
 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 یه اجتماعفاصل 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

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

 

 نام خانوادگی  نام 

 تاری    خ امتحان عملی رادیولوژی
 با اعالم می گرددتاری    خ امتحان تئوری متعاق

هر روز مطالعه را و کانال ها  اطالعیه های سایت
  فرمایید. 

 

  1 صبح8یک تیر ساعت ابراهیمی حسین

  2 صبح8یک تیر ساعت احسانی زهرا

  3 صبح8یک تیر ساعت احمدی  ندا

  4 صبح8یک تیر ساعت اریان پور بهاره

  5 صبح8یک تیر ساعت استاد موحد سهیال

  6 صبح8یک تیر ساعت استاد موحد ندا

  7 صبح8یک تیر ساعت افرا  فاطمه 

  8 صبح8یک تیر ساعت اکبری بهرام 

  9 صبح8یک تیر ساعت امینی سید محمد امین

  10 صبح8یک تیر ساعت اواک قهرمانی آرمنوش

  11 صبح8یک تیر ساعت آمای سیاوش 

  12 صبح8یک تیر ساعت بازرگانی حامد

  13 صبح8یک تیر ساعت بایائی محمدحنیفه 

  14 صبح8یک تیر ساعت اربرزک حسین

  15 صبح8یک تیر ساعت بزاز نگار

  1 صبح8دو تیر ساعت بسطامی موهبت

  2 صبح8دو تیر ساعت بهادرى پريسا

  3 صبح8دو تیر ساعت پاشازاده فرخ

  4 صبح8دو تیر ساعت پورابهری لنگرودی سوگند

  5 صبح8دو تیر ساعت پورچراغي محسن

  6 حصب8دو تیر ساعت تراب ساجده

  7 صبح8دو تیر ساعت ثابت حامد 

  8 صبح8دو تیر ساعت حبیب تبار شیاده سهیال

  9 صبح8دو تیر ساعت خاکسار سید معین 

  10 صبح8دو تیر ساعت خاوری نگین

  11 صبح8دو تیر ساعت درافشانى روهينا

  12 صبح8دو تیر ساعت درخشى فاطمه 

  13 صبح8دو تیر ساعت درویش پگاه 

  14 صبح8دو تیر ساعت دریاکناری امین

  15 صبح8دو تیر ساعت دژاکام امیر

  1 صبح8سه تیر ساعت ساسانی علی

  2 صبح8سه تیر ساعت راستگو بهاره

  3 صبح8سه تیر ساعت رحمانی نگار

  4 صبح8سه تیر ساعت رخشان فدایی مهسا 

  5 صبح8سه تیر ساعت رستگار پرناز



  6 صبح8سه تیر ساعت رستمی کیا آتوسا

  7 صبح8سه تیر ساعت رضايي مهسان

  8 صبح8سه تیر ساعت رفیعی نادر

  9 صبح8سه تیر ساعت زارع محمدی حسین

  10 صبح8سه تیر ساعت زلکی زاده احمد

  11 صبح8سه تیر ساعت زند حسین

  12 صبح8سه تیر ساعت ساريخاني بهناز

  13 صبح8سه تیر ساعت سلیمانی فروغ

  14 صبح8سه تیر ساعت سهرابی هنام ب

  15 صبح8سه تیر ساعت سیاوشی فاطمه 

  1 صبح8چهار تیر ساعت     شب ه شکوفه

  2 صبح8چهار تیر ساعت شمس نیما

  3 صبح8چهار تیر ساعت شیرنگی شاهین

  4 صبح8چهار تیر ساعت صارمي كتايون

  5 صبح8چهار تیر ساعت صالحي نژاد گيل چاالن مريم

  6 صبح8چهار تیر ساعت صفري ششكلي سعيد

  7 صبح8چهار تیر ساعت عالی پور بیرگانی ارشام

  8 صبح8چهار تیر ساعت عباسپور ياشار

  9 صبح8چهار تیر ساعت عطابكى شكرالله

  10 صبح8چهار تیر ساعت علی نژادی بهزاد

  11 صبح8چهار تیر ساعت علیزاده امیر 

  12 حصب8چهار تیر ساعت عنصرى اورمان

  13 صبح8چهار تیر ساعت غزاله مجيد

  14 صبح8چهار تیر ساعت غالم زاده محيا

  15 صبح8چهار تیر ساعت غالمی سمساری سعید

  1 21هفت تیر ساعت فاطمی سلوط سید مجید

  2 21هفت تیر ساعت فرخ فرقانى سعيد

  3 21هفت تیر ساعت فرزانگان علی

  4 21هفت تیر ساعت فرهنگی نیما

  5 21هفت تیر ساعت قانون آرش

  1 21هشت تیر ساعت قائمی سیستانی امید

  2 21هشت تیر ساعت قندی نژاد معصومه

  3 21هشت تیر ساعت کاظمینی علی

  4 21هشت تیر ساعت کرمی کورش

  5 21هشت تیر ساعت کیانی فر رضا

  1 21نه تیر ساعت لطیفی مهسا

  2 21نه تیر ساعت محدثی سید فرزاد

  3 21نه تیر ساعت محسنی پریسا

  4 21نه تیر ساعت محمدزاد روح الله

  5 21نه تیر ساعت محمدزمان حسام

  1 21ده تیر ساعت  محمدنيا اكبر

  2 21ده تیر ساعت  محمدی روزبه

  3 21ده تیر ساعت  مسعودسینکی  علی

  4 21ده تیر ساعت  ملک روح الله 

  5 21ده تیر ساعت  منجی  سعید

  1 21یازده تیر ساعت  موالئی آناهیتا

  2 21یازده تیر ساعت  ميرخانى سيد نعيم

  3 21یازده تیر ساعت  ميرعنايت شيواسادات

  4 21یازده تیر ساعت  نظری ساینا

  5 21یازده تیر ساعت  یوسفی رامندی میثم

  6 21یازده تیر ساعت  نظري ياسمن 



  1 21 چهارده تیر ساعت نظريان محمد

  2 21چهارده تیر ساعت  نوراالهی رومنی صادق

  3 21چهارده تیر ساعت  نوری حامد

  4 21چهارده تیر ساعت  نیل فروشان آرش

  5 21چهارده تیر ساعت  مقیمی ارمیتا 

  6 21چهارده تیر ساعت  هاشمی قره باغ سیدعرفان

  1 21پانزده تیر ساعت  هوشیار سعیدلو ساالر

  2 21پانزده تیر ساعت  حیسب حامد

  3 21پانزده تیر ساعت  یوسفی معصومه

  4 21پانزده تیر ساعت  یوشی رها

  5 21پانزده تیر ساعت  حیدری رهنی فرزانه

  6 21پانزده تیر ساعت  چنعانی زاده صبا

 


