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 3از  1حه فص 

 

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

 1 ایمان اجتهادیان حسین سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 2 علی احمدي محمدرضا سوم ریاضی فیزیك خراسان رضوي 4مشهد.ناحیه 

 3 زینب استاجی علی اصغر سوم ریاضی فیزیك خراسان رضوي 4مشهد.ناحیه 

 4 سیدبردیا اقبالی سیدرحمان سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 2تهران .منطقه 

 5 محمدجواد اكبري سعید دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 6 امیرحسین امیري مقدم محمد سوم ریاضی فیزیك كرمان  1كرمان .ناحیه 

 7 امید امینی ناصر دوم ریاضی فیزیك )شهرتهران(تهران  6تهران .منطقه 

 8 سجاد انگوتی توكل سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 9 امین انوري سرور انور سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 10 مصطفی اوجاقی ناصرالدین دوم ریاضی فیزیك زنجان  2زنجان .ناحیه 

 11 امیر آذرمهر جعفر دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 12 نیما بهرنگ مازیار سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 13 احسان پورسعید غالمرضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 14 سینا تسلیمی رضا سوم فیزیكریاضی  تهران )شهرتهران( 2تهران .منطقه 

 15 سروش تسلیمی رضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 2تهران .منطقه 

 16 كوروش توسلی كامران سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 2تهران .منطقه 

 17 علیرضا توفیقی محمدي حسین سوم ریاضی فیزیك یزد 1یزد.ناحیه 

 18 علیرضا توكلی احمد دوم ریاضی فیزیك )شهرتهران(تهران  11تهران .منطقه 

 19 امید جابري آرمان سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 20 شایان چشم جهان علیرضا دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 21 آیدین زادهحسن  عبدالحسین سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 22 سیدسیاوش خونساري سیدعلیرضا سوم ریاضی فیزیك قزوین  1قزوین ناحیه 

 23 صدرا دشتی ایرج سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 24 مجید دلیري غالمرضا سوم ریاضی فیزیك خراسان رضوي 4مشهد.ناحیه 

 25 علی دوست حسینی كاظم سوم فیزیكریاضی  تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 26 حمید دیوارگر عباس دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 27 محمد رشیدي فر هوشنگ سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 5تهران .منطقه 

 28 كیوان رضائی غالمرضا دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 29 آرمین روحانیان حسین دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 5.منطقه تهران 

 30 محمدامین رئیسی محمدتقی سوم ریاضی فیزیك قزوین  1قزوین ناحیه 

 31 امیرعباس زارعی علی حسن دوم ریاضی فیزیك قزوین  1قزوین ناحیه 

 32 مهراد زمانی بهرام سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 33 سیدمانی ساداتی سیدمحله سیدكمال الدین دوم ریاضی فیزیك كرمان  1كرمان .ناحیه 

 34 علیرضا سرخ آبادپازكی مسعود دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 35 سیدمحمد سیدجوادي سیدباقر دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 36 نیوشا سیدي مهران سوم ریاضی فیزیك اصفهان  3.ناحیه اصفهان 
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 3از  2حه فص 

 

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

 37 محمد شاه وردي كندري كریم دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرستانها( مالرد

 38 مجتبی شاهبازي یونس سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 39 محمد شریفی كیاسري محمود دوم ریاضی فیزیك مازندران  1ساري .ناحیه 

 40 مهران شعبانی سلطانمرادي تیمور سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 18تهران .منطقه 

 41 علی شفیعی رامین دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 42 یوسف شكیبا علیرضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 2تهران .منطقه 

 43 امیررضا شیرمست محمدباقر سوم ریاضی فیزیك )شهرتهران(تهران  2تهران .منطقه 

 44 مهرداد صابري كمرپشتی مهدي دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 45 سیدسینا صالح زاده سیدمحمدرضا دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 46 محمد صانعیان عباسعلی سوم فیزیكریاضی  تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 47 امیرمجتبی صبور سیامك سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 48 پارسا صلواتی حمید سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 49 علیرضا عیسوند اله رحم دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 50 مهدي غزنوي حبیب سوم ریاضی فیزیك سیستان وبلوچستان  2زاهدان .ناحیه 

 51 درسا فتح اللهی جعفر سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 52 پارسا قربانی حسن سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 53 كسري كاكایی امیرحسن دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 54 یارا كامكار سیامك سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 55 حمیدرضا كامكاري محمود دوم ریاضی فیزیك قزوین  1قزوین ناحیه 

 56 علی كرامتی پور محمد سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 57 نوید كوچكی پور علی اكبر سوم ریاضی فیزیك )شهرتهران(تهران  5تهران .منطقه 

 58 مجید گروسی ابوالفضل  سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 59 كیارش گل زاده احمد سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 60 مریم گوهرگانی نظام دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 61 علیرضا مازوچی مسعودرضا سوم ریاضی فیزیك اصفهان  كاشان 

 62 علی محمدپور شهرام سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 63 محمد محمدي عباس دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 64 بهنود مسعودي سیامك دوم فیزیكریاضی  تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 65 نگار مشهدي فراهانی محمدرضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 66 سیدمحمدحسن موسوي سیدابوالقاسم سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 67 سیدحسین موسوي سیدكمال سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 16تهران .منطقه 

 68 محمد مهدوي علی دوم ریاضی فیزیك اصفهان  3اصفهان .ناحیه 

 69 امیرحسین ندیري محسن سوم ریاضی فیزیك البرز 1كرج .ناحیه 

 70 سیدمحمدیاسین نوران سید محمد حسن  سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 71 محمدامین واحدي نیا علیرضا دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 72 محمدامین ولی محمدرضا سوم ریاضی فیزیك البرز 3كرج .ناحیه 
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 3از  3حه فص 

 

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

 73 زهرا هادي زاده ایرج سوم ریاضی فیزیك مازندران  آمل 

 74 محمدحسین هاشمی محمدرضا سوم ریاضی فیزیك خراسان رضوي 6مشهد.ناحیه 

 75 سیده صبا هاشمی صفائی سیدصادق دوم ریاضی فیزیك )شهرتهران(تهران  6تهران .منطقه 

 76 حنانه یعقوبی زاده حسین سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 

  


