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   0222 در مسابقات چالش زمستانه ی المپیاد جهانی اقتصادالمپیاد جهانی اقتصاد 

 

 2022المپیاد اقتصاد مدال نقره جهانــی   کسب رها اوحدی : 

 

 

 المپیاد زیست

 المپیادزیست شناسیمدال برنز کشوری   کسب ثنا شکرانی : 

 

 نجــومالمپیاد 

 المپیاد نجوم واخترفیزیکمدال طال کشوری  کسب سارینا فرزاد نسب : 

 المپیاد نجوم واخترفیزیکمدال نقره کشوری  کسب  :ثنا مظاهری

 المپیاد نجوم واخترفیزیکمدال برنز کشوری  کسب  ریحانه تقی پور:

 المپیاد نجوم واخترفیزیکمدال برنز کشوری  کسب  سارا سلیمانی:

 المپیاد نجوم واخترفیزیکمدال برنز کشوری  کسب  عطیه بختیاری :

 
 

 المپیاد ریاضی

 المپیاد ریاضیدیپلم افتخار  کسب سارینا خواجوی : 
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 به میزبانی کشور کلمبیا ( IOAA)2021المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک 

 ( IOAA) 2021جهانی نجوم  و اخترفیزیک المپیاد   نقره جهانــیمدال  کسب : زهرا ملکــی 

 

 المپیاداقتـصاد و مدیریت

 المپیاد اقتصاد و مدیریتمدال طالی کشوری   کسب رهـــا اوحــدی : 

 

 المپیاد نجــوم

 واخترفیزیک المپیاد نجومکشوری   نقرهمدال کسب :  حنانه امانی کیوج

 نجوم واخترفیزیکالمپیاد کشوری   برنزمدال کسب  :سارینا فرزادنسب

 نجوم واخترفیزیکالمپیاد مدال برنز کشوری  کسب  :سیده محیا بهشتی کازرونی )مهمان(

 

 المپیاد ریاضی

 المپیاد ریاضیمدال نقره کشوری  کسب :  ساینا روحانی

 المپیاد ریاضیمدال نقره کشوری  کسب ساینا سلطانی : 

 المپیاد ریاضیمدال برنز کشوری  کسب ریحانه علی پور : 

 المپیاد ریاضیمدال برنز کشوری  کسب یلدا جابـری : 

 المپیاد ریاضیدیپلم افتخار  کسب ایرانا معمارزاده : 

 

 

 المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

 المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیمدال برنز کشوری   کسب عسل علیا : 
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 المپیاد نجــوم

 نجوم واخترفیزیکالمپیاد مدال طال کشوری  کسب زهرا ملکی : 

 نجوم واخترفیزیکالمپیاد مدال نقره کشوری  کسب  تسنیم نیک آیین:

 

 المپیاد ریاضی

 المپیاد ریاضیمدال نقره کشوری  کسب مهنوش عظیمیان : 

 

 المپیاد زیست

 المپیاد زیستمدال نقره کشوری  کسب مبینا بیات: 

 

 المپیاد فیزیک

 المپیاد فیزیکمدال نقره کشوری   کسب مهشاد مرادی: 

 المپیاد فیزیکمدال برنز کشوری  کسب یکتا اسمعیل کاشی: 

 

 المپیاد کارآفرینی

 المپیاد کارآفرینیمدال برنز کشوری   کسب سارا قادری: 
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 المپیاد ریاضی

 المپیاد ریاضیمدال طال کشوری  کسب نگار باباشاه : 

 المپیاد ریاضیمدال نقره کشوری  کسب غزل حسینی : 

 المپیاد ریاضیمدال برنز کشوری  کسب هستی کریمی : 

  

 المپیاد نجوم

 المپیاد نجوم مدال نقره  کشوری کسب مبینا قاسمی : 

 المپیاد نجوممدال نقره  کشوری  کسبزهرا ملکی : 

 المپیاد نجوممدال برنزکشوری  کسبپرنیان شکری : 

  

 المپیاد زیست

 المپیاد زیستمدال طالی کشوری  کسب سنا قربانی : 

 المپیاد زیستمدال برنز کشوری  کسب تارا اسدی : 

  

 المپیاد شیمی

 المپیاد شیمیمدال برنز کشوری   کسب مائده عبدی : 

 المپیاد شیمیدیپلم افتخار کسب گلسا مهرابی: 

  

 المپیاد سلول های بنیادی 

 المپیاد سلول های بنیادی مدال نقره کشوری   کسب مبینا بیات  : 
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 المپیاد ریاضی

 المپیاد ریاضی مدال  برنز کشوری  کسب هلیا یزدان یار : 

 المپیاد نجوم

 المپیاد نجوم مدال نقره  کشوری کسب گلتا  صفری : 

 المپیاد نجوم مدال نقره  کشوری  کسبزهرا بحری : 

 المپیاد زیست

 المپیادزیست مدال طالی کشوری  کسب فاطمه علی اصغرپور : 

 المپیاد شیمی

 المپیاد شیمی مدال برنز کشوری   کسب گالره عبدالملکی : 

 المپیاد فیزیک

 المپیاد فیزیکمدال برنز کشوری  کسبیگانه طاهری  : 
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 المپیاد نجوم 

 جهــانینقره کسب مدال      پریماه صفریان

 المپیاد ریاضی

 کشورینقره کسب مدال   آیسان نیشابوری   

 کشورینقره کسب مدال  مریم محمدی یکتا  

 کشوریبرنز کسب مدال    یاسمن جاللیان

 کشوری برنز  کسب مدال فاطمه علی آبادی 

  

 المپیاد زیست

 کشورینقره کسب مدال  زهرا سادات  سیدالحسینی 

 کشورینقره کسب مدال  نسیم برازجانی 

 کشوریبرنز  کسب مدال آنیتا شایق 

 کشوریبرنز  کسب مدال نیلوفر حسینیان 

  

 شیمی المپیاد

 کشورینقره کسب مدال   نگین رضوی 

 کشوریبرنز  کسب مدال  نوشین میردانیالی

1395-96افتخارات المپیاد سال تحصیلی   
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 کشوریبرنز  کسب مدال آیدا عادلی 

 

 

 

 المپیاد ریاضی

 المپیاد ریاضی پایه سوممدال  طالی  کسب فاطمه سجادی: 

 ریاضی پایه سومالمپیاد مدال 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

 سومالمپیاد نجوم پایه مدال طال  کسب پریماه صفریان: 

 المپیاد نجوم پایه سوممدال برنز   کسبصبا پاشایی: 

 المپیاد نجوم پایه سوممدال برنز  کسب مهتاب السادات هاشمی : 

 المپیاد نجوم پایه سوممدال برنز کسب زهرا قدیری: 

 المپیاد نجوم پایه سوممدال برنز  کسب بیتا علی محمدی: 

 المپیاد زیست

 لمپیاد زیست پایه سومامدال 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 : 
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 المپیاد زیست

 المپیاد زیست  برنز جهانیمدال کسب : دینا  موسوی 

 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 اصفهانبرنز مدال 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: 

1393-94افتخارات المپیاد سال تحصیلی   
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 فیزیک المپیاد

 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

 المپیاد شیمی 

 کشوری نقره  کسب مدال ملیکا حاج محمدی 

 المپیاد نجوم 

 کشوری نقرهکسب مدال  عارفه عبقری 
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 المپیاد نجوم

 جهــانیبرنز  کسب مدال  سارا علیقلی زاده صفری

 

 المپیاد زیست

 کشورینقره ی کسب مدال  دینا موسوی

 کشورینقره ی کسب مدال  زهرا ابرهیم سلطانی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1391-92افتخارات المپیاد سال تحصیلی   



 
11 

 

 

 

 

 

 

 المپیاد فیزیک

 کشوریطالی کسب مدال  نیلوفر خوش سیر

 نجومالمپیاد 

 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

 

1389-90افتخارات المپیاد سال تحصیلی   


