
 دبیرستان ماندگار البرز
 1399 – 1400اسامی پذیرفته شدگان مرجله ی اول المپیادهای علمی کشوری سال تحصیلی 

 (1400روز سه شنبه سی و یکم فروردین ماه  18:30)اعالم شده در ساعت 

 ردیف کالس نام المپیاد کد ملی نام و نام خانوادگی
 1 101 المپیاد تفکر وکارآفرینی 250431785 امیرعلی شادی

 2 101 المپیاد علوم زمین 25782673 محسن حاجی هادی
 3 102 المپیاد ریاضي 110504763 ابوالفضل حیدری خلیلی

 4 102 المپیاد ریاضي 250316951 امیرمحمد یوسفی
 5 102 المپیاد نجوم و اخترفیزیك 150837844 دانیال ارسنجانی

 6 102 المپیاد کامپیوتر 2111173177 سیدمهدی موسوی نژاد
 7 102 المپیاد ریاضي 150890249 محمدرضا هدائی
 8 103 المپیاد ریاضي 200506331 ابوالفضل صفائی

 9 103 المپیاد ریاضي 25718460 امیرعباس تقیان
 10 103 المپیاد نجوم و اخترفیزیك 150960891 ایلیا شکری

 11 103 المپیاد ریاضي 200517171 پارسا خوش نیت
 12 103 المپیاد نجوم و اخترفیزیك 200543946 سینا سرحدی

 13 103 المپیاد ریاضي 150861559 متین ارجمند
 14 103 المپیاد اقتصاد و مدیریت 25781138 محمدمهدی خوش طینت

 15 104 المپیاد ریاضي 250322366 امیرحسین طاهری فرد
 16 104 المپیاد شیمي 250322366 امیرحسین طاهری فرد

 17 104 المپیاد ریاضي 150938918 ایلیا نوری
 18 104 المپیاد نجوم و اخترفیزیك 250444534 پویا ابصری هدش

 19 104 المپیاد ریاضي 25737661 شایان حقیقت
 20 104 المپیاد نجوم و اخترفیزیك 150745451 علیرضا خرم

 21 104 المپیاد ریاضي 150927241 کیارش غریبی
 22 104 المپیاد فیزیك 250461080 مبین مالح زاده

 23 106 المپیاد ریاضي 25757601 حسین انزه لیچی
 24 106 المپیاد ریاضي 25797931 علی ارمغان

 25 106 المپیاد ریاضي 150866046 علیرضا ابراهیم آبادی



 26 106 المپیاد علوم زمین 150866046 علیرضا ابراهیم آبادی
 27 106 المپیاد ریاضي 250329271 محمدحسین رشیدی

 28 106 المپیاد تفکر وکارآفرینی 200536273 نوید محمودی فردکاسینی
 29 107 المپیاد ادبي 150836295 سورن ضیاءشمامی

 30 107 المپیاد ریاضي 200475665 سینا مهرآبادی
 31 108 المپیاد ریاضي 250411229 امیررضا باقری

 32 108 المپیاد فیزیك 250755076 پویان خلیلی
 33 108 المپیاد تفکر وکارآفرینی 150901682 حسین حسینی صفا

 34 108 المپیاد ریاضي 150762021 سهیل سپهری
 35 108 المپیاد علوم زمین 200522388 فربد امراله

 36 109 المپیاد کامپیوتر 521613043 ابوالفضل کردی
 37 109 المپیاد نجوم و اخترفیزیك 521613043 ابوالفضل کردی

 38 109 المپیاد نجوم و اخترفیزیك 150780801 امیررضا تبریزی
 39 109 المپیاد شیمي 250427801 امیررضا واشقانی فراهانی

 40 109 المپیاد ریاضي 150745540 امیرمحمد کاظمی خالدی
 41 109 المپیاد نجوم و اخترفیزیك 150770324 آروین عمیدی
 42 109 المپیاد ریاضي 150842422 حامی جهانیان

 43 109 المپیاد ریاضي 25754998 دوین غریبی
 44 109 المپیاد کامپیوتر 25754998 دوین غریبی

 45 109 المپیاد کامپیوتر 200407376 سیدمحمدرضا میروکیلی
 46 109 المپیاد تفکر وکارآفرینی 200407376 سیدمحمدرضا میروکیلی

 47 109 المپیاد شیمي 200360231 عرفان پنجه شاهی
 48 109 المپیاد ریاضي 150840586 ماهان بندری

 49 109 المپیاد شیمي 200415700 محمد رستمی
 50 109 المپیاد کامپیوتر 25812181 محمدامین رمضانی

 51 109 المپیاد ریاضي 150800411 محمدایلیا محقق اردبیلی
 52 109 المپیاد ریاضي 250409364 محمدآرین احمیدی
 53 109 المپیاد کامپیوتر 250409364 محمدآرین احمیدی

 54 109 المپیاد ریاضي 250428415 محمدحسین خسروآبادی
 55 109 المپیاد ریاضي 200474758 محمدرضا رحمتی

 56 109 المپیاد ریاضي 4360664427 محمدهادی میرمحمدی



 57 109 المپیاد فیزیك 4360664427 محمدهادی میرمحمدی
 58 109 المپیاد ریاضي 150731736 مهدی تکلو

 59 110 المپیاد کامپیوتر 110529375 امیرعلی میرزائی گودرزی
 60 110 المپیاد ریاضي 200347454 ایمان آرتگلی فراهانی

 61 110 المپیاد نجوم و اخترفیزیك 200502001 آرین جان نثاری
 62 110 المپیاد ریاضي 150847688 سهیل کفاشی علمداری
 63 110 المپیاد فیزیك 150847688 سهیل کفاشی علمداری
 64 110 المپیاد نجوم و اخترفیزیك 150847688 سهیل کفاشی علمداری

 65 110 المپیاد ریاضي 250275961 سیدعلی جاللی فریزهند
 66 110 المپیاد ریاضي 200591118 علیرضا بیات سرمدی

 67 110 المپیاد ریاضي 150899211 محمدصدرا رمضانی دریاسری
 68 110 المپیاد ریاضي 150865309 مردانی محمدمهدی

 69 110 المپیاد کامپیوتر 150865309 محمدمهدی مردانی
 70 110 المپیاد شیمي 150714599 محمدهادی نیکنام
 71 110 المپیاد تفکر وکارآفرینی 150714599 محمدهادی نیکنام

 72 110 المپیاد ریاضي 150827512 مهدیار چابك خالکی
 73 111 المپیاد شیمي 200360221 احسان پنجه شاهی
 74 111 المپیاد شیمي 5090279985 امیرحسین حشمتی

 75 111 المپیاد شیمي 200346032 امیررضا طهماسبی اشتیانی
 76 111 المپیاد شیمي 200565982 امین بادفیروز

 77 111 المپیاد ریاضي 250326019 آرادا سرکیسیان
 78 111 المپیاد سلولهاي بنیادي و پزشکي بازساختي 250326019 سرکیسیانآرادا 

 79 111 المپیاد تفکر وکارآفرینی 150923392 آرین عسگری مطلق
 80 111 المپیاد شیمي 150962614 پرهام اغنمی عصر

 81 111 المپیاد شیمي 200339788 دانیال تاجیك
 82 111 المپیاد سلولهاي بنیادي و پزشکي بازساختي 250445565 رامتین شهریاری
 83 111 المپیاد شیمي 200595776 علی اصغر ساکی

 84 111 المپیاد شیمي 200619160 علی افشار
 85 111 المپیاد شیمي 521590132 فرشید سبحانی نیا

 86 111 المپیاد سلولهاي بنیادي و پزشکي بازساختي 150731841 متین صمدی خوشخو
 87 111 المپیاد شیمي 250323931 محمدصدرا افراسیابی



 88 111 المپیاد فیزیك 250267810 مهراد نادری
 89 111 المپیاد شیمي 25694480 نیما اعرابی

 90 111 المپیاد شیمي 25766392 یونس مالیری خواه لنگرودی
 91 112 المپیاد علوم زمین 150871368 امیررضا توکلی

 92 112 المپیاد ریاضي 250379058 سیف اللهی آرتین
 93 112 المپیاد زیست شناسي 250379058 آرتین سیف اللهی

 94 113 المپیاد شیمي 200416642 علی سبحانی
 95 114 المپیاد علوم زمین 200383061 علی عروجی
 96 114 المپیاد شیمي 110503945 مهدی مظلوم

 97 115 المپیاد علوم زمین 200449400 اشکان محمدخانی
 98 115 المپیاد علوم زمین 150977964 امیرحسین کالنتری

 99 115 المپیاد تفکر وکارآفرینی 521658748 حسین بیات
 100 115 المپیاد علوم زمین 521658748 حسین بیات

 101 115 المپیاد شیمي 110555775 مهران جدیدی
 102 115 المپیاد ریاضي 250379937 نوید یعقوبی

 103 116 المپیاد تفکر وکارآفرینی 25711989 آرین شکری مرنی
 104 116 المپیاد علوم زمین 200364928 علی میرعرب رضی

 105 116 المپیاد علوم زمین 4061494058 مسیح ایرانی
 106 117 المپیاد جغرافیا 250315904 امیرحسین علی محمدزاده

 107 117 المپیاد جغرافیا 250386445 امیرعلی صباغ زاده چنارانی
 108 117 المپیاد جغرافیا 441265103 سیدمتین کشیکچیان

 109 117 المپیاد اقتصاد و مدیریت 2400335461 سیدمحمدحسین موسوی
 110 117 المپیاد جغرافیا 4180302365 طاها طاهری نیا

 111 117 المپیاد جغرافیا 4560338906 طه شاطری
 112 117 المپیاد جغرافیا 6640137798 علی دارابی

 113 117 المپیاد ادبي 150968590 محمدحسین غالمی کلکو
 114 117 المپیاد ادبي 250353687 محمدحسین کروندیان
 115 117 المپیاد تفکر وکارآفرینی 250353687 محمدحسین کروندیان
 116 117 المپیاد اقتصاد و مدیریت 200549081 معین رفیعی میاندشتی

 117 118 المپیاد ادبي 441287670 سورن سکوتی
 118 118 المپیاد اقتصاد و مدیریت 25776721 سیدطه موسوی



 119 118 المپیاد اقتصاد و مدیریت 110739906 طاها صابری
 120 118 المپیاد اقتصاد و مدیریت 200566245 عرفان اشرفی

 121 118 المپیاد ادبي 200345559 علی اکبر لطفی نیستانك
221 118 المپیاد جغرافیا 200492251 علی ترابی  

 123 118 المپیاد جغرافیا 200393227 متین جامعی
 124 201 المپیاد کامپیوتر 150601689 احسان خان بابائی
 125 201 المپیاد فیزیك 441180965 امید آقامالطهرانی

 126 201 المپیاد نجوم و اخترفیزیك 441180965 آقامالطهرانیامید 
 127 201 المپیاد فیزیك 150526628 امیرحسین عزیزی زرینکالئی
 128 201 المپیاد نجوم و اخترفیزیك 150526628 امیرحسین عزیزی زرینکالئی
 129 201 المپیاد تفکر وکارآفرینی 150526628 امیرحسین عزیزی زرینکالئی
 130 201 المپیاد علوم زمین 150526628 امیرحسین عزیزی زرینکالئی

 131 201 المپیاد ریاضي 200318845 ایمان بیدی
 132 201 المپیاد ادبي 250201542 آریا عازم
 133 201 المپیاد ریاضي 250201542 آریا عازم
 134 201 المپیاد کامپیوتر 250201542 آریا عازم

 135 201 المپیاد شیمي 150703147 بهراد صادقی
 136 201 المپیاد کامپیوتر 150703147 بهراد صادقی
 137 201 المپیاد تفکر وکارآفرینی 150703147 بهراد صادقی

 138 201 المپیاد کامپیوتر 150649940 پرهام مهدی پورفرکوش
 139 201 المپیاد فیزیك 200158554 حسین صادقی

 140 201 المپیاد ریاضي 250117789 رادمهر رحیم پور
 141 201 المپیاد کامپیوتر 250117789 رادمهر رحیم پور
 142 201 المپیاد تفکر وکارآفرینی 250117789 رادمهر رحیم پور

 143 201 المپیاد فیزیك 150652305 سیدعلی عاملی
 144 201 المپیاد نجوم و اخترفیزیك 150652305 سیدعلی عاملی

 145 201 المپیاد ریاضي 150704666 علی زیلوچی
 146 201 المپیاد کامپیوتر 150704666 علی زیلوچی
 147 201 المپیاد تفکر وکارآفرینی 150704666 علی زیلوچی

 148 201 المپیاد ریاضي 25537342 علی کفتری
 149 201 المپیاد کامپیوتر 25537342 علی کفتری



 150 201 المپیاد شیمي 150482949 مازیار عیوضی آغمیونی
 151 201 المپیاد کامپیوتر 150474423 متین کوهی
 152 201 المپیاد تفکر وکارآفرینی 150474423 متین کوهی

 153 201 المپیاد کامپیوتر 481299351 محمدسینا ملك پوراشمقی
 154 201 المپیاد تفکر وکارآفرینی 150657722 محمدعلی نجفی

 155 201 المپیاد کامپیوتر 2283710936 محمدمهدی کریمی
 156 201 المپیاد کامپیوتر 441230601 محمدهانی حیدری تیرآبادی

 157 201 المپیاد فیزیك 250170213 مسعود عیسی آبادی
 158 201 المپیاد فیزیك 25642235 مصطفی پورعوض

 159 201 المپیاد ریاضي 200091034 مهدی شریفی
 160 201 المپیاد کامپیوتر 200091034 شریفیمهدی 

 161 201 المپیاد ریاضي 110353730 میالد انصاری
 162 201 المپیاد کامپیوتر 110353730 میالد انصاری

 163 201 المپیاد ریاضي 481242821 یاشار امانی
 164 202 المپیاد ادبي 110472438 محمدجواد احمدی
 165 202 المپیاد شیمي 110472438 محمدجواد احمدی

 166 202 المپیاد علوم زمین 200188887 محمدحسین رحمتی کچومثقالی
 167 204 المپیاد علوم زمین 25606158 بابك محمدی سامانی
 168 204 المپیاد اقتصاد و مدیریت 25541706 حسین حقی طارونی
 169 204 المپیاد علوم زمین 25541706 حسین حقی طارونی
 170 204 المپیاد کامپیوتر 250141671 سیدمحمدطه هاشمی
 171 205 المپیاد کامپیوتر 110443764 نیما محمدی فخرنژاد

 172 207 المپیاد ادبي 250263068 پارسا فتحی
 173 207 المپیاد فیزیك 200082019 محمدامین رادفر

 174 208 المپیاد فیزیك 250201097 محمدمبین نجارماهر
 175 208 المپیاد علوم زمین 250201097 محمدمبین نجارماهر

 176 209 المپیاد فیزیك 25603541 امیرحسین قاسمی پور
 177 209 المپیاد ادبي 250235218 امیرمهدی شهبازی
 178 209 المپیاد علوم زمین 250235218 امیرمهدی شهبازی

 179 209 المپیاد تفکر وکارآفرینی 250154196 سیدمحمدحسین عابدین زاده حاجی
 180 209 المپیاد شیمي 150623909 صدرا سیفی نادرگلی



 181 210 المپیاد شیمي 6660559981 عرفان نیتی
 182 210 المپیاد علوم زمین 6660559981 عرفان نیتی

 183 211 المپیاد زیست شناسي 250163276 امیرحسین زینلی
 184 211 المپیاد زیست شناسي 441172652 آروین بیات بارونی
 185 211 المپیاد زیست شناسي 150947501 آرین لطفی کرامتی
 186 211 المپیاد سلولهاي بنیادي و پزشکي بازساختي 150947501 آرین لطفی کرامتی
 187 211 المپیاد زیست شناسي 150651570 پوریا علی اکبرزاده
 188 211 المپیاد سلولهاي بنیادي و پزشکي بازساختي 150651570 پوریا علی اکبرزاده

 189 211 المپیاد زیست شناسي 110371526 سینا آقائی گلی جان
 190 211 المپیاد سلولهاي بنیادي و پزشکي بازساختي 250145200 علی اصغر عبدالهی

 191 211 المپیاد زیست شناسي 441212591 فرهاد زارع
 192 211 المپیاد ادبي 25605585 مانی صفری
 193 211 المپیاد سلولهاي بنیادي و پزشکي بازساختي 25605585 مانی صفری

 194 211 المپیاد زیست شناسي 110373642 محمدمهدی اردی خانی
 195 211 المپیاد شیمي 250277697 نوید نعیمی
 196 211 المپیاد علوم زمین 250277697 نوید نعیمی

 197 212 المپیاد علوم زمین 200188402 علی حسین زاده مقدم
 198 212 المپیاد سلولهاي بنیادي و پزشکي بازساختي 927113104 محمدرضا خدادادی امین

 199 212 المپیاد سلولهاي بنیادي و پزشکي بازساختي 200163752 محمدصالح ربیعی
 200 212 المپیاد شیمي 200163752 محمدصالح ربیعی

 201 212 المپیاد علوم زمین 250393107 محمدعرفان عباسی
 202 213 المپیاد شیمي 150534353 محمدحسین بلوری بناب

 203 213 المپیاد تفکر وکارآفرینی 200222783 مهدی شعبانی امافتی
 204 213 المپیاد سلولهاي بنیادي و پزشکي بازساختي 250221071 وحید حبشی

 205 214 المپیاد تفکر وکارآفرینی 150592515 امیراحمد ایمنی کاشان
 206 214 المپیاد زیست شناسي 250125481 امیرحسین صادقیانی

720 214 المپیاد فیزیك 150514948 حامد شاه خسروی جوپاری  
 208 214 المپیاد علوم زمین 441267947 علی طالئی

 209 215 المپیاد فیزیك 441178091 پارسا کریمی کناری
 210 215 المپیاد علوم زمین 110360842 پویا فقیه

 211 215 المپیاد ادبي 250098032 عرفان قاسمی



 212 216 المپیاد ادبي 441160751 پوریا ایرجی
 213 216 المپیاد اقتصاد و مدیریت 441160751 پوریا ایرجی

 214 216 المپیاد ادبي 150654588 رضا لشکری
 215 216 المپیاد ادبي 150568150 سیدامیرحسین حسینی

 216 216 المپیاد اقتصاد و مدیریت 25661493 سیدامیررضا میرساداتی
 217 216 المپیاد ادبي 200239864 شهروز حسامی
 218 216 المپیاد جغرافیا 200239864 شهروز حسامی
 219 216 المپیاد اقتصاد و مدیریت 200239864 شهروز حسامی
 220 216 المپیاد تفکر وکارآفرینی 200239864 شهروز حسامی

 221 216 المپیاد اقتصاد و مدیریت 110341368 علیرضا نورمحمدی
 222 216 المپیاد اقتصاد و مدیریت 25678876 محمدرضا اللهیاری
 223 216 المپیاد تفکر وکارآفرینی 25678876 محمدرضا اللهیاری

 224 217 المپیاد جغرافیا 200256947 امین محسن آبادی فراهانی
 225 217 المپیاد جغرافیا 3242779861 رضا ثقفی نیا

 226 217 المپیاد ادبي 150707541 عرفان بهزادی
 227 217 المپیاد اقتصاد و مدیریت 150707541 عرفان بهزادی

 228 217 المپیاد جغرافیا 25574299 محمدمهدی زرنگار
 229 217 المپیاد ادبي 200203681 مسیح نوروزی

 230 217 المپیاد جغرافیا 200250027 معراج جمال آبادی
 231 217 المپیاد اقتصاد و مدیریت 5790105971 مهدی برزگرسراجی

 232 218 المپیاد ادبي 5560807206 سیدطاها علوی
 233 218 المپیاد جغرافیا 5560807206 سیدطاها علوی

 234 218 المپیاد جغرافیا 25645870 علی باریکانی
 235 218 المپیاد اقتصاد و مدیریت 25645870 علی باریکانی

 236 218 المپیاد ادبي 4610969981 علیرضا حیدری بنی
 237 218 المپیاد ادبي 200149611 محمد فرزامی

 238 218 المپیاد ادبي 200204718 محمدعرفان مظفری
 239 218 المپیاد جغرافیا 200204718 محمدعرفان مظفری
 240 218 المپیاد اقتصاد و مدیریت 200204718 محمدعرفان مظفری

 


