
                                                              

 

 بسمه تعالی

فیزیک المپیادبیست و نهمین لیست الفبایی پذیرفته شدگان مرحله دوم   

 1395تابستان    1395تابستان   

 

                                                                         

 2از  1حه فص 

 

 ردیف نام نام خانوادگی نام پدر پایه رشته تحصیلی استان منطقه آموزشی

 1 ابوالفضل ابراهیمی علی سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 2 امیر افسري محمد سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرستانها( 2شهرري .ناحیه 

 3 محمدقاسم امامی مقدم محمدمهدي سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 4 محمدحسین امانی احمد سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 5 كیارش امینی محمدتقی سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 6 ریحانه آقائی صائم یداله سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 7 حسین بهبودي ساربانقلی علی سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16.منطقه  تهران

 8 امیررضا پورشهبازكلخوران ایوب سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرستانها( اسالم شهر

 9 امیرحسین توسل حسن سوم ریاضی فیزیك البرز 1كرج .ناحیه 

 10 علی جباري ونجانی جواد سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 9تهران .منطقه 

 11 ایمان حامدحیدردوست محمدرضا سوم ریاضی فیزیك فارس  3شیراز.ناحیه 

 12 شایان خراسانی مسلم سوم ریاضی فیزیك مازندران  1ساري .ناحیه 

 13 پدرام خورسندي مرتضی سوم ریاضی فیزیك اصفهان  4اصفهان .ناحیه 

 14 سینا دباغ شریفی محمد سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 15 علیرضا درویشی مجتبی سوم ریاضی فیزیك اصفهان  3اصفهان .ناحیه 

 16 علی ذاكري جوشقان حسین سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 17 سیدارشیا رضوي سیدمهدي سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 5تهران .منطقه 

 18 امین روان بخش علیرضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 19 علی شفیع زاده خولنجانی مصطفی سوم ریاضی فیزیك اصفهان  4اصفهان .ناحیه 

 20 علی طاهري نساج حسین سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 5تهران .منطقه 

 21 اسماعیل طالپور محسن سوم فیزیك ریاضی تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 22 امید ظریفی محمدرضا سوم ریاضی فیزیك یزد 2یزد.ناحیه 

 23 آرش عاشوري محمدرضا سوم ریاضی فیزیك البرز 3كرج .ناحیه 

 24 پارسا عالیان علیرضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 25 عرفان عباسقلی نژادخمیرگیر نصرت اله سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 5تهران .منطقه 

 26 سارا عبدالی محمدحسن سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 3تهران .منطقه 

 27 محمدحسین علیزاده نورانی داریوش سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 28 علیرضا غضنفریان پور حسن سوم ریاضی فیزیك فارس  2شیراز.ناحیه 

 29 آرین قربانی هومن سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 30 آروین قویدل علی سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 5تهران .منطقه 

 31 زهرا كبیري اصل علیرضا سوم ریاضی فیزیك قم  4قم .ناحیه 

 32 محمدامین كرامتیان غالمرضا سوم ریاضی فیزیك خراسان رضوي 4مشهد.ناحیه 

 33 فاطمه كریمی باریكرسفی رضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 34 امیررضا كیفی نوقابی عبدالحسین سوم ریاضی فیزیك خراسان رضوي 6مشهد.ناحیه 
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 2از  2حه فص 

 

 ردیف نام نام خانوادگی نام پدر پایه رشته تحصیلی استان منطقه آموزشی

 35 علی گودرزي بیژن سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 14تهران .منطقه 

 36 محسن لرنی فرهاد سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 37 محمدرضا لطفعلی زاده مهرآبادي مرتضی سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 38 محمدمهدي محاربی محسن سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 39 علی محمدحسین جواد سوم ریاضی فیزیك )شهرتهران(تهران  4تهران .منطقه 

 40 هاتف محمدي االشتی نادر سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 41 امید مسگرها مسعود سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 42 سیدعلیرضا موسوي حسینی میركامران سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 43 علی میرزائی حمیدرضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 4تهران .منطقه 

 44 محمد وطنی حسن سوم ریاضی فیزیك خراسان رضوي 6مشهد.ناحیه 

 


