
1140-2140 اول برنامه مراقبین امتحانی نیمسال  

ساعت         8/30-9/30 10-11/30 12/15-13/15 13/30-15  

 

 

               

 تاریخ

-زارعی–صفار -حیدری-نبری: ق    13/10/1401  خانمها:

 سه شنبه

  برزکار-نبیئی-شکوهی-مدرسی-شرفی -خانمها:زارعی  

 
17/10/1401 

 شنبه

-برزکار-شعبانی-زارعی-خانمها:شمس

حیدری-زحمت بر  

 آقای بخشی

-سمانه سینا-عسکری زاده-خانمها:دیده دار

صادق -هادی پور  

 آقای خسروی

 

مدرسی-شعبانی-نیک نیا -فیروزیان-قائد-میری زادهخانمها: فیاض -دادیار-حمیده جوکار-خانمها:آزادی 

معصومه محبی-رنجبر -بخش  

 آقای موالزاده

19/10/1401 

 دوشنبه 

-محبی-لیال قائد-خانمها:حمیده جوکار

زارعی-میترا سینا-رنجبر-دیده دار  

 
 

-صفار -شرفی-کریمی-خانمها:عسکری زاده

 دادیار

قائد-نرگس جمالی-برزویی-شکوهی-پیمان-خانمها:آزادی  

 آقای خسروی

الهام پی -هادی پور-خانمها:میری زاده

حمیده جوکار-سحر جوکار-سپار  

 آقای موالزاده
 
 

20/10/1401

 سه شنبه

-پی سپار -برزویی– خانمها:عسکری زاده

محبی-سحر جوکار -زارعی-رنجبر  

-شرفی-پورخسروانی-صادق-خانمها:قنبری

 زحمت بر

سمانه سینا-نبیئی–فیاض بخش -حیدری-شمسخانمها:   -شکوهی-میری زاده-:مدرسی خانمها 

و آقای اله وردی آقای خسروی  

 

21/10/1401

 چهارشنبه

-آزادی-زارعی-برزویی-:جوکارخانمها

  غزنوی -کریمی

 آقای بخشی

 
 

-زحمت بر-قائد-برزکار-صفار-شمسخانمها:

-حبیبی نژاد  

اله وردی -آقایان:بخشی  

 
 

پی سپار-زحمت بر -محبی-برزویی-نیک نیا-خانمها:صدق کردار دیده -قنبری-برزویی-خانمها:سمانه سینا 

دادیار-دار  
 
 

24/10/1401

 شنبه

-زارعی-زادهمیری خانمها:  

خسروی -آقایان :بخشی  

زحمت بر-شعبانی- -برزویی-شمسخانمها:  

 

دیده دار -پیمان-سحر جوکار-جوکار-صفار-خانمها:مدرسی  

-آقایان:موالزاده  

 
 
 

  

25/10/1401

 یکشنبه

 

-پی سپار-صادق-آزادی-خانمها:کریمی

 پورخسروانی

حبیبی -نرگس جمالی-خانمها:عسکری زاده

شرفی-حیدری-محبی-نبیئی-نژاد  

 

 

قائد -زارعی-صفار-شعبانی-خانمها:الهام صدق کردار   
 
 

 

26/10/1401

 دوشنبه

  

 

فیروزیان-سحر جوکار-رنجبر-خانمها:شمس   27/10/1401

 سه شنبه



-قائد- -شرفی -هادی پور-شمسخانمها:

حیدری-رنجبر-برزکار  

خسروی-آقایان موال زاده  

 نیک-نرگس جمالی--برزویی-میری زادهخانمها:

شرفی-صفار-حبیبی نژاد-نیا  

 آقای اله وردی

 

 -صادق-غزنوی-پیمان -پور خسروانی -زحمت بر -عسکری زادهخانمها:

 میترا سینا

سحر -زحمت بر-شعبانی-شمسخانمها:

نبیئی-غزنوی-جوکار  
 

 

28/10/1401

 چهارشنبه

-حمیده جوکار-قنبری-صدق کردارخانمها:

برزویی-شرفی-غزنوی  

-میترا سینا -دیده دار-صفار- مدرسیخانمها:

-نیک نیا-سحرجوکار-جمالی-صفار-رنجبر

 پورخسروانی

  صفار -دستان-سمانه سینا-حبیبی نژاد-آزادی -خانمها:کریمی

 آقای:بخشی

 

نیک  -شکوهی -حیدری -قنبری: خانمها

برزکار-نیا  

 

 

1/11/1401

 شنبه

حبیبی نژاد-خانمها:آزادی     

 
2/11/1401

 یکشنبه

دادیار-صادق-حیدری -خانمها:کریمی سحر - -سمانه سینا-خانمها:حمیده جوکار 

-رنجبر-جوکار  

 آقای موالزاده

 

دستان-نرگس جمالی-برزویی-یبی نژادحب-شرفی-آزادی خانمها:  

 آقای اله وردی

نیک نیا-برزویی-مدرسی-میری زادهخانمها: د3/11/1401 

 وشنبه

-زحمت بر -فیاض بخش-خانمها:کریمی 

 فیروزیان

وردیآقای اله   

-حبیبی نژاد-رنجبر-خانمها: دستان  

 آقای موال زاده

 
 

4/11/1401

 سه شنبه

-حمیده جوکار-صادق-خانمها:مدرسی

میری زاده-شکوهی  

-دستان -نیک نیا-دیده دار -خانمها:قنبری

-پور خسروانی-شرفی-سمانه سینا-هادی پور

 غزنوی

 آقای موال زاده

-شعبانی-فیروزیان-زارعی-کریمی-خانمها:حمیده جوکار -غزنوی-کریمی -خانمها:عسکری زاده 

برزکار-زحمت بر  

 آقای : خسروی

 

چ5/11/1401

 هارشنبه

-حیدری-برزکار-فیاض بخش-خانمها:قنبری 

 پیمان

 -نیک نیا-الهام صدق کردار-نرگس جمالی-دستان-هادی پورخانمها:

 صفار

 
 ش

8/11/1401

 شنبه

 


