
                                                              

 

 بسمه تعالی

شیمی المپیاد بیست وششمینلیست الفبایی پذیرفته شدگان مرحله دوم   

1395تابستان   1395تابستان     

 

                                                                         

 2از  1حه فص 

 

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

 1 پوریا احمدي داود سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 2 مهراد اسدي ساري قیه مهرداد سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 3 محمدهادي اسماعیلی نجات سوم علوم تجربی همدان  1همدان .ناحیه 

 4 علی الهی احمد سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 2تهران .منطقه 

 5 مازیار باباگلی عباس سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 5تهران .منطقه 

 6 سروش بانیانی عبدالرضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 7 علیرضا برهانی دیزج یونس سوم ریاضی فیزیك )شهرتهران(تهران  5تهران .منطقه 

 8 امیرحسین بهنوش بهنام دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 9 كسري پناهی مهدي سوم علوم تجربی خراسان جنوبی  بیرجند

 10 بهشاد پوریان مسعود سوم علوم تجربی تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 11 پارسا پیروز احمد دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6.منطقه  تهران

 12 جمشاد تسلیمی جمیل دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 13 انیس ثانی علی اصغر دوم علوم تجربی آذربایجان شرقی  4تبریز.ناحیه 

 14 سما جباري پور محمد دوم علوم تجربی آذربایجان شرقی  4تبریز.ناحیه 

 15 علی جندقی عالئی فرشید سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 16 سیدمحمدجواد چابك سیدهرمز سوم ریاضی فیزیك البرز 3كرج .ناحیه 

 17 مرسده حولكی مسعود سوم علوم تجربی تهران )شهرتهران( 1تهران .منطقه 

 18 امیرمحمد خلجی نادر دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 19 پریسا خیري علی اصغر سوم علوم تجربی آذربایجان شرقی  4تبریز.ناحیه 

 20 كیمیا رحمتی محمدیوسف سوم علوم تجربی خراسان رضوي 4مشهد.ناحیه 

 21 امیر رضائی آدریانی صالح دوم ریاضی فیزیك اصفهان  3اصفهان .ناحیه 

 22 آرمیتا روزبه آرش سوم علوم تجربی تهران )شهرتهران( 18تهران .منطقه 

 23 امیرعطا زنگباري مهدي سوم علوم تجربی آذربایجان شرقی  4تبریز.ناحیه 

 24 عرفان شاپورگان حمید سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 12تهران .منطقه 

 25 كورش شریعت علیرضا سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 26 محمدحسین شریف نیا محمدمهدي دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 27 سیدمحمد شكرفروش سیدعبدالوحید سوم علوم تجربی فارس  2شیراز.ناحیه 

 28 مرتضی شمس محمدعلی سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 29 محمد صادق سا امیر سوم ریاضی فیزیك )شهرتهران(تهران  6تهران .منطقه 

 30 علی عابدي پرویز سوم علوم تجربی مازندران  بابل 

 31 شقایق عباسی رضا سوم علوم تجربی خراسان رضوي 4مشهد.ناحیه 

 32 امیرعباس كاظمی نیا علی اكبر دوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 33 علیرضا كریمی احمد سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 5تهران .منطقه 
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 2از  2حه فص 

 

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

 34 علی لك چالسپاري فرهاد سوم علوم تجربی تهران )شهرتهران( 11تهران .منطقه 

 35 علی محمدنژاد محبوب سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 2تهران .منطقه 

 36 پارسا محمدي مصطفی سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 37 مهیار مرادي انزاب داریوش سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 6تهران .منطقه 

 38 فاطمه سادات موسوي سیداحمد سوم علوم تجربی تهران )شهرستانها( چهاردانگه 

 39 نیما نصیري امیر سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 4تهران .منطقه 

 40 ارشیا نوروزي علیرضا سوم ریاضی فیزیك )شهرتهران(تهران  5تهران .منطقه 

 41 نسیم نوري خشه حیران عباس سوم علوم تجربی تهران )شهرتهران( 18تهران .منطقه 

 42 امین یوسفی عباس سوم ریاضی فیزیك تهران )شهرتهران( 9تهران .منطقه 
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