
 می باشد( تیر13 سه شنبه )تاریخ امتحان به صورت هماهنگبیماریهاگروه بندی 

 امتحان به صورت کاملاً کتبی برگزار میگردد

 یدر آزمون مل یفرد یدستور العمل مراقبت ها

 د(باش یبعهده دانش آموختگان م لدیگان و ش هیاست . )ته یآزمون ها الزام یصورت و دستکش علاوه بر روپوش در زمان اجرا لدیاستفاده از گان ، ماسک ، ش-1

 تجمع یو محل ها سیبسته پرد یاز ماسک در فضاها یاستفاده اجبار-2

  سیحضور در پرد یمتر در زمانها 1.1 زانیحداقل به م یفاصله اجتماع تیرعا -3

 امکان شرکت در آزمون را نخواهند داشت یماریشده و در صورت وجود علائم ب یدانش آموختگان در بدو ورود غربالگر-4

 سلامت از پزشک دارند یبه ارائه گواه ازین covid19 مارانیو تماس با ب یماریافراد با سابقه ب-1

 .ندیفرم مربوطه را امضاء نما دیبا یدانش آموختگان پس از غربالگر یتمام-6

 .را دارند سیدانش آموختگان تنها در زمان آزمون امکان حضور در پرد-7

 باشد . یو حضور همراهان در دانشکده مجاز نم دهدیدارند اجازه حضور در دانشکده را م یکه آزمون مل یدانشکده فقط به دانش آموختگان-8

 همرا داشتن وسایل ارتباطی هوشمند)گوشی تلفن همراه،ساعت هوشمند،لبتاب، تبلت و...( در امتحان تقلب محسوب میگردد .-9

داشتن کتاب و جزوه و هرگونه نوشتار در امتحان تقلب محسوب میگرددهمراه  -11  

 1 ابراهیمی حسین

 2 احسانی زهرا

 3 احمدی  ندا

 4 اریان پور بهاره

 5 استاد موحد سهیال

 6 استاد موحد ندا

 7 افرا  فاطمه 

 8 اکبری بهرام 

 9 اكبري نسب فاطمه

 10 الیاسی میالد

 11 امینی سید محمد امین

 12 اواک قهرمانی آرمنوش

 13 اهلی قراملکی احد

 14 آمای سیاوش 

 15 بایائی محمدحنیفه 

 16 برزکار حسین

 17 بزاز نگار

 18 بسطامی موهبت

 19 بهادرى پريسا

 20 پارسا ساحل

 21 پاشازاده فرخ

 22 پرهیزکاری معراج

 23 پورابهری لنگرودی سوگند

 24 پورپاپی دانا

 25 پورچراغي محسن

 26 تراب ساجده

 27 ثابت حامد 

 28 جراح مسعود

 29 حبیب تبار شیاده سهیال

 30 حسینی مقدم  سید اسماعیل 

 31 حلوایی محمد



 32 خاکسار سید معین 

 33 خاوری نگین

 34 خمسه سهیال

 35 خوافي ماكو نوراله

 36 خورشیدی وایقان هانيه

 37 خیراتی محمد

 38 درافشانى روهينا

 39 درخشى فاطمه 

 40 دریاکناری امین

 41 دژاکام امیر

 42 دهقانی پدرام 

 43 دهقانی  امیر 

 44 راستگو بهاره

 45 رحمانی نگار

 46 رحمانی مقدم یلدا

 47 رستگار پرناز

 48 رستمی کیا آتوسا

 49 رضايي مهسان

 50 رفیعی نادر

 51 زارع محمدی حسین

 52 زادهزلکی  احمد

 53 زند حسین

 54 ساريخاني بهناز

 55 سلطان زاده ساالر

 56 سلیمانی فروغ

 57 سهرابی بهنام 

 58 سیاوشی فاطمه 

 59     شب ه شکوفه

 60 شمس نیما

 61 صارمي كتايون

 62 صالحی پور آرمان

 63 صفري ششكلي سعيد

 64 صندنژاد پریناز

 65 ضرابي امير پرهام

 66 بجرلوئىطهماسبى  رضا

 67 عالی پور بیرگانی ارشام

 68 عباسپور ياشار

 69 عطابكى شكرالله

 70 علی رضائی سعید

 71 علی نژادی بهزاد

 72 علیزاده امیر 

 73 عنصرى اورمان

 74 غزاله مجيد

 75 غالم زاده محيا

 76 غالمی سمساری سعید

 77 فاطمی سلوط سید مجید



 78 فرخ فرقانى سعيد

 79 فرزانگان علی

 80 قانون آرش

 81 قائمی سیستانی امید

 82 قبولی ساویز

 83 قربانی آزاده

 84 قندی نژاد معصومه

 85 کاظمینی علی

 86 کرمی کورش

 87 کفایتی کامران

 88 کفایتی نیلوفر

 89 کفایتی کیوان

 90 لطفی بیانلوجه حسین

 91 لطیفی مهسا

 92 مانیان محمد

 93 متدین احمدرضا

 94 محسنی پریسا

 95 محمدزاد روح الله

 96 محمدزمان حسام

 97 محمدنيا اكبر

 98 محمدی روزبه

 99 مسعودسینکی  علی

 100 ملک روح الله 

 101 منجی  سعید

 102 موالیی فاطمه

 103 موالئی آناهیتا

 104 میرزایی فهیمه

 105 ميرخانى سيد نعيم

 106 ميرعنايت شيواسادات

 107 نظری ساینا

 108 نظری حسام

 109 نظري ياسمن 

 110 نظريان محمد

 111 نوراالهی رومنی صادق

 112 نوری حامد

 113 نیل فروشان آرش

 114 هاشمی قره باغ سیدعرفان

 115 هوشیار سعیدلو ساالر

 116 یوسفی معصومه

 117 یوشی رها

 118 کیانی فر رضا

 119 ساسانی علی

 120 حیدری رهنی فرزانه 

 121 چنعانی زاده صبا

 122 مقیمی آرمیتا

 123 یوسفی رامندی میثم



 124 نیک روی لیلی

 125 فرهنگی نیما

 


