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 1400-1401سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

 گروه نگارگری 

  ادبيات پژوهشي –کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ، در سومين جشنواره علمي 

 (تصویرسازي)با محوریت 

   فاطمه رحیمی

 اتيادب پژوهشي – يجشنواره علم نيدر سوم،  يبه مرحله استان يابيو راه يمنطقه ا دهیکسب مقام برگز

 (يرسازی)تصوبا محوریت  

 مهرآسا عبدی

 اتيادب پژوهشي – يجشنواره علم ني، در سوم يبه مرحله استان يابيو راه يمنطقه ا دهیکسب مقام برگز

 (يرسازی)تصو با محوریت 

 الینا طاهر سبزوار

 اتيادب پژوهشي – يجشنواره علم ني، در سوم يبه مرحله استان يابيو راه يمنطقه ا دهیکسب مقام برگز

 (يرسازی)تصو با محوریت 

 حانیه زراعتی

 اتيادب پژوهشي – يجشنواره علم ني، در سوم يبه مرحله استان يابيو راه يمنطقه ا دهیکسب مقام برگز

 (مقاله نویسي) با محوریت 

 ستایش خلجی

 اتيادب پژوهشي – يجشنواره علم ني، در سوم يبه مرحله استان يابيو راه يمنطقه ا دهیکسب مقام برگز

 (مقاله نویسي) با محوریت  

 مریم غالمی 
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 1400-1401سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

 گروه نگارش 

 ادبيات پژوهشي –کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ،در سومين جشنواره علمي 

 (  کوتاه استاند) با محوریت 

 تینا سادات سعیدی

  ادبيات پژوهشي –کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ،در سومين جشنواره علمي 

 (  کوتاه داستان)با محوریت 

 سروناز پازوکی

 ادبيات پژوهشي –کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ،در سومين جشنواره علمي 

 (  کوتاه داستان) با محوریت 

 سیدغزل هاشمی 

  ادبيات پژوهشي –کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ،در سومين جشنواره علمي 

 (  کوتاه داستان)با محوریت

 آوا علیپور

 گروه تئاتر 

 ادبيات پژوهشي –مي کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ، در سومين جشنواره عل

 (نقالي) با محوریت 

 سوگل عبادی

 ادبيات پژوهشي –کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ، در سومين جشنواره علمي 

 (نقالي) با محوریت 

 فاطمه ناصری

 ادبيات پژوهشي –کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ، در سومين جشنواره علمي 

 (نقالي) با محوریت 

 مهسا قلی پور
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 1400-1401سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

 گروه خالقیت 

 نوین هاي انرژي  پژوهشي –در سومين جشنواره علمي  کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ،

 (نمایي پویا) با محوریت
 نیاز کرمی -1

 ریسوفیا طاه -2

 پژوهشي – يجشنواره علم ني، در سوم يبه مرحله استان يابيو راه يمنطقه ا دهیکسب مقام برگز

 1آزمایشگاه علوم تجربي   با محوریت
 تینا نصرآبادی -1

 آلما کاشانی  -2
 

 گروه کامپیوتر 

 يپژوهشي  کدنویس  -کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ،در سومين جشنواره علمي

 )کنترل سخت افزار(با محوریت 

 کینا جهانگیر وظیفه  -1

 ثنا ذوالفقاری -2

 يسیکدنو  يپژوهش  -يجشنواره علم نيدر سوم، يبه مرحله استان يابيو راه يمنطقه ا دهیکسب مقام برگز

 (app inventor(و )ندوزیو يسی)برنامه نوبا محوریت 
 زهرا یگانه خوشحال  -1

 ساناز بابایی -2

 

 

 يسیکدنو   يپژوهش  -يجشنواره علم نيدر سوم ، يبه مرحله استان يابيو راه يمنطقه ا دهیکسب مقام برگز

 (app inventor(و)ندوزیو يسی)برنامه نوبا محوریت  

 مهسا گمار  -1

 تینا بابایی -2
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 1400-1401سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

  کدنویسي  پژوهشي  -ستاني ، در سومين جشنواره علميکسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله ا

)برنامه نویسي ویندوز(با محوریت   

 مائده محمدی  -1

 نرگس شیرزادیان  -2

 

 زیست گروه 

  مسابقات هفته پژوهشکسب رتبه  برگزیده در 

مریم قلی وند  -1  

سایا ساریخانی  -2  

 )توليد محصول نوآورانه(یت با محور )مقاله علمي پژوهشي( وبا محوریت  زیست فناوريدر بخش 

پژوهشي    -کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ، در سومين جشنواره علمي  

مریم قلی وند  -1  

سایا ساریخانی  -2  

)توليد محصول نوآورانه(با محوریت  زیست فناوري  در بخش    

  پژوهشي  -در سومين جشنواره علمي کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ،
 ملیکا بنی هاشمی -1

 الوین توفیقی -2

()مقاله علمي پژوهشيبا محوریت  )پيشنهاد پژوهش خلق ایده نو(و نانوفناوريبا محوریت  زیست فناوريبخش   

   پژوهشي  -کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ، در سومين جشنواره علمي
 نی آینوش فراها -1

 سویل سلطانی -2
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 1400-1401سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

 

)پيشنهاد پژوهش خلق ایده نو(با محوریت  زیست فناوري در بخش   

پژوهشي  -کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ، در سومين جشنواره علمي  

 غزاله ظفرانتساب  -1

 عسل بهرامی -2

 

پژوهشي  -در سومين جشنواره علمي م برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ،کسب مقا  

)کتابچه مصور الکترونيکي(با محوریت  زیست فناوري  بخش   

 هلیا داوودی مهر  -1

 فاطمه عرب -2

 

 کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ، در سومين جشنواره علمي-  پژوهشي

(يکي)کتابچه مصور الکترون تیبا محور يناورف ستیز   بخش  

 موژان مقدسیان  -1

 آرتینا سامع -2
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 1400-1401سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

 IYPTگروه

 روماني  2022راهيابي به مسابقات  بين المللي فيزیکدانان جوان 

 یاس مشکین -1

 کیانا کمالی پور شیراز -2

  (PYPTهمين دوره مسابقات کشوري فيزیکدانان جوان ایران )مدال طال در پانزد کسب

 ثنا سجادی -3

 آیسان کرامت -4

 کیانا کمالی پورشیراز -5

 یاس مشکین -6

 

 

 ( PYPT) رانیجوان ا کدانانیزيف يدوره مسابقات کشور نيدر پانزدهمبرنز کسب مدال 

 آرا شاکری  -1

 عابده طرمی -2

 نرگس سادات نیسان -3
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 1400-1401سال تحصيلي  -2رستان فرزانگاندستاوردهاي پژوهشي دبي

 

 مکاترونیک  گروه

 کسب رتبه برگزیده در مرحله اول نخست دوره رویداد   ایده شو دانش آموزي)در بخش ایده هاي  کسب و کار(
 

 مبینا مرادی سلوشی -1

 مبینا باقری -2

 

 رباتيک -مي  پژوهشيکسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ، در سومين جشنواره عل

 )ربات آتش نشان(
 

 سارا عباسی پور -1

 دریا محمودیان  -2

 کيربات -يپژوهش  يجشنواره علم ني، در سوم يبه مرحله استان يابيو راه يمنطقه ا دهیکسب مقام برگز

 )ربات آتش نشان(

 
 سها اسماعیل زاده  -1

 حانیه اسدی -2

 

 کيربات -يپژوهش  يجشنواره علم ني، در سوم يبه مرحله استان يابيو راه يمنطقه ا دهیکسب مقام برگز

 )ربات آتش نشان(
 پانیذ دادمهر
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 1400-1401سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

 رباتیک   گروه

 ربوکاپ آزاد ایران 2022کسب مقام اول در شانزدهمين دوره مسابقات بين المللي

 )دربخش ربات فوتباليست وزن آزاد (
  رشکیاطمه بف -1

 یدریح النا -2

 خضرزاده  میمر -3

 یناظم فاطمه -4

 ربوکاپ آزاد ایران 2022کسب مقام دوم  در شانزدهمين دوره مسابقات بين المللي

 )دربخش ربات سبک وزن (

 پرنیا خوشحالی -1

 ستایش حیدری -2

 پارمیس اسدی پور -3

یپانیذ ریوند -4

 اپ آزاد ایران ربوک2022کسب مقام اول در شانزدهمين دوره مسابقات بين المللي

 ( 2)دربخش دربخش سوپر تيم

ارنیکا دفتری  -1

 

 ربوکاپ آزاد ایران 2022کسب مقام اول در شانزدهمين دوره مسابقات بين المللي

 ( 1)دربخش دربخش سوپر تيم
 وانیا یاراللهی-1

 پرنیا خوشحالی-2

 

  ربوکاپ آزاد ایران2022کسب مقام دوم در شانزدهمين دوره مسابقات بين المللي

 ( 2)دربخش دربخش سوپر تيم
 یاراللهی ایوان -1

 اسدی  یاناو -2
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 1400-1401سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

 ربوکاپ آزاد ایران 2022در شانزدهمين دوره مسابقات بين المللي سوم کسب مقام 

 ( 2)دربخش دربخش سوپر تيم

 
 پانیذ ریوندی -1

 ستایش حیدری  -2

 

 تایلند  2022قات  جهاني ربوکاپ آزاد راهيابي به مساب

 )در بخش فوتباليست وزن آزاد(
 فاطمه بیرشک  -1

 فاطمه ناظمی  -2

 النا حیدری -3

 ده امریم خضرز -4

  لندیتا 2022ربوکاپ آزاد  يمسابقات  جهان کسب مقام دوم در بخش بازي هاي گروهي )سوپر تيم(
 

 فاطمه بیرشک  -1

 فاطمه ناظمی  -2

 النا حیدری -3

 ده امریم خضرز -4
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 1400-1401سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

 گروه شیمی

و  استفاده از تفاله قهوه و پوست برنج با (Fe3O4)مغناطيسي کربن فعال  سنتز سبز نانو کامپوزیت

 فلزات سنگين از محيط آبي بررسي قابليت آن در حذف

(يپژوهش يمقاله علم تیدر سطح کشور )با محور يناوردوره مسابقات نانوف نيدوم کسب رتبه برتر در   

پریا بحرانی -2             آذین سادات علیزاده رضویان   -1  

و مقایسه دو نمونه نانو ذره متخلخل در جذب آالینده دي اکسيد کربن هوا به کارگيري    

  مسابقات هفته پژوهشکسب رتبه برگزیده در 

   ستایش خواجه زاد -2                         یاس سادات  دادگر  -1

 بخش نانوفناوري با محوریت پيشنهاد پژوهش نوآورانه  در 

 کسب رتبه برگزیده استاني در سومين جشنواره علمي پژوهشي پژوهش سراها

     ردیکوا خلیلی دهآ -2                       کیمیا سادات فروتن -1

 يپژوهش يمقاله علم تیبا محور يدر بخش نانوفناور

راهاپژوهش س يپژوهش يجشنواره علم نيدر سوم ياستان دهیکسب رتبه برگز   

 ملیکا سرمدی -2                      میترا سرمدی   -1

 يپژوهش يمقاله علم تیبا محور يفناور ستیدر بخش ز

راهاپژوهش س يپژوهش يجشنواره علم نيدر سوم ياستان دهیکسب رتبه برگز   

 سایا ساریخانی -2              قلی وند          مریم  -1
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 1400-1401سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

 گروه زیست شناسی

با  )مقاله علمي پژوهشي و محصول نوآورانه(و گياهان دارویي با محوریت  نانوفناوري در بخش   

 ه علمي پژوهشي()مقالمحوریت 

پژوهشي  -کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني ، در سومين جشنواره علمي  

 میترا سرمدی  -1

  ملیکا سرمدی -2

 )محصول نوآورانه( تیبا محور يدر بخش  نانوفناور

  پژوهشي  -در سومين جشنواره علمي کسب مقام برگزیده منطقه اي و راهيابي به مرحله استاني 
 نیوشا جوانشیر -1

 آیسان روشنایی -2

 )پژوهش نوآورانه( با محوریت  )محصول نوآورانه( وبا محوریت  ينانوفناوردربخش    

يپژوهش  -يجشنواره علم ني،در سوم يبه مرحله استان يابيو راه يمنطقه ا دهیکسب مقام برگز  

 صبا رضاخانی -1

 آرمیتا حسینی -2

رانه()پژوهش نوآوبا محوریت  ينانوفناوردربخش      

يپژوهش  -يجشنواره علم ني، در سوم يبه مرحله استان يابيو راه يمنطقه ا دهیکسب مقام برگز   

 کیمیا فروتن  -1

 آوا خلیلی -2

)پژوهش نوآورانه( تیبا محور يدربخش  نانوفناور  

يپژوهش  -يجشنواره علم ني، در سوم يبه مرحله استان يابيو راه يمنطقه ا دهیکسب مقام برگز  
  نگار یزدانی -1

 ریحانه رحمانی -2
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 1399-1400سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

 

 گروه زیست و بیوشیمی 

 مقایسه ناشنوایي ناشي از بي توجهي در هنگام کار با تلفن همراه و رایانه در شدت هاي مختلف صوت

 کسب رتبه دوم در بيست و دومين جشنواره خوارزمي در مرحله کشوري

 انی سارا شعب -1

 غزل حاتمی -2

 

 استفاده از ماده مخاطي حلزون براي ساخت نوعي داربست 

 جوان خوارزمي راهيابي  به مرحله کشوري در بيست و سومين جشنواره 

 مبینا ضابطی  -3

 آوین زرگری -4
 

 

 تاستفاده از ماده مخاطي حلزون براي ساخت نوعي داربس

 سينا  کسب مدال طال در ششمين دوره جشنواره بين المللي ابن  

 مبینا ضابطی  -1

 آوین زرگری -2

 

 ADSCs)درمان زخم هاي مزمن با استفاده از سلول هاي بنيادي چربي)
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 1399-1400سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

 گروه شیمی

  مقایسه و بررسي ميزان جذب استامينوفن از پساب توسط پسماندهاي گياه ذرت

 جوان خوارزمي در بيست و سومين جشنواره  راهيابي  به مرحله کشوري

 حلما حیدری -1

 نگین سلمانی -2
 

 مکاترونیکگروه 

   شهر ها يهوشمند ساز    

 کسب رتبه برتر در هفتمين دوره جشنواره مخترع کوچک آینده 

 هلیا زارع  -1

 نیایش فالح  -2

 

 گروه رباتیک

      دستگاه تحليل عملکرد  ورزشي        

 جوان خوارزمي وري در بيست و سومين جشنواره راهيابي  به مرحله کش  

 نیوشا محمدی صدق  -1

 روژینا فرشیدفر -2
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 1398-99سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

 

   گروه زیست و بیوشیمی  

 آن    کاهش براي راهکاري ارائه و هوشمند گوشي و دستي رایانه اي رسانه ابزار دو در توجهي بي از ناشي ناشنوایي مقایسه

 کسب رتبه دوم کشوري در بيست و دومين جشنواره خوارزمي و مقام اول در مسابقات ابن سينا

 غزل حاتمی -1

  آن کاهش براي راهکاري ارائه و هوشمند گوشي و دستي رایانه اي رسانه ابزار دو در توجهي بي از ناشي ناشنوایي مقایسه

 نواره خوارزمي و مقام اول در مسابقات ابن سيناکسب رتبه دوم کشوري در بيست و دومين جش

 

 سارا شعبانی -2

 

 
 

 گروه مکاترونیک

Honamic     

 کسب رتبه برتر استاني در بيست و دومين جشنواره جوان خوارزمي

 لیال شکاری بادی

 

 گروه زیست و بیوشیمی  

 توليد پماد بيولوژیک براي درمان درماتوفيتوزیس

 جشنواره جوان خوارزمي و دومينبيست کسب رتبه برتر استاني در   

 پریشاد خانجانی

 

 



 
15 

 

 1398-99سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

  مقایسه ناشنوایي از بي توجهي  در دو ابزار رسانه اي رایانه  دستي و گوشي هوشمند و ارائه راهکاري براي کاهش آن

 اره جوان خوارزميجشنو و دومينکسب رتبه برتر استاني در بيست 

 غزل حاتمی 

 بررسي اثر هم افزایي شيرین بيان و کتيرا در بهبود زخم دستگاه گوارشي در موش صحرایي 

  جشنواره جوان خوارزمي و دومينکسب رتبه برتر استاني در بيست 

 الهام اخوان  

   پوست  مهندسي بافتساخت و بررسي داربست نانو بيوکلس/ژالتين تقویت شده با مواد ضد باکتریال براي 

       جشنواره جوان خوارزمي و دومينکسب رتبه برتر استاني در بيست     

 پانیذ  شکریان   

  مقایسه ناشنوایي ناشي از بي توجهي در دو ابزار رسانه اي رایانه دستي و گوشي هوشمند و ارئه راهکاري براي کاهش آن
 ره جوان خوارزميجشنوا و دومينکسب رتبه برتر استاني در بيست 

 سارا شعبانی

  داربست سلولي و بيوکلس

 جشنواره جوان خوارزمي و دومينکسب رتبه برتر استاني در بيست    

 بهار امیری

 

 گروه خالقیت هنری

    خالقيت

 جشنواره جوان خوارزمي و دومينکسب رتبه برتر استاني در بيست 

 دالرام دادگر
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 1398-99سال تحصيلي  -2ندستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگا

 گروه نگارگری

 بازشناسي نقوش هندسي مسجد جامع اصفهان

 کسب رتبه برتر استاني در بيست و دومين جشنواره جوان خوارزمي 

 نگار جاوید

   بررسي معماري ساختمان ها در شاهنامه  بایسنقري

 جشنواره جوان خوارزمي و دومينکسب رتبه برتر استاني در بيست 

 بیآتنا حبی

  بازنمایي نقش باستاني بزکوهي در نقاشي پشت شيشه

 جشنواره جوان خوارزمي و دومينکسب رتبه برتر استاني در بيست  

 نگار شیخی مهرآبادی

  طراحي جلد کتاب زیست پایه دهم براساس الگوهاي نگارگري

 جشنواره جوان خوارزمي و دومينکسب رتبه برتر استاني در بيست 

 آیناز توپچیان

 ه تئاترگرو

    تئاتر شناسنامه

 جشنواره جوان خوارزمي و دومينکسب رتبه برتر استاني در بيست 

 شبنم طاهباز -6هدیه حیدری   -5پریا صیدی    -4عطیه محسن زاده    -3زینب  سمامی    -2هانا غیاثی   -1

 زهرا طاهر -12دوستی   هستی عب -11مدیامسگری    -10زهرارضایی    -9مریم امامی     - 8  آرمیتا نجفی -7  
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 1398-99سال تحصيلي  -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان

 گروه فیلم سازی

   ورطه

 جشنواره جوان خوارزمي و دومينکسب رتبه برتر استاني در بيست  

 ثنا دانش راد 

 

 گروه نگارش

 خانه اي که باختيم

 ان خوارزميجشنواره جو و دومينکسب رتبه برتر استاني در بيست    

 پردیس توتونچی 

  در حسرت زمين چمن

 جشنواره جوان خوارزمي و دومينکسب رتبه برتر استاني در بيست   

 کیانا رضوی زاده
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 1397-1398  سال تحصيلي -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان 

 

  IYPT گروه

 کشور لهستان    IYPTسي و دومين دوره مسابقات کسب مقام سوم و مدال برنز در 

 مهسا گرامی منش -7

 نگاررحیمی  -8

 کشور مالزي   ICYSکسب  مدال نقره و   برنز در مسابقات 

 مهسا گرامی منش -1

 شیما بهرامی -2

 

  PYPTکسب مدال نقره در دوازدهمين دوره مسابقات 

  پانیذ اسدی دهخوار -1

 پرنا کرامتی  -2

 شیما بهرامی  -3

 

  PYPTکسب مدال برنز در دوازدهمين دوره مسابقات 

  مهسا گرامی منش  -1

 حوریسا نوروزی  -2

 حنانه رضایی -3

 

 گروه شیمی 

 

 کسب رتبه دوم در  چهارمين دوره مسابقات مد کاپ  دانشگاه شهيد بهشتي  

 الیزه اشکلکی 
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 1397-1398  سال تحصيلي -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان 

 گروه رباتیک 
 

 ت فوتباليست سنگين وزن در دوازدهمين دوره مسابقات جونيورکاپ کسب  مقام دوم قهرماني سوپر تيم ربا

 درسا عادلخانی -4 ساره کامران جباری  -3 آنوشا شریعتی-2 روژان ترابی   -1

   

  کسب  مقام بهترین  و قهرماني سوپر تيم ربات فوتباليست سبک وزن   در دوازدهمين دوره مسابقات جونيورکاپ

  مهسا ساالریان -4 تارا داالیی  -3 فشارکی هلیا جعفری  -2 سمر نمازی    -1

   نگارهرمزی نصیری  -6  پارمیدا نقی پور  -5
 
 

 گروه مکاترونیک 

 

 در بخش آزاد مسابقات 2018کسب مدال نقره ربوکاپ آسيایي  

 شادی شکری -4      سارینا خالد زاده  -3  روژان ترابی -2 ملیکا گیوی -1

 آنوشا شریعتی  -7  درنا مقیمی  -6 شیدا حسینی  -5
 

 کسب مقام سوم ربات مسيریاب  در دوازدهمين دوره مسابقات  جونيور کاپ 

 

 سارا رزمی -4 یاس همسایه دوست   -3 مانلی ستوده -2 فاطمه ابراهیمی    -1

 آناهید خان محمدی  -5
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 1397-1398  سال تحصيلي -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان 

 

 گروه زیست

 کسب رتبه دانش آموز  پژوهشگر منطقه یک تهران  

 

  اسرا میردیلمی   -3  ملینا گنجی  -2  ملیکا میرکاظمی مود -1

 
 
 

 ««آلواورا بر بيان ژن کالژن در فيبروبالست موشي –بررسي اثر نانو الياف ژالتين »» با ارائه پروژه

  کسب رتبه برتر استاني در بيست امين جشنواره جوان خوارزمي
 زهرا آقایی

   

 ««کمپ ترک اعتياد نمک »» به عنوان ده مقاله برتر   با ارائه پروژه 

 با ارائه مقاله در سيزدهمين کنگره بين المللي دانش اعتياد و انتخاب مقاله ”EZAMA“کسب دیپلم افتخار  

 سریرا دالوند  -2  صبا عشقی  -1

 

 

 مغز و اعصاب  گروه

 Brain Beeبقات کسب  مدال طالي  کشوري   در مسا
 

 هلیا محمدقاسمی 
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 1396-1397  سال تحصيلي -2ستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان د

 گروه مکاترونیک

  هوشمند يباز نيو ساخت زم يطراح

 2017ایران اپن سال   بخش آزاد مسابقات کسب رتبه اول  در   

 

  میترا بهرامی-4 بستانی نگار عنا -3  نگین عنابستانی -2  بهار اسکندری کیا    -1

 ساینا فروغی -8 شیدا حسینی -7  نسترن غیاثی  – 6   روژان ترابی  -5 

  میشا محمدی – 12  آنوشا شریعتی – 11  ملیکا گیوی  – 10  سارینا خالد زاده -9 

 درنا مقیمی -16  نازگل عزیزی – 15 فریمهر مشیری – 14   شادی شکری -13

   نگيزشي و کنترلي بيماران آلزایمرطراحي و ساخت سيستم ا 

  کسب مقام استاني در نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

 محمدی  مونا حاجی -3  یاسمن احمدی  -2  دریا تقوی نژاد  -1
 

 گروه شیمی 

   پاکت هشداردهنده تاریخ انقضا مصرف شير

 جشنواره جوان خوارزمي  نوزدهمين کسب مقام استاني در 

 کوثر معاصر  -2   مرضیه شادپور  -1

 

 ماده ترموکروميک جدید ساخت

 کسب مقام استاني در نوزدهمين  جشنواره جوان خوارزمي  

 فاطمه گوهری  -2   شیدا خندان -1

 عصاره ترميم کننده خراش رنگ روي فلزات استحصال  و فرآوري شده از ميوه ها 

 دریافت گواهي ثبت اختراع 

 بهشاد پوریان  -3  نارون جاللیون  -2   شیدا مقدسی بروجردی  -1

 

 نانو  گروه

 هاي هوا تهيه ماسک چند منظوره جهت حذف آالینده

 کسب مقام شایسته تقدیر کشوري در نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي  

 ملیکا میرکاظمی مود    -1
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 1396-1397  سال تحصيلي -2ستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان د

 گروه زیست و کشاورزی  

 سيستم کشت همزمان آیروپونيک و هيدروپونيک

 کسب مقام شایسته تقدیر کشوري در نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي  
 زینب منتظری -2   سارا موسوی   -1

 

 گروه هنر
 

 طریق عشق

 کسب مقام استاني در نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي    

 آیدا محمدی 

 

 
 

  IYPT روهگ

 کشور اتریش  AYPT مسابقات چهارم   کسب مقام 

 تارا شمشکی

 

   (PYPY)کسب مدال طال در یازدهمين دوره مسابقات فيزیکدانان جوان 
 مریم شریفیان  -3   آدرینا قاسم -2  نگار رحیمی  -1

 

   (PYPY)کسب مدال برنز  در یازدهمين دوره مسابقات فيزیکدانان جوان 

 
 سپیده نادری  -3  مبینا بیات  -2  تارا شمشکی   -1

 

 مغز و اعصاب  گروه

 Brain Beeکسب مقام چهارم کشوري   در مسابقات 

 هلیا محمدقاسمی 
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 1395-9613  سال تحصيلي -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان 

 گروه مکاترونیک
 

 2017تبه اول  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال کسب ر طراحي و ساخت سيستم هاي کنترلي براي اتاق امن کودکان اتویستيک
 

   پریسا جمالی-4  سایه جارالهی -3 حوریه اسالمی  -2 یاسمن احمدی طباطبایی-1

  آیدا علی باقری-8 محدثه عابدیان -7   گالب صرامی - 6  مهدیه رضابخش -5 

 نیتا سیحون آ - 12  محدثه خسروی - 11 دریا تقوی نژاد - 10   نیکی نزاکتی -9 

 مونا حاجی محمدی-16  سپینا بزرگی - 15 مینا احمدپور - 14    ضحی موذن-13

 دیبا عادلی -20 نگار طائرقدسی-19 مبینا شیروانی -18   نیکا زرین اقبال - 17

 زهرا ربانی -22  فاطمه هیبتی -21 
 

 2017اول  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال  کسب رتبه  طراحي و ساخت سيستم هاي انگيزشيو کنترلي بيماران آلزایمر

  پریسا جمالی-4  سایه جارالهی -3 حوریه اسالمی  -2 یاسمن احمدی طباطبایی-1

  آیدا علی باقری-8 محدثه عابدیان -7   گالب صرامی - 6  مهدیه رضابخش -5 

  سیحون آنیتا  - 12  محدثه خسروی - 11 دریا تقوی نژاد - 10   نیکی نزاکتی -9 

  مونا حاجی محمدی-16 سپینا بزرگی - 15 ر مینا احمدپو - 14    ضحی موذن-13

  دیبا عادلی -20  نگار طائرقدسی-19 مبینا شیروانی -18   نیکا زرین اقبال - 17

 زهرا ربانی -22  فاطمه هیبتی -21 

 

 جشنواره جوان خوارزمي  کسب استاني در هجدهمين   )تجهيزات مراقبت از سالمندان(     E-Careطرح 

  زهرا عابدیان -3  مهسا مجاور -2  نهاله فاطمی  -1      
 

 کسب  مقام اول در  چهارمين کنفرانس علوم  فني و مهندسي دانشگاه تهران   )تجهيزات مراقبت از سالمندان(     E-Careطرح 

 فاطمه مقیسه   -4  مهسا مجاور -3  نهاله فاطمی  -2             صبا امینی -1    

    ماهوش سیاوش پور-8  سوگول روان همدانی -7  زهرا عابدیان -6  غزل قربانی  -5
 

 

 

  گروه رباتیک 

 2017کسب رتبه  دوم  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال   ربات خانگي

 فاطمه رزاق نژاد    -4  مائده ریاحی  -3   فاطمه رضایی بدر  - 2    آیدا احمدی  -1

 نغمه حیدری -7 محدثه ذوالقدر -6  ملیکا رستمی - 5  
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 1395-1396  سال تحصيلي -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان 

 گروه شیمی 
 

  طرح پوشش پالستيکي آنتي باکتریال و زیست تخریب پذیر

 کسب مقام استاني در هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي 

 

 ی بهاره میرمهد -2  مهتاب بیگ وردی  -1

 

 گروه فیزیک 

 طرح عصا بدون کمک دست

 کسب مقام استاني در هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي   

 روژینا صدیق 

 

  IYPT گروه

  IYPTو راهيابي به مسابقات جهاني  کشور اتریش  PYPT کسب مقام سوم مسابقات 

 روژینا صدیق 
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 1394-1395صيليسال تح -2دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان 

 گروه مکاترونیک

 2016کسب رتبه اول  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال )تجهيزات مراقبت از سالمندان(        E-Careطرح 

 فاطمه مقیسه   -4  مهسا مجاور -3  نهاله فاطمی  -2             صبا امینی -1

    ماهوش سیاوش پور-8  سوگول روان همدانی -7  زهرا عابدیان -6  غزل قربانی  -5

 2016کسب رتبه اول  در بخش سوپر تيم  مسابقات  ایران اپن سال      )تجهيزات مراقبت از سالمندان(     E-Careطرح 

 فاطمه مقیسه   -4  مهسا مجاور -3  نهاله فاطمی  -2             صبا امینی -1

    ماهوش سیاوش پور-8  یسوگول روان همدان -7  زهرا عابدیان -6  غزل قربانی  -5

 2016در  مسابقات  ایران اپن سال  کسب مقام چهارم ربات فوتباليست  سبک وزن

 نگین درخشان -4 نیوشا جورابلو -3  نرگس خلجی   -2             مهبان قلی جعفری -1

 2016مسابقات  ایران اپن سال   درکسب رتبه دوم سوپر تيم ربات فوتباليست  سبک وزن 

 نگین درخشان -4 نیوشا جورابلو -3  نرگس خلجی   -2             بان قلی جعفری مه-1

 کسب مقام ششم  کشوري درهفدهمين  جشنواره خوارزمي  mathgame طراحي بازي

              شیدا مقدسی  -2              کیمیا جوادی-1

 ين جشنواره خوارزميکسب مقام استاني  در هفدهم بازیابي انرژي از دستگاههاي ورزشي

 دالرام غباری -3  لیال داداشی  -2    کیمیا فرقانی -1

   1395سال   PYPTکسب مقام سوم مسابقات 

  کشور اتریش(  IYPTروژینا صدیق ) منتخب کشوری  برای مسابقات  -1

  کشور رومانی  (  ICYSمحدثه مطلوب)منتخب کشوری  برای مسابقات  -2

 کشور رومانی  (  ICYSابقات کشوری  برای مس مشکات صدر )منتخب -3

 کشور اتریش   IYPTکسب مقام سوم مسابقات 
 روژینا صدیق  -1

 گروه هنر 

 کسب مقام استاني  در هفدهمين جشنواره خوارزمي دارو نوش

 ریحانه جوادزاده -1

 گروه ریاضی  

 94کسب دیپلم افتخار کشور روسيه سال   مسابقات تورنمنت ریاضي

 آوین دادوند -3آرمیتا کاظمی                                   -2                  یاسمین جاللیان              -2

  چين کسب مدال برنز در کشور  IMCمسابقات 

 یاسمین جاللیان -1
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  1392-93سال تحصيلي -2دبيرستان فرزانگان پژوهشي  دستاوردهاي

 گروه روباتیک:

  روبات فوتباليست ليگ الف

 ور برزیل کسب مقام اول جهاني کش

 مریم کریمی  .1

 روبات فوتباليست ليگ الف
 کسب مقام اول در مسابقات شهرداري منطقه یک تهران 

 غزاله کاظمی .1

 غزل کاظمی  .2

 فاطمه قاسمی  .3

 مریم کریمی  .4

  روبات فوتباليست ليگ الف

 کسب سوم  در مسابقات ایران اپن
 غزاله کاظمی .1

 غزل کاظمی  .2

 فاطمه قاسمی  .3

 مریم کریمی .4

 گروه شیمی:

 اخت پاکت انتي باکتریال نگهداري مواد غذایيس
  کسب رتبه چهارم کشوري جشنواره خوارزمي 

 مهتاب بیگوردی  -1

 بهاره میرمهدی -2

 گروه کامپیوتر

   تشخيص سبقت غيرمجاز

 کسب مقام اول استاني در جشنواره خوارزمي 
 نیکناز جاهدمنش  -1

 مهدیس تاجداری  -2
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  1392-93سال تحصيلي -2ن دبيرستان فرزانگاپژوهشي  دستاوردهاي

 گروه مکاترونیک

   ساخت دستگاه توانبخشي

 کسب مقام اول کشوري در مسابقات ایران اپن

 مهسا بخشنده .1

 آ پانته نیا حسن .2

 هلیا ریوند .3

 رعنا هاشمی فضل .4

 سارا محمدی .5

 ریحانه واحدی .6

 شمس گیسو .7

 نژاد احمد فاطمه .8

  پورحافظی نسترن .9

 شبنم اردالن شجاع .10

 واشی فراهانی فرمهینی .11

 سارا پور کاشفی .12

 شهرزاد کیانی .13

 

 گروه فیزیک
 

 AYPTمسابقات 
  کسب رتبه دوم در مسابقات بين المللي کشور اتریش  

  پوررحیمی مطهره .1

 غزل تفقدی .2

 پردیس رافعی .3
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  1391-1392سال تحصيلي -2دبيرستان فرزانگان پژوهشي  دستاوردهاي
 

 

 گروه روباتیک:

  ليگ الفروبات فوتباليست 

 کشوري در مسابقات ایران اپن مقام چهارمکسب 

 آوا ایران منش -1

 الهه احمدی -2

 آوا برارزاده -3

 آوا عمرانی -4

 
 

 گروه شیمی

  ساخت پالستيک زیست تخریب پذیر با طرحي نو

 1391کسب رتبه سوم کشوري در چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي سال 

 گالره پوستی زاده.1
 .ساحل شفیعی2

 

 ست پسته با استفاده از سولفوریک اسيد براي جداسازي ملکولهاي گازي در پتروشيميتهيه کربن اکتيو از پو

 1391کشوري در چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي سال  پنجمکسب رتبه  
 

 مهتاب طوالنی .1

 نسیم نصرتی نیا .2

 آذین ذوالفقاری .3
 

 کولهاي گازي در پتروشيميتهيه کربن اکتيو از پوست پسته با استفاده از سولفوریک اسيد براي جداسازي مل

 مدال طال در مسابقات جهاني ژنو سوئيسکسب  
 

 مهتاب طوالنی .1

 نسیم نصرتی نیا .2

 آذین ذوالفقاری .3
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  1391-1392سال تحصيلي -2دبيرستان فرزانگان پژوهشي  دستاوردهاي
 

 

  منظور کاهش تکانه در تصادف طراحي و ساخت سپر هوشمند ترکيبي با استفاده از سياالت غير نيوتني و اجسام متخلخل به

 کسب مدال نقره در مسابقات جهاني ژنو سوئيس

 هساره مرادی  .1

 سبا عبدلی .2

 

 

 گروه کامپیوتر

 1391در چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي سال  اول استانيکسب رتبه  جزوه بردار هوشمند

 ایلناز علوی

 

 گروه مکاترونیک

 کشوري در مسابقات ایران اپن اولکسب مقام  سامانه جامع مدیریت خدمات شهري

 زینب رضوانی .1

 خاطری   زینب .2

 غزل قربانی .3

 سان جعفر زاده آی .4

 اندیشه آزاد .5

 نیوشا موسوی .6

 فاطمه زردبانی .7

 ثمین صبور روح .8

 کیمیا مذهب یوسفی .9

 نگین عزیزی .10

  

 گروه فیزیک

  کشور اتریش  کسب رتبه سوم در مسابقات بين المللي AYPTمسابقات 

 مژده یدا...ی خالص
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 1390-1391سال تحصيلي -2دبيرستان فرزانگان پژوهشي  دستاوردهاي
 

 

 گروه روباتیک:

 1390سال  استاني در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 1کسب رتبه  2*2روبات فوتباليست 

 پرنیان قنبری .1

 راضیه آریان .2

 1390ال در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي س کشوري 4کسب رتبه  2*2روبات فوتباليست 

 پرنیان قنبری .1

 .  راضیه آریان2

 1390سال  استاني در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 2کسب رتبه  1*1روبات فوتباليست 

 .نسترن خدابنده لو1

 .پرستو اشتری2

 .صهبا ایروانی منش3

 .گراناز عادل4

 1390ل سا استاني در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 2رتبه  کسب 1*1روبات فوتباليست 

 آوا عمرانی .1

 آوا برارزاده .2

 رومینا نعیمی .3

 زهرا انصاری .4

 1390در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي سال  کشوري 6رتبه  کسب 1*1روبات فوتباليست 

 آوا عمرانی .1

 آوا برارزاده .2

 رومینا نعیمی .3

 زهرا انصاری .4
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 1390-1391سال تحصيلي -2دبيرستان فرزانگان پژوهشي  دستاوردهاي

 1390سال  در مسابقات فرزانگان کاپ 2کسب رتبه  2*2وتباليست روبات ف

 آوا عمرانی .1

 آوا برارزاده .2

 زهرا انصاری -3

 1391سال  کشوري در مسابقات ایران اپن  2کسب رتبه  2*2روبات فوتباليست 

 آوا عمرانی .1

 آوا برارزاده .2

 زهرا انصاری .3

 1391سال  کشوري در مسابقات ایران اپن 4کسب رتبه پيشرفته روبات امداد گر

 آوا ایران منش  .1

 الهه احمدی .2

 کشور مکزیک 2012اول بهترین ارائه در مسابقات روبوکاپ  رتبهکسب  روبات فوتباليست

 نسترن خدابنده لو .1

 پرستو اشتری-2

 صهبا ایروانی منش -4

 آوا ایران منش -5

 الهه احمدی -6

 آوا برارزاده -7

 زهرا انصاری -8

 آوا عمرانی -9

 گروه شیمی

 1390سال  تاني در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمياس 2کسب رتبه  کربن اکتيو

 .آذین ذوالفقاری پور1

 .مهتاب طوالنی2

 .نسیم نصرتی نیا3

 1390سال  استاني در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 3کسب رتبه ارتقاء ایمني خودرو با استفاده از سياالت غير نيوتني

 .هساره مرادی1

 .سبا عبدلی2
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 1390-1391سال تحصيلي -2دبيرستان فرزانگان  پژوهشي دستاوردهاي

  ارتقاء ایمني خودرو با استفاده از سياالت غير نيوتني

 1390در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي سال کشوري  5کسب رتبه

 هساره مرادی.1

 .سبا عبدلی2
 

 گروه کامپیوتر

 کنترل موس کامپيوتر با چشم

 1390سال  ه جوان خوارزمياستاني در سيزدهمين جشنوار 2کسب رتبه  

 .کیانا مستغاثی1

 .ساناز ابرازی2

 

 تنظيم آینه ماشين

 1390سال  کسب رتبه برتر منطقه در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي  

 آیناز طالب زاده.1

 .مریم حجتی2

 سامانه تشخيص اتوماتيک برخي تخلفات رانندگي و صدور جریمه

 1390سال  شنواره جوان خوارزميکسب رتبه برتر منطقه در سيزدهمين ج 

 .آیسان نجاری1

 .شکیبا شه بندگان2
 

 گروه ریاضی

  ن موضوع مقاله به صورت آمارييتعي

 1390سال  استاني در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 3رتبه کسب  

 حکیمی الهه

  بررسي توابعي که با مجذور فاصله رابطه عکس دارند

 1390سال  ن جشنواره جوان خوارزميکسب رتبه برتر منطقه در سيزدهمي

 .شیرین حاج امین شیرازی1
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 1390-1391سال تحصيلي -2دبيرستان فرزانگان پژوهشي  دستاوردهاي

 1390سال  کسب رتبه اول منطقه در مرحله اول سنجه آزمون ریاضي

 نگار نجاتی .1

 فرزانه احسانی .2

 یوسفمذهب کیمیا  .3

 گروه فیزیک 

 1390سال پنجمين مسابقات بين المللي فيزیکدانان جوان ایران کسب رتبه سوم در  PYPTمسابقات 

 سبا کابلی نژاد .1

 فاطمه زرد بانی .2

 کیمیا کالنتری .3

 

  کشور اتریش  کسب رتبه سوم در مسابقات بين المللي AYPTمسابقات 

 کیمیا کالنتری

  گروه مکاترونیک

 1391کشوري در مسابقات ایران اپن سال   2کسب رتبه  خانه هوشمند

                                    ا نوری زاده سار .1

 غزاله شاهسون .2

 سها حاجی فتحعلی .3

 مائده صلح جو .4

 سبا کابلی نژاد .5

 فاطمه افراسیابی .6

 پرستو سمندی .7

 زهرا منوچهری .8

 عطیه زارع .9

 گلبرگ یگانه .10

 زهرا پژم  .11

 رویا گلریز .12
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 1390-1391سال تحصيلي -2دبيرستان فرزانگان پژوهشي  دستاوردهاي

 هنام قادرپریشاد ب .13

 گیتا سر افراز .14

 پریسا حکمت نژاد .15

 مقدم مریم بختیاری .16

 فاطمه نیکخو .17

 

 کسب رتبه سوم استاني در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي هوشمند سازي سيستم تهویه

 مقدم مریم بختیاری .1

 فاطمه نیکخو .2
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 1389-1390 سال تحصيلي -2دبيرستان فرزانگان پژوهشي  دستاوردهاي

 گروه روباتیک

   2*2روبات فوتباليست 

 رتبه سوم کشوري ربات سبک وزن در مسابقات ایران اپن کسب 

 .نسترن خدابنده لو1
 .پرستو اشتری2
 .گراناز عادل3
 .صهباایروانی منش4

    2*2روبات فوتباليست

 در مسابقات ایران اپن Aکسب رتبه پنجم کشوري ربات سنگين وزن ليگ    

 پرنیان قنبری1.
 راضیه آریان2.

   2*2روبات فوتباليست 

 در مسابقات ایران اپنBرتبه پنجم کشوري ربات سنگين وزن ليگ  کسب 

 زهرا انصاری.1

 .رومینا نعیمی2

 .پریزاد کوشکی3

 

 

 گروه نجوم

 و بررسي توزیع آنها CORSIKAشبيه سازي بهمن هاي هوایي گسترده با استفاده از 
 1390ي خوارزمي سال نوارهي استاني جشراهيابي به مرحله

 
 هلیا اردویی .1
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 1389-1390 سال تحصيلي -2دبيرستان فرزانگان پژوهشي  دستاوردهاي

 گروه مکاترونیک

 هوشمند سازي سيستم سرمایش مرکزي بر اساس چيدمان ساکنين

 شرکت در مسابقات ایران اپن   

 فاطمه نیکخو.1

 .مریم بختیاری مقدم2

 

  ش مرکزي بر اساس چيدمان ساکنينهوشمند سازي سيستم سرمای
 1390ي خوارزمي سال جشنواره کشوريي مرحله راهيابي به

 .فاطمه نیکخو1

 .مریم بختیاری مقدم2

 گروه فیزیک

 بررسي صداي ایجاد شده از ليوان پالستيکي
 1390در سال  کسب نامزدي بهترین ارائه و جایزه بهترین نتيجه گيري در نوزدهمين گردهمایي انجمن فيزیک ایران 

 .سحر دره شیری1

 .سمن فالح سلطانی2

 دالرام پویا بهار.3

 .نازنین حیدری4

  فيزیکمسابقات 

 1390سال  IYPTکسب رتبه هفتم کشوري در مسابقات  

 سارا مس چی -6 فاطمه اسدی -5 کیانا سبزه ای -4 ترانه گودرزیان -3دالرام پویا بهار -2 سمن فالح سلطانی -1

 گلبرگ یگانه -9  گیلدا ذوالفقاری -8 ی پور.مهدیه کاویان7

 وه شیمیگر

  کارگاهي شيمي-مسابقات آزمایشگاهي

 1390کسب رتبه یک استاني سال 

 مهرافشان قلی جعفر1.
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 1389-1390 سال تحصيلي -2دبيرستان فرزانگان پژوهشي  دستاوردهاي

 گروه روباتیک

 

 2×2روبات فوتباليست

 وارزميکسب رتبه چهارم کشوري جشنواره خ

 

 پرنیان قنبری .1

 راضیه آریان .2

 

 گروه هاور کرافت

 

 طراحي و ساخت هاورکرافت باربر
 کيلوگرم(  45رکورد کشوري هاورکرافت در برداشتن وزنه)  -  1389مسابقات هوا فضاي دانشگاه صنعتي اميرکبير فروردین  1ي کسب رتبه  

 

 طراحي و ساخت هاورکرافت باربر
 1389مسابقات هوا فضاي دانشگاه صنعتي شریفتير  در 1ي شرکت وکسب رتبه  

 

 طراحي و ساخت هاورکرافت باربر
 1389ي خوارزمي سال ي استاني جشنوارهراهيابي به مرحله   

 

 زینب سبحانی -1

 مرضیه جمالی -2

 راضیه جمالی -3

 فاطمه صفری -4

 

 طراحي و ساخت هاورکرافت کنترل شونده

 1389زمي سال ي خواري استاني جشنوارهمرحله راهيابي به 

 

 رضایی معصومه
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 دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان 2- سال تحصيلي 1388-1389

 گروه بالن

 

 طراحي و ساخت بالن کنترل شونده درون سالن

 1389اميرکبيرفروردین ي صنعت     در مسابقات هوافضاي دانشگاه 2ي شرکت و کسب رتبه 

 

 سالن ه درونطراحي و ساخت و ارتقاء بالن کنترل شوند

 1389صنعتي شریفتير  دانشگاه در مسابقات هوا فضاي 1ي شرکت و کسب رتبه 

 

 طراحي و ساخت و ارتقاء بالن کنترل شونده درون سالن

 1389سال  کسب رتبه اول استاني جشنواره خوارزمي 

 راضیه آریان .1

 پرنیان قنبری .2

 هلیا کمال .3

 ساناز ابرازی .4

 زهرا آرام .5

 نیلوفر خوش سیر .6

 میهن گیر نیلوفر  .7

 

 گروه نجوم 

  بررسي تاثير ميدان مغناطيسي زمين در توزیع پرتوهاي کيهاني

 1389 ي خوارزمي سالي استاني جشنوارهمرحله راهيابي به

 هلیا اردویی
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 دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان 2- سال تحصيلي 1388-1389

 گروه شیمی

 ي چغندر قندتوليد هيدروژن از تفاله

 1389ي خوارزمي سال ي استاني جشنوارهيابي به مرحلهراه  

 

 زادهعطیه هاشم

 

 

 گروه کامپیوتر 

  اتوماسيون هوشمند سالن امتحانات
 

 1389سال مي خوارزي جشنواره کسب رتبه پنجم کشوري  
 

 مهشید دشتی شکوهی .1

 نفیسه صداقتی .2

 تشخيص چهره     

 

 1389زمي سال ي خواري استاني جشنوارهمرحله راهيابي به  
 
 سارا جهرمی -1

 فرناز گلنراقی -2

 تشخيص سایز لباس         

 1389ي خوارزمي سال ي استاني جشنوارهمرحله راهيابي به      

 سبا فالح -1

 آیدا شفیعی -2
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 دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان 2- سال تحصيلي 1388-1389

 گروه پل ماکارونی

 

 1388ماکاروني فراوا اسفند ي  سوم مسابقات پلشرکت و کسب رتبه

 

                                  پانیذ جهان گیری -1

 زهرا پژم -2

 صدف شوهانی -3

 زهرا صفریان -4

 مهتاب قدیمی -5

 پرستو شهسواری -6

 ناهید اعتصامی -7
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 دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان 2- سال تحصيلي 1387-1388

 
 

 گروه روباتیک

 

 ات تعقيب خططراحي و ساخت روب

  1388شرکت در جشنواره جوان خوارزمي سال     
 

 فالح مشفق دایش -4    انیآر هیراض -3ی      جعفر یمهرافشان قل -3    پرنیان قنبری -1

 

 گروه کامپیوتر

 

     هاي راهنمایيکنترل هوشمند چراغ

  1388کشوري در جشنواره جوان خوارزمي سال  6ي شرکت و کسب رتبه 

 

 شان قلی جعفریمهراف .1

 فاطمه کرمانی .2

 فرشته بیات .3

 

 میکروجت گروه

 طراحي و ساخت ميکروجت

 1388در مسابقات هوا فضاي دانشگاه صنعتي اميرکبير فروردین  2ي شرکت و کسب رتبه    
 شقایق جمالی  .1

 . بهار جاراللهی  .2

 یلدا ضرغامی  .3

 الهه قاسمی  .4

 هلیا اردویی .5
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 دستاوردهاي پژوهشي دبيرستان فرزانگان 2- سال تحصيلي 1387-1388

 گروه ریاضی
 

 هابررسي سختي پازل

 1387یادواره شهيد رضا صادقي مشهد اسفند  1ي شرکت وکسب رتبه   

 شیرین شیرازی .1

 فرنوش صفایی .2

 فوژان صفایی .3

 سارا عمرانی .4

 

  معرفي یک بازي دو نفره

 1387یادواره شهيد رضا صادقي مشهد اسفند  2ي شرکت و کسب رتبه  

 یا شهابیمح .1

 مهسا علوی .2


