
کرمانشاه 

دهمین دوره المپیاد نجوم و اختر فیزیک
سال تحصیلی 93 -92 لیست  پذیرفته شدگان 

اسفند 1392

منطقه رشته تحصیلی مدرسه
پایه 

تحصیلی
نام پدر  نام خانوادگی -نام  ردیف

کرمانشاه .ناحیه 1 اول  فرزانگان  (سمپاد) اول سیدشهریار حسینی - محدثه السادات 1
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید توکل  مومنی  1 سوم کامران مومنی فر - محمدحسین 2

بیستون  ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) پروین اعتصامی دوم محمدمراد خزائی بختیاري - آرزو 3
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کرمانشاه 

هفدهمین دوره المپیاد زیست شناسی
سال تحصیلی 93 -92 لیست  پذیرفته شدگان 

اسفند 1392

منطقه رشته تحصیلی مدرسه
پایه 

تحصیلی
نام پدر  نام خانوادگی -نام  ردیف

کرمانشاه .ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) شهید بهشتی دوم نظرعلی میکائیلی کنگرشاهی - متین 1
کرمانشاه .ناحیه 3 علوم تجربی (سالی واحدي ) دبیرستان نمونه دولتی فاطمیه دوم محمدجلیل رشنوادي - مهسا 2
کرمانشاه .ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) شهید بهشتی سوم ابراهیم رنجبري - محمد 3
کرمانشاه .ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) فرزانگان  (سمپاد) سوم سعید دولت یاري - فائزه 4
کرمانشاه .ناحیه 2 علوم تجربی (سالی واحدي ) جواد االئمه (ع) سوم کریم شاهمرادي - رضا 5
کرمانشاه .ناحیه 3 علوم تجربی (سالی واحدي ) استادمطهري2 سوم جهانشاه نظري - فاطمه 6
کرمانشاه .ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) فرزانگان  (سمپاد) سوم حمیدرضا خزایی - مهسا 7
کرمانشاه .ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) شهید بهشتی دوم محسن شادمان حیدري - محمدحسین 8

سرپل ذهاب  علوم تجربی (سالی واحدي ) شهداي فرهنگی سوم طیاري - سیدنویدسیدکورش                                       9
اسالم آباد علوم تجربی (سالی واحدي ) دوم  فرزانگان شهیدبهشتی اسماعیل آریامنش - سامان 10

کرمانشاه .ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) فارابی سوم بهمن اله یاري - علی 11
کرمانشاه .ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) شهید بهشتی سوم مجتبی باباخانی - سینا 12
کرمانشاه .ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) فرزانگان  (سمپاد) سوم امید عبدي - محدثه 13
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کرمانشاه 

بیست و چهارمین دوره المپیاد کامپیوتر
سال تحصیلی 93 -92 لیست  پذیرفته شدگان 

اسفند 1392

منطقه رشته تحصیلی مدرسه
پایه 

تحصیلی
نام پدر  نام خانوادگی -نام  ردیف

کرمانشاه .ناحیه 1 اول  شهید بهشتی اول منوچهر افضلی - آریا 1
کرمانشاه .ناحیه 1 کامپیوتر هنرستان صنایع شیمیایی فنی سوم فریبرز شام بیاتی - شبنم 2
کرمانشاه .ناحیه 1 کامپیوتر هنرستان صنایع شیمیایی فنی دوم نادر نوري - فاطمه 3
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید توکل  مومنی  2 سوم بیژن کرمی - محمدرضا 4
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید بهشتی دوم محسن امینی یگانه - کسري 5
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید بهشتی دوم سعدي آقامجیدي - احسان 6
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید بهشتی سوم پیام ساري اصالنی - امیر 7
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید بهشتی سوم مجید صحرایی - علی 8
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید بهشتی سوم مسعود جاللی اسدآبادي - میالد 9
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید بهشتی سوم حمیدرضا ایرانی علی پور - امیررضا 10

73 /



کرمانشاه 

بیست و هفتمین دوره المپیاد ادبی
سال تحصیلی 93 -92 لیست  پذیرفته شدگان 

اسفند 1392

منطقه رشته تحصیلی مدرسه
پایه 

تحصیلی
نام پدر  نام خانوادگی -نام  ردیف

کرمانشاه .ناحیه 3 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شریف سوم محمدصادق
کریمی حاجی شوره - 

محمدپارسا 1
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید بهشتی سوم مجید صحرایی - علی 2

پاوه (اورامانات ) علوم تجربی (سالی واحدي ) قدس سوم سیدمحمود نوري - سیده روژین 3
کرمانشاه .ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) فرزانگان  (سمپاد) سوم جلیل کهریزي - فاطمه 4
کرمانشاه .ناحیه 2 علوم انسانی (سالی واحدي )  نمونه بعثت دوم اکبر انصاري - آناهیتا 5
کرمانشاه .ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) فرزانگان  (سمپاد) سوم عظیم قاسمی - آذر 6
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کرمانشاه 

بیست و هفتمین دوره المپیاد فیزیک
سال تحصیلی 93 -92 لیست  پذیرفته شدگان 

اسفند 1392

منطقه رشته تحصیلی مدرسه
پایه 

تحصیلی
نام پدر  نام خانوادگی -نام  ردیف

کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید بهشتی سوم مجید صحرایی - علی 1
گیالنغرب  اول  نمونه  دولتی امام صادق (ع ) اول حسین منصوریان - امیرمحمد 2

کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) فرزانگان  (سمپاد) سوم غالمرضا ملکی - سپیده 3
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کرمانشاه 

بیست و چهارمین دوره المپیاد شیمی
سال تحصیلی 93 -92 لیست  پذیرفته شدگان 

اسفند 1392

منطقه رشته تحصیلی مدرسه
پایه 

تحصیلی
نام پدر  نام خانوادگی -نام  ردیف

روانسر علوم تجربی (سالی واحدي ) مالصدرا دوم سیدعابد کمانگر - سیدسینا 1
کرمانشاه .ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) فرزانگان  (سمپاد) سوم حمیدرضا خزایی - مهسا 2

صحنه  علوم تجربی (سالی واحدي ) دبیرستان رستگاران سوم همتعلی رحیمی چشمه حیدري - رضا 3
گیالنغرب  علوم تجربی (سالی واحدي ) نمونه  دولتی امام صادق (ع ) سوم جعفر یارمرادیان - سینا 4
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کرمانشاه 

سی و دومین دوره المپیاد ریاضی
سال تحصیلی 93 -92 لیست  پذیرفته شدگان 

اسفند 1392

منطقه رشته تحصیلی مدرسه
پایه 

تحصیلی
نام پدر  نام خانوادگی -نام  ردیف

کرمانشاه .ناحیه 3 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شریف دوم جواد زنگنه - دانیال 1
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) فرزانگان  (سمپاد) دوم عباس قبادي راکی - سارا 2

کرمانشاه .ناحیه 3 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شریف سوم محمدصادق
کریمی حاجی شوره - 

محمدپارسا 3
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید بهشتی دوم محمد عزیزي سه چقائی - حمید 4
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید بهشتی دوم سعدي آقامجیدي - احسان 5
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید بهشتی سوم پیام ساري اصالنی - امیر 6
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید بهشتی دوم رسول میرزائی بلوردي - کامیاب 7
کرمانشاه .ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهید بهشتی سوم مسعود جاللی اسدآبادي - میالد 8
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