
اردبیل 

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

اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم فرامرز محمدي کوهساره - امیرحسین 1
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم علیرضا شاکرشیران - هادي 2

پارس آباد ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی دوم مرتضعلی کاظمی گیگلو - میالد 3
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی دوم ودود عزیزي - محمدمهدي 4
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم اسمعیل قاسم زاده ثمرین - سعید 5

پارس آباد اول  شهیدبهشتی اول محمد محمدزاده تونبقی - ابراهیم 6
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم محمد وفقی - شایان 7

اردبیل ناحیه 2 ریاضی فیزیک (سالی واحدي )
مرکز استعدادهاي درخشان 

محقق اردبیلی
سوم میرسراج هاشمی دیجوجین - نگین 8

مشکین شهر ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) امیر کبیر سوم مرتضی نوري زاده کوجنق - میالد 9
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی دوم عباسعلی زینی زاده - محمدرضا 10
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم منصور راسخ - علی 11

اردبیل ناحیه 2 ریاضی فیزیک (سالی واحدي )
مرکز استعدادهاي درخشان 

محقق اردبیلی
سوم ایرج عالی پناه - آرزو 12

اردبیل ناحیه 2 اول 
مرکز استعدادهاي درخشان 

محقق اردبیلی
اول انور مطلب زاده - صدف 13

اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم سعید عبدالمحمدزاده - امیرمحمد 14
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم محمدرضا حاجی محمدي تبریز - رضا 15
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی دوم رضا گروسی - سینا 16
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اردبیل 

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

اردبیل ناحیه 1 اول  شهیدبهشتی اول علی اصغر عباس زاده - کسري 1
اردبیل ناحیه 2 اول  دکترمعین  (2) اول خیراله سعید - مجید 2
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی دوم اسداله آذري راد - عرفان 3
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) باقرالعلوم سوم اصبر رضائی - سینا 4
مغان (گرمی ) ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) پروین اعتصامی سوم جمشید بهشتی اوماسالن علیا - فاطمه 5

اردبیل ناحیه 2 اول  الزهرا ( متوسطه ) اول کاظم رحیمی آراللو - هانیه 6
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم منصور راسخ - علی 7
اردبیل ناحیه 2 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شاهد ( دبیرستان پسرانه ) سوم عسگر روحی - سجاد 8
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اردبیل 

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

اردبیل ناحیه 1 اول  ام البنین اول رضا داراي - مریم 1
اردبیل ناحیه 2 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شاهد (دبیرستان دخترانه  ) دوم اکبر ایمانی - اسماء 2
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) دانشگاه  آزاد سماء دوم محمد امینی گوگه - رضا 3
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اردبیل 

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

اردبیل ناحیه 2 علوم انسانی (سالی واحدي ) 
استعداد هاي درخشان عالمه 

حلی
سوم میرتقی صمصام حیدري - میرمحمد 1

اردبیل ناحیه 2 علوم انسانی (سالی واحدي ) 
استعداد هاي درخشان عالمه 

حلی
دوم مرتضی شادمان - افشین 2

اردبیل ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) دانش  پژوهان سوم جمشید جعفري - سیروس 3
اردبیل ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم کریم گرجانی - کارا 4
مغان (گرمی ) علوم تجربی (سالی واحدي ) شهیدحامدي سوم وجه اله فتاحی اینی علیا - مهدي 5
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منطقه رشته تحصیلیمدرسه پایه تحصیلینام پدرنام خانوادگی - نام ردیف

اردبیل ناحیه 1علوم تجربی (سالی واحدي)شهید بهشتیسوماسماعیلفرج پور نیري - میثم1

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

اردبیل
اسفند 1392



اردبیل 

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

اردبیل ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم بهروز شاهین - مهرداد 1
اردبیل ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) شهید قهرمانی معصوم سوم غالمرضا عیسی لو - آرمین 2
اردبیل ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم عادل نصرت - علی 3

پارس آباد علوم تجربی (سالی واحدي ) برهان سوم میرقاسم گل محمدي - میرعلی 4
اردبیل ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم هادي شفیعی - مهدي 5

اردبیل ناحیه 2 ریاضی فیزیک (سالی واحدي )
مرکز استعدادهاي درخشان 

محقق اردبیلی
سوم میرسراج هاشمی دیجوجین - نگین 6

پارس آباد علوم تجربی (سالی واحدي ) برهان سوم حسن پاکیزه - فرید 7
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم مجید عاملی کلخوران - امیرحسین 8
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منطقه رشته تحصیلیمدرسه پایه تحصیلینام پدرنام خانوادگی - نام ردیف

اردبیل ناحیه 1علوم تجربی (سالی واحدي)بهشتیسوماسماعیلفرج پور نیري - میثم1

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

اردبیل



اردبیل 

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

اردبیل ناحیه 2 ریاضی فیزیک (سالی واحدي )
مرکز استعدادهاي درخشان 

محقق اردبیلی
سوم فرهاد آردن - دریا 1

مغان (گرمی ) کامپیوتر فنی وحرفه اي الزهرا دوم نعمت علی نژاد - شادي 2
مغان (گرمی ) کامپیوتر فنی وحرفه اي الزهرا دوم فرهاد مبشرگرمی - سمیرا 3

اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم محمدرضا حاجی محمدي تبریز - رضا 4
نیر تصویر سازي کامپیوتري شیخ بهایی دوم لطفعلی جاهدویرثق - علی اصغر 5

اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی دوم ودود عزیزي - محمدمهدي 6
خلخال  کامپیوتر فضه2 دوم فرامرز نمازي مریان - سحر 7

مغان (گرمی ) اول  فرزانگان اول منصور رستمی - الهه 8
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم فرامرز محمدي کوهساره - امیرحسین 9
اردبیل ناحیه 1 ریاضی فیزیک (سالی واحدي ) شهیدبهشتی دوم یحیی اشنا - محمدصادق 10
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اردبیل 

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

اردبیل ناحیه 2 علوم تجربی (سالی واحدي )
مرکز استعدادهاي درخشان 

محقق اردبیلی
سوم توحید دوست کامل - دنیا 1

اردبیل ناحیه 2 اول 
مرکز استعدادهاي درخشان 

محقق اردبیلی
اول توحید شعبانی - الهه 2

اردبیل ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم حبیب اله سامع مجنده - علی 3

اردبیل ناحیه 2 علوم تجربی (سالی واحدي )
مرکز استعدادهاي درخشان 

محقق اردبیلی
دوم اژدر شیخ نوازجاهد - ساینا 4

مشکین شهر علوم تجربی (سالی واحدي ) امیر کبیر سوم سعید پناهی عیسی لو - حمیدرضا 5
خلخال  علوم تجربی (سالی واحدي ) سمیه  2 دوم میرمحمد هاشم زاده - سیده فاطمه 6

پارس آباد علوم تجربی (سالی واحدي ) شهیدبهشتی دوم ضیاء دادگر - سینا 7
مغان (گرمی ) علوم تجربی (سالی واحدي ) شهید بهشتی دوم سخاوت قره زاده - عرفان 8

اردبیل ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) فرزانگان 2 دوم داور مخلوقی - زهرا 9
اردبیل ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم علیرضا برومندي - امید 10
مغان (گرمی ) اول  فرزانگان اول علی دولتخواه - کیمیا 11
قشالق دشت  علوم تجربی (سالی واحدي ) عفت سوم ایاز نیکدل - رقیه 12

اردبیل ناحیه 2 اول 
مرکز استعدادهاي درخشان 

محقق اردبیلی
اول فرهاد سلمان زاده اردبیلی - شیرین 13

اردبیل ناحیه 2 علوم تجربی (سالی واحدي )
مرکز استعدادهاي درخشان 

محقق اردبیلی
سوم ناصر قاسمی گرمی - غزال 14

اردبیل ناحیه 1 علوم تجربی (سالی واحدي ) شهیدبهشتی سوم صادق جاویدمغوان - امین 15

اردبیل ناحیه 2 علوم تجربی (سالی واحدي )
مرکز استعدادهاي درخشان 

محقق اردبیلی
سوم ابراهیم کیانفر - فاطمه 16
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منطقه رشته تحصیلیمدرسه پایه تحصیلینام پدرنام خانوادگی - نام ردیف

اردبیل ناحیه 1علوم تجربی (سالی واحدي)شهید بهشتیسوماسماعیلفرج پور نیري - میثم1

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

اردبیل
اسفند 1392


