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ا
 چهلمین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور

مدالمجموع نمراتتیمنام و نام خانوادگیرتبه

دانشگاه علم و صنعت ایران، 6- 3 شهریور 1395

طال 174 دانشگاه صنعتی شریف شایان غالمی 1

طال 163 دانشگاه صنعتی شریف ابوالفضل نجفیان 2

طال 162 دانشگاه صنعتی شریف علیرضا عطایی 3

نقره 150 دانشگاه صنعتی شریف علی پرتوفرد 4

نقره 141 دانشگاه صنعتی شریف مجتبی عبدالملکی 5

نقره 128 دانشگاه شهید باهنر کرمان امیر حمزه خوشنام 6

نقره 127 دانشگاه فردوسی مشهد کیوان میرزایی 7

نقره 120 دانشگاه تهران امین صوفیانی 8

نقره 119 دانشگاه صنعتی اصفهان محسن قدرتی 9

نقره 111 دانشگاه شهید باهنر کرمان سید نیما مکی آبادي 10

نقره 109 دانشگاه تبریز سجاد نصیرزاده 11

نقره 100 دانشگاه تهران سهام الدین بهرامی نسب 12

نقره 100 دانشگاه صنعتی امیرکبیر امیرمحمد اوحدي 13

نقره 99 دانشگاه شیراز امین کفاش زاده 14

نقره 98 دانشگاه صنعتی اصفهان پگاه پورنجفی 15

برنز 95 دانشگاه خوارزمی علی ناصربخت 16

برنز 95 دانشگاه تهران بنیامین دلشاد ممقانی 17

برنز 93 دانشگاه شاهد احمدرضا مرادزاده 18
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برنز 91 دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهیار حسنی 19

برنز 90 دانشگاه صنعتی امیرکبیر علی رضا سلحشوري 20

برنز 88 دانشگاه صنعتی اصفهان سپهر حاجبی 21

برنز 84 دانشگاه صنعتی اصفهان امید مومن زاده 22

برنز 83 دانشگاه علم و صنعت سیدماهور علویون 23

برنز 82 دانشگاه شهید بهشتی زهرا رشادت 24

برنز 80 دانشگاه صنعتی امیرکبیر محمد اسماعیلی 25

برنز 79 دانشگاه تهران خشایار باروتی 26

برنز 77 دانشگاه تهران امیرحسین شاکر 27

برنز 77 دانشگاه صنعتی امیرکبیر سیده فاطمه ارفعی 28

برنز 75 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیما رضایی 29

برنز 75 دانشگاه قم احمد رحمتی 30

برنز 72 دانشگاه بناب مهرداد انواري 31

برنز 70 دانشگاه شهید باهنر کرمان محمدمهدي طاهري 32

برنز 70 دانشگاه تبریز سیده آیالر موسوي پورگوهریون 33

برنز 70 دانشگاه شیراز مریم نوروزي 34
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