
منطقه/شهرستاننام استانکد ملینامنام خانوادگیردیف

سمنانسمنان          4560247617کیمیااحسانی1

دامغانسمنان          4570160204زهرابنائیان2

سمنانسمنان          4560255377الههجعفری3

دامغانسمنان          4570155944فاطمهعبیری4

دامغانسمنان          4570176577معصومهعلوی مقدم5

دامغانسمنان          4570158587اشكانعلی میرزائی6

سمنانسمنان          0023600209نازنینقدوسیان7

دامغانسمنان          4570167101سیدخلیلمیرعمادی8

سمنانسمنان          4560270163امیرمحمدنصیری9

سمنانسمنان          4061138294مهدیهیاراحمدی10

مركز ملي رپورش استعداداهي ردخشان و دانش ژپواهن جوان
95-96فهرست الفبایی قبول شدگان مرحله اول سی امین المپیاد علمی ادبی سال تحصیلی 

سمنان



منطقه/شهرستاننام استانکد ملینامنام خانوادگیردیف

شاهرودسمنان          4580369025علیرضاابراهیمی1

شاهرودسمنان          4580386345معینابراهیمی2

سمنانسمنان          0022960945نسیمحق دوست3

سمنانسمنان          4560259909مریمدیانی4

سمنانسمنان          4560237174محمدرستمیان5

شاهرودسمنان          4580358767علیشكری6

سمنانسمنان          4560234116مهدیهشكریان7

سمنانسمنان          5300051802غزالهطالبیان8

سمنانسمنان          6890009754امیرحسینعسكری9

سمنانسمنان          4560243761دریافریور10

سمنانسمنان          4560232474سهیلمرادی11

سمنانسمنان          4560257396فاطمهمومن آبادی12

شاهرودسمنان          0925808458سیدعلیمیرباقری13

مركز ملي رپورش استعداداهي ردخشان و دانش ژپواهن جوان
95-96فهرست الفبایی قبول شدگان مرحله اول سی و پنجمين المپياد علمی ریاضی سال تحصيلی 

سمنان



منطقه/شهرستاننام استانکد ملینامنام خانوادگیردیف

شاهرودسمنان          4580397401فاطمهاصحابی1

سمنانسمنان          0023870885حمیدافتخاری ممقانی2

سمنانسمنان          2981243330سحرافصحی3

گرمسارسمنان          4600135873حسینبذربخشان4

دامغانسمنان          4560273170محمدامینبشیریان برمی5

دامغانسمنان          4570157084علیرضاتیموری6

شاهرودسمنان          0022825916سمیراحوری7

شاهرودسمنان          4580391209فاطمهرضاپور8

دامغانسمنان          4570167055زینبرعیت حسن آبادی9

دامغانسمنان          4570155693ایمانسبزهء10

مهدیشهرسمنان          5300052175نساءسلمانیان11

شاهرودسمنان          4580355131پوریاشفقی12

سمنانسمنان          4560264368امیرحسینطالب13

مهدیشهرسمنان          5300048941علیعباس زاده موالئی14

شاهرودسمنان          4580370708علیعباسی15

سمنانسمنان          4560255504ستایشعالئی16

سمنانسمنان          4560254753شایانفالحی17

سمنانسمنان          4560259984مهدیهقاسمی18

سمنانسمنان          4560268967مریمقاضیانی19

سمنانسمنان          4560256128محسنمداح20

سمنانسمنان          5300052231مه تامرادان21

شاهرودسمنان          4580384458فیروزه ساداتمرتضوی22

شاهرودسمنان          4580378733ساحلنادمی23

سمنانسمنان          4311433182مسعودنوری جعفرآباد24

سمنانسمنان          0024481319محترمیحیائی سمنان25

مركز ملي رپورش استعداداهي ردخشان و دانش ژپواهن جوان
95-96فهرست الفبايی قبول شدگان مرحله اول بیست امین المپیاد علمی زيست شناسی سال تحصیلی 

سمنان



منطقه/شهرستاننام استانکد ملینامنام خانوادگیردیف

شاهرودسمنان          0024181471آرمینبابائی سمیرمی1

دامغانسمنان          4570160484مصطفیجزائی2

سمنانسمنان          4560240205مطهرهحسنیان3

سمنانسمنان          0440833035علیرضاخیرخواهان4

سمنانسمنان          5300047929زهرهدائیان5

دامغانسمنان          4570166997سیدمهدیراسخی6

شاهرودسمنان          4580377966امیرحسینعلی نقیان7

سمنانسمنان          0440940915سانازقدس8

سمنانسمنان          4560253961فاطمهقربانیان9

مركز ملي رپورش استعداداهي ردخشان و دانش ژپواهن جوان
95-96فهرست الفبايی قبول شدگان مرحله اول بیست و هفتمین المپیاد علمی شیمی سال تحصیلی 

سمنان



منطقه/شهرستاننام استانکد ملینامنام خانوادگیردیف

شاهرودسمنان          4580369025علیرضاابراهیمی1

سمنانسمنان          4560234736مبیناارغان2

شاهرودسمنان          4580358767علیشكری3

سمنانسمنان          4560271348کیمیاطاهریان4

سمنانسمنان          4560232474سهیلمرادی5

دامغانسمنان          4570177972سیدامیرمحمدمرتضوی6

سمنانسمنان          5300051764محمدحسینمسلمان7

سمنانسمنان          0022829644امیرحسینیوسفی اصفهانی8

مركز ملي رپورش استعداداهي ردخشان و دانش ژپواهن جوان
95-96فهرست الفبايی قبول شدگان مرحله اول سی امین المپیاد علمی فیزيک سال تحصیلی 

سمنان



منطقه/شهرستاننام استانکد ملینامنام خانوادگیردیف

شاهرودسمنان          4580385454سیناآذرچهر1

سمنانسمنان          4560235120سروشآل محمد2

شاهرودسمنان          4580369025علیرضاابراهیمی3

سمنانسمنان          0440849934امیرعلیاسماعیلی زاویه کرد4

سمنانسمنان          4560266042هستیاعوانی5

شاهرودسمنان          4580398572امیرمهدیاکبری6

سمنانسمنان          4560254060سحربیدختی نژاد7

سمنانسمنان          4560266514آرمیتاجاللیون8

سمنانسمنان          0022960945نسیمحق دوست9

شاهرودسمنان          4580359186حسیندهائی10

سمنانسمنان          4560232768محمدهادیشاه حسینی11

شاهرودسمنان          4580358767علیشكری12

سمنانسمنان          5300051802غزالهطالبیان13

دامغانسمنان          0022954279مریمعتباتی نائینی14

سمنانسمنان          0372159222محمدمهدیعرفانی تبار15

سمنانسمنان          6890009754امیرحسینعسكری16

سمنانسمنان          4560243761دریافریور17

سمنانسمنان          4560257396فاطمهمومن آبادی18

مركز ملي رپورش استعداداهي ردخشان و دانش ژپواهن جوان
95-96فهرست الفبايی قبول شدگان مرحله اول بیست و هفتمین المپیاد علمی کامپیوتر سال تحصیلی 

سمنان



منطقه/شهرستاننام استانکد ملینامنام خانوادگیردیف

سمنانسمنان          0023201983نگینبیاتی1

سمنانسمنان          4600122054مجتبیرضائیان2

سمنانسمنان          4560281076سیدامانزرگری3

مهدیشهرسمنان          0024129321ریحانهسعیدی4

سمنانسمنان          4560254028سجادطاهریان5

سمنانسمنان          4560250642محرابقدس6

مهدیشهرسمنان          5300052531سپیدهمرادعلیان7

سمنانسمنان          4560270171مسیحمصطفایی8

سمنانسمنان          4560247943مطهرهنوروزی نژاد9

مركز ملي رپورش استعداداهي ردخشان و دانش ژپواهن جوان
95-96فهرست الفبايی قبول شدگان مرحله اول سیزدهمین المپیاد علمی نجوم و اختر فیزيک سال تحصیلی 

سمنان



منطقه/شهرستاننام استانکد ملینامنام خانوادگیردیف

سمنانسمنان          2981243330سحرافصحی1

شاهرودسمنان          4580373189محمدامینبرنجی2

گرمسارسمنان          4600123026نسترنبلوچی3

سمنانسمنان          4560246106ترمهرحیمیان4

شاهرودسمنان          4580377966امیرحسینعلی نقیان5

مركز ملي رپورش استعداداهي ردخشان و دانش ژپواهن جوان
95-96فهرست الفبایی قبول شدگان مرحله اول دومین المپیاد علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی سال تحصیلی 

سمنان


