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 49-44افتخارات کسب شده در سال تحصیلی برخی از 

 الهه آقایی، محدثه سادات موسوی، کیانا قلی زاده منوری هران: کسب مقام اول در جشنواره جهش پژوهشسراهای شهر ت -

مائده نصر، سوگل سنجری پور، باران طوسی، حکیمه خلج، مژده هوافضا دانشگاه امیرکبیر:  ملی کسب مقام اول در مسابقات -

 کشاورز، عاطفه شیری

 زهرا حقی، مهشاد اکبر شریفیکسب مقام دوم در مسابقات رباتیک شهرداری تهران در رشته حل ترافیک شهری :  -

نانه حکسب مقام دوم در مسابقات رباتیک شکوفا در رشته های فوتبالیست سبک وزن و سوپر تیم وزن سبک:  -

 فراهانی، غزل محمدحسینی، زهرا سادات کرمانیها، کیانا لیاقت 

  نپور، نیکتا عزیزیشقایق قرباکسب مقام اول در بخش سمینار علمی در جشنواره تبیان در رشته کامپیوتر :  -

 کیمیا فرجی، سهیال جدیدیهای پژوهشی در جشنواره تبیان در رشته زیست شناسی : کسب مقام اول در بخش غرفه -

فاطمه مشایخی، رکسانا هاشمی، زهرا حقی، مهشاد اکبر شریفی ، نیلوفر مهدوی، کسب مقام اول در مسابقات رباتیک فراکاپ :  -

 زهرا خورشیدی، مطهره سیف اللهی، سارا احمدی، فاطمه جمالو فاطمه سیاهپوش، فرزانه اکبری،

 فاطمه مشایخی، رکسانا هاشمی، زهرا خزعلیگانه شهر تهران:   22کسب مقام اول در مسابقات رباتیک شکوفا مناطق  -

 زینب نوروزی ، فاطمه نقی پورکسب مقام اول در مسابقات برنامه نویسی حلی نت :   -

نیلوفر مهدوی، فاطمه :   (Iran Open 2015) پر تیم در مسابقات رباتیک ایران اپنکسب مقام اول در رشته سو -

 سیاهپوش، فرزانه اکبری، زهرا خورشیدی

غزل محمد :    (Iran Open 2015) کسب مقام دوم در رشته ربات فوتبالیست در مسابقات رباتیک ایران اپن  -

 نیهاحسینی، حنانه فراهانی، کیانا لیاقت، زهرا سادات کرما

 زینب نوروزی، فاطمه نقی پورکسب مقام اول مسابقات برنامه نویسی حلی نت :  -

 غزل محمدحسینی، حنانه فراهانی، زهرا سادات کرمانیها، کیانا لیاقتکسب مقام اول در مسابقات رباتیک فرزکاپ :  -

 ایق توکلیشقپذیرش و ارائه حضوری مقاله در همایش معماری و شهرسازی دانشگاه خوارزمی شیراز :  -

پذیرش مقاله در اولین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری،  -

 سحر تقدسیانرژی و محیط زیست شهری و روستایی : 

 شقایق توکلیدر رشته معماری:  ISCو  ISIبا درجه  Cumhuriyet science jornalانتشار مقاله در مجله  -

 کیمیا فرجی، سهیال جدیدی:  (Iran Biotech 2015)پذیرش و ارائه پروژه در سومین جشنواره زیست فناوری کشور  -

 پذیرش در مرحله منطقه ای هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی و راهیابی به مرحله استانی :   -

 الهه آقایی، محدثه سادات موسوی، کیانا قلی زاده منوری .1

 دیکیمیا فرجی، سهیال جدی .2

 نیکتا عزیزی، شقایق قربانپور .3

 فاطمه دقیقی، فاطمه اکبری .4

 فاطمه آقایی، مرسده ایرانی .5

 پذیرش در مرحله منطقه ای بخش نوجوان جشنواره خوارزمی :  -

 



 سارا ستوده .1

 حانیه حاج غالم زاده، ملیکا حیدر .2

 آنیتا نصیریان .3

 یاسمین محمدنجار، نسترن کاتوزیان .4

 ملیکا علی نژاد، مونا علی نژاد .5

 کیانا لیاقت، زهرا هونجانی، فرزانه استیری، کوثر مباشر امینیسب رتبه شهر تهران در مسابقات خالقیت : ک -


