
                                                              

 

 بسمه تعالی

 لیست الفبایی پذیرفته شدگان مرحله دوم سی و چهارمین المپیاد ریاضی

1395تابستان   

 

 المپیاد" در ماهتیر 22 و 21 هایتاریخ در باید ریاضی المپیاد در شدگانپذیرفتهتذکر مهم: 

 به ریاضی المپیاد علمی کمیته گاهوب به رشتبی اطالعات جهت .کنند شرکت  "زمانهم ریاضی

 .کنید مراجعه  http://mathysc.com آدرس

 

                                                                         

 3از 1حه صف

 

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

 1 آریانا ابراهیم رضا دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 2 امیرمحمد ابویی مهریزي حسین سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 3 علیرضا احدي نادر سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرستانها( اسالم شهر

 4 آرین اعتمادي حقیقی رضا دوم ریاضی فیزیك البرز 3كرج .ناحیه 

 5 آیناز افتخاراردبیلی احد سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 6 محمد افضلی خاركوئی صفر سوم ریاضی فیزیك كرمان 1كرمان .ناحیه 

 7 امیررضا اكبري محمدرضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 8 عارف اكبري محمدرضا دوم ریاضی فیزیك خراسان رضوي 4مشهد.ناحیه 

 9 موژان ایزدخواه حمیدرضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 10 سهیل آذرپندار جمال سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 11 آترین آریا مهرداد سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6.منطقه  تهران

 12 علی برخورداریان بابك سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 3تهران .منطقه 

 13 معین برزگر هوشنگ سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 2تهران .منطقه 

 14 كیارش بنی هاشم جواد سوم ریاضی فیزیك آذربایجان شرقی 4تبریز.ناحیه 

 15 مهدي بهرام پور حسین سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 16 باربد پژوم تاجانی فریدون سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 17 پرهام پورمحمدي علیرضا دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 18 محمدطه تیموري جروكانی محسن سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 5 تهران .منطقه

 19 یاسمین جاللیان كیوان دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 20 شروین جهان بخش شایان سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 2تهران .منطقه 

 21 مهدي جهانی محمدرضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 22 امیرمهدي حسین آبادي علی دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 23 پرهام حق شناس جعفر سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 5تهران .منطقه 

 24 ماكان خدابنده شهركی بهروز سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 5تهران .منطقه 

 25 عاطفه خدادادي طاقانكی جهانگیر سوم ریاضی فیزیك چهارمحال وبختیاري 2شهركرد ناحیه 

 26 علیرضا دادگرنیا محمدحسین دوم ریاضی فیزیك یزد 2یزد.ناحیه 

 27 مهسا دلیرروي فرد رسول سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 28 شایان رنجبرزاده محمدباقر سوم فیزیكریاضی  تهران )شهرتهران( 2تهران .منطقه 

 29 محمدشهاب سپهري رضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 30 فاطمه سادات سجادي سیدمحسن سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 31 محمدجواد سجادي علیرضا سوم ریاضی فیزیك كرمان 1كرمان .ناحیه 

 32 عرفان شریفی پیمان سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16.منطقه  تهران
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 3از 2حه صف

 

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

 33 محمدامین شریفی چروري حجت دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 34 ریحانه شفیع زاده علیرضا دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 35 سینا صابري غالمحسین سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 2تهران .منطقه 

 36 آرین صالحی ابري ایرج سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 37 شایان طاهري جم مرتضی دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 5تهران .منطقه 

 38 علی عباسی محمد سوم ریاضی فیزیك مازندران بابل

 39 حامد عبدي یوسف سوم ریاضی فیزیك رضويخراسان  4مشهد.ناحیه 

 40 فاطمه عسكري جیرهنده جعفر دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 41 سارا عسگري علی سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 42 مطهره عظیمی مظاهر سوم ریاضی فیزیك همدان 1همدان .ناحیه 

 43 محمد عالئی تكبالغ علی اصغر سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 44 نسترن عین آبادي عنایت اله سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 45 نیروانا غریب فرامرز سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 46 ابوالفضل فرمانیان آرانی مهدي سوم ریاضی فیزیك قم 4قم .ناحیه 

 47 بنیامین قاسمی نیا مهدي سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 5تهران .منطقه 

 48 علی قدیرلی جعفر سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 49 حسین قلی زاده محمود دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 2تهران .منطقه 

 50 مریم كاظمی حمداله سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 51 سامان كاظمی مهیاري مجید سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 9تهران .منطقه 

 52 مهسا كریمی غالمرضا دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 53 شایان كیانی حمید سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 54 آریو لطفی جندقی حمید سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 55 حامی محرابی علیرضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 56 آراد محمدي مهدي سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 57 امیرحسین مرادپور رضا سوم ریاضی فیزیك )شهرتهران( تهران 16تهران .منطقه 

 58 علیرضا معصومیان علی اصغر سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 59 عرفان معینی عباس دوم ریاضی فیزیك اصفهان 3اصفهان .ناحیه 

 60 فاطمه موالئی مهدي دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 61 سیدمحمدصادق مهدوي تیكدري سیدجعفر سوم ریاضی فیزیك كرمان 1كرمان .ناحیه 

 62 طاها میران زاده رضا سوم ریاضی فیزیك البرز 3كرج .ناحیه 

 63 اشكان میرزائی ابوالفضل سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 64 آنیتا میسري امنیه ایرج سوم ریاضی فیزیك اصفهان 3اصفهان .ناحیه 
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 3از 3حه صف

 

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

 65 مهرگان نظرمحسنی فكوري محمود دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 66 امیرمحمد نظري حسن سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 67 كیمیا نوربخش محسن دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 68 كاوه واجدسمیعی بهرام دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6.منطقه تهران 

 69 علیرضا وظایفی باروق فرزان سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 70 سروش وفایی تبار موسی الرضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرستانها( ورامین

 71 پدرام همتی عسگر سوم فیزیكریاضی  تهران )شهرتهران( 4تهران .منطقه 

 72 محمدامین یزدان پناه حسین شجاع سوم ریاضی فیزیك كرمان 1كرمان .ناحیه 

 73 یاسمن یكتاخواه سعید سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 
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