
  

  دانشگاه محقق اردبيلي  1396اسامي دانشجويان شركت كننده در المپياد سال  فهرست

  رشته تحصيلي  نام و نام خانوادگي  شماره دانشجويي  رديف  رشته تحصيلي  نام و نام خانوادگي  شماره دانشجويي  رديف

 الهيات و معارف اسالمي  زنگبار رقيه جهاني  9311213108  41 زراعت و اصالح نباتات  پيمان دالئي ميالن  9333523105  1

 الهيات و معارف اسالمي  روح اله قالبي حاجي وند  9311213127  42 زراعت و اصالح نباتات  فاطمه فرزانه پيرالقر  9333583206  2

 الهيات و معارف اسالمي  احمد نوري صفا  9311213132  43 زراعت و اصالح نباتات  محمد حضي پور  9333323109  3

 الهيات و معارف اسالمي  ليال مهري ديمان  9211212132  44 زراعت و اصالح نباتات  فرشته رسول پور  9333583203  4

 ژئومورفولوژي  شيرين عادل  9211652124  45 زراعت و اصالح نباتات  رقيه بابائي  9333583101  5

وبرنامه ريزي روستاييجغرافيا   افسانه شاهعلي زاده  9211632115  46 آمار و كاربردها  زينب ايرجي  9222452108  6  

 سنجش از دور  مريم آقايي  9211692104  47 آمار و كاربردها  پريسا جعفرزاده داشبالغ  9322453110  7

 جغرافيا وبرنامه ريزي شهري  فرشادتقي پورافكند  9311313107  48 آمار و كاربردها  صبا حسن پور جمادي  9322453113  8

كاربردهاآمار و   نينا واثق نيگجه  9422453128  9  جغرافيا وبرنامه ريزي گردشگري  شهنازمددي نوجه ده  9211642128  49 

  شيمي مهندسي  نويدوصلي  9344433146  50 آمار و كاربردها  شهال ناصري  9422473129  10

  شيمي مهندسي  وحيدرضائي لو  9344433116  51 رياضيات و كاربردها  مصطفي خليلي  9322443111  11

  شيمي مهندسي  الهه عبداللهي  9244432133  52 رياضيات و كاربردها  پورنساج هيرعذرا   9322443109  12

  شيمي مهندسي  محمدرضاپيرجمادي  9244432111  53 رياضيات و كاربردها  مهسا مرادي بك باغلو  9222442133  13

  شيمي مهندسي  ابوالفضل شجاعي علي آبادي  9244432128  54 رياضيات و كاربردها  فرهاد فتوحي حور  9422443119  14

  مكانيك مهندسي  علي نظري  9244442147  55 رياضيات و كاربردها  ليال كاظمي قالين قيه  9322443125  15

  مكانيك مهندسي  سيدمعين ربطي  9244442119  56 شيمي كاربردي  رضامنافي  9222202133  16

  مكانيك مهندسي  هادي عليرضايي  9244442132  57 شيمي كاربردي  محسن محمدزاده  9222202131  17

  مكانيك مهندسي  اميررضا كاتبي  9244442139  58 شيمي كاربردي  سيده مهديه خاتمي  9222202114  18

  مكانيك مهندسي  النازوثوقي فرد  9244442148  59 شيمي كاربردي  شروين علي خواه  9322203121  19

  عمران مهندسي  محسن زارع گلمغاني  9244422124  60 شيمي كاربردي  سميه خوبي  9222202115  20

  عمران مهندسي  منصورعابدي درآباد  9244422133  61 زمين شناسي  ياسمن مهرنگ  9222632132  21

  عمران مهندسي  پريسا سميعي  9244422127  62 زمين شناسي  زهرا حسي  9222632107  22

  عمران مهندسي  عليرضا گنجي  9244422154  63 زمين شناسي  فاطمه حسني  9222632205  23

  عمران مهندسي  سعيد مداح كلور  9244422142  64 زمين شناسي  زهرا حسني  9222632204  24

  مهندسي كامپيوتر  هادي خاقاني اصل  9244332108  65 زمين شناسي  فرشيد نوظهور  9322633131  25

  مهندسي كامپيوتر  شيدا كريمي مزجين  9244332126  66 فيزيك  محمددولتي  9322513113  26

  مهندسي كامپيوتر  پگاه شعباني مشكول  9244332116  67 فيزيك  سولمازكريمي  9322513123  27

  مهندسي كامپيوتر  امين خليلي نسب  9244332111  68 فيزيك  حسين معصومي  9222542146  28

  مهندسي كامپيوتر  احمدكرمي  9244332125  69 فيزيك  عليرضاجوان  9322493109  29

  مهندسي برق  مجتبي روشني ديز  9244322116  70  زيست شناسي  آرزو سعيد  9222602118  30

  مهندسي برق  غزل عبدي  9244312122  71 زيست شناسي  بهمن كريمي  9222382128  31

  مهندسي برق  شبنم جباري  9244312106  72 زيست شناسي  سيده سارا سيد تقي زاده  9322603116  32

  مهندسي برق  پيران مستعلي بيگلوسودا   9244312103  73  زيست شناسي  زهرا تيموري   9322383105  33

  مهندسي برق  مصطفي پيران شندرشامي  9244312102  74  زيست شناسي  سحر صحرانورد  9322603211  34

 ----------------------- ---------------------- ----------------- ----- زبا ن و ادبيات فارسي  محسن مرجاني  9211102140  35

     زبا ن و ادبيات فارسي  محمودي ناوانحديثه   9211102126  36

     زبا ن و ادبيات فارسي  هادي ناصري گللو  9211102131  37

     زبا ن و ادبيات فارسي  مريم باقري هير  9211102104  38

     زبا ن و ادبيات فارسي  ويدا نبي زاده شريف بيگلو  9211102214  39

و معارف اسالميالهيات   فاطمه فرجي كيشي دره  9211212122  40      

  دانشگاه دفتر استعداد هاي درخشان


