موفقیت های سال تحصیلی  79-79متوسطه اول صبا
برگزیدگان آزمون ریاضی استرالیا  :7102خانمها نرگس فیاضی  -رژینا رجبی  -یکتا لندرانی  -ساینا طالبیان  -پرگل
شهیدی  -سارا رشید  -نگین شکر آمیز  -محیا مهدوی.
کسب رتبه دوم استانی در ایده های برتر توسط دانش آموزان توسط :نازنین زهرا نورزاده – تینا باقری
کسب مقام اول رشته  01متر قورباغه در مسابقات بین المللی جام آذربایجان در بین  4کشور سوریه  ،ایران  ،جمهوری
آذربایجان و ارمنستان وثبت رکورد ملی در ایران توسط  :پگاه لطیفی پور.
منتخبین مسابقه تولید محتوای منطقه  4تهران در چهار گروه شرکت کننده:
گروه  : 0پرگل شهیدی  -ساینا طالبیان  /نام پروژهAn apple a day , keeps doctor away
گروه  : 7آوین دیبازر  -سحر لطفی  -اطلس شه بخش  /نام پروژه  :اعتیاد به فضای مجازی
گروه  : 3پریا تیموریان  -پانیذ اکبری  /نام پروژه  :زیست بوم ها در خطر هستند.
گروه  : 4کیانا وارث  -مینا خوش نیت  -رژینا غفاری  /نام پروژه  :تولید مثل در جانداران.
کسب موفقیت در مرحله اول مسابقات ریاضی  IMASتوسط  :رژینا رجبی -نرگس فیاضی
کسب مقام اول در رشته قورباغه مسابقات شنای منطقه  4توسط  :پگاه لطیفی پور.
کسب مقام اول در رشته پروانه مسابقات شنای منطقه  4توسط  :بهار قهرمانی.
کسب رتبه اول فیلم کوتاه در سطح منطقه  4و جزء بیست فیلم برتر جشنواره ابن سینا  ،به کارگردانی کیانا وارث و
همکاری رژینا غفاری و مینا خوش نیت .
کسب رتبه سوم نمایش صحنه ای در مسابقات فرهنگی هنری منطقه .4
کسب رتبه اول سرود در سطح منطقه  4و کسب رتبه دوم استانی :
اعضای پرتالش گروه سرود  :انسیه چیت سازیان  -کوثر اسماعیل تبار -پارمیس کساری -فاطمه فیض بخش-آوین دیبازر-
هلیا جواهریان -آمیتیس فاضلی  -بهار قهرمانی -دیانا حسین زاده  -ویونا پوریگانه-دیبا فقیه نصیری -آرتینا بینا -ثمین
راد محمدی -نازگل قهرمانی -گلرخ جاللی-کیمیا کوهخواهی -یاسمن رادپور -یاسمین محمدی – پرگل شهیدی –
پرندیس اسالمی .
کسب رتبه دوم نمایشنامه خوانی در سطح منطقه .4

پروژه منتخب منطقه در محور پژوهش جشنواره نوجوان خوارزمی  ،به مرحله رقابت شهر تهران راه یافت :
نام دانش آموز :آوین امیدوار و حنانه اسماعیلی -نام اختراع :سخت افزار  ،آبیاری از راه دور.
راهیابی به مرحله کشوری هشتمین جشنواره تولید محتوا با عنوان زیست بوم ها در خطر هستند .دبیر راهنما  :خانم
عزیززاده توسط  :پریا تیموریان و پانیذ اکبری .
قبول شدگان در مرحله اول مسابقات ریاضیات : IMCکوثر اسماعیل تبار ،رژینا رجبی  ،نرگس فیاضی  ،پارمیدا رنجبر ،
سارا رشید.
کسب رتبه اول هنرهای دستی و تجسمی در سطح منطقه :4
رشته عکاسی  :سیده اوین امیدوار.
رشته کار روی مس :کیانا آقامیری-آیناز نصیری-نگین شکرآمیز-دیانا حیدر عربی .
نتايج نهايى سیزدهمین-جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان:
برترین ها در بخش سمینارهای علمى:
علوم زیستی  -گیاه شناسی :
دبیر راهنما  :خانم فائزه علی عسگری
علوم کامپیوتر:
خانم سمیرا افتخار نوری

توسط  :آرمیتا کوچکی ،آیناز نصیری

توسط  :فرزانه فخرزاد ،نیکی تقوایی نیا ،پریا تیموریان

تقدیری ها در بخش سمینارها:
علوم زیستی تغذیه و سالمت
توسط  :رز سادات امامی میبدی ،اطلس شه بخش ،نرگس فیاضی
خانم فاطمه شیرین آبادی
نجوم :
دبیر راهنما :خانم طباطبایی

توسط  :الینا محرابی ،هلیا محرابی ،دنا امیری

زیست شناسی:
دبیر راهنما  :خانم فاطمه شیرین آبادی

توسط  :مریم شجاع الدین ،درسا علی عسگری ،تینا باقری

کسب رتبه استانی در رشته تکنوازی توسط  :پانیذ اکبری -مائده موسویان  -هلیا قاری  -نارون عالی پناه  -غزل بیطرفان
 حنانه اسماعیلی  -یگانه محمدیانکسب رتبه دوم استانی رشته فیلم کوتاه به کارگردانی کیانا وارث و همکاری مینا خوش نیت و رژینا غفاری.
کسب رتبه دوم استانی در رشته داستان نویسی توسط  :پریا تیموریان.
گروه های برگزیده نقره ای جشنواره ابن سینا دست سازه (ردیاب بلوتوثی) توسط  :آوین امیدوار و باران ورزقانی .
نکات مهم گروه های برگزیده نقره ای گروه هایی هستند که موفق به کسب حد نصاب امتیاز درمحور دستاوردها و
اختراعات سومین دوره جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا شده اند.
گروه های برگزیده همگی مجوز حضور در مسابقات جهانی اختراعات (زیر نظر فدراسیون جهانی مخترعین ) که در کشورهای کره جنوبی (01
تا  07آگوس  )7102و کرواسی ( 02الی  71اکتبر  ) 7102برگزار می گردد را کسب نموده اند اطالعات تکمیلی راجع به هر کدام از مسابقات
و جزئیات هزینه ها و فرم ها و  ....از طریق وب سایت جشنواره اطالع رسانی می شود .به این گروه ها نامه تاییدیه جهت شرکت در مسابقات
بین المللی داده میشود .
گروه های برگزیده برای شرکت در مسابقات جهانی می بایست طرح های خود را به ثبت طرح ها واحد ثبت اختراع دانش آموزی گروه علمی
زنگ پژوهش با همکاری جشنواره ملی ابن سینا فرآیند ثبت طرح ها به انجام میرساند.

برگزیدگان پنجمین جشنواره دانش آموزی استانی ایده های برتر که موفق به دریافت تندیس و لوح افتخار شدند ،توسط :
سارا رشید و ثمین راد محمدی.
رتبه های برتر منطقه در هفتمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی :
رشته نقاشی  :یگانه محمدیان – یاس ناجی
رشته عکاسی  :مانلی آل آقا – یلدا درویشان
رشته فیلم کوتاه  :کیانا وارث – یاسمن زینعلی زاده –زهرا اسماعیلی – اطلس شه بخش
برگزیدگان بخش استانی هفتمین جشنواره نوجوان سالم  :کیانا وارث  -رژینا غفاری  -مینا خوش نیت.

