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 لیست افراد قبول شده در مرحله دوم المپیاد کامپیوتر
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 نام خانوادگی نام  پدر نام

 فرد آریان بردیا سامان

 آزادی امید حسین

 آقازاده پدرام فیروز

 نژادذغالچالی ابراهیم هیمسیدابرا سیدعلی

 ابراهیمی علیرضا حسین

 احمدی امیرحسین مهرداد

 معمار استادشریف محمدمهدی امیرحسین

 اصل اسكندری احسان علی

 حقیقی اعتمادی آرین رضا

 اكبری محمدجواد سعید

 اكبری عارف محمدرضا

 بروجنی الهیان محمدرضا سیروس

 ناجی امین ثنا محمدهادی

 امینی امید ناصر

 اوجاقی مصطفی ناصرالدین

 ایمانی امیرمحمد محمدرضا

 بابایی آرمان مرتضی

 جبلی باقری امیرحسین اسماعیل

 كیوی بكیاسای ابوالفضل حسین

 سرشت اكپ محمدپویا سعید

 سرشت پاك محمدسینا سعید

 پورآذین نیكی شهریار

 پورقناد محمدسپهر بهزاد

 اسكوئی پیغمبری شایان غالمرضا

 ترابی سیدمحمد سیدحمید

 توسلی علی محمدكاظم

 توكلی علیرضا احمد



 براكوهی تیموری الیكا میرعبداله

 باغ قره جباری علی موسی

 راویز جعفری مهدی ناصر

 جوادی مهربد محمدرضا

 حاتمی سیدمحمدمهدی سیدكاظم

 حقی علیرضا اصغر

 فراهانی آبادی حلت شیدا محمدابراهیم

 حیدری محمد محمدداود

 خسروی علی صبور

 طینت خوش علی عظیم

 خوشجو ریكس فرهاد

 خوشنویسان محمدعلی اله فضل

 دادگرنیا علیرضا محمدحسین

 دانشورآملی امیررضا علیرضا

 دیوارگر حمید عباس

 رحیمی احمد عبدالرحیم

 پور رمضان احمد محمدعلی

 روحانیان آرمین حسین

 زارعی امیرعباس حسن علی

 زارعی عرفان محمدرضا

 ابرقوئی زعیمی امیرحسین محمدرضا

 نسب زهدی یاسر محمدرضا

 سیدمحله ساداتی سیدمانی الدین سیدكمال

 سرزعیم محمدامین علیرضا

 سعادت میالد رضا علی

 محمدی سلطانی آریان مسعود

 موخر سلطانی ارشیا احمد

 سیدجوادی سیدمحمد سیدباقر



 شجاع متین فرشید

 كیاسری شریفی محمد محمود

 ئی شیرمحله ابوالفضل اله نبی

 شبیری صادق سیدمهدی اكبر سیدعلی

 زاده صالح سیدسینا سیدمحمدرضا

 صفری سپهر منصور

 جم طاهری شایان مرتضی

 بزرگی طباطبائی دعلیسی سیدحسن

 طوسی هستی علی

 بند عالقه نیما صادق

 محمدصادق جوان عرفانیان دانیال محمدرضا

 پوردو

 علوی سیدامید سیدمحسن

 محمدی علی امیرحسین حمیدرضا

 علیقلی محمدعلی امین

 عیسوند علیرضا رحیم

 فتحی اوستا مهرداد

 فراهانی امیرحسین مرتضی

 نژاد فرخ جواد اله رحمت

 فهمی حیدر مظفر

 قاسمی امیرمحمد حمید

 كا هلل قربانی میكائیل اسمعیل

 قلمبر علی فرشید

 كوشالی كاتبی پدرام حسنعلی

 اصل كاظمی محمدرضا ابوالحسن

 كاكائی كسری امیرحسن

 كرمی معین علی

 كشاورزی سیدمحمدصادق سیدحسن



 كلباسی حمیدرضا محمدرضا

 گوهرگانی مریم نظام

 مجتهدی محمدحسین علیرضا

 دیزج مجیدی علی بابك

 محمدی آرمان امیرعلی

 محمدی محمدعارف رضا

 مرآت پارسا نشاهی

 مسعودی بهنود سیامك

 معینی عرفان عباس

 مهدوی محمد علی

 فر مهدوی علی محمد

 موسویان سیدعرفان سیدمحمد

 آزاد میرزایی محمد عبدالرضا

 میرمحمدی سیدمهرشاد الدین سیدكمال

 میزانی امیرشایان جواد

 پوراصل ندائی امیرحسین لیلخ

 آزاد نظری سادات مائده سیدحسین

 آباد شمس نعمتی نرگس محمدجواد

 نیشابوری آیسان ناصر

 هاشمی دیبا امیرمسعود

 هاشمی سیدعلیرضا سیدموسی

 صفائی هاشمی صبا سیده سیدصادق
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