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شریفمهندسی كامپیوترالمپیادریاضیمدال طالعلیرضارضایی مقدم1

شریفمهندسی برقالمپیادریاضیمدال طالسپهرحیدری2

شریفمهندسی برقالمپیادریاضیمدال طالبرناخدابنده3

شریفمهندسی برقالمپیادریاضیمدال طالاشکانكوشکی4

شریفمهندسی كامپیوترالمپیادریاضیمدال طالپویالهبی5

شریفمهندسی كامپیوترالمپیادریاضیمدال طالآرینعلوی6

شریفعلوم كامپیوترالمپیادریاضیمدال طالمحمدطهجاللی7

شریفمهندسی كامپیوترالمپیادریاضیمدال طالمهیارافشین مهر8

شریفمهندسی كامپیوترالمپیادریاضیمدال طالمانیتهامی9

شریفمهندسی كامپیوترالمپیادریاضیمدال طالامیرمحمدكوشکی10

شریفمهندسی كامپیوترالمپیادریاضیمدال طالاحساننادری11

شریفمهندسی كامپیوتر13كشوری ریاضی818092966794669امیرحسینعلمدار12

شریفمهندسی كامپیوتر21كشوری ریاضی648481847484651آرشضیایی13

شریفمهندسی كامپیوترریاضی7779877959966215عرفانجعفری14

تهران مهندسی كامپیوترریاضی4173877548715516امیرعلیرحیمی15

تهران پزشکیتجربی7595961005165728422امیرارسالنپیروزیان16

شریفمهندسی برقریاضی7195735363895927امیرعلیجعفری17

شریفمهندسی برقریاضی4379636943734247عمیدنصیرپور18

شریفمهندسی برقنقرهریاضی64799110065734552علیرضامعماری19

تهران پزشکیتجربی678492953686807165مهرابمصطفائی20

تهران پزشکیتجربی408980846190817384امیررضاحاتمی21

شریفمهندسی برقریاضی3365806957905986پرهامگیالنی22

شریفمهندسی برقریاضی5269897957795488سیناعاشورلو23

تهران پزشکیتجربی579584756682637793محمدامینطاهرخانی24

شریفمهندسی برقریاضی33658989628047101صدراخنجری25

امیركبیرمهندسی كامپیوترریاضی76697195496554143علیرضایوسف پور26

شریففیزیکریاضی73958489376854157حسینصادقی27

شریفمهندسی كامپیوتربرنزریاضی59837689507244160علیرضاامیری28

بهشتی پزشکیتجربی4184896055827468168علیرضاآقایی29

شریفمهندسی كامپیوتربرنزریاضی39635684627345173امیرمحمددرخشنده30

بهشتی پزشکیتجربی6395898549716467180علی اكبرفیاض31

تهران علوم كامپیوترریاضی60806985496352197امیررضامرادی32

خواجه نصیرمهندسی كامپیوترریاضی431356100244919221امیرعلیقائدی33

ایران پزشکیتجربی4779697324596982228امیرعلیشبابی34

شریفمهندسی كامپیوترریاضی51727589248567236سروهارتونیان35

تهران مهندسی برقریاضی72759152317251278عرفانمختاری36

شریفمهندسی كامپیوترریاضی559281100375948283آریاترابی37

كرج دندانپزشکیتجربی2965968349757165298امیرحسینملک نژاد38

امیركبیرعلوم كامپیوترریاضی35614981477055339رامانمنبری39

تهران مهندسی برقریاضی40458389506243347امیرحسینی40
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خواجه نصیرعلوم كامپیوترریاضی32553589232918363محمدعلیآذركسب41

شریفمهندسی صنایعریاضی43494795535252367آرینآقامحسنی42

شریفعلوم كامپیوترنقرهریاضی536853100516724368عرشیاواشانی43

تهران مهندسی برقریاضی45606880456547374آیدیننیازمند44

كرج دندانپزشکیتجربی4995757630588351387امیرمحمداسدی45

شریفمهندسی عمرانریاضی65616789397331396عاطفپهلوان46

امیركبیرمهندسی برقریاضی49648428346454445آرینعبداللهی47

كرج داروسازیتجربی4884379551596040482پرهامحاجی آقایی48

شریفمهندسی عمرانریاضی40654795466037524آریوناصری49

ایران پزشکیتجربی4991768931526563575امیررضاصالحی50

شریفعلوم كامپیوتربرنزریاضی44597976385444583بهرادصمیمی51

شریفمهندسی متالورژیریاضی55889183226141589علیمیرزامحمد52

علم و صنعتمهندسی كامپیوترریاضی47696795336433631امیرمحمددرپوش53

امیركبیرمهندسی كامپیوترریاضی39498395365439656رائینسلطانی54

علم و صنعتمهندسی برقریاضی40794972296948658امیرفردادحدادی55

كرج پزشکیتجربی32846810028525373754محمدرضاصالح56

تهران پزشکی دندانپزشکیتجربی5675797328487944815امیرحسیننظری57

بهشتیعلوم كامپیوترریاضی52634072414537818عرفانكوچه باغی58

تهرانعلوم كامپیوترنقرهریاضی443141100582426823حسینمستان59

بهشتیمهندسی برقریاضی39715175425823848سیناسبحانی60

كرج پزشکیتجربی6968856057164667865سجادماندگاری61

شریفمهندسی عمرانریاضی41695760327816882مهدیاردستانی62

شریفریاضیریاضی48486495591614903ارشیامنیری63

تهران مهندسی معماریریاضی56676389344227925ایلیاعنقایی64

رشت پزشکیتجربی4773798549613861946كیانكدخدازاده65

بهشتیمهندسی برقریاضی24693991396032952نیماجانخانی66

تهران مهندسی عمرانریاضی33524789384142972پایاقاسم تبار67

تهران پزشکی پزشکیتجربی3973894439604365989مهرادنیر68

بهشتی داروسازیتجربی20765737414748471002محمدواشقانی69

علم و صنعتمهندسی برقریاضی276536274940321097امیرعلیستوده70

اردبیل داروسازیتجربی36857271203944461250محمدرضاصفرپور71

علم و صنعتمهندسی برقریاضی283575393846271319سیناقرآنی72

تهران پزشکی پزشکیتجربی24849157255547671352ایلیاگلزار73

تهران پزشکی پزشکیتجربی23477173435671471537پارسابیات74

تهران پزشکی پزشکیتجربی40757957306130651582حسینخرم آرایی75

تهران پزشکی پزشکیتجربی37657584175552621651پارساپیران ولید76

امیركبیرمهندسی كامپیوتربرنزریاضی474532722345331705ارشیابهارپسندی77

خوارزمیعلوم كامپیوترریاضی254368952831281802متیناحمدی78

تهران پزشکی پزشکیتجربی40756475356233571822آرمانقاسمی79

علم و صنعتمعماریریاضی335953362744241829كسریقاسمی80
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تهران ریاضیریاضی256528733328311902عرفانتمیمی81

تهران دامپزشکیتجربی8818144255236392002حسینشاه حسینی82

تهران پزشکی پزشکیتجربی37776723405740532134علیرضافخری83

تهران مهندسی مکانیکریاضی173331443341232381محمدجوادمحمدی84

شریفمهندسی صنایعبرنزریاضی282117894422142420مهدیوالیتی پور85

امیركبیرمهندسی برقنقرهریاضی434320732736152432علیرمضان زاده86

علم و فرهنگمهندسی كامپیوترریاضی154373252627212803محمدحسامكوه نشین87

شریفشیمیتجربی17286172304152593051سیناتیموری88

بهشتیریاضیریاضی333757392425123062امیراشکانمثنوی89

امیركبیرمهندسی برقنقرهریاضی1214915356533405فربدپاكان منش90

بهشتیریاضیریاضی25433984193663533امیرحسیننصیری91

علم و فرهنگمهندسی عمرانریاضی330360168193695امیرحسینكباری92

بهشتیمهندسی برقریاضی243537841916193828امیرحسیندوگانی93

سمنان دامپزشکیتجربی15956795124762353841پدرامفیروزبخش94

علم و فرهنگمهندسی صنایعریاضی39652784152564127شایانعلی فرد95

بهشتی دندانپزشکینقرهتجربی236441100225663134921عمادرضی96

علم و صنعتعلوم كامپیوترنقرهریاضی3141345262654960اشکانقاسمی نژاد97

بهشتیشیمیتجربی36405963273335375102عرشیاعباسی98

علم و صنعتمهندسی برقنقرهریاضی21283521282805300پوریامعصومی99

تهران مركزروان شناسیتجربی16124489123715315601محمدعلیروستا100

مراغه علوم تغذیهتجربی15353520236933336775علیرجب پور101

امیركبیرعلوم كامپیوترنقرهریاضی27353173101417463محمدامیندرستی102

ریاضی37517635505914787امیرمحمدهمیانی103

تجربی37446932353330563483عرشیابهمنی104

تجربی47537129272143453789محمدامینزارع زاده105
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