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از همان ابتدای جدی ش��دن موضوع المپیادهای علمی در ایران در نیمه دوم دهه ش��صت - که 
نخست با ریاضی شروع شد و سپس با فیزیک ادامه یافت - دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان 
تقریبا جایگاه ثابتی را در تمامی تیم های اعزامی کش��ورمان برای خودش��ان دست وپا کردند. کم نبوده 
اس��ت مواردی که تمامی اعضای تیم را س��مپادی ها - اعم از پس��ر و دختر ویا تهرانی و شهرستانی - 

تشکیل می دادند.
  ریاضی

از سال 1388 تا 1393، تیم های اعزامی ایران به المپیادهای جهانی ریاضی در مجموع 8 مدال طال، 
21 مدال نقره و 7 مدال برنز کس��ب کردند.نمایندگان کشورمان از نظر مجموع امتیازات تیمی در طول 
این شش سال به ترتیب به مقام های پانزدهم، شانزدهم،  یازدهم، هشتم، دهم و بیست و یکم دست پیدا 

نکاهی به نتایج دانش آموزان استعدادهای درخشان
در  المپیادهای علمی جهانی
1388-1393

همان طور که در دو شماره پیشین فصل نامه استعدادهای درخشان هم عنوان شد، یکی از مواردی که در شروع 
دوره جدید انتش��ار مجله، هدف قرار گرفته اس��ت، ثبت رخدادهای مهمی است که در طول پنج سال وقفه در انتشار 
نش��ریه در مجموعه استعدادهای درخش��ان اتفاق افتادند. این بخش که می توان به آن عنوان »کارنامه« داد، در این 

شماره و شماره بعد هم ادامه خواهد داشت.
یکی از محورهایی که در س��ال های گدش��ته انتش��ار فصل نامه نیز مورد توجه قرار داش��ت و معموال به صورت 
منظم در شماره پاییز هر سال به آن پرداخته می شد، انعکاس و البته تحلیل موفقیت های دانش آموزان مراکز سمپاد 
سراس��ر کشور در المپیادهای علمی جهانی بود؛ البته که این موفقیت ها در دوره پنج ساله خاموشی نشریه نیز ادامه 

داشتند.
در این ش��ماره، مروری گذرا خواهیم داش��ت بر حضور دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان در شش رشته 
المپیادهای جهانی در دوره زمانی عدم انتش��ار فصل نامه. همچنین با توجه به مش��خص ش��دن حاصل کار تیم های 

کشورمان در این رویدادهای علمی در سال جاری، کارنامه این شماره شامل نتایج 6 سال می باشد.
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مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي سال

1388

نقرهتهرانعالمه حلیحسین دبیریان

نقرهتهرانعالمه حلیسپهر قاضی نظامی

نقرهخوزستانشهید بهشتیامیرمسعود گیوه چی

نقرهخراسان رضویهاشمی نژاد 1پویا وحیدی فردوسی

برنزتهرانعالمه حلیسید احسان رزم آسا

1389

برنزخوزستانشهید بهشتيسینا رضایی زارعی

نقرهفارسشهید دستغیبحسام الدین رجب زاده اصطهباناتي

نقرهتهرانعالمه حليجواد عابدي گزل آباد

برنزاصفهانشهید اژه ايسعید طیبي

نقرهشهرستان هاي تهرانشهید بهشتيمسعود شفائي ابر

1390

طالتهرانفرزانگان1مینا دلیر روی فرد

نقرهگیالنمیرزا کوچک خانمحمد پدرام فر

نقرهمازندرانشهید بهشتیعرفان توکلی

طالاصفهانشهید اژه ایمجتبی شکریان زیني

نقرهتهرانعالمه حليعلیرضا فالح

1391
طالتهرانفرزانگان1مینا دلیرروي فرد

نقرهتهرانعالمه حليعلیرضا فالح
نقرهتهرانعالمه حليامیر علي معین فر

1392
برنزتهرانعالمه حليسید محمدحسین سیدصالحي

طالالبرزشهید سلطانيعارف صادقي

نقرهتهرانفرزانگانتینا ترکمان

1393

نقرهتهرانعالمه حليسیدمحمد حسین سیدصالحي

نقرهتهرانعالمه حلياحسان مختاریان

برنزتهرانفرزانگانیگانه علي محمدي

برنزتهرانعالمه حليآرمین بهنام نیا

کردند. در این دوره زمانی، از مجموع 32 نفری که تیم های اعزامی ایران به المپیادهای ریاضی را تشکیل 
مي دادند، 22 نفر از دانش آموزان مراکز اس��تعدادهای درخش��ان به شمار می رفتند که از بین آنها، 3 نفر 
برای دو سال پیاپی به عضویت تیم ایران درآمدند. خانم مینا دلیر روی فرد از دبیرستان فرانگان 1 تهران 

با کسب دو مدال طال، از برترین چهره تیم های اعزامی ایران به المپیادهای جهانی به حساب می آید.
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مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي سال

1388

طالگیالنمیرزا کوچک خانآریا حاج میرزاییان
نقرهآذربایجان شرقیشهید مدنیآرد ایرانمهر

نقرهخراسان رضویفرزانگان 1فاطمه کاشانی

نقرهکرمانفرزانگانفاطمه مقدس

1389

نقرهیزدشهید صدوقيمحمدحسین متالهي اردکاني

برنزگیالنمیرزا کوچک خانمهدي حکیمي نژاد

نقرهگیالنمیرزا کوچک  خانفرهاد پیشگر

نقرهشهرستان هاي تهرانزینب )س(فرنام محبي

1390

برنزخراسان رضویشهید هاشمی نژادمهرداد گشایشی اول

نقرهگیالنفرزانگانمه سیما شعبانی

برنزاصفهانشهید اژه ايعلی وفائی

نقرههرمزگانشهید حقانیاحمد وفائیان

1391

نقرهخراسان رضویفرزانگاناندیشه طالیي

نقرهخراسان رضویشهید هاشمي  نژادشهریار فغاني

نقرهخراسان رضویشهید هاشمي نژادعلیرضا مجد

برنزاصفهانشهید اژه ايمسیح فالحتیان

1392

طالآذربایجان شرقيشهید مدنيامین آراسته

طالکرمانعالمه حليامیراشرف گنجوئي

نقرهتهرانفرزانگانبهار صابرزاده اردستاني

نقرهاصفهانفرزانگانندا نیلفروشان

زیست شناسی

از سال 1388 تا 1393، تیم های اعزامی ایران به المپیادهای جهانی زیست شناسی در مجموع 23 
مدال )شامل 4 مدال طال، 13 مدال نقره و 6 مدال برنز( و یک دیپلم افتخار به دست آوردند. بهترین 
جایگاه تیمی ایران از نظر مجموع امتیازات تیمی در طول این شش سال دو مقام چهارمی در سال های 

1388 و 1392 بوده است.
در ای��ن بازه زمانی، تمامی 24 نفری که نمایندگان اعزامی ایران به المپیادهای زیست شناس��ی را 
تش��کیل مي دادند، از دانش آموزان مراکز استعدادهای درخش��ان بودند. از لحاظ استانی هم بیشترین 

موفقیت مربوط به مراکز استان خراسان رضوی می باشد.
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شیمی

مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي سال

1393

طالاصفهانشهید اژه ايکاوه سامع

برنزفارسفرزانگانآیدا کمالیان

برنزخراسان رضويفرزانگانندا کمندي

دیپلمخراسان رضويشهید هاشمي نژاد                         محمدحسین سرفراز خباز

از س��ال 1388 تا 1393، تیم های اعزامی ایران به المپیادهای جهانی ش��یمی در مجموع 24 مدال 
)ش��امل 6 م��دال طال، 13 مدال نقره و 5 مدال برنز( کس��ب کردند. از نظ��ر مجموع امتیازات تیمی هم 

کشورمان در همه این سال ها جزو ده تیم اول جهان به حساب می آید. 
در این دوره زمانی، از مجموع 23 نفری که تیم های اعزامی ایران به المپیادهای ش��یمی را تش��کیل 
مي دادند، 17 نفر از دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان به شمار می رفتند. از بین این افراد، هیربد 
حیدری )یک سال از عالمه حلی همدان و سال بعد از عالمه حلی 1 تهران( با کسب یک مدال طال و یک 

مدال نقره، موفق ترین نماینده ایران در المپیادهای شیمی در سال های اخیر محسوب می شود.

مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي سال

1388
نقرهمازندرانشهید بهشتیایمان عباس پور

نقرهخراسان رضویشهید هاشمی نژادعلی مشرقی

برنزفارسشهید دستغیب 1محمدهادی خاک رند

1389
طالشهرستان هاي تهرانشهید سلطانيسید امیر ناصري

نقرهآذربایجان شرقيشهید مدنيمحمدرضا امیرمشیري

نقرهتهرانفرزانگانهانیه صفری

1390

طالتهرانعالمه حليعلی اصغر آقاجانی

طالخراسان رضویشهید هاشمی نژادرضا جاویدی دشت بیاض

نقرهتهرانعالمه حليامیرپیمان دل پرستان

برنزکرمانشاهشهید بهشتیعرفان شیرزادی

1391
برنزخراسان رضویشهید هاشمي نژادمحمد زارعي

طالتهرانعالمه حليآرش فیروزبخت

برنزتهرانعالمه حليآرش کشاورزي ارشدي
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مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي سال

1388
نقرهخراسان رضویشهید هاشمی نژادکسری حجازی

نقرهگیالنمیرزا کوچک خانآروین شهبازی مقدم

1389
برنزآذربایجان شرقیشهید مدنیپوریا قارونی

برنزآذربایجان شرقیشهید مدنیفرید ستاری

دیپلمتهرانعالمه حليمهدی سلیمانی

1390
نقرهتهرانعالمه حلينیما موسوی

نقرهالبرزشهید سلطانیمهرداد خانی شیرکوهی

نقرهفارسشهید دستغیبعلیرضا کمالی پور

1391

نقرهتهرانعالمه حليرامتین یزدانیان

نقرهتهرانعالمه حليامیرعلي یوسفي

برنزالبرزشهید سلطانيمحمد انصاري فرد    

برنزتهرانعالمه حليسجاد خدادادیان

فیزیک

از س��ال 1388 تا 1393، تیم های اعزامی ایران به المپیادهای جهانی فیزیک در مجموع 28 مدال 
)ش��امل 3 مدال طال، 17 مدال نقره و 8 مدال برنز( و دو دیپلم افتخار به دس��ت آوردند. از نظر مجموع 
امتیازات تیمی هم بهترین جایگاه ایران در این شش سال مربوط به مقام هشتم در سال 1392 است که 

3 مدال طال در همین سال به دست آمد.
در این دوره زمانی، از مجموع 30 نفری که تیم های اعزامی ایران به المپیادهای فیزیک را تش��کیل 

مي دادند، 19 نفر از دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان به شمار می رفتند.
از لحاظ اس��تانی هم بیشترین موفقیت بعد از دبیرستان های پسرانه تهران مربوط به مراکز استان 

البرز می باشد.

مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي سال

1392
نقرههمدانعالمه حليهیربد حیدري

نقرهفارسشهید دستغیباشکان خاوران

1393
طالتهرانعالمه حليهیربد حیدري

نقرهتهرانعالمه حليایمان فروغمند
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مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي سال

1388

طالتهرانعالمه حليعلي بابایي چشمه احمد رضایي

نقرهخراسان رضویشهید هاشمی نژاد 1پویا وحیدی فردوسی

نقرهمازندرانشهید بهشتیسهیل احسانی بنافتی

نقرهخراسان رضویفرزانگانفرشته خانی

1389
نقرهتهرانعالمه حليسید مهران خلدي

برنزتهرانعالمه حليبهروز ربیعي

برنزتهرانعالمه حليعلي بابایي چشمه احمد رضایي

برنزتهرانعالمه حليمهرداد طهماسبي

1390
نقرهاصفهانشهید اژه ايسجاد جاللي

نقرهتهرانعالمه حليسید مهران خلدي

کامپیوتر

مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي سال

1392
طالالبرزشهید سلطانيامیر زارع

طالتهرانشهید بهشتيمحمدرضا لطفي نمین

نقرهاصفهانشهید اژه اينادر مستعان

1393

نقرهاصفهانشهید اژه ايکیارش کساییان

نقرهفارسشهید دستغیبامیر فتح اعظم

نقرهخراسان رضويشهید هاشمي نژادعلیرضا مدیر شانه چي

نقرهتهرانعالمه حليکیارش نادري

از س��ال 1388 ت��ا 1393، تیم های اعزامی ای��ران به المپیادهای جهانی کامپیوت��ر در مجموع 24 
مدالل )شامل 7 مدال طال، 14 مدال نقره و 3 مدال برنز( کسب کردند. بهترین جایگاه از لحاظ مجموع 
امتیاهای تیمی هم مربوط به سال جاری )1393(  با مقام سوم است. در این دوره زمانی، از مجموع 22 
نفری که تیم های اعزامی ایران به المپیادهای کامپیوتر را تشکیل مي دادند، 16 نفر از دانش آموزان مراکز 
استعدادهای درخشان به شمار می رفتند. جالب توجه است که در سال 1388، پویا وحیدی فردوسی از 
دبیرستان شهید هاشمی نژاد مشهد هم در المپیاد ریاضی و هم در المپیاد کامپیوتر عضو تیم ایران بود و 
توانست از هر کدام از این مسابقات، یک مدال نقره به ارمغان بیاورد. علی بابایی و سید مهران خلدی، هر 

دو از عالمه حلی تهران هم با دو بار حضور پیاپی توانستند دو مدال جهانی به دست آورند.
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نجوم

مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي سال

1391
طالالبرزشهید سلطانیسعید ایلچي قزآان

نقرهقزوینشهید باباییعلیرضا فرهادي

نقرهتهرانعالمه حليمحمدرضا ملکي قهفرخي

1392
برنزتهرانعالمه حليفرزاد عبدالحسیني

نقرهتهرانعالمه حليکیوان علیزاده وحید

نقرهخراسان رضويشهید هاشمي نژاددانیال مهرجردي 

1393
طالتهرانعالمه حليامیرمحسن آهنچي مرکز

طالتهرانعالمه حليمحمدامین خشخاشي مقدم

از سال 1388 تا 1393، تیم های اعزامی ایران به المپیادهای جهانی نجوم و اخترفیزیک در مجموع 
49 مدال )شامل 15 مدال طال، 26 مدال نقره و 8 مدال برنز( و یک دیپلم افتخار کسب کردند و از نظر 
مجوع امتیازات تیمی هم همواره جزو سه تیم اول محسوب می شدند. در این دوره زمانی، از مجموع 60 
نفری که تیم های اعزامی ایران به المپیادهای نجوم را تش��کیل مي دادند، 32 نفر از دانش آموزان مراکز 

استعدادهای درخشان به شمار می رفتند.
جالب توجه است که در سال 1388، مسابقات در تهران برگزار شد و تیم ایران هم به مقام اول رسید. 
این باالترین مقام در بین تیم های المپیاد ایران در رشته های مختلف در شش سال مورد بررسی در این 
گزارش است. در کل نیز از منظر امتیاز و رتبه تیمی، تیم های نجوم ایران بهترین نتیجه را در بین همه 

رشته ها کسب کرده اند.

مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي سال

1388

طالفارسشهید دستغیبحمید رضا اکبری

طالالبرزشهید سلطانیشهاب الدین سرمشقی

طالشهرستان هاي تهرانفرزانگانمهرنوش شفیعی زاده آباده

طالآذربایجان شرقیشهید مدنینیما چرتاب سلطانی

نقرهآذربایجان شرقیشهید مدنیرامیاد حدیدی

نقرهآذربایجان شرقیشهید مدنیعلی علیاری

نقرهتهرانفرزانگانشادی فرحزادی 

نقرهاصفهانفرزانگان امیننیلوفر نیلفروشان 
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مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي سال

1389

نقرهفارسشهید دستغیبمحمدصادق ریاضي

نقرهآذربایجان شرقیشهید مدنیبهراد طوقي

طالکرمانعالمه حليعلي ایزدي راد

برنزفارسفرزانگاناسما کریمي

برنزکرمانآیت ا.. خامنه ايسید فؤاد مطهري

دیپلماصفهانشهید اژه ايسینا فاضل

نقرهمازندرانشهید بهشتيکامیار عزیززاده

1390

برنزآذربایجان شرقیشهید مدنیمحمد بیاضی

نقرهتهرانعالمه حليبهنام پورقاسمی نجف آبادی

برنزاصفهانشهید اژه ايمهدی سلیمانی فر

نقرهآذربایجان شرقیشهید مدنیاحسان عابدی

نقرهآذربایجان غربیعالمه حليعلی فهیم نیا

برنزآذربایجان شرقیشهید مدنیاصالن نورقاسمی

برنزمازندرانشهید بهشتیرامتین کرامتی

1391
نقرهالبرزفرزانگانکیانا افضلي

برنزالبرزفرزانگانفاطمه قشالق پور

برنزتهرانفرزانگانسارا علیقلي زاده صفري

1392
برنزتهرانعالمه حليسید هومن شاهرخي

برنزتهرانعالمه حليامیرپاشا قابوسي

طالتهرانعالمه حليعلي پیرمرادي بزنجاني

1393
نقرهتهرانعالمه حليمحمد نبي زاده

نقرهتهرانعالمه حليکیهان بهدین

نقرهآذربایجان شرقیشهید مدنی 1سهیل انصارین




