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دانش آموز موسوی پژوهشگر برتر کشور 

 ( به همراه دکتر 1391)آذر ماه 

 حاجی بابایی )وزیر آموزش و پرورش( 

 و دانش آموز شریفی

 وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش در حال اهدا هدیه به دانش آموز موسوی
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 در دانشگاه های روزانه 95الی  89سال های نمودار قبول شدگان کنکور 
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 دبیرستان نمونه دولتی هفده شهریور 7 سال تحصیلی 6گزارش 

 90 – 91سال تحصیلی 

 غیرانتفاعی(-نمونه-در بین کلیه دبیرستان های دخترانه و پسرانه )عادی 1390کسب رتبه اول در پایه اول خرداد  -1
 15)امتحانات نهایی( در منطقه رتبه اول در فارغ التحصیالن  -2
 15رتبه اول در مسابقات ورزشی منطقه  -3
 90قبولی در کنکور سال  %93کسب  -4
 کسب رتبه اول پژوهشی دانش آموزی-5
 منطقه ای در مسابقات هشتگانه-استانی-کسب رتبه های برتر کشوری -6
 کسب رتبه برتر در فناوری نانو توسط دانش آموزان -7
 درمرحله اول جشنواره خوارزمیکسب رتبه  -8
 کسب رتبه در مرحله اول المپیاد کشوری -9
 مورد گواهی ثبت اختراع توسط دانش آموزان 10بیش از  -10
 کسب رتبه اول در جشنواره تدریس فیزیک -11
 تألیف کتابهای آموزشی و کمک آموزشی توسط همکاران -12
 کسب مقام اول مسابقات بسکتبال منطقه  -13
 15سب مقام سوم در مسابقات فوتبال منطقه ک -14
 15کسب مقام سوم در مسابقات تنیس روی میز منطقه  -15
 

 اسامی دانش آمزان حائز رتبه به شرح زیر است
 ردیف نام و نام خانوادگی موضوع سطح رتبه کشوری

 1 سید حسین موسوی پژوهش برتر کشوری

 2 سعید شریفی جشنواره زیست فناوری کشوری

 
 ت اختراعثب

 
 نانو فناوری

 3 محمد پوررجب

 4 فرشید جعفری

 
 

 قبولی در مرحله
 اول مسابقات 

 
 مسابقات

 آزمایشگاهی 
 و  

 کارگاهی

 5 حسین حمید آبادی

 6 فرهاد قربانی

 7 احسان فاتحی

 8 علی کشت پرور
 9 محمد امین حداد
 10 علی محمودی

 
 مرحله اول کشوری

 11 لطیفیعلی  المپیاد 

 12 محمد سیفی بدن سازی

 
 مقام اول منطقه

 
 مسابقات بسکتبال

 13 وحید ثقفی
 14 اکبر لطفی

 15 صادق زجاجی
 16 محمد ثقفی

 



 دبیرستان نمونه دولتی هفده شهریور 8 سال تحصیلی 6گزارش 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی موضوع سطح رتبه کشوری

 
 

 مقام اول منطقه

 
 

 مسابقات بسکتبال

 17 رضا میری

 18 امیر حسین یاری

 19 یویمصطفی گ

 20 احسان رستم وند

 21 قریشی

 22 امیر حسین امیدی

 
قه

ط
من

م 
سو

م 
قا

م
 

 
قه

ط
من

ل 
تبا

فو
ت 

قا
ساب

م
 

 23 علی کشت پرور

 24 محمد مهدی توکلی

 25 پوریا کریم نیا

 26 احسان حسین بیک

 27 علی محمودی

 28 امیر اسدی نژاد

 29 محمد پوریا هاللی

 30 سینا نامنی

 31 علیرضا حیدری

 32 احسان فاتحی

 33 رضا دهقان

 34 فرشید جعفری

 35 روزبه براتی

 36 سید مهدی آبیار

 
 مقام سوم منطقه

 
 مسابقات تنیس روی میز

 37 مصطفی عسگری

 38 سید محسن بهار

 39 عرفان ولی پور

 40 مهران بخشی

 مقام اول

 مسابقات انفرادی
 جسمانی آمادگی

 41 محمد سیفی

 42 کیوان محمودی مقام دوم

 43 روزبه براتی مقام سوم



 دبیرستان نمونه دولتی هفده شهریور 9 سال تحصیلی 6گزارش 

 ردیف نام و نام خانوادگی موضوع سطح رتبه کشوری

 
قه

ط
من

در 
ل 

 او
به

رت
 

 44 حسین یزدیان احکام

 45 محمد عزیزی اذان

 46 مسعود رسولی سجادیه صحیفه

 47 پناهی مهدی محمد قرآن تفسیر

 48 کیوی ایوز محسن کاریکاتور

 
به

رت
 

وم
د

 در 
قه

ط
من

 

 49 پور رفیع جواد محمد قرآن قرائت

 

 البالغه نهج

 

 50 غفاری سروش محمد

 51 راد صفائیان عباس

 52 شهروسوند حسین امیر

 سجادیه صحیفه

 

 53 رضیئی محسن

 54 وندی داود مرتضی

 55 پور میهن میالد نماز انشـاء

 56 اربه محسن سید اذان

 
 احکام

 57 درزی احمد

 58 شجاعی مهدی

 
 منطقه در سوم رتبه

 59 خادمی حسین امیر شکوفایی مسیر در

 60 تواشیح گروه منطقه تواشیح

 
به

رت
 ی 

ده
گزی

بر
 در 

قه
ط

من
 

 61 شاکریان شایان کاریکاتور

 62 عابدینی محمد رنگی مداد با نقاشی

 
 سرایی شعر

 63 نهانی علی

 64 محمدی دسجا سید

 

 تحقیق و مطالعه

 65 صفائیان عباس

 66 حداد امین محمد

 67 رسولی مسعود

 68 زاده حسین امیر

 نویسی داستان
 69 مقدم کش گیوه علی

 70 زاده مهدی کامران

 



 دبیرستان نمونه دولتی هفده شهریور 10 سال تحصیلی 6گزارش 

 92 – 93سال تحصیلی 

 موفقیت های کنکوری .1

 70% نهقبولی در رشته های فنی مهندسی دانشگاههای دولتی روزا 

 30% )قبولی در رشته های فنی مهندسی دانشگاههای دولتی غیر روزانه )شبانه غیر انتفاعی 

  در سهمیه 2قبولی دانش آموز احسان حسین بیک در رشته مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر و کسب رتبه 

 موفقیت های آزمون های فرامدرسه ای .2

  کشوری 9ریاضی پایه ی اول در منطقه و رتبه ی  1کسب رتبه ی 

  کشوری 9ریاضی پایه دوم در منطقه در بین مدارس پسرانه و رتبه ی  1کسب رتبه ی 

 کشوری در درس ریاضیات 1کشوری در پایه سوم انسانی در کل آزمون و کسب رتبه 3کسب رتبه 

 موفقیت های المپیادی .3

 دانش آموز امیدرضا سلیمانی پایه سوم ریاضی در المپیاد ریاضی 

 سوم انسانی در المپیاد ادبی دانش آموزان پایه 

 علی صادقی -مهدی محمدی   -محمد بافتی   -کیوان محمودی   -صادق بشیره    -علیرضا جاللی  

 احراز رتبه سوم در جشنواره بین المللی نانو توسط دانش آموزان علی سلمانی و علی نازی 

  مهرماه -کسب رتبه اول در آزمون رباتیک منطقه در پایه اول 

 فقیت در مرحله ی اول مسابقات کسب موIMC ریاضی توسط دانش آموزان پایه دوم و سوم 

 مهران سعادت -مهدی لطفی -محمد مهدی سلیمانی -سید میالد سید زاده -سید مصطفی سجادی 

  کسب لوح نقره در مسابقه ملی دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف توسط امیر حسین فرضی علی

 سهراب خانی-ضیایی فر

 های ورزشی موفقیت .4

  توسط دانش آموز امیر حسین امیدی تکواندوی نوجوانان جهانکسب نایب قهرمانی 

 کسب مقام سوم در رشته ی والیبال توسط تیم دانش آموزی واحد آموزشی 

 کسب مقام سوم در رشته ی بسکتبال توسط تیم دانش آموزی واحد آموزشی 

 والیبال منطقه و عضو تیم والیبال تهران و دعوت به  انتخاب شایسته میالد منور دوم ریاضی بعنوان بازیکن

 تیم ملی نوجوانان ایران

 انتخاب شایسته مهدی دین پرور پایه سوم بعنوان بازیکن هندبال و عضو تیم هندبال تهران 



 دبیرستان نمونه دولتی هفده شهریور 11 سال تحصیلی 6گزارش 

 رتبه در مسابقات فرهنگی 28کسب 

 شعر انشاء نماز مطالعه و تحقیق
 مهدی رضایی چشمه

 اول

 محمد حسین سیفدار
 سوم

 حمد حسین سیفدارم
 مازیار یونسیان علی اروندی مهران تقی آبادی اول

 علی نهانی   محسن ایوزکیوی
     سید مهدی حسینی

     علی عظیمی
     مهران اسعدی

 
 احکام درس هایی از قرآن اذان

سو محمد ابراهیم مطلبی
 م

 مرتضی نیازی
 دوم

 امیر حسین رام
 دوم

 محمد حسین آقا جعفری مجید گودرزی محمد حسین زارعی
 علیرضا بوغیری سوم محسن محمدی نیا  

 سوم
 حسین مرتضی زاده    

 
 قرائت نهج البالغه صحیفه سجادیه

 اول مرتضی نیازی
 دوم محمد ابراهیم مطلبی اول علی اصغر پوراکان

سو عباس صفائیان
 م

 
 داستان نویسی مفاهیم در مسیر شکوفایی

 علی نهانی اول مرتضی نیازی دوم والفضل حفیظیاب
 اول محمد بیات

 

در بین کلیه مدارس دخترانه و پسرانه )دولتی، نمونه دولتی، غیر  1392* احراز رتبه اول در امتحانات نهایی خرداد ماه 
 براساس نفر واحد قبولی در رشته ریاضی فیزیک 15دولتی( منطقه 

 

 

 

  



 دبیرستان نمونه دولتی هفده شهریور 12 سال تحصیلی 6گزارش 

 93 - 94سال تحصیلی 

 درصد دانش آموزان در دانشگاه های دولتی 74ی قبول .1

نمونه در بین کلیه مدارس پسرانه  93در امتحانات نهایی پایه سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در خرداد ماه کسب رتبه اول  .2
 دولتی شهر تهران

نمونه دولتی ه مدارس پسرانه در بین کلی 93در امتحانات نهایی پایه سوم رشته ریاضی فیزیک در خرداد ماه کسب رتبه پنجم  .3
 شهر تهران 

 توسط دانش آموزان پایه ی دوم ریاضی  2در سومین آزمون فرامدرسه ای )مرآت( در درس ریاضیکسب رتبه هشتم کشوری  .4

توسط دانش آموزان پایه ی سوم  3در سومین آزمون فرامدرسه ای)مرآت( در درس زبان فارسیکسب رتبه پنجم کشوری  .5
 ریاضی

در سومین آزمون فرامدرسه ای)مرآت( در درس جبر و احتمال توسط دانش آموزان پایه ی سوم چهارم کشوری کسب رتبه  .6
 ریاضی

 توسط دانش آموزان پایه ی دوم ریاضی  2در چهارمین آزمون فرامدرسه ای )مرآت( در درس شیمیکسب رتبه پنجم کشوری  .7

 توسط دانش آموزان پایه ی اول  1ت( در درس ریاضیدر چهارمین آزمون فرامدرسه ای )مرآکسب رتبه هشتم کشوری  .8

توسط دانش آموزان پایه  1در چهارمین آزمون فرامدرسه ای)مرآت( در درس هندسهکسب رتبه سوم استانی و سوم کشوری  .9
 دوم ریاضی

آموزان  توسط دانش  3در چهارمین آزمون فرامدرسه ای )مرآت( در درس زبان خارجهکسب رتبه سوم استانی و سوم کشوری  .10
 پایه ی سوم ریاضی

 توسط دانش آموزان پایه ی اول  1در ششمین آزمون فرامدرسه ای )مرآت( در درس دین و زندگیکسب رتبه سوم کشوری  .11

 
 ورزشی

ه دو صحرا نوردی توسط گروه چهار نفره واحد آموزشی )عیسی مطواعی، محمد رسول کسب رتبه سوم منطقه در رشت .12
 فیض بخش، کیوان محمودی، محمد حسینی(

 
 علمی، پژوهشی و ادبی

در دانشگاه امیر کبیر و اخذ رتبه ی اول پرتاب در ارتفاع و رتبه اول « موشک های آبی» حضور در مسابقات ملی هوافضا بخش  .13
نفره به همراهی جناب 3گروه  5توسط دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی هفده شهریور که در قالب  خالقیت در زیبایی

 آقای سیاری زاده دبیر محترم فیزیک در هفتمین دوره مسابقات هوافضا

 حضور دانش آموزان: فرزاد لطفعلی، محمد حسن نوبختی و امین حافظی پایه سوم ریاضی به عنوان تنها نماینده منطقه .14
تهران در مسابقات نادکاپ دانشگاه شریف که با عنوان تیم آلفا در هجدهمین دوره این مسابقات شرکت کردند و موفق  15

 ثانیه تا انتهای مسیر شدند. 15به اخذ رکورد 

 28/10/93تهران در  15دانش آموز محمد حسن بهمنی راد از پایه دوم انسانی نفر اول برگزیده مسابقات پژوهش منطقه  .15

دانش آموز محمد حسن سیفدار پایه سوم ریاضی نفر اول برگزیده جشنواره روخوانی مالصدرا در منطقه و راه یافته به مرحله  .16
 3/12/93استانی در 

 دانش آموز سید سجاد طبسی پایه سوم ریاضی کسب رتبه دوم مسابقات استانی کتابخوانی تهران .17

رم ریاضی در عرصه پژوهشگر منتخب منطقه به عنوان رتبه ی پنج پذیرفته شن دانش آموز محسن عیوض کیوی پایه چها .18
 منطقه

 



 دبیرستان نمونه دولتی هفده شهریور 13 سال تحصیلی 6گزارش 

 

 مسابقات شعر در استان تهرانکسب رتبه اول  .19

 مسابقات داستان نویسی در استان تهرانکسب رتبه دوم  .20

 مسابقات صحیفه سجادیه در استان تهران و راه یافتن به مرحله کشوریکسب رتبه اول  .21

 

دانش آموز از دبیرستان نمونه  21و پذیرفته شدن  93- 94مرحله ی اول المپیاد سال حضور پر قدرت و درخشان در 
 تهران بود. 15دولتی هفده شهریور که این میزان باالترین تعداد پذیرفته شده در کل منطقه 

 کالس المپیاد نام و نام خانوادگی ردیف  کالس المپیاد نام و نام خانوادگی ردیف
 201 فیزیک کیا امیدی محمد 1  303 ادبی رحمانی علی 1

 301 فیزیک آبادی بهمن علی 2  303 ادبی فرد زمانی مهدی محمد 2

 201 فیزیک پارسی عرفان 3  301 ادبی سیفدار حسن محمد 3

 302 فیزیک راد جعفری علی 4  303 ادبی طوسی حسن محمد 4

 201 فیزیک شهبازی رضا 5  303 ادبی نیا غالمی وحید 5

 302 فیزیک عباسیان نوید 6  303 ادبی ودرزیگ مجید 6

 302 فیزیک معین محمدی امید 7  303 ادبی فرهمند علی محمد 7

 301 فیزیک بوغیری علیرضا 8  303 ادبی میکائیلی حسین امیر 8

 202 فیزیک عبدی میثم 9  303 ادبی یغمائیان مهدی محمد 9

      303 ادبی کوهی علی 10
         

 302 شیمی ایمان فوالدی 1  301 کامپیوتر سیفدار سنح محمد 1

 
 رتبه های برتر مسابقات تربیتی

 رتبه رشته کالس نام و نام خانوادگی ردیف رتبه رشته کالس نام و نام خانوادگی ردیف

 برتر احکام 301 علی رضا بوغیری 13 برتر قرائت قرآن 302 محمد حسن سیفدار 1

 برتر نهج البالغه 303 مجید گودرزی 14 اول قرآن تقرائ 402 محمد جواد رفیعی 2

 اول البالغه نهج 403 میالد میهن پور 15 برتر مفاهیم قرآن 403 حسین مرتضی زاده 3

برگزیده  داستان نویسی 302 سیفدار حسن محمد 16 برتر قرآن از درسهای 203 روح اهلل عبدی 4
 کشوری

برگزیده  داستان نویسی 203 محمد بیات 17 برتر قرآن از درسهای 301 علی رضا محمدی 5
 کشوری

 برگزیده داستان نویسی 101 مهرشاد عامری فرد 18 اول درسهای از قرآن 201 مرتضی نیازی 6

 برگزیده روز نامه دیواری 201 محمد الهی 19 برتر اذان 201 محمد حسین زارعی 7

 برگزیده وز نامه دیواریر 201 محمد اسفندیار 20 اول اذان 302 امیر حسین قاسمی 8

 برگزیده شعر 302 محمد حسن سیفدار 21 برتر سجادیه صحیفه 303 امیر ممیوند 9

 اول شعر 101 علی مشهوری 22 برتر سجادیه صحیفه 403 محمد رضا رضایی 10

 301 سید سجاد طبسی 23 برتر صحیفه سجادیه 101 محمد تقی  صفائیان 11
تحقیق 

 وپژوهش
 برگزیده

اول  سجادیه صحیفه 201 ی نیازیمرتض 12
 کشوری
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49 - 59سال تحصیلی   

 1394در کنکور سال  1000رتبه زیر  17کسب  (1

 در مسابقات فرهنگی، هنری و مذهبی 15عنوان منطقه ای در منطقه  78کسب  (2

 93-94کسب رتبه دوم در امتحانات نهایی سال سوم در بین مدارس نمونه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی  (3

 دانش آموزان رشته علوم انسانی در کنکور سراسری 1000درصدی زیر رتبه  51قبولی  (4

 کسب رتبه دوم استانی شهر تهران برگزیده کشوری در رشته داستان نویسی (5

 کسب رتبه اول استانی شهر تهران و برتر کشور در رشته صحیفه سجادیه (6

 ه شعرکسب رتبه اول استانی شهر تهران و برتر کشوری در رشت (7

 93-94درصد قبولی در کنکور سراسری  5/83کسب رتبه  (8

 درصدی رشته ریاضی در دانشگاه های دولتی روزانه 79کسب قبولی  (9

 درصدی رشته استانی در دانشگاه های دولتی روزانه 93کسب قبولی  (10

 نفر از دانش آموزان در مرحله اول المپیادها 10قبولی  (11

 هیثمکسب رتبه برتر کشوری در جشنواره ابن  (12

 کشوری در جشنواره دریا 8کسب رتبه  (13

 در کل رشته های ورزشی در منطقه 4کسب رتبه  (14

 منطقه در رشته والیبال 3کسب رتبه  (15

 کسب رتبه برتر در رشته ترتیل قرآن در منطقه (16

 کسب رتبه اول و برتر در رشته درسهایی از قرآن (17

 کسب رتبه های اول و برتر در رشته داستان نویسی (18

 اول و برتر در رشته مشاعره در منطقهکسب رتبه های  (19
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 کسب رتبه اول در رشته کتابخوانی در منطقه (20

 کسب رتبه اول در رشته تکنوازی در منطقه (21

 کسب رتبه برتر در رشته قرائت قرآن در منطقه (22

 کسب رتبه برتر در رشته نهج البالغه در منطقه (23

 کسب رتبه برتر در رشته اذان در منطقه (24

 رشته شعر در منطقه کسب رتبه برتر و اول در (25

 کسب رتبه برتر و اول در رشته صحیفه سجادیه در منطقه (26

 کسب رتبه برتر و اول در رشته احکام در منطقه (27

 کسب رتبه اول در رشته نقالی در منطقه (28

 کسب رتبه اول در رشته طراحی پوستر در منطقه (29

 کسب رتبه دوم کشوری در آزمون مرآت پایه سوم انسانی (30

 وری توسط دانش آموز بهمنی راد در رشته انسانی پایه سومکسب رتبه چهارم کش (31

 11/12/94کشوری توسط دانش آموزان پایه سوم ریاضی در تاریخ  3کسب رتبه  (32

 11/12/94کشوری توسط دانش آموزان پایه سوم انسانی در تاریخ  3کسب رتبه  (33

 11/12/94کشوری توسط دانش آموزان پایه دوم انسانی در تاریخ  3کسب رتبه  (34

 16/1/95کشوری توسط دانش آموزان پایه سوم ریاضی در تاریخ  2کسب رتبه  (35

 14/2/95کشوری توسط دانش آموزان پایه دوم انسانی در تاریخ  3کسب رتبه  (36

 کشوری در آزمون مرآت توسط دانش آموز امیر حسین رساپور 1کسب رتبه  (37
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 95 – 96سال تحصیلی 

 ارس شهر تهراناحراز رتبه برتر مدیریت تعلی در بین مد (1

 1کسب رتبه های برتر در آزمون مرآت شماره  (2

 کسب رتبه اول کشوری در آزمون مرآت توسط دانش آموزان سوم انسانی (3

 کشوری آزمون قلم چی توسط دانش آموز بهمنی راد 7کسب رتبه  (4

 کسب رتبه ی دوم استانی در رشته صحیفه سجادیه توسط دانش آموز مرتضی نیازی (5

 ستانی در رشته مشاعره توسط دانش آموز امیرمهدی صفاییکسب رتبه ی اول ا (6

 کسب رتبه ی اول استانی در رشته کتابخوانی توسط دانش آموزان امیرحسین رساپور و محمد امین امینی (7

تقدیر از مجموعه آموزشی دبیرستان نمونه دولتی هفده شهریور به دلیل شرکت فعال در المپیاد های علمی و نتایج  (8

 مطلوب

 24/8/95تهران در تاریخ  15دانش آموز امیر مهدی صفایی پایه چهارم انسانی در جشنواره ی شعر عاشورایی منطقه  انتخاب (9

 کسب رتبه برتر تعالی مدیریت در بین کلیه مدارس پسران و دختران متوسطه دوره اول و دوم تهران (10

 چاپ پوستر دانش آموز مهدی سیروس در روزنامه صبح صادق (11

 95در کنکور سراسری  1000 رتبه زیر 8کسب  (12

 توسط دانش آموز محمد حسن بهمنی راد در آزمون قلم چی 7595کسب نمره تراز   (13

 توسط دانش آموز مهدی صالح آبادی در آزمون قلم چی 7000کسب نمره تراز باالی  (14

 نفر از دانش آموزان پایه چهارم 20توسط   60000کسب نمره تراز باالی  (15
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