
 بسمه تعالی

 دستاوردهای آموزشی مدرسه:

 

 39-39سال تحصیلی  IMCنفر از دانش آموزان مدرسه در آزمون مرحله اول  44قبولی  -1

 39-39سال تحصیلی  نفر قبولی در سطح کشور( 91) از مجموع  IMCقبولی سه نفر از دانش آموزان مدرسه در آزمون مرحله دوم  -9

کسب مدال  و راهیابی به مرحله جهانی در کشور کره جنوبی IMCقبولی یک نفر از دانش آموزان مدرسه در آزمون مرحله نهایی  -9

 نقره جهانی

 39-34سال تحصیلی  IMCنفر از دانش آموزان مدرسه در آزمون مرحله اول  49قبولی  -4

 39-34نفر قبولی در سطح کشور( سال تحصیلی  91) از مجموع  IMCنفر از دانش آموزان مدرسه در آزمون مرحله دوم  چهارقبولی  -5

  نفر از دانش آموزان مدرسه در آزمون المپیاد ریاضی ویژه مبتکران 51قبولی  -6

 کسب مدال نقره و برنز آزمون المپیاد ریاضی مبتکران توسط دانش آموزان پایه هفتم -7

 وزان پایه سوم راهنماییکسب مدال برنز آزمون المپیاد ریاضی مبتکران توسط دانش آم -8

 کسب مقام اول در آزمون های ویژه مدارس خاص -3

 قبولی در مرحله اول المپیاد مرآت -11

 آموزشی مدرسه: فعالیت های 

 )مسابقات جهانی ریاضی( IMCتشکیل کالسهای فوق برنامه ریاضی برای شرکت در آزمون های  -1

 تشکیل کالسهای المپیاد ریاضی -9

 فیزیکتشکیل کالسهای پیشرفته  -9

 

 دستاوردهای پژوهشی مدرسه:

دانشجویی هوافضا  -دقت و پایداری در ششمین دوره مسابقات ملّی دانش آموزی -در رشته موشک آبی کسب مقام چهارم و پنجم -1

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شهر تهران در دبیرستان کسب مقام اول در رشته عمران و سازه ) گرایش سازه های سنگین ماکارانی( در مسابقات پژوهش سراهای  -9

 البرز

 کسب مقام سوم در رشته موشک آبی در مسابقات پژوهش سراهای شهر تهران در دبیرستان البرز -9

 در سطح منطقه کسب مقام اول خوارزمی در رشته دست سازه -4

 در سطح منطقه کسب مقام اول خوارزمی در رشته شیمی -5

 منطقه در سطح کسب مقام اول منطقه در رشته سازه های فشاری -6

 کسب رتبه در جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران طرح دستگاه کنترل گلخانه -7

 کسب رتبه اول و سوم در رشته حباب های غول آسا در سطح منطقه -8

 های پژوهشی مدرسه:فعالیت  

و گالیدر( سال  موشک آبی هواوفضا ) شیمی،اجرای برنامه های پژوهشی گسترده در پنج گرایش رباتیک، عمران )سازه ماکارانی(،  -1

 39-39تحصیلی 



 هواوفضابیوتکنولوژی،زیست،سواد رسانه ای،شیمی،گرایش رباتیک، عمران )سازه ماکارانی(، 8اجرای برنامه های پژوهشی گسترده در  -9

 39-34و گالیدر( سال تحصیلی  موشک آبی )

 برگزاری دو دوره نمایشگاه ساالنه دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان در مدرسه -9

 برگزاری سه دوره نمایشگاه آشنایی با اقوام و سنت های ایرانی -4

 برگزاری سه دوره جشنواره غذاهای محلی ایرانی -5

 

 

 دستاوردهای پرورشی و ورزشی مدرسه:

 39-39سال تحصیلی  کسب مقام اول در رشته مفاهیم قرآن در منطقه -1

 39-39سال تحصیلی  کسب مقام اول در رشته احکام در منطقه -9

 39-39سال تحصیلی  در رشته انشاء نماز در منطقه سومدوم و  کسب مقام -9

 39-39سال تحصیلی  در حفظ قرآن در منطقه دومکسب مقام  -4

 39-39سال تحصیلی  کسب مقام دوم در رشته صحیفه سجادیه در منطقه -5

 39-39سال تحصیلی  کسب مقام سوم در رشته نهج البالغه در منطقه -6

 39-39سال تحصیلی  استان تهران و کسب مقام قهرمانیاعزام تیم شطرنج جهت مسابقات  -7

 39-39سال تحصیلی  کسب مقام اول استان تهران در طرح ساخت فیلم کوتاه نوجوان سالم -8

 39-34کسب مقام اول منطقه در رشته اسکیت سرعت سال تحصیلی  -3

 39-34سال تحصیلی  سرعت کسب مقام سوم استان تهران در رشته اسکیت -11

 39-34استان تهران در رشته جودو سال تحصیلی کسب مقام سوم  -11

کسب مقام قهرمانی در مسابقات انتخابی طرح استعدادیابی جهانی و انتخاب به عنوان تنها نماینده پسر ایران برای اعزام به مسابقات  -19

 کشور چین hopes2015جهانی 

 39-34کسب مقام اول در رشته قرائت قرآن در منطقه سال تحصیلی -19

 39-34اول در رشته مفاهیم قرآن در منطقه سال تحصیلیکسب مقام  -14

 39-34کسب مقام اول در رشته انشا نماز در منطقه سال تحصیلی -15

 39-34کسب مقام اول در رشته متن ادبی در منطقه سال تحصیلی -16

 39-34کسب مقام دوم در رشته حفظ قرآن در منطقه سال تحصیلی -17

 39-34سال تحصیلی کسب مقام دوم در رشته نهج البالغه در منطقه -18

 39-34کسب مقام دوم در رشته اذان در منطقه سال تحصیلی -13

 39-34کسب مقام دوم در رشته مشاعره در منطقه سال تحصیلی -91

 39-34کسب مقام سوم در رشته قرائت قرآن در منطقه سال تحصیلی -91

 39-34کسب مقام سوم در رشته احکام در منطقه سال تحصیلی -99

 39-34یژه در مسابقات سمپاد سال تحصیلیکسب مقام سوم در رشته حفظ و -99

 39-34کسب مقام سوم در رشته قرائت قرآن در مسابقات سمپاد سال تحصیلی -94

 39-34کسب مقام قهرمانی در رشته تنیس روی میز در منطقه سال تحصیلی -95

 39-34کسب مقام قهرمانی در رشته شطرنج در منطقه سال تحصیلی -96

 39-34منطقه سال تحصیلی کسب مقام قهرمانی در رشته بسکتبال در -97

 39-34کسب مقام نایب قهرمانی در رشته بدمینتون در منطقه سال تحصیلی -98

 کسب رتبه دوم در مسابقات المپیاد ورزشی در سطح منطقه -93



های پرورشی و ورزشی مدرسه:فعالیت   

 زیارتی مشهد مقدس -برگزاری اردوی چند روزه تفریحی -1

 یزد برگزاری اردوی چند روزه تفریحی شهرستان -9

 برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی )سازمان هواوفضا، مجموعه کارخانجات ایران خودرو و ...( -9

 برگزاری اردوهای تفریحی یکروزه)بازدید از برج میالد، پارک های آبی،شهید چمران و ...( -4

 برگزاری اردوهای آسایشگاه خیریه کهریزک و بازدید از موزه حیات وحش دارآباد -5

 مدرسه استثنایی ارشادبازدید از  -6

 برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی ورزشی در مناسبت ها -7

 برگزاری نمایشگاه و مراسمات مذهبی در مناسبت ها و تشکیل دسته عزاداری در ایام سوگواری سیدالشهدا)ع( -8

 تشکیل شورای دانش آموزی فعال و پویا از طریق انتخابات دانش آموزی -3

 ی و برنامه ریزی جهت حضور فعال بسیجیان در برنامه های فرهنگیتشکیل بسیج دانش آموز -11

 شرکت در مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام -11

 راه انداری محفل انس با قرآن به صورت هفتگی -19

 برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا به صورت هفتگی -19

 برگزاری جلسه مشکات به صورت هفتگی -14

 برگزاری مراسم ویژه آغاز سال تحصیلی -15

 زاری مراسم روز دانش آموز با حضور پدر گرامی شهید فهمیدهبرگ -16

 


