
 پسران ) اصفهان( -اسامی منتخبين مسابقات المپياد استعدادهای برتر

 استان  نام و نام خانوادگی رديف استان  نام و نام خانوادگی رديف

 قم امیر مهدی عباسی 31 فارس رضا علیپور 1

 خراسان رضوی بنیامین اسفندیاری 32 تهران  رضا اردستانی  2

 کهگیلویه و بویراحمد متین عادل منش 33 احمدکهگیلویه و بویر امید عنایتی جو 3

 یزد محمدعلی علی بیگی 34 یزد مهران رستگار  4

 اصفهان مهدی تیموری 35 کهگیلویه و بویراحمد حسین علمی خواه  5

 تهران مهدی بابایی 36 زنجان مانی کریمی 6

 لرستان یاسین یاریان 37 بوشهر مهدی اژدری 7

 بوشهر محمدرضا زارعی 38 ناصفها امیرسامان قاسمی 8

 مرکزی عرفان مرادی 39 اصفهان رضا کثیری 9

 اصفهان  شنتیا شفیعی 40 فارس امیرعباس رجبی 10

 فارس علی اکبر کارگر فر 41 چهارمحال و بختیاری عباس پوالدی 11

 خراسان جنوبی مهدی رمضانی 42 مرکزی احسان کمندی 12

 کرمانشاه ا پیریپوی 43 بوشهر محمدجواد میرزایی 13

 آذربایجان غربی محمدفاضل خانی 44 یزد صالح عباسی 14

 کهگیلویه و بویراحمد علی طاهری پور 45 فارس عارف آرمانی 15

 خراسان رضوی علیرضا روانبخش 46 فارس امیرحسین یزدانیان نژاد 16

 بوشهر یزدان خلیلی 47 اصفهان پوریا سلحشور 17

 مازندران علیرضا همتی 48 اصفهان محمد رجب زاده 18

 هرمزگان کامران خادمی 49 کردستان آران یکتائیان 19

 هرمزگان احسان رنجبر 50 یزد فرهاد فتوحی 20

 چهارمحال و بختیاری رضا جوانبخت 51 کهگیلویه و بویراحمد علی اکبر پور محمد 21

 اصفهان علیرضا کوشکی 52 سیستان و بلوچستان حسین پورمند  22

 تهران امیرحسین مهاجر 53 فارس امیر ایرانپور 23

 خوزستان رضا نعمتی 54 کهگیلویه و بویراحمد امیرحسین کرمی 24

 اصفهان امیرعباس ضیایی 55 فارس محمدامین دالوری 25

 قم علی محمدرضایی 56 خراسان رضوی سجاد رحیمی 26

 خوزستان رضا شجاعی 57 بوشهر ابوالفضل مظهری 27

 اصفهان رادمان لطفی 58 بوشهر هودی فرحسین فر 28

 آذربایجان غربی ماردین بازدار 59 چهارمحال و بختیاری عرفان شیخ احمدی 29

 مازندران  ابوالفضل نجفی 60 همدان  آریا مطلق 30

 کميته استعداديابی          


