دیپلم افتخار کشور روسیه سال   ریاضی مسابقات تورنمنت

 آوین دادوند -3آرمیتا کاظمی               -2یاسمین جاللیان                  -1

  چین کسب مدال برنز در کشور  IMCمسابقات 

 یاسمین جاللیان -1

 المپیادهندسه

کسب مدال نقره جهانی ریحانه شفیع زاده  

 المپیاد زیست
 

برنز جهانی کسب مدال دینا موسوی  
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 1392-1393 سال تحصیلیافتخارات جهانی 

 

 

 گروه روباتیک:

 کسب مقام اول جهانی کشور برزیل روبات فوتبالیست لیگ الف 

 مریم کریمی  .1

 

 

  کسب رتبه دوم در مسابقات بین المللی کشور اتریش  AYPTمسابقات 

  پوررحیمی مطهره .1

 غزل تفقدی .2

 پردیس رافعی .3
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  1913-2139 سال تحصیلیافتخارات جهانی 
 

 

 

 گروه شیمی:
تهیه کربن اکتیو از پوست پسته با استفاده از سولفوریک اسید برای جداسازی ملکولهای گازی در 

 کسب مدال طال در مسابقات جهانی ژنو سوئیسپتروشیمی 
 

 مهتاب طوالنی .1

 نسیم نصرتی نیا .2

 آذین ذوالفقاری .3

 

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

 کسب مدال نقره در مسابقات جهانی ژنو سوئیس کاهش تکانه در تصادف

 هساره مرادی  .1

 سبا عبدلی .2

 

  

 گروه فیزیک

  کسب رتبه سوم در مسابقات بین المللی کشور اتریش  AYPTمسابقات 

 مژده یدا...ی خالص
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  1390-1391 سال تحصیلیافتخارات جهانی 
 

 

 گروه روباتیک:

 کشور مکزیک 2012اول بهترین ارائه در مسابقات روبوکاپ  رتبهکسب  روبات فوتبالیست

 نسترن خدابنده لو .1

 .پرستو اشتری2 .1

 .صهبا ایروانی منش3 .2

 آوا ایران منش .3

 الهه احمدی .4

 آوا برارزاده .5

 زهرا انصاری .6

 آوا عمرانی .7

 

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

 

 المپیاد نجوم

 کسب مدال برنز جهانی :سارا علیقلی زاده صفری

 

 

 

 

 

 


