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 "2دبیرستان فرزانگان  افتخارات واحد آموزش"

  99-99سال تحصیلی              

 99آبان ماه -ی توسط دانش آموزان غزل مزینانی،روناک سماواتی ،الهام اخوان و کیمیا ادیب آذرو راهیابی به مرحله استانکسب مقام اول منطقه توسط تیم کوهنوردی  -

 99آبان ماه  - «محمدرضا  شادان بابازاده،مبینا ابویی،هلیا اکبری و رومینا»:دانش آموزان توسط 1کسب مقام دوم مسابقات تیمی شطرنج منطقه  -

 99آبان ماه  -« شادان بابازاده»دانش آموز:توسط   تهران و راهیابی به مرحله استانی 1 کسب مقام دوم مسابقات انفرادی شطرنج منطقه -

 

 99آبان ماه  -«مبینا ابوئی»دانش آموز:تهران و راهیابی به مرحله استانی توسط  1کسب مقام چهارم مسابقات انفرادی شطرنج منطقه  -

 99آذر ماه -کسب مقام دوم منطقه یک در مسابقات انفرادی تنیس روی میز توسط دانش آموز فائزه قبادی -

 99آذر ماه - فائزه قبادی،فاطمه عزیزی و کیانا شرفین پور(دانش آموزان: 2کسب مقام سوم منطقه یک توسط تیم تنیس روی میز دبیرستان فرزانگان  -

 99آذر ماه -و دیبا قدم یاری ستایش عبداللهی،درسا جعفریان،آنیتا طباطبائی،رومینا قدوسی،مانیا رزمیدانش آموزان: 2کسب مقام دوم منطقه یک توسط تیم بدمینتون دبیرستان فرزانگان  -

  99-99سال تحصیلی            

 دانش آموزان سال چهارم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها یافتخارآفرین -

 قهرمانی منطقه  توسط  تیم کوهنوردی دانش آموزان ریحانه برهخت،شادان علیزاده و فاطمه همایون پورکسب مقام  -

 توسط دبیران  خانم ها طلوع شمس،اکبری و سروی 99کسب رتبه برتر طراحی سوال در امتحانات خرداد ماه  -

 کسب مقام سوم انفرادی مسابقات شطرنج منطقه یک توسط درسا پیوندی -
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 2آموزان دبیرستان فرزانگان کسب مقام اول تیمی مسابقات شطرنج منطقه یک توسط دانش  -

 2منطقه یک توسط دانش آموزان دبیرستان فرزانگان  کسب مقام سوم تیمی مسابقات بدمینتون -

 2منطقه یک توسط دانش آموزان دبیرستان فرزانگان  کسب مقام سوم تیمی مسابقات تنیس -

 99بهمن ماه-کسب مدال برنز توسط دانش آموز سرور بازرگان در مسابقات شنا در سطح منطقه یک -

 99بهمن ماه-کسب مدال طال توسط دانش آموز صبا اکبرزاده در مسابقات شنا در سطح منطقه یک -

 99بهمن ماه- دانش آموزان درسا پیوندی و شادان بابازاده کسب مقام اول تیمی مسابقات شطرنج استان تهران توسط  -

  ذیل: شرح به  در سطح استان  و پنجمین کنگره قرآنی  سمپاد  کسب افتخار در بیست -

 در رشته قرائت )تحقیق (دانش اموز هلیا محمد قاسمی رتبه اول )

 در رشته معارف )تفسیر( دانش اموز زینب احمدی رتبه اول 

 (در رشته معارف )تفسیر( دانش اموز ریحانه ملکی نژاد شوشتری رتبه سوم 

 2119کسب مدال طال توسط دانش اموز آیدا الهی در مسابقات بین المللی کاراته  -

 یازدهم( کسب رتبه برتر در مسابقه کتابخوانی منطقه و راهیابی به مرحله استانی توسط دانش آموزان پارمیدا تقی پور)پایه دهم( و بشری گنجی)پایه -

 99-99سال تحصیلی           

 حنانه هادیدانش آموز توسط  کسب مقام سوم منطقه و منتخب استانی در رشته تنیس روی میز -

 توسط  دانش آموزدرسا  پیوندی   کسب  مقام دوم  شطرنج منطقه و منتخب استانی  -
 در سطح منطقه یک ،درجشنواره نوجوان سالم( )صبا اکبرزاده،حنانه محمدیان وهانیه بزرگ زادهافتخارآفرینی دانش آموزان پایه دهم -
 1هدی ثامنی در مسابقات آزمایشگاهی منطقه و کسب رتبه های برتر توسط دانش آموزان صبا اکبرزاده،درسا پیوندی -
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 توسط تیم بسکتبال   کسب مقام سوم منطقه -
 کسب دو مدال طال و نقره در مسابقات شنا در سطح منطقه توسط صبا اکبرزاده دانش آموز پایه دهم -
 کسب مقام سوم منطقه توسط تیم بدمینتون -
 (کسب مقام در مسابقه تدریس خالق شیمی در سطح منطقه توسط  دانش آموزان پایه دهم :درسا پیوندی)دوم(،آناهیتا حسینی و صبا اکبرزاده)سوم -

 کسب مقام اول توسط تیم بسکتبال -

 والیبالکسب مقام اول توسط تیم  -

 99-99سال تحصیلی            

 پیشرفت تحصیلی هماهنگ سمپاد مرحله دوم  کسب رتبه دوم منطقه و سوم استانی توسط دانش آموز نازنین زهرا آذریان در آزمون -

 دانش آموزان سال چهارم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها یافتخارآفرین -

 ابراهیم،کیمیا عبدالحسینی سخاء و آیسان نیشابوری دانش آموزان :آریانا تایلند( توسط  2119راهیابی به مسابقات جهانی ریاضی ) -

  49-99سال تحصیلی          

 (94)اسفند ماه 2دبیرستان فرزانگانزیست شناسی،شیمی و فیزیک مسابقات آزمایشگاهی در  افتخارآفرینی دانش آموزان  -

 دانش آموزان سال چهارم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها یافتخارآفرین -

 توسط همکار محترم سرکار خانم طلوع شمس 94-99کسب رتبه برتر در جشنواره الگوهای برتر تدریس سال تحصیلی  -

 رقابت های علمی،فرهنگی و ورزشی دبیران تربیت بدنی کسب مقام دوم منطقه توسط سرکار خانم گائینی در -
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  99-94سال تحصیلی            

پیشرفته هوشمندسازی سطح   دریافت گواهینامه               -    

 1منطقه   کسب رتبه اول آزمون اینترنتی مدارس -

 تحصیلی سمپاد   پیشرفت  در مرحله اول آزمون هماهنگ  کسب رتبه اول -

 92-99سال تحصیلی          

 کسب مقام سوم در جشنواره نانو توسط دانش آموز ساغر بقالیان -

 کسب مدال در مسابقات جهانی سنگاپور توسط دانش آموزان: آیناز افتخار ،  سارا فهیمی و الهه جوادی          -

 AITMOدر مسابقات ریاضی کیمیا عبدالحسینی سخاء  و آیناز افتخار، فاطمه سادات سجادیآموزان  افتخار آفرینی دانش -

 ، غزل کاظمیIMCبرگزیده طالی کشوری در مسابقات  -

 رتبه برتر استانی در مسابقات آزمایشگاهی زیست شناسی دو سال متوالی توسط دانش آموز زهرا ابراهیم سلطانیکسب  -

کسب مقام سوم در بیست وششمین مسابقات جهانی فیزیک دانان جوان کشور اتریش با افتخار آفرینی مژده یداللهی خاص -

 IMCکسب رتبه در مسابقات ریاضی  -

 ووشوی کسب مقام دوم کشوری در مسابقات  -

 تنیس خاکی کسب رتبه سوم کشوری در رشته  -
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 طراحی منطقه کسب رتبه برتر درمسابقات  -

 در رشته شیمی ژنو سوئیس   درمسابقات جهانی  کسب مدال طال و  نقره -

 توسط همکاران عزیز خانمها داودی و ظهوری  در مسابقات احکام کسب رتبه  -

 91-92سال تحصیلی         

 دانش آموزان سال چهارم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها یافتخارآفرین -

 نیانتوسط سرکار خانم کیا برگزیده مسابقه تولید محتوای الکترونیکی کتاب آرایه های ادبی گروه زبان و ادبیات فارسی بخش دبیران -

 91-91سال تحصیلی         

 رتبه های برتر آزمون ریاضی سنجه -

 دانش آموزان سال چهارم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها یافتخارآفرین  -

 99-91سال تحصیلی         

 دانش آموزان سال چهارم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها یافتخارآفرین -
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