
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سمه تعالیاب

 وزارت آموزش ورپورش

 قطب کشوری علوم و فناوری اننو ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

 شهر تهران -15ژپوهش سرای ابن سینا منطقه 

 

 

 
 فناوری اننوژپوهش سرای قطب کشوری 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی  
 

 دوره ابتدایی -منتخبین کشوری دومین دوره مسابقات نانوفناوری

 دوره دوم ابتدایی -محور کتابچه مصور

 پایه تحصیلی شهر/ منطقه/ ناحیه استان رتبه نام و نام خانوادگی کد اثر ردیف

 چهارم 1سنندج/ ناحیه  کردستان ششم نیان زندی 1037487 1

 ششم 1بندرعباس/ ناحیه  هرمزگان هفتم محمد دولتی/ طاها شاداب 1036440 2

 ششم 2تبریز/ ناحیه  آذربایجان شرقی هفتم حسنا معصومی 285383 3

 چهارم 15تهران/ منطقه  تهران هشتم نژاد سارا بخشنده 75553 4

 ششم بندرعباس هرمزگان نهم کیانا دهقانیان 677927 5

 چهارم 1بهارستان/ ناحیه  شهرستانهای تهران دهم پور بهمن آباد محمدپارسا نبی 340904 6

 

 دوره دوم ابتدایی -محور مدرس کوچک

پایه  منطقه/ ناحیه استان رتبه نام و نام خانوادگی کد اثر ردیف

 تحصیلی

 چهارم چابهار سیستان و بلوچستان ششم آیالر شیخی کبیر 809931 1

 ششم شیراز فارس هفتم ریحانه رضایی/ زهرا بذرافکن 812423 2

 پنجم پاکدشت شهرستانهای تهران هفتم ملیکاسادات احمدزاده 318472 3

 پنجم کرج البرز هفتم سامینا کیان 909666 4

 پنجم اصفهان اصفهان هشتم تارا احمدی 434201 5

 چهارم قاین خراسان جنوبی هشتم نرگس خسروی 80915 6

 ششم قشم/ مرکزی هرمزگان نهم ملیکا نویدی نهند/ ریحانه مالمحمدی 1037342 7

 چهارم 2بندرعباس/ ناحیه  هرمزگان نهم پارسا آزادی 180928 8

 پنجم 1شیراز/ ناحیه  فارس دهم محمدپارسا جباری 656153 9

 پنجم 3تبری/ ناحیه  آذربایجان شرقی دهم نژاد نگار ایران 133280 10

 چهارم 15تهران/ منطقه  تهران دهم امیرعلی عامری 21774 11

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سمه تعالیاب

 وزارت آموزش ورپورش

 قطب کشوری علوم و فناوری اننو ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

 شهر تهران -15ژپوهش سرای ابن سینا منطقه 

 

 

 
 فناوری اننوژپوهش سرای قطب کشوری 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی  
 

 دوره اول متوسطه -منتخبین کشوری دومین دوره مسابقات نانوفناوری

 دوره اول متوسطه -فیلم و انیمیشنمحور 

 پایه تحصیلی منطقه/ ناحیه استان رتبه نام و نام خانوادگی کد اثر ردیف

 هفتم 15تهران/ منطقه  تهران ششم امیر بهزادی/ محمدامین دلبری 354918 1

 هشتم بیرجند خراسان جنوبی هفتم کیمیا بیدختی/ محدثه فروزان 345897 2

 هفتم باغبادران اصفهان هشتم ملیکا صالحی مورکانی 976957 3

 نهم 5اصفهان/ ناحیه  اصفهان هشتم ریحانه بیاتی 1037436 4

 هشتم 1سسندج/ ناحیه  کردستان نهم آرتین سلیمی 722179 5

 نهم قاین خراسان جنوبی دهم بین امیرحسین جهان -یوسف جنگجو 437173 6

 

 دوره اول متوسطه -مقاله علمی پژوهشیمحور 

 پایه تحصیلی منطقه/ ناحیه استان رتبه نام و نام خانوادگی کد اثر ردیف

 هشتم بروجرد لرستان ششم نادیا فکری 53916 1

 نهم 4شیراز/ ناحیه  فارس هفتم نیا فاطمه زمانی جوکانی/ هانیه خسروی 235361 2

 نهم 1ساری/ ناحیه  مازندران هشتم محمدعلی کاظمی 395472 3

 هشتم 5تبریز/ ناحیه  آذربایجان شرقی نهم ساز تبریزی نازنین زهرا قیچی 747614 4

 هشتم کرج البرز دهم وند ستاره سام دلیری/ سمانه جباری 383991 5

 

 متوسطهدوره اول  -پیشنهاده پژوهش نوآورنهمحور 

 پایه تحصیلی منطقه/ ناحیه استان رتبه نام و نام خانوادگی کد اثر ردیف

 هشتم 4شیراز/ ناحیه  فارس ششم علی چشیده/ محمود بابایی 624312 1

 هشتم 4شیراز/ ناحیه  فارس هفتم محمد امین رعیتی/ پارسا زارع مهذبیه 488656 2

 هفتم 3ناحیه مشهد/  خراسان رضوی هشتم رها ظریف 344249 3

 هشتم خاش سیستان و بلوچستان نهم امیرحسین عرب 103565 4

 هفتم بهشهر مازندران دهم دیانا غالمی/ حنانه زارعی 297024 5

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سمه تعالیاب

 وزارت آموزش ورپورش

 قطب کشوری علوم و فناوری اننو ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

 شهر تهران -15ژپوهش سرای ابن سینا منطقه 

 

 

 
 فناوری اننوژپوهش سرای قطب کشوری 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی  
 

 دوره دوم متوسطه -منتخبین کشوری دومین دوره مسابقات نانوفناوری

 دوره دوم متوسطه -محور پیشنهاده محصول

 پایه تحصیلی منطقه/ ناحیه استان رتبه خانوادگینام و نام  کد اثر ردیف

 یازدهم 3کرج/ ناحیه  البرز ششم سحر صفایی 832533 1

 یازدهم بجنورد خراسان شمالی هفتم امیرمحمد بختیاری 820046 2

 دهم 2کرج/ ناحیه  البرز هشتم ثنا رجبی کلوانی 402956 3

 دهم 2بندرعباس/ ناحیه  هرمزگان نهم لیال حسینیزینب کریمی سراجی/ مهوین پالشی/ سیده  1037319 4

 دهم 3مشهد/ ناحیه  خراسان رضوی دهم فاطمه سلمانی/ صبا آقائی/ یگانه نظری 144620 5

 

 دوره دوم متوسطه -مقاله علمی پژوهشیمحور 

 پایه تحصیلی منطقه/ ناحیه استان رتبه نام و نام خانوادگی کد اثر ردیف

 دوازدهم سیرجان کرمان ششم فاطمه جهانشاهی/ محیطمبینا  961775 1

 دهم طبس خراسان جنوبی هفتم صبا عزیززاده مقدم 424059 2

 یازدهم قزوین قزوین هشتم پور سادات حدادی/ حدیثه سعیدی/ فاطمه تقی ریحانه 391630 3

 دهم 1منطقه  تهران نهم سادات علیزاده/ سیده پریا بحرانی آذین 370074 4

 دهم میناب هرمزگان دهم نژاد تاری/ حسام حسن ساالری/ محمدطاها شب عهعلی قل 966876 5

 

 دوره دوم متوسطه -پیشنهاده پژوهش نوآورانهمحور 

 پایه تحصیلی منطقه/ ناحیه استان رتبه نام و نام خانوادگی کد اثر ردیف

 دهم 15تهران/ منطقه  تهران ششم سارا بقایی/ مریم مزینانی 1035549 1

 دهم 3مشهد/ ناحیه  خراسان رضوی هفتم یاسمن قربان شمسی 990415 2

 دهم 2شیراز/ ناحیه  فارس هشتم مهال تقی مصلح/ آنا شکوه 166087 3

 یازدهم دشتستان بوشهر نهم حسین زائر انگالی/ محمد الیقی 882296 4

 دهم 2ناحیه اصفهان/  اصفهان دهم فاطمه فتوحی/ نگار شعربافیون 61494 5

 

 

 

 

 


