
ران و سه گانه پساسامی مستعدین منتخب المپیاد استعدادهای برتر رشته 

 :1397دوگانه دختران سال 

 

 (:نونهاالن)سه گانه پسران 

 

 

 

 

 استان نام و نام خانوادگی رتبه

 چهارمحال و بختیاری فرید هادی 1

 زنجان آرتین نصیری 2

 آذربایجان شرقی مهیار حسین زاده 3

 زنجان پوریا شامی 4

 اصفهان رضا پیمانی 5

 آذربایجان شرقی محمدامین صدر امین 6

 زنجان محمدسینا نعمتی 7

 آذربایجان شرقی سیدرسا حسینی 8

 کهگیلویه و بویراحمد ایلیا نجفی 9

 چهارمحال و بختیاری محمدهادی کریمی 10

 کرمانشاه اهورا شیخی 11

 گلستان محمدحسام مظفری 12

 اصفهان معراج امینی 13

 کرمانشاه محمد فتاحی 14

 آذربایجان غربی نیما عزیزی 15

 کهگیلویه و بویراحمد آیدین لواء 16

 خراسان جنوبی امیرمحمد بطالب لو 17

 زنجان رضا علوی 18

 اصفهان عارف حاجی پور 19

 کردستان محمد بلند همتان 20



 (:نوجوانان)سه گانه پسران 

 

 استان نام و نام خانوادگی رتبه

 آذربایجان شرقی مبین میزبان 1

 زنجان مهدی انصاری 2

 غربیآذربایجان  پویا احمدی 3

 همدان علی احمدوند 4

 چهارمحال و بختیاری علیرضا کاویانی 5

 آذربایجان شرقی مهدی آنایی 6

 آذربایجان شرقی امیرحسین پورحاجی 7

 چهارمحال و بختیاری سیدمسیح فتاحی 8

 زنجان سینا بیات منفرد 9

 آذربایجان غربی رضا عباسی 10

 خراسان رضوی احمدرضا حاجی زاده 11

 چهارمحال و بختیاری فربد هادی پور 12

 آذربایجان شرقی هومن شعبانی 13

 زنجان حمیدرضا درمشقانی 14

 اصفهان محسن رضایی 15

 خراسان شمالی امیرحسین ا... یاری 16

 اصفهان محمدحسین پیمانی 17

 اصفهان امیرحسین رضایی 18

 یزد یونس دانش نیا 19

 مازندران عرفان رهبر 20

 

 

 

 

 



 :(نوجوانان)دختران دوگانه 

 

 استان نام و نام خانوادگی رتبه

 همدان پانته آ قلی پور 1

 چهارمحال و بختیاری ملیکا نکوئی شهرکی 2

 اصفهان نیلوفر رضایی 3

 کرمانشاه یاسمن حدیدی 4

 خوزستان نگار وزیری راد 5

 چهارمحال و بختیاری روزیتا بخشی 6

 اصفهان هاجر شفیعی قهدریجانی 7

 قم زینب کریم پور بخشندگی 8

 خوزستان ساناز شاه پری بنشتی 9

 آذربایجان شرقی معصومه امین زاده 10

 گلستان سلما سلطانی 11

 چهارمحال وبختیاری آرزو عبدالهی 12

 اصفهان منیره نیکان فالورجانی 13

 کرمان ساناز ایرانمنش 14

 همدان مریم بیات 15

 خوزستان فرشته پورحدادی 16

 قم عاطفه صفایی قمی 17

 کرمانشاه زهرا سادات حسینی 18

 کرمانشاه زهرا شاکری 19

 خوزستان چهارتنگیآوا  20

 

 

 

 

 


