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شریفکامپیوترشایانطالیی1

تهرانپزشکيعلیجهرمی2

شریفکامپیوترفرازقهرمانی3

شریفکامپیوترامیرعباسمحمدی4

شریفریاضيامیرحسینباطنی5

شریفکامپیوترامیرحسینباقری6

تهرانداروسازیعلیرضادانشور7

شریفبرقامیرمهدیجعفری8

شریفکامپیوترمحمدامینداوودآبادی9

شریفبرقاشکانراهدار10

شریفبرقامیررضاسلیمان بیگی11

شریفبرقعرفانشعبانی12

شریفکامپیوترعلیرضاحیدری13

شریفکامپیوترراستینرسولی14

شریفکامپیوتر94.794.78494.790.410088.692.797محمدآرمانسلیمانی15

تهرانپزشکي6494.71008091.210010094.792.938ارشیارمضان نژاد16

تهرانپزشکي89.474.794.789.491.210096.28490.709ایمانکیانی17

شریفکامپیوتر70.785.48010010097.186.791.7812امیررضامیرزایی18

شریفکامپیوتر85.7312*78.769.489.489.485.597.176.2محمدابول نژادیان19

شریفکامپیوتر83.2613م*78.78489.494.774.68692.4میالدسعادت20

شریفبرق81.0120*62.78494.7328094.982.9محمدصدراصادقی21

شریفبرق89.489.489.474.788.597.184.889.4424علیرضاشفاعی22

شریفکامپیوتر85.47678.794.796.491.284.889.6229محمدمهدیقیدی23

شریفبرق78.773.478.766.798.297.177.288.0731ارشیامهدویانی24

تهرانپزشکي72.6836*46.762.757.462.766.791.266.786.7علینکویی25

تهرانپزشکي6889.494.78495.695.610086.790.6937امیرحسینمجیدزاده26

شریفکامپیوتر847285.449.493.488.293.487.1137علیرضاایجی27

شریفکامپیوتر66.790.794.72897.688.285.886.0048داریوشامیری28

شریفمکانیک73.489.489.489.492.888.278.186.7264آرینمختارزاده29

شریفکامپیوتر73.494.789.44888.594.178.184.8678سیناالهی منش30

امیرکبیرکامپیوتر74.746.773.45281.98010079.45100امیررضاطربخواه31

تهرانکامپیوتر8086.778.774.786.791.979.184.76106علیاخگری32

تهرانکامپیوتر69.473.46889.487.991.284.883.99121برناتوسلی33

تهرانپزشکي85.06136م6862.7848077.882.310089.4رضاسیدین34

شریفبرق94.778.794.778.767.992.674.380.83144مهدیصیامی35

شریفصنایع40.40173*14.72033.44049.156.326.7محمدامینکارگری36

شریفبرق7273.486.75.486.794.973.480.02177علی اکبرمحمودزاده37

طالی جهانی ریاضی- طالی کشوری ریاضی 

برنز جهانی ریاضی- طالی کشوری ریاضی 

برنز جهانی ریاضی- طالی کشوری ریاضی 

نقره جهانی شیمی- طالی کشوری شیمی 

طالی کشوری شیمی

طالی کشوری ریاضی

طالی کشوری ریاضی

برنز جهانی نجوم- طالی کشوری نجوم 

عدم اعزام تیم به دلیل برگزاری مسابقات جهانی در رژیم اشغالگر قدس- طالی کشوری فیزیک 

عدم اعزام تیم به دلیل برگزاری مسابقات جهانی در رژیم اشغالگر قدس- طالی کشوری فیزیک 

عدم اعزام تیم به دلیل برگزاری مسابقات جهانی در رژیم اشغالگر قدس- طالی کشوری فیزیک 

عدم اعزام تیم به دلیل برگزاری مسابقات جهانی در رژیم اشغالگر قدس- طالی کشوری فیزیک 

عدم اعزام تیم به دلیل برگزاری مسابقات جهانی در رژیم اشغالگر قدس- طالی کشوری فیزیک 

نقره جهانی نجوم- طالی کشوری نجوم 
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ایرانپزشکي58.08194*443666.7364972.753.468.7ایلیابلوچی38

امیرکبیرکامپیوتر73.478.76889.478.279.388.679.41196آرادفیروزکوهی39

امیرکبیرکامپیوتر66.769.485.44086.18384.879.76201محمدرضارضایی40

شریفمکانیک5661.48065.485.591.28280.43207سپهربهروزی فر41

بهشتيدندانپزشکي57.473.478.778.763.477.892.479.477.31247مهرشادفرهمند42

شریفعلوم کامپیوتر78.69261م50.7568461.486.786.780علیشفیعی43

بهشتيپزشکي50.76474.76877.892.380.494.781.17282آریننجفیان44

رشتپزشکي70.770.770.77675.692.382.99082.31291امیرپارسافانی45

کرجپزشکي73.478.78489.477.886.78186.782.69313پارساعالی آذر46

شریفکامپیوتر76.37315ع768881.489.466.78375.3سپنتارحمانی زاده47

قزوینپزشکي73.43317*65.474.758.74842.387.878.188.7علیتبرایی48

بهشتيپزشکي58.765.46857.482.391.288.69081.88320عرفاندامغانیان49

علم و صنعتکامپیوتر62.7767678.772.884.58176.53342مرتضیشهرابی50

شریفبرق75.90365م65.474.781.42084.388.962.9محمدمهدیصالح51

شریفصنایع61.450.7682883.191.971.575.27374امیرمحمدعرب پور52

بهشتيدندانپزشکي70.761.490.757.477.888.982.985.480.99383رسامرادفر53

علم و صنعتکامپیوتر684489.457.477.68374.375.45383سامانمحمدی54

شریفصنایع6873.4848078.882.364.876.47396امیرحسینمنتظری55

تهرانمکانیک57.47669.48484.382.362.975.99435عرفانطباطبایی56

شریفمکانیک75.64460م6053.477.47684.383.862.9محمدمهدیدودانگه57

بهشتيپزشکي525665.485.477.886.792.48479.85500پارساضرقامی58

تهرانصنایع29.426.76473.482.597.86172.26500امیرحسینشمسی59

تهرانصنایع69.48089.449.466.186.765.872.97527محمدرضانکونام60

کرجدندانپزشکي5670.785.46877.891.272.68879.11529آرینسرایی61

شریفم شیمي46.76078.778.784.379.363.973.92557اشکانداری پور62

کرجپزشکي41.458.778.778.76092.396.18278.16576مهدیناصرقندی63

یزدپزشکي54.774.773.470.783.482.384.879.478.18580احسانتصدیق مقدم64

تهرانعمران54.758.766.789.48086.754.373.19590آرینصمیمی65

بهشتيکامپیوتر61.480768469.794.136.271.11612کامرانمیراعلمی66

تهراندندانپزشکي70.06627م*4849.474.769.45065.689.677.4محمدمهدیقاضی زاده67

بهشتيکامپیوتر6074.785.458.778.276.36072.32628پارسانوری68

بهشتيدندانپزشکي61.474.785.473.478.978.974.385.478.14645محمدصالحکوشکی69

تهرانداروسازی49.465.490.758.781.262.378.589.476.32665فرزادبرقراری70

شریفبرق70.74685م46.7688462.773.474.173.4دانیالسلطانی71

خواجه نصیرکامپیوتر6833.442.741.472.284.576.269.31707سیناسپهوند72

شریفهوافضا488073.426.772.268.978.167.91761علیمنیری73

بهشتيپزشکي41.46885.48091.288.974.68077.95788ایمانرازقیان74
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ایرانپزشکي69.478.773.45278.973.48279.476.45838مازیارتهوری75

تهرانم شیمي7633.470.761.468.579.362.968.92891سینابابایی76

بهشتيپزشکي75.77912م57.438.78450.778.981.28182محمدرضاطغیانی77

یزدپزشکي68.64920*64688050.763.474.559.976.7محمدامینمحبوب78

شریفصنایع63.89938ع487694.757.467.949.770.5مهدیشیخ محمدی79

شریفشیمي53.494.778.757.463.16667.766.09946کوشیارهمتی80

شریفعلوم کامپیوتر68.24964م58.78073.485.465.574.159.1نیماخداویسی81

امیرکبیرکامپیوتر64.53993م41.466.769.449.466.16381محمدچوپان82

امیرکبیرکامپیوتر66.241045م362862.7687472.675.3امیرحسینثناء83

علم و صنعتبرق45.450.770.769.478.279.348.667.831055حامدفیض آبادی84

شریفریاضي67.021116م57.46057.473.474.683.838.1مهرشاداوالد85

امیرکبیرم شیمي54.7646889.468.572.654.366.601133آرشفراهانی86

تهرانعمران73.48069.437.478.26039.164.461162عرشیاشعبانی87

امیرکبیرم پزشکي65.456767664.371.256.265.871191رضافخرحسینی88

امیرکبیرکامپیوتر61.441.437.4847771.94063.681426عمادفردوسی89

امیرکبیرکامپیوتر61.011483م49.442.749.714.774.694.119.1علیرضاعسگری90

اصفهانپزشکي62.773.473.457.451.272.366.78470.041594علیرضاقجاوند91

بهشتيبرق73.470.778.76444.357.86158.341628رامتینفالح92

خواجه نصیرمکانیک69.462.74478.75176.354.360.971698فربدکریمی93

تهرانمتالورژی57.440686450.472.66059.471864کسریشبانی94

همدانپزشکي30.774.774.746.746.778.987.77669.202029مهیارمسن آبادی95

شریفکامپیوتر6858.754.769.463.16332.458.182078بردیامحمدی96

امیرکبیرعلوم کامپیوتر59.502168م8164829.481.974.956.2علیشیخ عطاری97

بهشتيانرژی5262.761.462.755.274.936.257.812168پدراممصالیی پور98

امیرکبیردریا17.444605263.162.344.853.382543کیارشمختاری99

امیرکبیرریاضي51.282855م33.438.7681654.653.461محمدنورمحمدی100

آزاد تبریزپزشکي34.7688473.444.566.772.67666.052907نامدارسعید101

تهرانمعدن485274.738.747.950.451.550.922949سیناجوانبخت102

تهراندامپزشکي30.762.766.76863.452.372.479.465.523073محمدحسینفرخ103

بهشتيفیزیک49.053515ع53.437.449.417.454.657.836.2میثمحسن دوست104

علوم تحقیقاتدامپزشکي37.486.762.753.437.878.966.76862.154140امیررضاجلیل پور105

تهرانعلوم آزمایشگاهي38.745.490.72054.573.448.674.760.434421رامتینزند106

10745.485.458.78435.662.745.673.658.634478

علوم تحقیقاتکامپیوتر322456646051.25.844.415385سروشصادقی108

61647362758065

5569786769828083

5966756473817083

هیئت علمی: عمدال المپیاد: م

عدم انتخاب رشته

میانگین

میانگین ریاضی

میانگین تجربی

728
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