اسامی برگزیدگان بخش مسابقات علمی
جشنواره ملّی دانشآموزی امیرکبیر

گرایش

اعضای تیم برگزیده

نام مرکز
مسابقات آزمایشگاهی

فیزیک

پژوهشسرای خوارزمی

مهسا دهنبی
زهرا حامدی

زیست

محبوبه دانش

مهسا دهنبی
مطهره قدیمی

البرز

محمدهادی نیکنام
محمد حسین عزیزی

البرز

علیرضا اهدایی وند
مهدی پورهوشمندی
پارسا عروجی

پژوهشسرای دکتر حسابی

امیرپویا دانشوریان
علیرضا زینعلی
مهدی رحمانی

دبیرستان فجر

نگار مهدور
ملیکا یاراحمدی

پژوهشسرای خوارزمی

مهردخت سریان
فاطمه سادات نظام خیرآبادی

دبستان پسرانه صالحین

محمدمهدی سربندی
محمد سجاد صنوبری
امیرعلی منتظری

پژوهشسرای خوارزمی

علی تفرشی
امیرمحمد سلیمانی فرد
محمدسپهر مدرس

شیمی

علوم تجربی

تکنیک های زیست شناسی
فوتومیکروگراف

دبیرستان تزکیه

عسل ربیعی
فاطمه رشیدی نژاد

پژوهشسرای خوارزمی

آرزو بختیاری
هانیه طالبی

دبستان دخترانه باهنر

دینا احمدی

فوتومیکروگراف

پیل سوختی

دبستان پسرانه امام حسین

نیما فرجی

طرح نو

نگار سبحانی
نرگس اومن
دیانا دادخواه

شهید طهماسبی

پریا قاسمی
فاطمه خواجه وندی
زهرا چگینی
مائده احمدی

فیزیک
دبیرستان دخترانه فجر

زهرا ابراهیمی
فاطمه ابراهیمی

دبیرستان البرز

مجید اسکندری
ماهان قلی زاده

اندازه گیری با
ابزار

شیمی
دبستان پسرانه صالحین
ابرحباب

کمیکار

طاها احمدخانی
سینا الریجانی

شیخ مفید

مهسا سادات حسینی
ترنم احمدی

پیام غدیر

علی امینی منش
علیرضا فروتن
محمدامین مزینانی

عاشوری

ماهان بیات
امیرحسین محمودی
امیر محمد موسوی
امیر ارسالن احسانی
محمد حسین دانشمندی

زبان انگلیسی
مهارتهای زبان
انگلیسی

دبیرستان دخترانه صیانت

تینا طاووسی
یسرا سادات حسینی
فاطمه شهرابی فراهانی

ارائه جذاب علمی
کالم مهر

آرین دارابی

شهدای موتلفه

حنانه رستمی
حنانه سجادی

ارائه یک
موضوع دلخواه
مدرسه نیکان

محمدمهدی حیدرخانی
احمدرضا باقری
متین بختیاری
محمدحسین خوش نظری

سازه ماکارونی

ستون فشاری

شهاب دانش

ایلیا نفیسی خواه
کیارش مطیع الحق
مبین حسنی
پویا اسالمی امیرآبادی

ستون فشاری

مجتمع پسرانه سما اسالمشهر

حمیدرضا شهبازی عنقایی
محمد عبدالپور
محمد یوسف صالحی
محمدرضا قره داغی

شهاب دانش

محمد طاها بیات
یزدان مهربان
امیرعلی خویش خواه
ارسالن تاج سعید

بهاران

زهرا آزاد شهرکی
ترنم احمدی
آوا صفاریون
تانیا مالعلی
شایلی خسروی خانی
هوافضا

گالیدر

موشک آبی

دبیرستان ماندگار البرز

محمد مبین شمیمی
علیرضا حسینی
سینا یوسفی
حسین فاطمی

مفید 1

رضا فراهانی

پیام غدیر

سجاد سیدی
رضا معلمی

پیام غدیر

مهیار باران فیروز
علیرضا مجدآبادی

پژوهشسرای خوارزمی

عرشیا احمدی
ماهان رمضانی

دبستان پسرانه صالحین

طاها صنعتی
امیررضا شرکت
امیرعلی بابا

رباتیک

سهندرباتیک

امید طالبیان
آراد مطهر
علی اصغر فهیم
حسین مطهر

سهندرباتیک

سید محمد صادق میر فتاح
امیرمحمد رهایی
محمد حسین رمضانی

تسال

زانیار نامداری

شهید فهمیده

محمد روزیان

سبک

سنگین

ریاضی

دومینو

بازی ریاضی

سه مینو

امیرحسین موحدی
احسان الله زاری
محمد خالویی
امیرحسین رازقی
پارسا نیک فرجام

آرتا

محمدمبین رازقی
امید فیاض
سید مرتضی امیرکار
محمد صادق رفیعی هامانه
محمد اسکندری فر

کانون پرورشی فکری
کودکان و نوجوانان

علی سبیلی
امید پاک نیت
میالد پور قاسمی
پیمان اتحادی
محمدرضا طحان

کمال

حسین کیهانی
علی پرگال
پرهام قبادی لنگرودی
محمدرضا میروکیلی

مطهره

فاطمه مطهری
صبا گودرزی
بهار فارشسی
نرگس سلمانی پور
فاطمه صبوری

منظومه خرد

ملورین دل قندی

دبستان پسرانه رزاق نیا

ابوالفضل عرب سرخی

پژوهشسرای خوارزمی

پانیذ دادمهر
ریحانه اهلل نظری

دبستان سعدی

محمدرضا توکل

طرح نو

نازیتا زمانی
پریمان اخوان صدر

کتاب خوانی

طرح نو

سارا آزادخوانی
هاینه بابایی

مکانیزم ها

دبستان پسرانه صالحین

بازی ریاضی

مکعب روبیک و
اریگامی

مکانیک
سهیل کاویانی
مهدی طبسی
طاها اسماعیلی
معین عینی
مهرشاد زمانیان

اینترنت اشیاء

الکترونیک و
سخت افزار

مدرسه رباتیک امیر کبیر

سیدمصطفی اطیابی
سامان بتویی
علی کریم یار
علی شرکت اول
حسین رستگار

دبستان پسرانه شهید نوری

محمد صالح رضایی

الکترونیک و
سخت افزار

دبستان پسرانه سیدین

محمد علی آقارجبی
محمدرضا اهلل یاری

دبستان  17شهریور

ماهان عطایی پور

نجات تخم مرغ

حفظ تخم مرغ

دبیرستان شهید اژه ای

فراز یسلیانی
امیررضا شریفی

دبستان قلم

محمد روسفید
کاوش آقاطاهر

طلیعه دانش

هلیا درخشنده
پانیا آقاخانی

نقاشی و طراحی
زهرا محدث خراسانی
-

زینب عباسی
نرگس خرمی
کتاب نویسی

-

دبستان آبشناسان

مهیار نوایی
محمدپارسا مقیمی منش

قلم

رادین ساعی

پژوهشسرای آفرینش

آرمیتا نصیری

پژوهشسرای منطقه 5

زهرا سادات طباطبایی

علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات

دبستان پرورش علم

ابوالفضل خانی
امیر رحمانی

صیادشیرازی

سعید فاضلی

پسران ایران زمین

مارتیا فرود

دبستان علوم پزشکی

سید پارسا هاشمی نسب

علوم کامپیوتر

اسکرچ

اسکرچ

طراحی صفحات
وب

پژوهشسرای رازی بم

امیرمهدی قلعه خانی نژاد
یاسین سرحدی زاده

مطهری

محمدرسول اردم

پیام غدیر

امیر رضا فیروزی
معین راهپیما
محمد معین شیری

دبستان سما

محراب محمد عمویی

پژوهشسرای ابوحاتم
(خراسان)

عادل احمدی فریمان
شهریار شریعتی مطلق

تولید محتوای
دیجیتال

شهید عاشوری

امیرعباس اسالمی پور
علی اصغر عباسی
علی سوری
صالح اکبری
مهدی باقری

