
یشزومآ ياهدحاو  هیلک  مرتحم  ناریدم 

اهارس شهوژپ  یشهوژپ  یملع  هراونشج  نیموس  یناتسا  ناگدیزگرب  یماسا  مالعا  عوضوم  : 

مارتحا مالس و  اب 

یملع هراونشج  نیموسرد  هک  زیزع  نازومآ  شناد  مرتحم و  نیطبار  یمارگ و  ناریدم  زا  رکشت  ریدقت و  نمض  نامسآ  يارس  شهوژپ 
.دیامن یم  مالعا  ار  یناتسا  ناگدیزگرب  یماسا  تسویپ  هب  دنا ، هدومن  تکرش  اهارس  شهوژپ  یشهوژپ 

.دراد  ار  هراونشج  يدعب  لحارم  رد  تیقفوم  يوزرآ  نازیزع  نیا  يارب  ارس  شهوژپ 

 

      

 

 

1401/05/31
1/226751/78

دراد

يداع نآ    لاغا  نای ، شاد  ، دیو                 



1400-1401تحصیلی سال  –جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراها استانی سومین  برگزیدگان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف  نام ونام خانوادگی  عنوان مسابقه  رتبه  آموزشگاه مقطع

2فرزانگان   متوسطه دوم مقاله   –ادبیات   2   1 فاطمه رحیمی 

خودرو خورشیدی  –انرژی نوین   1 نسیم دانایی  ابتدایی   2 وانیا بستانی نژاد  

2سپهر   ابتدایی  خودرو خورشیدی  –انرژی نوین   3   3 شارمین میر صادقی  

2سپهر   ابتدایی  کتابچه مصور  –انرژی نوین   1   4 وانیا واثقی  

کتابچه مصور  –انرژی نوین   شایسته تقدیر  شکوفا ابتدایی   5 ملودی شاه میرزایی  

کتابچه مصور  –انرژی نوین   شایسته تقدیر  شکوفا ابتدایی   6 ژانیا زواره طهرانی  

ربات آتش نشان   –رباتیک   1 نیکان متوسطه اول   7 محمد سپهر میزانی  

مقاله علمی پژوهشی –نانو فناوری   1  2مفید   متوسطه دوم  8 سید کیان هاشمی نجفی 

مقاله علمی پژوهشی –نانو فناوری   1  2مفید   متوسطه دوم  9 علی روشناس 

مقاله علمی پژوهشی –نانو فناوری   1  2مفید   متوسطه دوم  10 امین مظاهریان  

2فرزانگان   متوسطه دوم پیشنهاد پژوهش نوآورانه   –نانو فناوری   2   11 کیمیا سادات فروتن  

2فرزانگان   متوسطه دوم پیشنهاد پژوهش نوآورانه   –نانو فناوری   2   12 آوا خلیلی دهکردی 

مقاله علمی پژوهشی –نانو فناوری   2 خرد   متوسطه اول   13 هیدیکا فقیهی 

مقاله علمی پژوهشی –نانو فناوری   2 خرد   متوسطه اول   14 آوا فریدونی  

مقاله علمی پژوهشی –نانو فناوری   2 خرد   متوسطه اول   15 یسنا آذری فر  

2فرزانگان   متوسطه دوم مقاله علمی پژوهشی –نانو فناوری   شایسته تقدیر    16 ملیکا سرمدی  

2فرزانگان   متوسطه دوم مقاله علمی پژوهشی –نانو فناوری   شایسته تقدیر    17 میترا سرمدی  



1400-1401سال تحصیلی  –برگزیدگان استانی سومین جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراها  

 

 
ونام خانوادگی نام   عنوان مسابقه  رتبه  آموزشگاه مقطع  ردیف  

پژوهش نجومی )مقاله(  –نجوم   شایسته تقدیر  خرد متوسطه اطاقور درسا علیزاده   18 

پژوهش نجومی )مقاله(  –نجوم   شایسته تقدیر  خرد متوسطه  19 کیمیا کنشلو  

ساخت مدل و ابزار نجومی  –نجوم   شایسته تقدیر  ابوریحان متوسطه اول   20 آدرینا پیروزی  

ساخت مدل و ابزار نجومی  –نجوم   شایسته تقدیر  سما  ابتدایی   21 آنیتا بال نور  

2سپهر   ابتدایی  مدرس کوچک  -سلول های بنیادی 1   22 محیا نصیری  

2فرزانگان   متوسطه دوم مقاله علمی پژوهشی –زیست فناوری   3   23 مریم قلی وند  

2فرزانگان   متوسطه دوم مقاله علمی پژوهشی –زیست فناوری   3   24 سایا ساریخانی 
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