
  نگيرد انجام پژوهش و تحقيق تا است شده ثابت تجربه به
 .رسيد نخواهد ثمر  و نتيجه به تدريس کار

  خشک تحقيق باشد،یعنی کاربردی ما تحقيقات باید
  زمان در پيمودن دراز و دور عملی،راه زمينه از خارج و
  .است کم فرصت و

 مقام معظم رهبری



.زندگي بدون تحقيق و جسارت ارزش زيستن  ندارد  

)) سقراط((  



IYPT 



 سحر سمسارها•

 پرناز قلی بيگی •

 مانيا رزمی•

 سونيا بندپی•

 دیانا ناصح•

 غزل حمزه ای سرکانی •
  

  pyptکسب مدال طال سيزدهمين دوره مسابقات 



 شميسا لطفی•

 نگار امامی •

 آنيتا سعادت•

 نيایش مالعباسی•

 هانيه گلزاده عسگری•
  

  pyptکسب مدال طال سيزدهمين دوره مسابقات 



 مهسا گرامی منش•
 نگار رحيمی •

 کشور  لهستانIYPT  2019کسب مقام سوم  و مدال برنز مسابقات 



 مهسا گرامی منش •
 شيما بهرامی •

 کشور مالزی   ICYSکسب  مدال نقره و   برنز در مسابقات 



 پانيذ اسدی دهخوار•

 شيما بهرامی •

 پرنا کرامتی •
 

 PYPTکسب مدال نقره در دوازدهمين دوره مسابقات 



 تارا شمشکی •

 کشور اتریش  AYPT کسب مقام  چهارم  مسابقات  



 مکاترونيک



کسب مقام سوم ربات مسيریاب در دوازدهمين دوره مسابقات جونيور 
 کاپ

  فاطمه ابراهيمی -1

 مانلی ستوده-2

 یاس همسایه دوست -3

 سارا رزمی -4

 آناهيد خان محمدی -5



 با موضوع طراحی و ساخت زمين بازی هوشمند

 2018کسب رتبه اول  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال 

       کيا اسکندری بهار-1
   عنابستانی نگين-2
  عنابستانی نگار -3
 بهرامی ميترا-4
  ترابی روژان -5
  غياثی نسترن – 6
   حسينی شيدا-7
   فروغی ساینا-8
  زاده خالد سارینا-9 

  
     گيوی مليکا– 10
   شریعتی آنوشا– 11
 محمدی ميشا – 12
   شکری شادی-13
 مشيری فریمهر– 14
  عزیزی نازگل– 15
 مقيمی درنا-16



 آلزایمر بيماران کنترلی و انگيزشی سيستم ساخت و طراحی موضوع با

 خوارزمی جوان جشنواره نوزدهمين در استانی مقام کسب

  نژاد تقوی دریا -1
  

  احمدی یاسمن -2
  

  حاجی مونا -3
   محمدی



با موضوع  طراحی و   2017کسب رتبه  اول کشوری در مسابقات ایران اپن 

 اتویستيک کودکانساخت سيستم های کنترلی برای اتاق امن 

 زهرا ربانی -2  حوریه اسالمی 1-

 پریسا جمالی-4 سایه جارالهی -3

 گالب صرامی - 6 مهدیه رضابخش -5

 آیدا علی باقری-8 محدثه عابدیان -7 

 دریا تقوی نژاد - 10 نيکی نزاکتی -9 

 آنيتا سيحون  - 12  محدثه خسروی - 11

 مينا احمدپور - 14  ضحی موذن-13

 محمدی مونا حاجی-16  سپينا بزرگی - 15

 مبينا شيروانی -18  نيکا زرین اقبال - 17

 دیبا عادلی -20 نگار طائرقدسی-19

 یاسمن احمدی طباطبایی -22 فاطمه هيبتی -21



با موضوع  طراحی و   95-96کسب رتبه  اول کشوری در مسابقات ایران اپن 

 ساخت طراحی و ساخت سيستم های انگيزشيو کنترلی بيماران آلزایمر

 زهرا ربانی -2  حوریه اسالمی 1-

 پریسا جمالی-4 سایه جارالهی -3

 گالب صرامی - 6 مهدیه رضابخش -5

 آیدا علی باقری-8 محدثه عابدیان -7 

 دریا تقوی نژاد - 10 نيکی نزاکتی -9 

 آنيتا سيحون  - 12  محدثه خسروی - 11

 مينا احمدپور - 14  ضحی موذن-13

 محمدی مونا حاجی-16  سپينا بزرگی - 15

 مبينا شيروانی -18  نيکا زرین اقبال - 17

 دیبا عادلی -20 نگار طائرقدسی-19

 یاسمن احمدی طباطبایی -22 فاطمه هيبتی -21



کسب رتبه  استانی در هجدهمين جشنواره جوان خوارزمی با ارائه 

 )تجهيزات مراقبت از سالمندان(E-CAREطرح 

 نهاله فاطمی  1-

 زهرا عابدیان  -3

  مهسا مجاور -5



کسب  مقام اول در  چهارمين کنفرانس علوم  فنی و 

 E-Careمهندسی دانشگاه تهران با موضوع  

صبا امينی 

مهسا مجاور 

زهرعابدیان 

ماه وش سياوش پور 

غزل قربانی 

 سوگول روان همدانی 

 نيکا شهابی 

نهاله فاطمی 

فاطمه مقيسه 



  94-95کسب رتبه  اول کشوری در مسابقات ایران اپن 

 E-Careبا موضوع  

صبا امينی 

مهسا مجاور 

زهرعابدیان 

ماه وش سياوش پور 

غزل قربانی 

 سوگول روان همدانی 

 نيکا شهابی 

نهاله فاطمی 

فاطمه مقيسه 



  93-94کسب رتبه  اول کشوری در مسابقات ایران اپن 
  math gameبا موضوع  

 شيدا حسينی 

مونا سليقه راد 

کيميا جوادی 

مهسا حاج عبدلعلی 

ليال داداشی 

هدیه سهراب پور 



با موضوع  92-93کسب رتبه دو کشوری در مسابقات ايران اپن 

 دستگاههای توانبخشی 
بخشنده مهسا 

حسن نيا پانته آ 

ریوند هليا 

فضل هاشمی رعنا 

محمدی سارا 

واحدی ریحانه 

گيسو شمس 

فاطمه احمد نژاد 

 نسترن پورحافظی 

شجاع اردالن شبنم 

فرمهينی فراهانی شيوا 

کاشفی پور سارا 

کيانی شهرزاد 



با موضوع سامانه جامع  91-92کسب رتبه يک کشوری در مسابقات ايران اپن 
 مديريت خدمات شهری

زینب رضوانی 
خاطری   زینب 
غزل قربانی 
آی سان جعفر زاده 
اندیشه آزاد 
نيوشا موسوی 
فاطمه زردبانی 
ثمين صبور روح 
کيميا مذهب یوسفی 
نگين عزیزی 



با موضوع  90-91کسب رتبه دو کشوری در مسابقات ايران اپن 

 خانه هوشمند 

 سارا نوری زاده 
غزاله شاهسون 
سها حاجی فتحعلی 
مائده صلح جو 
سبا کابلی نژاد 
فاطمه افراسيابی 
پرستو سمندی 
زهرا منوچهری 
عطيه زارع 
گلبرگ یگانه 
 زهرا پژم 
رویا گلریز 
پریشاد بهنام قادر 
آمنه محسن خيام 
گيتا سر افراز 
پریسا حکمت نژاد 
مریم بختياری مقدم 
فاطمه نيکخو 



 الکترونيک و رباتيک 



کسب مقام دوم قهرمانی سوپر تيم ربات فوتباليست سنگين وزن 
 در دوازدهمين دوره مسابقات جونيورکاپ

 روژان ترابی -1

  آنوشا شریعتی  – 2 

 ساره کامران جباری -3

 درسا عادلخانی -4



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

 سمر نمازی -1

  هليا جعفری فشارکی – 2 

 تارا داالیی  -3

 مهسا ساالریان-4

 پارميدا نقی پور-5

 نگار هرمزی نصيری -6



با  2017کسب رتبه  دوم  در بخش آزاد مسابقات  ایران اپن سال 
 موضوع ربات خانگی

  آیدا احمدی   -1

  فاطمه رضایی بدر  - 2 

 مائده ریاحی  -3

 فاطمه رزاق نژاد    -4

 مليکا رستمی - 5

  محدثه ذوالقدر -6

 نغمه حيدری -7



 روبات فوتباليست ليگ الف کسب مقام اول جهانی کشور برزيل 

 مريم کريمی 



روبات فوتباليست ليگ الف کسب مقام چهارم کشوری در 
 مسابقات ايران اپن

 آوا ايران منش*
 الهه احمدی*
 آوا برارزاده*
 آوا عمرانی*



استانی در سيزدهمين  1کسب رتبه  2*2روبات فوتباليست 
 جشنواره جوان خوارزمی

 پرنيان قنبری*
 راضيه آريان*

پرنيان قنبری 
راضيه آریان 



استانی در سيزدهمين جشنواره  2کسب رتبه  1*1روبات فوتباليست 
 جوان خوارزمی

 نسترن خدابنده لو*
 پرستو اشتری*
 صهبا ايروانی منش*
 گراناز عادل*



استانی در سيزدهمين جشنواره  2کسب رتبه  1*1روبات فوتباليست 
 جوان خوارزمی

 نسترن خدابنده لو*
 پرستو اشتری*
 صهبا ايروانی منش*
 گراناز عادل*



 کشوری در مسابقات ايران اپن  2روبات امداد گر پيشرفته کسب رتبه 

 آوا ايران منش *
 الهه احمدی*
 



روبات فوتباليست کسب رتبه اول بهترين ارائه در مسابقات روبوکاپ 
 کشور مکزيک 2012

 نسترن خدابنده لو*

 پرستو اشتری*

 صهبا ايروانی منش*

 آوا ايران منش*

 الهه احمدی*

 آوا برارزاده*

 آوا عمرانی*



کسب رتبه پنجم کشوری ربات سنگين وزن ليگ 2*2روبات فوتباليست
A  ايران اپن مسابقاتدر 

 زهرا انصاری*
 رومينا نعيمی*
 پريزاد کوشکی*



  زيست



E  “ ”افتخارکسب ديپلم  E E E E با ارائه مقاله در سيزدهمين کنگره بين المللی دانش اعتياد  
 و انتخاب مقاله به عنوان ده مقاله برتر با ارائه پروژه 

 »کمپ ترک اعتياد نمک «

 صبا عشقی  -1

  سریرا دالوند -2



 Brain Beeکسب مدال طالی کشوری در مسابقات 

 هليا محمدقاسمی  -1



 خوارزمی  جوان جشنواره نوزدهمين در کشوری تقدير شايسته مقام کسب

 »هيدروپونيککشت همزمان آيروپونيک و سيستم «

  موسوی  سارا  -1

  زینب منتظری -2



 کامپيوتر



 کسب مقام دوم استانی با موضوع 
 تشخيص سبقت غيرمجاز 

 نکناز جاهدمنش•
 
 مهدیس تاجداری •



 جوانجزوه بردار هوشمند کسب رتبه اول استانی در چهاردهمين جشنواره 
 خوارزمی

 ايلناز علوی*



استانی در  2کنترل موس کامپيوتر با چشم کسب رتبه 
 سيزدهمين جشنواره جوان 

 کيانا مستغاثی*
 ساناز ابرازی*



 هوافضا



در مسابقات هوا فضای  1 شرکت وکسب رتبه.طراحی و ساخت هاورکرافت باربر
 دانشگاه صنعتی شريف

 زينب سبحانی*
 مرضيه جمالی*
 راضيه جمالی*
 فاطمه صفری*



کسب رتبه اول استانی  طراحی و ساخت و ارتقاء بالن کنترل شونده درون سالن
 جشنواره خوارزمی

 راضيه آريان*
 پرنيان قنبری*
 هليا کمال*
 ساناز ابرازی*
 زهرا آرام*
 نيلوفر خوش سير*
 نيلوفر ميهن گير *

راضيه آریان 
پرنيان قنبری 
هليا کمال 
ساناز ابرازی 
زهرا آرام 
نيلوفر خوش سير 
 نيلوفر ميهن گير 



در مسابقات هوا فضای دانشگاه صنعتی  2ی کسب رتبه
  اميرکبير

 شقايق جمالی *

 بهار جاراللهی *

 يلدا ضرغامی *

 الهه قاسمی *

 هليا اردويی*



 فيزيک عملی 



 کسب رتبه استانی در هجدهمين جشنواره جوان خوارزمی 

 روژينا صديق *



در   2015سوم در مسابقات بين المللی کشور اتريش  سال   کسب رتبه
 AYPTرشته 

 نيکا نيک پور *

 مهسا اسکندری*



در رشته   دوم  در مسابقات بين المللی کشور اتريش   کسب رتبه
AYPT 

 مطهره پوررحيمی *

 پرديس رافعی *



کسب رتبه سوم در پنجمين مسابقات بين المللی فيزيکدانان جوان 
 PYPTايران در رشته 

 سبا کابلی نژاد*

 فاطمه زرد بانی*

 کيميا کالنتری*



   IYPTکسب رتبه هفتم کشوری در مسابقات 

 سمن فالح سلطانی*

 دالرام پويا بهار*

 ترانه گودرزيان*

 کيانا سبزه ای*

 فاطمه اسدی*

 سارا مس چی*

 مهديه کاويانی پور*

 گيلدا ذوالفقاری*

 گلبرگ يگانه*



  شيمی



خوارزمی جوان جشنواره  نوزدهمين در استانی مقام کسب  
شير مصرف انقضا تاريخ هشداردهنده پاکت موضوع با    

   شادپور مرضيه -1

  معاصر کوثر -2



خوارزمی جوان جشنواره  نوزدهمين در استانی مقام کسب  
جديد ترموکروميک ماده ساخت  

خندان شيدا
  

 فاطمه
   گوهری



خوارزمی جوان جشنواره نوزدهمين در کشوری تقدير شايسته مقام کسب  
 تهيه ماسک چند منظوره جهت حذف آالينده های هوا

  ميرکاظمی مليکا
  مود



مقام دوم استانی در شانزدهمين  و هجدهمين جشنواره جوان خوارزمی با موضوع ساخت بيوپالستيک  

 آنتی باکتلایر نگهدارنده مواد غذايی

 مهتاب  بيگ وردی*
 بهاره ميرمهدی*



کسب رتبه سوم کشوری در چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمی با ارائه پروژه  
 ساخت پالستيک زيست تخريب پذير با طرحی نو

 گالره پوستی زاده*
 ساحل شفيعی*



در چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمی با ارئه پروژه تهيه کربن اکتيو از  کشوریکسب رتبه پنجم 
 پوست پسته با استفاده از سولفوريک اسيد برای جداسازی ملکولهای گازی در پتروشيمی

 مهتاب طوالنی*
 نسيم نصرتی نيا*
 آذين ذوالفقاری*



با موضوع  1390جشنواره جوان خوارزمی سال  استانی در سيزدهمين 2کسب رتبه 
 کربن اکتيو 

 مهتاب طوالنی*
 نسيم نصرتی نيا*
 آذين ذوالفقاری*



کسب مدال نقره در مسابقات جهانی ژنو سوئيس با ارائه پروژه طراحی و ساخت سپر هوشمند 
 ترکيبی با استفاده از سياالت غير نيوتنی و اجسام متخلخل به منظور کاهش تکانه در تصادف

 هساره مرادی *
 سبا عبدلی*



کسب مدال طال در مسابقات جهانی ژنو سوئيس با ارائه پروژه تهيه کربن اکتيو از پوست 
 پسته با استفاده از سولفوريک اسيد برای جداسازی ملکولهای گازی در پتروشيمی 

 مهتاب طوالنی*
 نسيم نصرتی نيا*
 آذين ذوالفقاری*



ارتقاء ايمنی خودرو استانی در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمی با ارائه پروژه  3کسب رتبه 
 با استفاده از سياالت غير نيوتنی 

 هساره مرادی*
 سبا عبدلی*


	به تجربه ثابت شده است تا تحقیق و پژوهش انجام نگیرد کار تدریس به نتیجه و  ثمر نخواهد رسید.
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