
  4افتخارات پژوهشی دبیرستان فرزانگان بخشی از 

 

  54-59افتخارات کسب شده در سال تحصیلی برخی از 

 نازنین زهرا سلطان مرادی، فاطمه معینی، نگار تقویکسب رتبه اول مسابقات نجوم پژوهشسرای دکتر حسابی:  -

 نگار بیژنی، نگین واشقانی، ملیکا مهرامی،فاطمه وحیدیکسب رتبه اول لیگ مسیریاب ساده در مسابقات فراکاپ :  -

 حنانه دلفانی، هلیا افسری، ریحانه ساکنی،شقایق حسینیکسب رتبه دوم لیگ مسیریاب ساده در مسابقات فراکاپ :  -

 مقدس، زینب جعفری، مبقینا کرمی نزاد، هلیا باقرینگار کسب رتبه سوم لیگ مسیریاب ساده در مسابقات فراکاپ : -

 صدفناز رحیمی، هستی متشفیع، ساقی عبدی، آیدا حمیدیانکسب رتبه سوم لیگ مسیریاب ساده در مسابقات فراکاپ :  -

 زهرا خزعلی، فاطمه هاشمی، فاطمه مشایخیکسب رتبه سوم لیگ مسیریاب ویژه در مسابقات فراکاپ :  -

حنانه فراهانی، کیانا لیاقت، زهرا سادات کرمانیها، غزل بالیست وزن آزاد در مسابقات فراکاپ : کسب رتبه دوم لیگ فوت -

 محمدحسینی

مهسا مهدوی، آیناز مهدی پور، زهرا حقی، زهرا مبلی، مهشاد کسب رتبه دوم لیگ فوتبالیست سبک وزن در مسابقات فراکاپ :  -

 اکبرشریفی

 پورزهرا حقی، مهشاد اکبرشریفی، زهرا مبلی، آیناز مهدیسابقات فرزکاپ : کسب رتبه دوم لیگ فوتبالیست وزن آزاد م -

زهرا سادات کرمانیها، غزل محمدحسینی، کیانا لیاقت، حنانه کسب رتبه سوم لیگ فوتبالیست وزن آزاد مسابقات فرزکاپ:  -

 فراهانی

 صبا باقرینگین کولیوند، سارا باقری، کسب رتبه دوم لیگ مسیریاب ویژه مسابقات فرزکاپ:  -

زهرا افشاری، سارا محمودی، سحر محمودی، آریانا فتاح دوست، دیبا کسب رتبه سوم لیگ مسیریاب ویژه مسابقات فرزکاپ:  -

 رفیع نژاد، سارا معصومی، زینب موسوی، حدیثه نوری، سبا قریشی، فاطمه مشایخی، رکسانا هاشمی

 آریانا فتاح دوست، سارا محمودیدر رشته پژوهش:  کسب رتبه اول در مرحله منطقه ای جشنواره نوجوان خوارزمی -

 حانیه محمدرحیمی، نگار فاطمیکسب رتبه اول در مرحله منطقه ای جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته آزمایشگاه:  -

 محدثه نوریکسب رتبه اول در مرحله منطقه ای جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته ادبیات:  -

 سارا محمودی، سحر محمودی، زهرا افشاری، آریانا فتاح دوستک شهری مسابقات شکوفا: کسب رتیه دوم در لیگ حل ترافی -

 مطهره هاشمی، زهرا مقدادی، فاطمه علیزاده، کیمیا عینعلیکسب رتبه دوم در مسابقات ملی کمیکار نادکاپ شریف :  -

 ملیکا اله نسب، نگین فتح اهلل زادهکسب رتبه اول جشنواره ابن سینا :  -

 مهرآذین مرزوق، فاطمه رنجبروم جشنواره ابن سینا : کسب رتبه د -

 مریم متین رادکسب رتبه سوم جشنواره ابن سینا :  -

ملیکا هنرمند، غزل عرفانی، حانیه در لیگ فوتبالیست سبک وزن در مسابقات ایران اپن:   super teamکسب رتبه دوم  -

 جوادی

مهسا مهدوی، آیناز مهدی پور، زهرا در لیگ فوتبالیست وزن آزاد در مسابقات ایران اپن:   super teamکسب رتبه دوم  -

 حقی، زهرا مبلی، مهشاد اکبرشریفی

حنانه فراهانی، کیانا لیاقت، زهرا در لیگ فوتبالیست وزن آزاد در مسابقات ایران اپن:   super teamکسب رتبه سوم  -

 سادات کرمانیها، غزل محمدحسینی

 Islamic World Science Citation)، نمایه استنادی علوم جهان اسالم  ISCو چاپ مقاله و ثبت در پایگاه پذیرش  -

Index)  و نمایه سازی در پژوهشگاه علوم و فناوری ایران(IRAN DOC) ،سیویلیکا(civilica) کنسرسیوم محتوای

گواهینامه بین المللی و و دریافت  ایرانلی و سازمان کتابخانه م  SIDپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ملی،

 هانیه محمد رحیمیحدیثه مهدی زاده،  محدثه نوری،:  Australian Universal Academy معتبر از آکادمی

 



 Islamic World Science Citation)، نمایه استنادی علوم جهان اسالم  ISCپذیرش و چاپ مقاله و ثبت در پایگاه  -

Index)  و نمایه سازی در پژوهشگاه علوم و فناوری ایران(IRAN DOC) ،سیویلیکا(civilica) کنسرسیوم محتوای

گواهینامه بین المللی و و دریافت  ایرانو سازمان کتابخانه ملی   SIDپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ملی،

 فاطمه رنجبر، نگار فاطمی مهرآذین مرزوق،:  Australian Universal Academy معتبر از آکادمی

، (IRAN DOC)و نمایه سازی در پژوهشگاه علوم و فناوری ایران ،   ISIپذیرش و چاپ مقاله و ثبت در پایگاه  -

و سازمان کتابخانه ملی   SIDپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی کنسرسیوم محتوای ملی،(civilica)سیویلیکا

 شقایق توکلیایران: 

 فائزه واالیی شریف، نفیسه واالیی شریفپذیرش در المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی:  -

 محدثه نوریپذیرش در مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی:  -

 مهرآذین مرزوق، پارمین بهرامعلیکسب مقام برتر کشوری در جشنواره تبیان در رشته معماری :  -

 معماری-نگار فاطمی، فاطمه رنجبرکسب مقام برتر کشوری در جشنواره تبیان در رشته معماری :  -

ی زاده، ملینا فریدی اصل، مبینا کرمی نزاد، صبا عبدالغنکسب مقام برتر کشوری در جشنواره تبیان در رشته زیست شناسی :  -

 زهرا عاقل پاک

 ریحانه خوشنویسان، حسنا حبیبی، فاطمه آبرودی یست شناسی : کسب مقام برتر کشوری در جشنواره تبیان در رشته ز -

 سارا احمدی، زهرا طباطباییکسب مقام برتر کشوری در جشنواره تبیان در رشته زیست شناسی:  -

آریانا زیست شناسی :  -در مسابقات علمی و پژوهشی شهر تهران در بخش پژوهش 31کسب مقام برتر در منطقه  -

  فتاح دوست، سارا محمودی

سارا زیست شناسی:  -در مسابقات علمی و پژوهشی شهر تهران در بخش پژوهش 31کسب مقام برتر در منطقه  -

 احمدی، زهرا طباطبایی

ریحانه زیست شناسی:  -در مسابقات علمی و پژوهشی شهر تهران در بخش پژوهش 31کسب مقام برتر در منطقه  -

 خوشنویسان، حسنا حبیبی، فاطمه آبرودی

آریانا فتاح دوست، نگین کسب مقام برتر در مرحله اول مسابقات پل مجازی جشنواره علمی و پژوهشی شهر تهران :  -

کولیوند، محیا گمار، نگین سیاح، سارا محمودی، سحر محمودی، سما مالکی، فاطمه حبیب زاده، نازنین زهرا سلطان مرادی، نگین جانی، 
 نیه رمضانی رژان بزرگ پور ،فاطمه زهرا سالمت، ها

زهرا هونجانی، یاسمن حق بین، کیانا کسب مقام اول در مسابقات برنامه نویسی جشنواره علمی و پژوهشی شهر تهران:  -

 لیاقت 

  فاطمه معینی، نازنین زهرا سلطان مرادی: 31کسب مقام برتر تولید محتوا در منطقه  -

 مریم پوراصغر، زهرا کزازی نگره ژنتیک ایران : ارائه مقاله پژوهشی در دومین کنگره بین المللی و چهارمین ک -

 ندی نگین کولیوند، مهرا نوری، نگار هرزارائه مقاله پژوهشی در دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ژنتیک ایران :  -

سارا محمودی، سحر کسب مقام اول در مرحله نهایی مسابقات پل مجازی جشنواره علمی و پژوهشی شهر تهران :  -

 مودیمح

، ریحانه خوشنویسانزیست شناسی :  -کسب مقام سوم در مسابقات علمی و پژوهشی شهر تهران در بخش پژوهش -

 حسنا حبیبی، فاطمه آبرودی

 

 

 


