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 : 1401 -2140افتخارات سال تحصیلی           

 :1401خرداد ماه -محترم توسط دبیران  دومدر امتحانات پایان نوبت  تهران 1در سطح آموزش و پرورش منطقه  رتر طراحی سوالهای بکسب رتبه  -

 توسط دبیر محترم سرکار خانم افشار دهمزبان انگلیسی پایه   کسب رتبه اول طراحی سوال -

 اردبیلی توسط دبیر محترم سرکار خانم  دهمپایه  فیزیک  کسب رتبه اول طراحی سوال -

 مهرورزتوسط دبیر محترم سرکار خانم  دهمپایه  عربی  کسب رتبه اول طراحی سوال -

 مهربانیتوسط دبیر محترم سرکار خانم  دهمپایه  یاضیر  کسب رتبه اول طراحی سوال -

 سیادت موسویتوسط دبیر محترم سرکار خانم  دهم و امار و احتمال پایه یازدهمپایه  ریاضی  کسب رتبه اول طراحی سوال -

 نقشتوسط دبیر محترم سرکار خانم  یازدهمپایه  ادبیات   کسب رتبه اول طراحی سوال -

 زیست پایه دهم توسط دبیر محترم سرکار خانم پارساپور  کسب رتبه دوم طراحی سوال  -

 توانا توسط دبیر محترم سرکار خانم دهمپایه  شیمی  طراحی سوال دومکسب رتبه  -

 جاراللهی توسط دبیر محترم سرکار خانم دهمپایه  شیمی  طراحی سوال دومکسب رتبه  -

 اسماعیلیان محترم سرکار خانمتوسط دبیر  دهمپایه  زبان انگلیسی  طراحی سوال دومکسب رتبه  -

 کردزاده توسط دبیر محترم سرکار خانم یازدهمپایه  تاریخ  طراحی سوال سومکسب رتبه  -
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  : 1401ماه   آبان-تهران 1منطقه موزش و پروش آمسابقات آزمایشگاهی در  برگزیده کسب رتبه های  -

 )رشته شیمی( ،آنیسا کاویانی مرام)رشته زیست(،صبا صالح پور(رشته زیست)دینا امیدبیگی(،زیست)رشته فاطمه صالح :توسط دانش آموزان

  : 1401ماه   همنب-تهران 1منطقه موزش و پروش آکسب رتبه های برتر مسابقات شطرنج در سطح -        

 1401ماه  همنب - « مهتاب بنائی فرد-سارینا بیدقی-سروناز پازوکی-رتو کوچک زادهپ:»توسط دانش آموزان 1مسابقات تیمی شطرنج منطقه  ولاکسب مقام  -

 1401همن ماه ب -« ارینا بیدقیس»توسط دانش آموز: تهران  1کسب مقام دوم مسابقات انفرادی شطرنج منطقه  -

 1401همن ماه ب -« دهپرتو کوچک زا»توسط دانش آموز: تهران  1مسابقات انفرادی شطرنج منطقه  ومسکسب مقام  -
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 : 1400 -1401افتخارات سال تحصیلی           

 :1401شهریورماه -افتخارآفرینی دانش آموزان سال دوازدهم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها -

 1400-1401در کنکور سراسری سال تحصیلی ،  100رتبه زیر  4  *کسب      

 1400-1401در کنکور سراسری سال تحصیلی ،  1000رتبه زیر  30کسب  *             

 :1400ماه اسفند-موفقیت درمرحله اول مسابقه کتابخوانی دانایی و توانایی در سطح مدرسه توسط دانش اموزان پایه دهمکسب  -

 متینا نوری-فاطمه دهقانی-رسپینا کریم زاده-هاشمیاسامی افتخارآفرینان:سیده غزل 

 1400مهر ماه-ریاضی سرکار خانم سرمست توسط دبیر محترم درسکسب رتبه برگزیده کشوری در جشنواره الگوهای برتر تدریس  -

 :1400دی ماه -محترم در امتحانات پایان نوبت اول توسط دبیران  تهران 1ش و پرورش منطقه زدر سطح آمو رتر طراحی سوالبهای کسب رتبه  -

 زبان انگلیسی پایه یازدهم توسط دبیر محترم سرکار خانم افشار  کسب رتبه اول طراحی سوال -

 اردبیلیتوسط دبیر محترم سرکار خانم  دهمپایه  فیزیک کسب رتبه اول طراحی سوال  -

 مهرورزتوسط دبیر محترم سرکار خانم  دهمپایه  عربی کسب رتبه اول طراحی سوال  -

 سرویتوسط دبیر محترم سرکار خانم  دهم پایه  جغرافیا  طراحی سوال  دومکسب رتبه  -

 غفرانیتوسط دبیر محترم سرکار خانم  یازدهمپایه  حسابان طراحی سوال  دومکسب رتبه  -

 مهربانیتوسط دبیر محترم سرکار خانم  یازدهمپایه  حسابان طراحی سوال  دومکسب رتبه  -

 سیادت موسویتوسط دبیر محترم سرکار خانم  دهمپایه  آمارو احتمال  طراحی سوال  دومکسب رتبه  -

 هادی پورتوسط دبیر محترم سرکار خانم  یازدهمپایه  عربی طراحی سوال  دومکسب رتبه  -
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  1401اردیبهشت ماه -غفرانیتوسط دبیر محترم درس ریاضی سرکار خانم  1منطقه  نمونهکسب افتخار معلم  -

 1401اردیبهشت ماه -سرمستتوسط دبیر محترم درس ریاضی سرکار خانم  1منطقه  نمونهکسب افتخار معلم  -

 1401اردیبهشت ماه -شفیعیسرکار خانم  فیزیکتوسط دبیر محترم درس  1منطقه  نمونهکسب افتخار معلم  -

 :1401خرداد ما ه -هنری-افتخارآفرینی در مسابقات فرهنگی -

 هنری دررشته تکنوازی)فلوت(-آذین سادات علیزاده در مسابقات  فرهنگی کسب رتبه  اول  منطقه توسط دانش آموز -

 تکنوازی)سنتور(هنری دررشته -کیانا یوسفیان در مسابقات  فرهنگی کسب رتبه  دوم  منطقه توسط دانش آموز -

 هنری دررشته تکنوازی)سه تار(-لیال شکاری در مسابقات  فرهنگی کسب رتبه  دوم  منطقه توسط دانش آموز -

 هنری دررشته تکنوازی)پیانو(-روژین  ارباب  در مسابقات  فرهنگی کسب رتبه  سوم مشترک  منطقه توسط دانش آموز -

 هنری دررشته تکنوازی)پیانو(-انه غفاری راد  در مسابقات  فرهنگییگ کسب رتبه  شایسته تقدیرمنطقه توسط دانش آموز -
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 :1399-1400سال تحصیلی افتخارات           

 :1400شهریورماه -افتخارآفرینی دانش آموزان سال دوازدهم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها -

 1399-1400منطقه  در رشته علوم تجربی توسط دانش آموز نگین سرلک در کنکور سراسری سال تحصیلی  4کشوری  و رتبه  10 کسب رتبه*

 1399-1400در کنکور سراسری سال تحصیلی ،  100رتبه زیر  11کسب *

 1399-1400در کنکور سراسری سال تحصیلی ،  1000رتبه زیر  70کسب  *             

 1399-1400در کنکور سراسری سال تحصیلی  (کشوری  در رشته ریاضی 1رتبه معادل   )توسط دانش آموز زهرا ملکی  نجومالمپیاد  مدال طالی   کسب*

 1400خرداد ماه –و شمیران  در امتحانات نهائی  1دولتی منطقه  سوم  مدارسکسب رتبه  -

 1400اردیبهشت ماه -توسط دبیر محترم ریاضی سرکار خانم سرمستکسب رتبه برتر مسابقات تولید محتوا در سطح شهر تهران  -

 1400اردیبهشت ماه -توسط دبیر محترم درس ریاضی سرکار خانم سیادت موسوی 1کسب افتخار معلم منتخب منطقه  -

 1400اردیبهشت ماه -توسط دبیر محترم درس ادبیات فارسی سرکار خانم کیانیان 1کسب افتخار معلم منتخب منطقه  -

 1400اردیبهشت ماه -توسط دبیر محترم درس دین و زندگی سرکار خانم نافذکالم 1ب افتخار معلم منتخب منطقه کس -

  1400تیر ماه-ریاضی سرکار خانم سرمست کسب رتبه برتر و راهیابی به مرحله کشوری جشنواره الگوهای برتر تدریس توسط دبیر محترم درس -

 هنری  فردا)توسط دانش آموزان نگار شیخی و فائزه فتحی در رشته نگارگری ایرانی(-برگزیده شدن درمرحله کشوری در مسابقات فرهنگی -
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 توسط دانش آموزان صنم سادات صفوی،هستی عبدوستی،صبا قربانی فرد،مهرنوش آب نیکی  1برگزیده شدن در آزمون سفیران سالمت در سطح منطقه  -

 قرآنی توسط دانش آموزان پایه های دهم،یازدهم،دوازدهم:-هنری-افتخارآفرینی در سی و نهمین دوره مسابقات فرهنگی -

 ی )رشته تکنوازی فلوت(کسب رتبه اول منطقه توسط دانش آموز آذین سادات علیزاده رضویان در مسابقات فرهنگ

 کسب رتبه دوم منطقه توسط دانش آموز آذین سادات علیزاده رضویان  در مسابقات قرآنی)رشته تفسیر(

 کسب رتبه اول منطقه توسط دانش آموز پریا صیدی در مسابقات قرآنی)رشته احکام(

 قرائت ترتیل(کسب رتبه دوم منطقه توسط دانش آموز روژان کریمی  در مسابقات قرآنی)رشته 

 کسب رتبه دوم منطقه توسط دانش آموز فائره فتحی  در مسابقات فرهنگی)رشته نگارگری ایرانی(

 کسب رتبه دوم منطقه توسط دانش آموز کیانا شرفین پور  در مسابقات  فرهنگی)تکنوازی پیانو(

  زی سنتور(کسب رتبه اول منطقه توسط دانش آموز کیانا یوسفیان  در مسابقات  فرهنگی)تکنوا

  کسب رتبه اول منطقه توسط دانش آموز لیال شکاری  در مسابقات  فرهنگی)تکنوازی سه تار(

 کسب رتبه اول منطقه توسط دانش آموز ملیکا چاهه  در مسابقات  قرآنی)حفظ عمومی(

 کسب رتبه دوم منطقه توسط دانش آموز مهدیه خلیلی  در مسابقات  فرهنگی)خط نستعلیق(

 ول منطقه توسط دانش آموز نگار شیخی  در مسابقات  فرهنگی)نگارگری ایرانی(کسب رتبه ا

 کسب رتبه سوم منطقه توسط دانش آموز مهرناز مسیبی  در مسابقات  فرهنگی)داستان نویسی(

 کسب رتبه سوم منطقه توسط دانش آموز کیانا رضوی زاده  در مسابقات  فرهنگی)داستان نویسی(

 (مشبک و نگارگریسط دانش آموز باران پیمان در مسابقات  فرهنگی)کسب رتبه اول منطقه تو

 کسب رتبه  دوم  منطقه توسط دانش آموز نگار جاوید تجریشی در مسابقات  فرهنگی)مشبک و نگارگری(

  1400هریورش– توسط دانش آموز زینب نفری و راهیابی به مرحله کشوری تهران کنگره قرآنی  سمپاد در سطح استان ششمینکسب افتخار در بیست  و  -
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 : 1398-1399ال تحصیلی سافتخارات 

 :99شهریورماه -افتخارآفرینی دانش آموزان سال دوازدهم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها -

 1398-1399در کنکور سراسری سال تحصیلی  100رتبه  زیر  5  *کسب

 1398-1399در کنکور سراسری سال تحصیلی  1000رتبه زیر  58*کسب 

 1398-1399قبولی در رشته های پزشکی  در کنکور سراسری رشته تجربی سال تحصیلی  52*کسب 

 1398-1399ال تحصیلی قبولی در رشته های مهندسی در کنکور سراسری رشته ریاضی س 52* کسب 

 1398-1399در کنکور سراسری سال تحصیلی کشوری  در رشته ریاضی(  1)معادل  رتبه نگار باباشاهتوسط دانش  آموز مدال طالی المپیاد ریاضی *کسب 

 1398-1399کشوری  در رشته تجربی( در کنکور سراسری سال تحصیلی  1)معادل  رتبه سنا قربانی*کسب  مدال طالی المپیاد زیست  توسط دانش  آموز

 1399خرداد ماه –و شمیران  در امتحانات نهائی  1کسب رتبه اول مدارس دولتی و رتبه دوم کلیه مدارس منطقه  -

 98دی ماه -شیمی)خانم ها خباز،آرائی،صادقی،توانا،جاراللهی،اکبری و گنجعلی(کسب رتبه برتر طراحی سوال)رتبه اول منطقه( در امتحانات پایان نوبت اول توسط دبیران  -

 98آبان ماه -سط دانش آموزان غزل مزینانی،روناک سماواتی ،الهام اخوان و کیمیا ادیب آذری توو راهیابی به مرحله استانکسب مقام اول منطقه توسط تیم کوهنوردی  -

 98آبان ماه  - «محمدرضا  شادان بابازاده،مبینا ابویی،هلیا اکبری و رومینا:»توسط دانش آموزان 1کسب مقام دوم مسابقات تیمی شطرنج منطقه  -

 98آبان ماه  -« شادان بابازاده»تهران و راهیابی به مرحله استانی  توسط دانش آموز: 1کسب مقام دوم مسابقات انفرادی شطرنج منطقه  -

 98آبان ماه  -«مبینا ابوئی»دانش آموز:تهران و راهیابی به مرحله استانی توسط  1کسب مقام چهارم مسابقات انفرادی شطرنج منطقه  -

 98آذر ماه -کسب مقام دوم منطقه یک در مسابقات انفرادی تنیس روی میز توسط دانش آموز فائزه قبادی -

 98آذر ماه -فائزه قبادی،فاطمه عزیزی و کیانا شرفین پور(دانش آموزان: 2کسب مقام سوم منطقه یک توسط تیم تنیس روی میز دبیرستان فرزانگان  -
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 98آذر ماه -دانش آموزان:ستایش عبداللهی،درسا جعفریان،آنیتا طباطبائی،رومینا قدوسی،مانیا رزمی و دیبا قدم یاری 2کسب مقام دوم منطقه یک توسط تیم بدمینتون دبیرستان فرزانگان  -

 هنری  توسط دانش آموزان پایه های دهم،یازدهم:-افتخارآفرینی در مسابقات فرهنگی -

 شبک و نگارگری ایرانی(نگار جاوید تجریشی در مسابقات  فرهنگی)م کسب رتبه  اول  منطقه توسط دانش آموز

  آتنا حبیبی کوشکوهی در مسابقات  فرهنگی)نگارگری ایرانی( کسب رتبه  دوم  منطقه توسط دانش آموز

 لیال شکاری در مسابقات  فرهنگی)سه تار( کسب رتبه  دوم  منطقه توسط دانش آموز

 فرهنگی)ویولن(دیانا ناصح  در مسابقات   کسب رتبه  دوم  منطقه توسط دانش آموز

 هلیا افسری در مسابقات  فرهنگی)داستان نویسی( کسب رتبه  دوم  منطقه توسط دانش آموز

 فاطمه بیدمشکی در مسابقات  فرهنگی)داستان نویسی( کسب رتبه  سوم  منطقه توسط دانش آموز
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 : 1397-1398ال تحصیلی سافتخارات          

 :98شهریور ماه -افتخارآفرینی دانش آموزان سال دوازدهم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها -

 1397-1398در کنکور سراسری سال تحصیلی  100رتبه زیر   5*کسب 

 1397-1398در کنکور سراسری سال تحصیلی  1000رتبه زیر  34*کسب 

 1397-1398های پزشکی در کنکور تجربی سراسری سال تحصیلی قبولی در رشته  37*کسب 

 1397-1398قبولی در رشته های مهندسی در کنکور ریاضی سراسری سال تحصیلی  41*کسب 

 1397-1398کشوری  در رشته تجربی( در کنکور سراسری سال تحصیلی  1)معادل  رتبه فاطمه علی اصغرپور*کسب  مدال طالی المپیاد زیست  توسط دانش  آموز

 97خرداد ماه  -توسط دبیران  خانم ها طلوع شمس،اکبری و سرویپایان نوبت دوم  کسب رتبه برتر)رتبه اول منطقه( طراحی سوال در امتحانات  -

 97 ماه اسفند-2019کسب مدال طال توسط دانش آموز آیدا الهی در مسابات بین المللی کاراته  -

  97ماه اسفند-منطقه و راهیابی به مرحله استانی توسط دانش آموزان پارمیدا تقی پور)پایه دهم( و بشری گنجی)پایه یازدهم(کسب رتبه اول در مسابقه کتابخوانی  -

 98آبان ماه -کسب مقام قهرمانی منطقه  توسط  تیم کوهنوردی دانش آموزان ریحانه برهخت،شادان علیزاده و فاطمه همایون پور -

 98آبان ماه -شطرنج منطقه یک توسط درسا پیوندیکسب مقام سوم انفرادی مسابقات  -

 98آبان ماه -2آموزان دبیرستان فرزانگان تیمی مسابقات شطرنج منطقه یک توسط دانش  دومکسب مقام  -

 98آبان ماه -و راهیابی به مجله استانی مسابقات شطرنج توسط دانش آموز مبینا ابوئی 1کسب مقام چهارم منطقه  -

 98آبان ماه -و راهیابی به مرحله استانی توسط دانش آموز شادان بابازاده 1کسب مقام دوم شطرنج منطقه  -

 98آذر ماه -2کسب مقام سوم تیمی مسابقات بدمینتون منطقه یک توسط دانش آموزان دبیرستان فرزانگان  -

 افتخارات آموزشی فرزانگان2
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 98آذر ماه -2منطقه یک توسط دانش آموزان دبیرستان فرزانگان کسب مقام سوم تیمی مسابقات تنیس  -

 98آذر ماه -در مسابقات انفرادی تنیس روی میز توسط دانش آموز فائزه قبادی 1کسب مقام دوم منطقه  -

 97بهمن ماه-کسب مدال برنز توسط دانش آموز سرور بازرگان در مسابقات شنا در سطح منطقه یک -

 97بهمن ماه -کسب مدال طال توسط دانش آموز صبا اکبرزاده در مسابقات شنا در سطح منطقه یک -

 97بهمن ماه -بابازاده کسب مقام اول تیمی مسابقات شطرنج استان تهران توسط دانش آموزان درسا پیوندی و شادان -

 : 97اسفند – تهران در سطح استان و پنجمین کنگره قرآنی  سمپاد  کسب افتخار در بیست -

 ریحانه ملکی نژاد شوشتری رتبه سوم ل وزینب احمدی رتبه او :در رشته معارف )تفسیر( - هلیا محمد قاسمی رتبه اول :در رشته قرائت )تحقیق ( اسامی افتخارآفرینان:

 :97اسفند–کسب رتبه های برگزیده کشوری در مسابقات درسهائی از قرآن -

 افتخارآفرینان:اسامی       

 ا نقی پور بدر)کسب رتبه دوم(حانیه ملکی)کسب رتبه اول(،کوثر کوهستانی،نیلوفرشمالیان،ریحانه مجیدزاده،آرامدخت کالنترمهرجردی،ملینا گنجی ،حنانه محمدیان و پارمید      

 98فروردین ماه-رتبه اول منطقه در رشته مفاهیم  توسط دانش آموز ریحانه ملکی نژاد شوشتریکسب -

 98فروردین ماه-کسب رتبه اول منطقه در رشته نهج البالغه  توسط دانش آموز زینب احمدی کمرودی-

 98فروردین ماه-کسب رتبه سوم منطقه در رشته احکام  توسط دانش آموز آرامدخت کالنترمهرجردی-

 98فروردین ماه-کسب رتبه دوم منطقه در رشته احکام  توسط دانش آموز هدیه روحانی-

 98فروردین ماه-کسب رتبه اول منطقه در رشته حفظ توسط دانش آموز حانیه بزرگ زاده-

 افتخارات آموزشی فرزانگان2 98فروردین ماه-پارمیدا مقیسهکسب رتبه اول منطقه در رشته شعر  توسط دانش آموز -

 سال تحصیلی1397-1398
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 98فروردین ماه-کسب رتبه دوم منطقه در رشته رنگ و روغن  توسط دانش آموز پارمیدا مقیسه -

 98فروردین ماه-کسب رتبه اول منطقه در رشته کمانچه  توسط دانش آموز پارمیدا مقیسه -

 98فروردین ماه-مقیسهکسب رتبه دوم منطقه در رشته پیانو  توسط دانش آموز پارمیدا  -

 98فروردین ماه-کسب رتبه اول منطقه در رشته تنبک  توسط دانش آموز سارا فرزادی -

 98فروردین ماه-کسب رتبه اول منطقه در رشته سنتور توسط دانش آموز ستاره باباصفری -

 98فروردین ماه-کسب رتبه دوم منطقه در رشته سنتور  توسط دانش آموز یاس همسایه دوست -

 98فروردین ماه-به سوم منطقه در رشته  ویولن  توسط دانش آموز ریحانه قاسمیکسب رت -

 98فروردین ماه-کسب رتبه چهارم منطقه در رشته  ویولن  توسط دانش آموز موژان سیدعلی لواسانی- -

 98اردیبهشت ماه-کسب افتخار قرآنی و اکتساب رتبه دوم استانی در رشته مفاهیم  توسط دانش آموز ریحانه ملکی نژاد شوشتری-

 

 

 

 افتخارات آموزشی فرزانگان2 
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 :1396-1397ال تحصیلی سافتخارات         

 :97شهریور ماه-سری و آزاد دانشگاههاافتخارآفرینی دانش آموزان سال دوازدهم در کنکور سرا -

 1396-1397در کنکور سراسری سال تحصیلی  100رتبه زیر  11*کسب 

 1396-1397در کنکور سراسری سال تحصیلی  1000رتبه زیر  48*کسب 

 1396-1397قبولی در رشته های پزشکی در کنکور تجربی سراسری سال تحصیلی  53*کسب 

 1396-1397در کنکورریاضی سراسری سال تحصیلی  قبولی در رشته های مهندسی 51کسب *

 96اسفند  ماه -1)رشته فیزیک(،درسا پیوندی وهدی ثامنی)رشته شیمی( در مسابقات آزمایشگاهی منطقه کسب رتبه های برتر توسط دانش آموزان صبا اکبرزاده -

 97  ماه  اردیبهشت-زاده)سوم(کسب رتبه های برتردر مسابقه تدریس خالق شیمی در سطح منطقه توسط  دانش آموزان پایه دهم :درسا پیوندی)دوم(،آناهیتا حسینی و صبا اکبر -

 96ماه اسفند-در سطح منطقه یک ،درجشنواره نوجوان سالم( افتخارآفرینی دانش آموزان پایه دهم)صبا اکبرزاده،حنانه محمدیان وهانیه بزرگ زاده  -        

 96اسفند ماه -ل طال و نقره در مسابقات شنا در سطح منطقه توسط صبا اکبرزاده دانش آموز پایه دهمکسب دو مدا -

 97خرداد ماه -در سطح  مدارس سمپاد استان تهران 2کسب مقام اول توسط تیم والیبال فرزانگان  -

 97ماه خرداد -در سطح  مدارس سمپاد استان تهران 2کسب مقام اول توسط تیم بسکتبال فرزانگان  -

 96بهمن ماه -کسب  مقام اول  شطرنج در سطح استان تهران  توسط  دانش آموزان درسا  پیوندی و شادان بابازاده   -

 96آذر ماه -کسب  مقام دوم  شطرنج منطقه و منتخب استانی توسط  دانش آموزدرسا  پیوندی و شادان بابازاده   -

 96ماه  آذر-حنانه هادیدانش آموز کسب مقام سوم منطقه و منتخب استانی در رشته تنیس روی میز توسط  -

 افتخارات آموزشی فرزانگان2

 سال تحصیلی1396-1397
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 97دی ماه -2توسط تیم تنیس فرزانگان  کسب مقام سوم  تیمی مسابقات تنیس منطقه یک -

 96بهمن ماه -2فرزانگان توسط تیم بسکتبال   کسب مقام سوم منطقه -

 97بهمن ماه  -2فرزانگان  کسب مقام سوم منطقه توسط تیم بدمینتون -

 :97فروردین ماه -1کسب افتخار در مسابقات قرآنی منطقه  -

 اسامی افتخارآفرینان: -

 اول در رشته حفظ توسط دانش آموز زهرا سادات روحانی کسب رتبه -

 کسب رتبه اول در رشته تحقیق توسط دانش آموز هلیا قاسمی -

 کسب رتبه اول در رشته نهج البالغه  توسط دانش آموز زینب احمدی -

 کسب رتبه اول در رشته مفاهیم توسط دانش آموز هدی بااخالق -

 موز ریحانه خیلدارکسب رتبه دوم در رشته ترتیل توسط دانش آ -

 کسب رتبه دوم در رشته احکام توسط دانش آموز هدیه روحانی -

 کسب رتبه دوم در رشته مفاهیم  توسط دانش آموز ریحانه ملکی نژاد شوشتری -

 فاطمه خسرویدانش آموز صحیفه سجادیه توسط کسب رتبه دوم در رشته  -

 پیوندیکسب رتبه دوم در رشته انشای نماز توسط دانش آموز درسا  -

 کسب رتبه سوم در رشته حفظ توسط دانش آموز فاطمه صیدی -

 کسب رتبه سوم در رشته احکام  توسط دانش آموز فاطمه زارعی نژاد -

  کسب رتبه چهارم در رشته صحیفه سجادیه  توسط دانش آموز زهرا نصیری -

 
 افتخارات آموزشی فرزانگان2

 سال تحصیلی1396-1397
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 :1395-1396 سال تحصیلیافتخارات          

 :96شهریور ماه -دانش آموزان سال چهارم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها یافتخارآفرین -

 1395-1396کنکور سراسری سال تحصیلی در  100رتبه زیر  12*کسب 

 1395-1396در کنکور سراسری سال تحصیلی  1000رتبه زیر  58*کسب 

 1395-1396قبولی در رشته های پزشکی در کنکورتجربی سراسری سال تحصیلی  35*کسب 

 1395-1396قبولی در رشته های مهندسی در کنکور ریاضی سراسری سال تحصیلی  50*کسب 

 1395-1396کشوری  در رشته ریاضی( در کنکور سراسری سال تحصیلی  1)معادل  رتبه فاطمه سجادیی المپیاد ریاضی توسط دانش  آموز*کسب  مدال طال

 1395-1396کشوری  در رشته ریاضی( در کنکور سراسری سال تحصیلی  1)معادل  رتبه پریماه صفریان*کسب  مدال طالی المپیاد نجوم توسط دانش  آموز

 1395-1396( در کنکور سراسری سال تحصیلی تجربیکشوری  در رشته  1)معادل  رتبه بهشاد پوریانمدال طالی المپیاد شیمی توسط دانش  آموز*کسب  

 96اردیبهشت ماه -کسب رتبه دوم منطقه و سوم استانی توسط دانش آموز نازنین زهرا آذریان در آزمون مرحله دوم پیشرفت تحصیلی هماهنگ سمپاد-

 96اردیبهشت ماه -ابراهیم،کیمیا عبدالحسینی سخاء و آیسان نیشابوری دانش آموزان :آریانا تایلند( توسط  2016راهیابی به مسابقات جهانی ریاضی ) -

 95اسفند ماه -خانم ها صدیقه چراغی و طیبه ابراهیمی2توسط همکاران فرزانگان  منطقه و راهیابی به مرحله استانی افتخار در مسابقات قرآنیکسب  -

 افتخارات آموزشی فرزانگان2 

 سال تحصیلی1395-1396
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 :95اسفند ماه –افتخارآفرینی در مسابقات قرآنی  -

 اسامی افتخارآفرینان:

 رتبه اول در رشته ترتیل توسط دانش آموز ریحانه خیلدارکسب 

 کسب رتبه اول در رشته ترتیل توسط دانش آموز ملیکا فرهادی فر

 کسب رتبه اول در رشته تحقیق توسط دانش آموز عرفانه سادات نوری

 کسب رتبه اول در رشته تحقیق توسط دانش آموز روژان مختاری

 توسط دانش آموز زینب امین زاده کسب رتبه اول در رشته انشای نماز

 کسب رتبه سوم در رشته مفاهیم توسط دانش آموز پارمیدا مقیسه

 کسب رتبه دوم در رشته حفظ توسط دانش آموز زهرا روحانی

 کسب رتبه سوم در رشته انشای نماز توسط دانش آموز زهرانصیری

 :96اردیبهشت ماه -افتخارآفرینی در مسابقات درسهائی از قرآن -

 اسامی افتخارآفرینان:

 فاطمه زارعی نژاد،الهه بحرینی،نرگس گمار،فاطمه وادادی)رتبه اول(،ریحانه خیلدار،هدی با اخالق)رتبه سوم(

 96اردیبهشت ماه -در رشته ترتیل توسط دانش آموزملیکا فرهادی فردر سطح استانی  کسب رتبه دوم  مسابقات قرآنی  -

 96تیر ماه -در رشته نمایش صحنه ای و راهیابی به مرحله کشوری 2افتخارآفرینی گروه تئاتر فرزانگان  -
 افتخارات آموزشی فرزانگان2

 سال تحصیلی1395-1396
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 : 1394-1395تحصیلی  سالافتخارات          

 95شهریور ماه -دانش آموزان سال چهارم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها یافتخارآفرین -

 1394-1395در کنکور سراسری سال تحصیلی  100رتبه زیر  5*کسب 

 1394-1395در کنکور سراسری سال تحصیلی  1000رتبه زیر  32ب *کس

 1394-1395قبولی در رشته های پزشکی در کنکورتجربی سراسری سال تحصیلی  48*کسب 

 1394-1395قبولی در رشته های مهندسی در کنکورریاضی  سراسری سال تحصیلی  44*کسب 

 1394-1395کشوری  در رشته تجربی( در کنکور سراسری سال تحصیلی  1)معادل  رتبه تبیانصبا کا*کسب  مدال طالی المپیاد زیست توسط دانش  آموز

 1394-1395( در کنکور سراسری سال تحصیلی تجربیکشوری  در رشته  1)معادل  رتبه ملیکا حاجی محمدی*کسب  مدال طالی المپیاد شیمی توسط دانش  آموز

 95شهریور ماه -توسط همکار محترم سرکار خانم طلوع شمس 94-95کسب رتبه برتر در جشنواره الگوهای برتر تدریس سال تحصیلی  -

 توسط دانش آموز یاسمین جاللیان  IMCکسب مدال برنز در مسابقات جهانی  -

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

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

 94ند ماه فاس– 2تیم بدمینتون فرزانگان  توسط  کسب مدال نقره مسابقات بدمینتون دانش آموزی منطقه  -

 افتخارات آموزشی فرزانگان2 94اسفند ماه –2کسب مقام اول منطقه توسط تیم والیبال فرزانگان  -

 سال تحصیلی1394-1395
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 94بهمن ماه -2کسب مقام دوم منطقه ای توسط تیم بسکتبال فرزانگان  -

 94اسفند ماه -2کسب مقام اول منطقه در رشته موسیقی توسط دانش آموزان فرزانگان  -

 94اسفند ماه –چهارمین کنگره مسابقات  قرآنی  در سطح استانیکسب افتخار در بیست و  -

 95فروردین ماه -کسب مقام اول منطقه در رشته خطاطی توسط دانش آموزگالره مفضلی -

 95فروردین ماه -کسب مقام دوم منطقه در رشته خطاطی توسط دانش آموزثمین سهیلی -

 95فروردین ماه -گالره مفضلیکسب مقام سوم منطقه در رشته رنگ و روغن توسط دانش آموز -

 95فروردین ماه -کسب مقام اول منطقه در رشته انشای نماز توسط دانش آموززینب امین زاده -

 95فروردین ماه -کسب مقام برتر منطقه در رشته داستان نویسی توسط دانش آموز فائزه کریمی -

 95فروردین ماه -شمسکسب امتیاز در مسابقه تفسیر قرآن کریم منطقه توسط سرکار خانم طلوع  -

 95اردیبهشت ماه -کسب افتخار در مسابقات قرآنی منطقه ای  و راهیابی به مرحله کشوری توسط دانش آموزان ملیکا فرهادی فر و ملیکا حاجی محمدی -

 

 

 

 افتخارات آموزشی فرزانگان2 
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 :94اسفند ماه -به مرحله استانیکسب افتخار در مسابقات قرآنی منطقه ای و راهیابی  -

 اسامی افتخارآفرینان:

 کسب رتبه اول در رشته مفاهیم توسط دانش آموز ملیکا حاجی محمدی

 کسب رتبه دوم در رشته نهج البالغه توسط دانش آموز زینب امین زاده

 کسب رتبه اول در رشته ترتیل توسط دانش آموز ملیکا فرهادی

 سجادیه توسط دانش آموز مهراوه میرزاپورکسب رتبه دوم در رشته صحیفه 

 کسب رتبه دوم در رشته حفظ توسط دانش آموز ملیکا فرهادی

 کسب رتبه دوم در رشته تحقیق توسط دانش آموز عرفانه سادات نوری

 95شهریور ماه -کسب رتبه دوم کشوری در مسابقات قرآن کریم)رشته مفاهیم(توسط دانش آموز ملیکا حاجی محمدی -
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 : 1393-1394تحصیلی  سالافتخارات 

 :94شهریور ماه -دانش آموزان سال چهارم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها یافتخارآفرین -

 1393-1394در کنکور سراسری سال تحصیلی  100رتبه زیر  4*کسب 

 1393-1394در کنکور سراسری سال تحصیلی  1000رتبه زیر  26*کسب 

 1393-1394قبولی در رشته های پزشکی در کنکورتجربی سراسری سال تحصیلی  28*کسب 

 1393-1394قبولی در رشته های مهندسی در کنکور ریاضی سراسری سال تحصیلی  25*کسب 

 1393-1394کشوری  در رشته ریاضی( در کنکور سراسری سال تحصیلی  1)معادل  رتبه الهه احمدی*کسب  مدال طالی المپیاد فیزیک توسط دانش  آموز

 1393-1394کشوری  در رشته تجربی( در کنکور سراسری سال تحصیلی  1)معادل  رتبه دینا موسوی*کسب  مدال طالی المپیاد زیست توسط دانش  آموز

 93اسفند  ماه –کسب رتبه اول  در مرحله اول آزمون هماهنگ  پیشرفت  تحصیلی سمپاد  -

 93اسفند ماه -1کسب رتبه اول آزمون اینترنتی مدارس  منطقه  -

93دی ماه -   پیشرفته هوشمندسازی سطح   دریافت گواهینامه             -    

 93بهمن ماه -2کسب رتبه اول منطقه  و رتبه سوم استانی در رشته سرود توسط فرزانگان  -

 

 

 

 افتخارات آموزشی فرزانگان2

 سال تحصیلی1393-1394

http://farzanegan2t.ir/ModuleDefinitions/NewsArticles/ViewArticle.aspx?ArticleId=792243
http://farzanegan2t.ir/ModuleDefinitions/NewsArticles/ViewArticle.aspx?ArticleId=651904&ModuleId=272


21 
 

 

 

 :93اسفند ماه -کسب افتخار در مسابقات قرآنی منطقه ای و راهیابی به مرحله استانی -

 کسب رتبه اول منطقه ردر رشته احکام  توسط دانش آموز نگین رحیم زاده -

 آموزعرفانه سادات نوریکسب رتبه دوم منطقه و رتبه اول سمپاد در رشته قرائت توسط  دانش  -

 سط دانش آموز فاطمه زهرا شهسواریکسب رتبه اول منطقه و رتبه اول استانی در رشته مفاهیم ،کسب رتبه دوم در رشته  معارف و کسب رتبه اول سمپاد در رشته حفظ و مفاهیم تو -

 کسب رتبه اول منطقه و رتبه دوم سمپاد در رشته حفظ  توسط دانش آموز زهرا بیگلری -

 کسب رتبه دوم منطقه در رشته ترتیل توسط دانش آموز تابان واشقانی -

 کسب رتبه دوم منطقه در رشته مفاهیم توسط دانش آموز ثنا نیازی -

 کسب رتبه دوم منطقه در رشته صحیفه سجادیه توسط دانش آموز مهراوه میرزاپور -

 حیدری کسب رتبه دوم منطقه در رشته نهج البالغه  توسط دانش آموز فاطمه شاه -

 کسب رتبه اول مسابقات درسهائی از قرآن توسط دانش آموز فاطمه زهرا پورشهسواری -

 کسب رتبه دوم منطقه در رشته موسیقی توسط دانش آموز فاطمه محرمیان -

 کسب رتبه دوم منطقه در رشته موسیقی توسط دانش آموز زهرا محرمیان -

 ط دانش آموز الیکا والهیکسب رتبه اول منطقه و برتر استانی در رشته طراحی توس -

 مهدیه محمدیتوسط دانش آموز  نقاشیکسب رتبه دوم منطقه در رشته  -

 کسب رتبه دوم منطقه در رشته شعر توسط دانش آموز فاطمه شاه حیدری -

 سلیمیکسب رتبه دوم منطقه در رشته داستان نویسی توسط دانش آموز سبا  -
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 :1392-1393ال تحصیلی س افتخارات        

 :93شهریور ماه -دانش آموزان سال چهارم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها یافتخارآفرین -

 1392-1393در کنکور سراسری سال تحصیلی  100رتبه زیر  4کسب *

 1392-1393در کنکور سراسری سال تحصیلی  1000رتبه زیر  36کسب *

 1392-1393سراسری سال تحصیلی تجربی قبولی در رشته های پزشکی در کنکور  24کسب *

 3921-1393سراسری سال تحصیلی  ریاضی قبولی در رشته های مهندسی در کنکور 31کسب *

 غزل کاظمیتوسط دانش آموز  IMCطالی کشوری در مسابقات  کسب مدال  -

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

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

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

 92اسفند ماه -کسب رتبه برتر استانی در مسابقات آزمایشگاهی زیست شناسی دو سال متوالی توسط دانش آموز زهرا ابراهیم سلطانی -

 92اسفند ماه -ووشوی کسب مقام دوم کشوری در مسابقات  -

 92اسفند ماه -سوم کشوری در رشته  تنیس خاکیکسب رتبه  -

 93اردیبهشت ماه -خانمها داودی و ظهوری محترمدر مسابقات احکام  توسط همکاران برترکسب رتبه   -
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 :1391-1392ال تحصیلی سافتخارات         

 : 92شهریور ماه -دانش آموزان سال چهارم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها یافتخارآفرین -

 1391-1392در کنکور سراسری سال تحصیلی  100رتبه زیر  4کسب *

 1391-1392در کنکور سراسری سال تحصیلی  1000رتبه زیر  20کسب *

 1391-1392قبولی در رشته های پزشکی در کنکور تجربی سراسری سال تحصیلی  24کسب *

 1391-1392قبولی در رشته های مهندسی در کنکور ریاضی سراسری سال تحصیلی  37کسب *

 91خرداد ماه -نیانتوسط سرکار خانم کیا رگزیده مسابقه تولید محتوای الکترونیکی کتاب آرایه های ادبی گروه زبان و ادبیات فارسی بخش دبیرانب -

 91خرداد ماه -ر مسابقات تولید محتوای الکترونیکی بخش دانش آموزی توسط دانش آموزان غزل قربانی و شکیبا فرج آبادیبرگزیده شدن د -

 91خرداد ماه -برگزیده شدن در محفل شعر و ادب فارسی  و مسابقه مشاعره توسط دانش آموزکیمیا مذهب یوسف -

 : 91اسفند ماه –سطح استانی و ورد به مرحله کشوری کسب افتخار در بیست  و یکمین کنگره مسابقات  قرآنی  در -

 اسامی افتخارآفرینان:

 کسب رتبه اول در رشته حفظ  توسط دانش آموز زینب رحیمی

 کسب رتبه اول در رشته قرائت  توسط دانش آموز فائره تیموری

 توسط دانش آموز محدثه رضائیانکسب رتبه اول در رشته مفاهیم  
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 :1390-1391تحصیلی  سالافتخارات         

 :91شهریور ماه -دانش آموزان سال چهارم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها یافتخارآفرین -

 1390-1391در کنکور سراسری سال تحصیلی  100رتبه زیر  11*کسب 

 1390-1391در کنکور سراسری سال تحصیلی  1000رتبه زیر  45*کسب 

 1390-1391قبولی در رشته های پزشکی در کنکور تجربی سراسری سال تحصیلی  23*کسب 

 1390-1391قبولی در رشته های مهندسی در کنکور ریاضی سراسری سال تحصیلی  33*کسب 

 1390-1391کشوری  در رشته ریاضی( در کنکور سراسری سال تحصیلی  1)معادل  رتبه نیلوفر خوش سیر*کسب  مدال طالی المپیاد فیزیک توسط دانش  آموز

 1390-1391کشوری  در رشته ریاضی( در کنکور سراسری سال تحصیلی  1)معادل  رتبه سارا علیقلی زاده صفریدانش  آموز*کسب  مدال طالی المپیاد نجوم توسط 

 90بهمن ماه -توسط دانش آموزان کیمیا یوسفی،فرزانه احسانی و نگار نجاتی آزمون ریاضی سنجه در رتبه های برترکسب  -

 90آبان ماه -موزستاره سادات محدثکسب رتبه اول منطقه در مسابقه ادبی توسط دانش آ -

 90آبان ماه -کسب رتبه اول منطقه در مسابقات کتابخوانی پرسش مهر توسط دانش آموز پگاه شیبانی -

 90آبان ماه -دانش آموزمهتاب قدیمی نوران کسب رتبه اول منطقه در مسابقه کتابخوانی توسط دانش آموزحنانه صفی اقدم و کسب رتبه دوم توسط -
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 کسب رتبه سوم منطقه در رشته حفظ مسابقات قرآن کریم توسط دانش آموز زینب رحیمی -

 کسب رتبه اول منطقه در مسابقات روزنامه دیواری توسط دانش آموزان فرشته طاهری،مائده صلح جو،پریزاد کوشکی،کیمیا عباسی،یاسگل کلباسی -

 اول منطقه د رمسابقات ویژه دهه فجر توسط دانش آموزمائده صلح جوکسب رتبه  -

 کسب رتبه برتر منطقه در مسابقات  مقاله نویسی توسط دانش آموز سارا نوری زاده -

 : 90اسفند ماه –کسب افتخار در بیستمین کنگره مسابقات  قرآنی  در سطح استانی و ورد به مرحله کشوری -

 :اسامی افتخارآفرینان 

 رتبه اول در رشته حفظ  توسط دانش آموز زینب رحیمیکسب 

 کسب رتبه سوم در رشته حفظ  توسط دانش آموز طیبه خدابخشی

 کسب رتبه سوم در رشته مفاهیم  توسط دانش آموز زینب رحیمی

 کسب رتبه سوم در رشته قرائت  توسط دانش آموزان فاطمه صفری و سارا ذاکر

 کسب رتبه چهارم در رشته مفاهیم  توسط دانش آموز زینب سادات روحانی
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 :1389-1390ال تحصیلیسافتخارات           

 :90شهریور ماه -دانش آموزان سال چهارم در کنکور سراسری و آزاد دانشگاهها یافتخارآفرین -

  مهندسیقبولی در رشته های  7کسب *
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