
شهر محل سکونتاستان محل سکونتنام خانوادگینامشماره داوطلبیرتبه کل

دهگالنکردستانامیریبرزان1101204041

بندرعباسهرمزگانقریشی کاوردیسیده کیانا2102266387

اصفهاناصفهانرییسیهانیه3102105275

مشهدخراسان رضویتیمورییاسمن4102156241

بوشهربوشهرموسوی انیجدانسیدعلیرضا5101141080

نیشابورخراسان رضویدلدلر فروتقهامیر6101157004

تبریزآذربایجان شرقیعظیمی فرداسماء7102120213

سنندجکردستانپهلوانیموژان8102196396

بیرجندخراسان جنوبیرجبیعلی9101154004

سنندجکردستانحسامیهیژا10101196014

تبریزآذربایجان شرقیعبداله زادهکوثر11102120158

مشهدخراسان رضویسراییافسانه12102156238

دشتستانبوشهرموسوی حقیقیسیدرضا13101142063

اصفهاناصفهانطحانیانفاطمه14102105333

بوشهربوشهرخرم رخحمیدرضا15101141046

مریوانکردستانمحمدیآرتین16101198003

بابلمازندرانحق جوفاطمه17102253163

دشتستانبوشهرقاسمیصادق18101142051

دشتستانبوشهرپرهیزگارامیرحسین19101142072

کاشاناصفهانغیاثیان آرانیعلیرضا20101108027

ارومیهآذربایجان غربیفروزانسنا21102136040

بندرعباسهرمزگانفرزانه فردآریا22101266047

بابلسرمازندرانولی پورربابه22102261063

تهرانتهرانمعصومیشقایق24102146418

دشتستانبوشهرشولیحجت25101142037

ساریمازندرانملکیساینا26102260045

مریوانکردستانشریفیعمر27101198025

مشهدخراسان رضویسفره ایزهرا28102156239

گرگانگلستانماه نساییدرسا29102241084

بابلسرمازندرانهاشمیانسیده مبینا30102261043

مشهدخراسان رضویغالمزادهرقیه31102156242

دشتستانبوشهرثبوتجواد32101142018

مشهدخراسان رضویفیروزی پورسعیده33102156130

لیست برگزیدگان مرحله اول دهمین المپیاد علوم و فناوری نانو



اصفهاناصفهانصرافاناحسان34101105014

سنندجکردستانسبحانیادیب35101196142

بندرعباسهرمزگانباقرزاده همائیعلی36101266073

سنندجکردستانرستم نژادروزا37102196471

سنندجکردستانرحیمیآیناز38102196272

بوشهربوشهربهی چغادکیمحمد39101141050

تبریزآذربایجان شرقیافشاریمبین40101120055

بندرعباسهرمزگانمهدی پورسید امیرحسین41101266004

سنندجکردستانژولیدهمهیمن42101196045

مراغهآذربایجان شرقیشهابیعلی43101121025

سنندجکردستانمجیدیرضا44101196034

بابلمازندرانآقاسیانمحمد جعفر45101253067

قزوینقزوینکشاورز کلهرمهدی45101191052

دشتستانبوشهرعباس زادهفائزه47102142163

شیرازفارسشریفیمحمد مهدی48101181084

اصفهاناصفهاننوروزیمریم49102105288

عجب شیرآذربایجان شرقیاصغری منصورآبادمحمدجواد50101125005

تبریزآذربایجان شرقیطایفه کاظمیمهران51101120005

دشتستانبوشهرافروغرضا52101142009

نظرآبادالبرزعالی پور ریملهحنانه53102145155

سنندجکردستانقادریدلشاد54102196606

سمنانسمنانخراباتیفاطمه55102173061

اسالم آباد غربکرمانشاهبهرامیعلی55101222012

دشتستانبوشهرزنده بادکیانا57102142106

تهرانتهرانذوالفقاریحسین58101146020

بابلمازندرانایمانی ایمنیامیررضا59101253057

بندرعباسهرمزگاندیگ زادهنگین59102266378

دشتستانبوشهرجعفریزهرا61102142145

آملمازندرانفضلینیما61101259026

بابلمازندرانغالمپورکیارش61101253078

نیشابورخراسان رضویجابری خواهفاطمه64102157012

مشهدخراسان رضویسادات فریزنیسیده بهناز65102156244

تبریزآذربایجان شرقیعرفان فاضلعلیرضا66101120016

بندرعباسهرمزگانزارعیعثمان67101266096

بندر ماهشهرخوزستانعلی بخشیسامان67101163075

نظرآبادالبرزاصل فالحپارمیدا69102145047



مشهدخراسان رضویآهنگرانمبینا70102156214

ریتهرانعظیمی سلطان آبادزهرا70102146637

اصفهاناصفهانبهمنیمیترا72102105306

مشهدخراسان رضویرام ساردارحسین72101156070

مراغهآذربایجان شرقیوحدانیسارا74102121062

کرمانکرمانعباس زادهفاطمه75102211095

اصفهاناصفهانصباغانسارا75102105304

سنندجکردستانزندی گمدرهطوفان77101196143

سنندجکردستانزندیآرین78101196066

بندرعباسهرمزگانکمالیحسین79101266060

دشتستانبوشهرصادقی ساروکالئیپارسا80101142039

سنندجکردستانآبدارزادهمحمد آرمند81101196035

دشتستانبوشهربازیار حقیقیمریم82102142119

بابلمازندرانهدایت پور ولوکالییمحراب82101253055

مراغهآذربایجان شرقیعلویسید صدرا84101121029

سنندجکردستانمنتشلوعلی85101196044

تبریزآذربایجان شرقیبرومندمهرداد85101120014

تبریزآذربایجان شرقیشوق پرورمهدی85101120022

اسالم آباد غربکرمانشاهعسکریارین85101222036

شیرازفارسنوشادیمریم85102181262

آران و بیدگلاصفهانخرم آبادینسرین85102108085

قروهکردستانقادریمحمدسینا91101200095

سنندجکردستانگازرانیفراز92101196053

اصفهاناصفهانفدوی حسینیکوثر93102105292

خویآذربایجان غربیمحمودیفاطمه94102137097

بابلسرمازندرانولی پورمریم94102261052

بابلمازندرانعباس تبارمهدی94101253062

فسافارسآبادیعلی94101183045

مرودشتفارسعبداللهیمیترا98102182043

تهرانتهرانخوش دوستفرناز99102146232

دشتستانبوشهراحسان نژادمهرناز100102142166

مریوانکردستانابراهیمیشانیا101102198068

رامسرمازندرانعلی نژادمهکامه102102258073

مراغهآذربایجان شرقیسید ورجویسید علی103101121000

مشهدخراسان رضویدارابیمارال103102156136

خویآذربایجان غربیدالیی میالنعادل105101137012



فسافارسنیک پورعباس106101183082

ایالمایالمغالمیامیر107101110034

تهرانتهرانابراهیمیفاطمه107102146387

اصفهاناصفهانکیاستمحمد107101105062

کرمانشاهکرمانشاهپرندینمهدی107101221126

رامسرمازندرانقربانیعلیرضا107101258051

رشتگیالنفرخیهانیه112102243045

گرگانگلستانشیخ ویسیفاطمه112102241085

تهرانتهرانسلجوقی نژادایمان114101146060

قروهکردستانسلطانیمتین114101200107

ارومیهآذربایجان غربیآهن غربمینا116102136099

شاهرودسمنانحسن پورمحسن117101172018

اصفهاناصفهانشریفیان درچهامیر118101105115

بوشهربوشهرسرخوشامیرحسین119101141088

مشهدخراسان رضویذبیحیعلی120101156007

سنندجکردستانابراهیمیآریان121101196141

مراغهآذربایجان شرقیمتینیمحمد122101121042

شیرازفارسرازقی جهرمیمحمدرضا123101181065

سنندجکردستانحسینیهومن124101196145

یزدیزدنکوفرنرگس124102287054

مراغهآذربایجان شرقیسرمستنیما124101121058

سنندجکردستانمحمدیپویا127101196060

اصفهاناصفهانحسینیسید علی128101105033

تهرانتهرانمیرزا محمدعلی129101146137

تبریزآذربایجان شرقیعمرانیمهدی130101120023

قمقمنصیری سرویزهرا131102194043

سنندجکردستانشاه محمد نژادصهیب132101196082

ابرکوهیزدابراهیمی پناهمحدثه اسادات132102288100

تنکابنمازندرانپورعسگریوداد134101254054

آذرشهرآذربایجان شرقیگلیعلی135101130014

دشتستانبوشهرابطحیسیدنجف135101142084

تهرانتهرانحاتمینگار137102146677

نورمازندرانواحدیانملینا138102256247

دشتستانبوشهرحسام مقدماکرم139102142168

سنندجکردستانشهبازیروژین140102196402

سقزکردستانخشنودیپارسا141101197044



قروهکردستانمالکیامیرحسین141101200014

فسافارسشرفی جاهمحمدامین141101183071

کرجالبرزفرخیپارسا144101145014

اصفهاناصفهانآذریمحمدنوید145101105016

تبریزآذربایجان شرقیامیریامین146101120006

بندرعباسهرمزگانرفیعی مادوانیعلی147101266017

مراغهآذربایجان شرقیعباسیانهانیه147102121086

تبریزآذربایجان شرقیراضیزهرا149102120282

سبزوارخراسان رضویبروغنیمشکات150102156151

بندرعباسهرمزگانشاکریزهراسادات151102266299

بابلمازندرانزینعلیامیرحسین153101253060

قمقماحمدی فردوییفرزانه152102194074

تهرانتهرانانوریامیر محمد154101146055

ابرکوهیزدرضایی نژادمحمدرضا155101288017

ریتهراننظرپورحسین156101146015

بندرعباسهرمزگانبهارستانیاسین156101266115

دشتستانبوشهرشریفی مطلقآرمیتا158102142100


