


تهران 2دبیرستان دخترانه فرزانگان 
(دوره دوم متوسطه)



گاه  دستاورداهی ژپوهشی-علمیتقدری از دانش آموزان ربرت نمایش

گان  دوره دوم سرکار خانم صفایی2مدرییت محترم دبیرستان فرزان

1401-1400



هفته ژپوهش گرامی باد

آنچه با آموختن کسب می شود،.آموختن دانش پله آغازين ورود هب دنيای بی کران علوم و ژپوهش نقطه عطف شکوافیی علمی است
م بدون يکدي  . گر مجالی ربای شکوافیی نخواهند يافتبا ژپوهش نمود عملی و تحقق عينی می يابد پس ژپوهش مکمل آموزش است که هيچ کدا

افل نگشته و پيوسته ژپوهش را با پس رب همه اهل علم واجب است رد عصر امروز و با سرعت پيشرفت علوم رد مجامع انسانی از ژپوهش غ
گام سازيم ات شاهد موفقيت اهی روز افزون رد مجامع علمی باشيم .آموزش هم





گاه جست وجوگری خستگی انپذری رد راه اعتالی علمی و فکری اریان، رب ژپژپوهش، روز تبیین ارزش وروزفرا رسيدن  د کوورمان گرامی بادجاي ّد .وهش گران تعه

"ژپوهش چشمه ی زالل داانیی است "

.ت استژپوهش و خالقيت کليد رتبي 
تيابی هب هفته ژپوهش  نماد راهی روشن ربای دس 

.حق و حقیقت است





هشیدستاورد اهی علمی و ژپو

گان دوره ی دبیرستان فرزان
دوم تتوسطه



زیست

















شپژوههفتهمسابقاتدرآموزاندانشآفرینیافتخار

1400-1401سال تحصیلی 

مریم قلی وند 

ساریخانیسایا



له ی کووری کسب رتبه ی دوم رد  بيست و دومین جشنواره ی خوارزمی رد مرح 

گام کار با تلفن همراه و راي: رپوژه اهن رد شدت اهی مختلف صوتمقایسه انشنوایی انشی از بی توجهی رد هن

سارا شعبانی

زل حاتمی غ

تحصيلی
سال 

1400-1399



ل آوران مراسم تقدری وزری محترم آموزش ورپوش از ربگزيدگان جشنواره جوان خوارزمی و مدا
1399اسفندماه       ۲۳المپياد اهی علمی روز شنبه 

گان دو دوره دوم زل حاتمی از ربگزيدگان جشنواره خوارزمی از دبیرستان فرزان سارا شعبانی وغ



-

مبينا ضابطی

آوين زرگری



در دومین جشنواره علمی برگزیده شدن استانی دانش آموزان
سراهابا محوریت جشنواره زیست فناوریپژوهشی پژوهش 

99-1400سال تحصیلی



ربگزيده شدن استانی رد دومین جشنواره علمی ژپوهشی ژپوهش سرااه
با محوریت جشنواره سلولّای بنيادی

ربگزيده شدن استانی رد دومین جشنواره علمی ژپوهشی ژپوهش سرااه
با محوریت جشنواره گيااهن دارویی



ااهربگزيده شدن استانی رد دومین جشنواره علمی ژپوهشی ژپوهش سر

با محوریت جشنواره اننو



ل طال رد ششمین دوره جشنواره بین المللی ابن سين ا کسب مدا
تحصيلی 

1399-1400سال 



کسب دیپلم افتخار  با اراهئ مقاله رد سیزدهمین کنگره بین المللی

دانش اعتياد و انتخاب مقاله هب عنوان ده مقاله ربرت

با اراهئ رپوژه کمپ رتک اعتياد نمک

تحصيلی 
98-99سال 



1398-1399سال تحصیلی 





  زهرا آاقیی

-



سارا موسوی
زینب منتظری 



کارتونيک م















کسب رتبه برتر در جشنواره شهر خوب هفتمین دوره جشنوا
ره استعدادیابی و مهارت افزایی مخترع کوچک آینده 

1399-1400سال تحصیلی 

هلیا زارع 

نیایش فالح 





  کاری بادی ليال ش







کسب مقام استانی رد نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی



2017کسب رتبه  اول کووری رد مسابقات اریان اُپن 



کسب رتبه  اول کووری رد مسابقات

 شيدا حسينی

موان سلیقه راد

کيميا جوادی

لعلی مهسا حاج عبدا

ليال داداشی

هدهی سهراب پور



95-96کسب رتبه  اول کووری رد مسابقات اریان اُپن 

زهرا ربانی_2حوریه اسالمی  _1

پریسا جمالی_4سایه جارالهی  _3

گالب صرامی_6مهدیه رضابخش_5

آیدا علی باقری_8محدثه عابدیان_7

دریا تقوی نژاد_10نیکی نزاکتی _9

آنیتا سیحون _12محدثه خسروی _11

مینا احمدپور_14ضحی موذن _13

محمدیمونا حاجی_16سپینا بزرگی_15

مبینا شیروانی_18نیکا زرین اقبال_17

دیبا عادلی_20نگار طائرقدسی_19

یاسمن احمدی طباطبایی_22فاطمه هیبتی_21



کسب رتبه  استانی رد هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی 



کسب  مقام اول رد  چّارمین کنفرانس علوم  فنی 

صبا امينی
مهسا مجاور
زهرا عابديان
ماه وش سياوش پور
زل قربانی غ
 نی سوگل روان همدا
 کا شّابی نی

نّاله افطمی
افطمه مقيسه



کسب رتبه  اول کووری رد مسابقات 

صبا امينی
مهسا مجاور
زهرا عابديان
ماه وش سياوش پور
زل قربانی غ
 نی سوگل روان همدا
 کا شّابی نی

نّاله افطمی
افطمه مقيسه



کسب رتبه دو کووری رد مسابقات  بخشنده مهسا

حسن نيا پانته آ

ریوند هليا

فضل اهشمی رعنا

 محمدی سارا

واحدی ریحاهن

گيسو شمس

افطمه احمد ژناد

 نسترن پورحافظی

شجاع اردالن شبنم

 فرمهينی فرااهنی شيوا

 کاشفی پور سارا

کيانی شهرزاد



کسب رتبه يک کووری رد مسابقات

زینب رضوانی

خاطریزینب

زل قربانی غ

آی سان جعفر زاده

اندیشه آزاد

نيوشا موسوی

افطمه زردبانی

ثمین صبور روح

کيميا مذهب یوسفی

ززیی نگین ع



90-91کسب رتبه دو کووری رد مسابقات اریان اپن   سارا نوری زاده
زاله شاهسون غ
سّا حاجی فتحعلی
مائده صلح جو
سبا کابلی ژناد
افطمه افراسيابی
رپستو سمندی
زهرا تنوچهری
عطیه زارع
گاهن گلبرگ ي

زهرا ژپم
رويا گلرزی
رپیشاد بهنام اقرد
آمنه محسن خيام
گيتا سر افراز
رپیسا حکمت ژناد
مريم بختياری مقدم
افطمه نيکخو



شيمی



ش سرااه کسب رتبه ربگزيده استانی رد سومین جشنواره علمی ژپوهشی ژپوه 

(رد بخش اننوفناوری با محوریت مقاله علمی ژپوهشی)
1401-1400



کسب رتبه ربگزيده استانی رد سومین جشنواره علمی ژپوهشی ژپوهش سرااه

نوآوراهنبخش اننوفناوری با محوریت پيشنّاد ژپوهش رد 

1401-1400













کسب مقام کووری رد دومین دوره مسابقات اننو فناوری 

(  ژپوهشی-با محوریت مقاله علمی )

سيده رپيا بحرانی

رضويانعلیزادهساداتآذين



شپژوههفتهمسابقاتدرآموزاندانشآفرینیافتخار

1400-1401سال تحصیلی 

ستایش خواجه زاد 

دادگرساداتياس



میخوارزجوانجشنوارهنوزدهمیندراستانیمقامکسب

1396-1397سال تحصیلی 

مرضیه شادپور 
معاصرکورث



کسب مقام استانی در نوزدهمین  جشنواره جوان خوارزمی

ن شيدا خندا

 افطمه گوهری

1396-1397سال تحصیلی 



کسب رتبه سوم کشوری در چهاردهمین ج

شنواره جوان خوارزمی 

گالره پوستی زاده
ساحل شفیعی

یکسب مقام شایسته تقدیر کشوری در نوزدهم

ن جشنواره جوان خوارزمی

کا میرکاظمی مود  ملی



استانی در سیز2کسب رتبه 

دهمین جشنواره جوان خوار

1390زمی سال 

مقام دوم استانی در شانزدهمین  

و هجدهمین جشنواره جوان خوار

زمی با موضوع مهتاب  بيگ وردی
بّاره میرمّدی

مهتاب طوالنی
نسيم نصرتی نيا

آذين ذوالفقاری 



کسب مدال نقره در مسابقات 

جهانی ژنو سوئیس 

کسب رتبه پنجم کشوری در چهارد

همین جشنواره جوان خوارزمی

هساره مرادی 
سبا عبدلی

مهتاب طوالنی
نسيم نصرتی نيا

آذين ذوالفقاری 



استانی در سیزدهمین 3کسب رتبه 

جشنواره جوان خوارزمی 

هساره مرادی

سبا عبدلی

کسب مدال طال در مسابقات جهانی

ژنو سوئیس 

مهتاب طوالنی

نسيم نصرتی نيا

آذين ذوالفقاری 



کسب رتبه یک استانی

رشته شیمی



يست و راهيابی هب مرحله کووری ب 

سومین جشنواره خوارزمی رد گروه علمی 

شيمی

حلما حيدری 
نگین سلمانی



کو رباتيالکترونيک



افطمه بیرکش 

النا حيدری 

مريم خضرزاده 

افطمه انظمی



افطمه بیرکش 

النا حيدری 

مريم خضرزاده 

افطمه انظمی



افطمه بیرکش 

النا حيدری 

مريم خضرزاده 

افطمه انظمی



رپنيا خوشحالی

ستایش حيدری 

پارميس اسدی پور

پانيذ ریوندی



کا دفتری  ارنی



وانيا ياراللهی

رپنيا خوشحالی



وانيا ياراللهی

وياان اسدی



پانيذ ریوندی 

ستایش حيدری 



یمبينا مرادی سلوش 

مبينا باقری



نيوشا محمدی صدق 

روژینا فرشيدفر 





ک وزن مسابقات اریان اپنکسب رتبه دوم سورپ تيم ربات فوتباليست سب









کسب رتبه  دوم  رد بخش آزاد مسابقات  

آیدا احمدی  -1

فاطمه رضایی بدر -2

مائده ریاحی -3

فاطمه رزاق نژاد  -4

ملیکا رستمی-5

محدثه ذوالقد-6

نغمه حیدری-7



ات رتبه سوم در مسابق

رباتیک 

ایران اپن



کسب مقام اول جّانی کوور ربزیل 



کوور مکزيک2012اراهئ رد مسابقات روبوکاپ کسب رتبه اول بهترين

بنده لو نسترن خدا

رپستو اشتری 

صهبا اریوانی منش

آوا اریان منش

الهه احمدی

آوا ربارزاده

آوا عمرانی



مقام چّارم کووری رد مسابقات اریان اُپنکسب

آوا اریان منش

الهه احمدی

آوا ربارزاده

آوا عمرانی



استانی رد سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی1کسب رتبه 

 رپنيان قنبری

راضیه آريان



استانی رد سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی2کسب رتبه 

بنده لو نسترن خدا

رپستو اشتری 

صهبا اریوانی منش

گراانز عادل



کووری رد مسابقات اریان اُپن 2کسب رتبه 

آوا اریان منش 
الهه احمدی



Aربات سنگین وزن ليگ کسب رتبه پنجم کووری 

زهرا انصاری 

رومينا نعيمی

رپزیاد کوشکی



نوارکسب رتبه پنجم کشوری جش

ه خوارزمی

نوارکسب رتبه پنجم کشوری جش

ه خوارزمی





گارگری ن













آيدا محمدی 









-



IYPT

ر. ژپوهش روح دانش است د، دانش و آگاهی از هر نوع همانطور که جسم بی روح هيچ حرکت و پويایی ندا

وم وکه باشد ربای دوام و ارثبخشی هب روح و محرک نيازمند است و اين ممکن تجنيست مگر با تفکر عميق و مدا

کاراهی خالاقهن رد حل مسائلی که بشر پيوسته با آن اه مواجه ب  وده است، و اساس شکل گیری ژپوهش و لی راه

رصه ای ذهن خالق و روح پويا همان چیزی است که همواره نجات ب . تحقیقات است خش انسان رد هر ع

و اين همان سرماهی ای س. ده استاز حيات خود بوده و منجر هب پيشرفت اهیی چنین شگرف و راهگشا بو

.            يچ سدی را مانع نمی بيندت که هب دنبال ربوز و رشد آن رد رپورش نسلی پويا و خالق هستيم که ه 



پانزدهمین دورهدرکسب مدال طال 
(PYPT)فیزیکدانان جوان ایرانمسابقات

1400-1401سال تحصیلی 

ياس مشکین •کياان کمالی پورشیراز•ثنا سجادی•

آیسان کرامت •



درپانزدهمین دورهبرنزکسب مدال
(PYPT)مسابقات فیزیکدانان جوان ایران

1400-1401سال تحصیلی 

رنگس سادات نيسان •

عابده طرمی •آرا شاکری •



مهسا گرامی منش•
گار رحيمی • ن



مهسا گرامی منش •
شيما بهرامی •



سحر سمساراه•

رپانز قلی بيگی•
مانيا رزمی •
سونيا بندپی•
دياان انصح•
زل حمزه ای سرکانی• غ



شميسا لطفی

گارامامی ن
آان سعادت

نيایش مالعباسی
اهنیه گل زاد عسگری



کشوری در مطالیکسب مدال 

Brain  Beeسابقات 

در دوازدهمیننقرهکسب مدال

PYPTدوره مسابقات 

در دوازدهمینکسب مدال

PYPTدوره مسابقات 



اترا شمشکی •



ت کسب مقام سوم مسابقا

PYPY



کسب رتبه سوم در مسابقات بین المللی کشور اتریش



کامپيورت

کسی که با د. ژپوهشگر حلقه ی ارتباط علم و عمل است

امه ی عمل انش دانشمند و تجرهب ی کاردان، هب علم ج
.می پوشاند و هب عمل رنگ   علم می زند 











ی  ن ا ت س ا م  و د م  ا ق م سب  ک

نيکناز جاهدمنش•

ری • مّدیس اتجدا



ی م ز ر ا و خ ن  ا و ج ه  ر ا و ن ش ج ن  ی م ه د ر ا ه چ ر  د ی  ن ا ت س ا ل  و ا ه  ب ت ر ب  س ک

ايلناز علوی



ه  ب ت ر ب  س ن 2ک ا و ج ه  ر ا و ن ش ج ن  ی م ه د ز ی س ر  د ی  ن ا ت س ا

کياان مسعغاثی

ساانز اربازی 



کسب رتبه ی پنجم کشوری در جشنواره جوان خوارزمی



کسب رتبه ی شش کشوری در جشنواره جوان خوارزمی



هوافضا



زینب سبحانی

مرضیه جمالی

راضیه جمالی

افطمه صفری



راضیه آريان

 رپنيان قنبری

هليا کمال

 ساانز اربازی

زهرا آرام

نيلوفر خوش سیر

 نيلوفر میهن گیر



شقایق جمالی 

بّار جاراللهی 

يلدا ضرغامی

الهه اقسمی

هليا اردویی



عملیفیزيک



روژینا صدیق 



کا نيک پور  نی

مهسا اسکندری 



دوم  در مسابقات بین المللی کشور اتریش کسب رتبه

AYPTدر رشته 



سبا کابلی ژناد

افطمه زرد بانی

کيميا کالنتری 



ا مس چیار ياسمن فالح سلطانی                                            س

طمه اسدیافمّدهی کاويانی پور                                               

هن گوردزيانا گيلدا ذوالفقاری                                                رت 

پويا بّاردالرامکياان سبزه ای                                                   

گاهن گلبرگ ي



گارش ن

ر ب ی ات با خود هب آايد بسرايد و تو بايد بنویس نوازنده بايد بنوازد، نقاش بايد نقاشی کند، شاع

. رامش کامل ربسی

.انسان چیزی را که می تواند باشد، بايد باشد







توتونچیرپدیس

زادهرضویکياان



ی سازفيلم-تئارت

.ران باشيم حتی زمانی که رد اشتباه اندژپوهش مهم رتين بخش زندگی همه ما هست، بدون ژپوهش،هميشه بايد دنبال رو  ديگ 





ثنا دانش راد 



گاندبیرستان داهی ردخشان-2دختراهن فرزان اسععدا

گاه رپ مهراتبا نتشکر از ن


