
 تعوِ تعالی 

 بندی ثبت نام سال چهارم جدول زمان

 3/4/91روز شنبه 

 ساعت مراجعه رشته نام و نام خانوادگی گروه

ول
ه ا

رو
گ

 

 18الی  17 تجرتی ظارا یَظفی  

 18الی  17 تجرتی فاطوِ یسداًی  

 18الی  17 تجرتی فرٍغ ًَری ًجفی  

 18الی  17 تجرتی ظیذُ زّرا هَظَی ظرٍظتاًی  

 18الی  17 تجرتی شثٌن هصذاقی  

 19الی  18 تجرتی رریِ اکثری  

 19الی  18 تجرتی فرًاز اهیری  

 19الی  18 تجرتی شیذا چْرُ ًگار 

 19الی  18 تجرتی زّرا حکین الْی  

 19الی  18 تجرتی رضَاى دّقاى  

 20الی  19 تجرتی هحثَتِ راد 

 20 الی 19 تجرتی آرزٍ جثاری 

 20الی  19 تجرتی صثا رضا ًیا 

 20الی  19 تجرتی ًگیي زحوت کش 

 20الی  19 تجرتی ًعین زًگَیی 

 



 4/4/91روز یکشنبه 

 ساعت مراجعه رشته نام و نام خانوادگی گروه

وم
 د

وه
گر

 

 18الی  17 ریاضی  ًرگط پارظا

 18الی  17 ریاضی  ظحر تقَایی  

 18الی  17 ریاضی  هًَا چاالکی  

 18الی  17 ریاضی  ریحاًِ هحوذاظواعیلی  

 18الی  17 ریاضی  ظَدا حعي زادُ  

 19الی  18 ریاضی  هْشیذ خضری ًصاد  

 19الی  18 ریاضی  ًذا رحین پَر  

 19الی  18 ریاضی  ظارا حاجلی   

 19الی  18 ریاضی  هْتاب هرادی  

 19الی  18 ریاضی  هْاى هْذٍی  

 20الی  19 ریاضی  ًَر ًخعی  

 20الی  19 ریاضی  هٌا اظفٌذیار  

 20الی  19 ریاضی  هرین ٍحذت پَر  

 20الی  19 ریاضی  هلیکا آظایش  

 20الی  19 ریاضی  رٍهیٌا اظواعیل زادُ  

 

  



 

 

 5/4/91روز دوشنبه 

 ساعت مراجعه رشته نام و نام خانوادگی گروه

وم
 س

وه
گر

  

 18الی  17 تجرتی هرین ظرکش  

 18الی  17 تجرتی هرین ظلواًیاى  

 18الی  17 تجرتی ًعترى طالقاًی  

 18الی  17 تجرتی ًگیي علیاری  

 18الی  17 تجرتی تیتا فاضلی  

 19الی  18 تجرتی هٌْاز فراّاًی  

 19الی  18 تجرتی ًرگط فیرٍزشاّی  

 19الی  18 تجرتی ًیکا کیاًفر 

 19الی  18 تجرتی هیٌا ظادات گلعتاًِ  

 19الی  18 تجرتی ظیذُ زّرا هحوذی  

 

 20الی  19 تجرتی شثٌن جلیلًَذ  

 20الی  19 تجرتی فرزاًِ اتَطالثی  

 20الی  19 تجرتی هْشاد اخَیي  

 20الی  19 تجرتی فاطوِ اظذی ًیا  

 20الی  19 تجرتی فاطوِ افتخاری 

 

  



 

 6/4/91روز سه شنبه 

 ساعت مراجعه رشته نام و نام خانوادگی گروه

رم
ها

 چ
وه

گر
 

 18الی  17 ریاضی  ًاّیذ تْرٍزی 

 18الی  17 ریاضی  ًَشذخت تیات افشاری  

 18الی  17 ریاضی  فائسُ پازٍکی  

 18الی  17 ریاضی  آًاّیتا پاک فطرت  

 18الی  17 ریاضی  آیذا فرشیذ ٍر 

 19الی  18 ریاضی  هْعا حعٌی 

 19الی  18 ریاضی  پریعا داًش 

 19الی  18 ریاضی  ریحاًِ غفراًی 

 19الی  18 ریاضی  زّرُ ٍفایی  

 19الی  18 ریاضی  آتَظا ًاصرترک  

 20الی  19 ریاضی  ًیلَفر هجیذیاى

 20الی  19 ریاضی  کَثر کاظوی  

 20الی  19 ریاضی  شادی قرتاى علی زادگاى 

 20الی  19 ریاضی  هًَا فتحی  

 20الی  19 ریاضی   پگاُ هحراب زادُ 

 

  



 

 7/4/91روز چهارشنبه 

 ساعت مراجعه رشته نام و نام خانوادگی گروه

جم
پن

وه 
گر

 

 18الی  17 تجرتی تْارُ افعر  

 18الی  17 تجرتی ًگار اهام زادُ  

 18الی  17 تجرتی شیوا ترازًذُ ًیا  

 18الی  17 تجرتی طاّرُ تی تی دش  

 18الی  17 تجرتی هرادی شثٌن  

 19الی  18 تجرتی ًگار جْاًی  

 19الی  18 تجرتی هِ زاد حاجی ٍلیلی  

 19الی  18 تجرتی ّوا دادرض  

 19الی  18 تجرتی تیتا دیٌارًٍذ  

 19الی  18 تجرتی تثعن رضَاًی  

 20الی  19 تجرتی ًعترى رهضاًی  

 20الی  19 تجرتی ظایٌا ظعادتی  

 20الی  19 تجرتی ظارا ظٌایی 

 20الی  19 تجرتی پرًیاى کاظن راگی  

 20الی  19 تجرتی ًیلَفر کلْر  

 

  



 

 8/4/91پنجشنبه  روز

 ساعت مراجعه رشته نام و نام خانوادگی گروه

شم
 ش

وه
گر

 

 10الی  9 ریاضی ریحاًِ غضٌفری 

 10الی  9 ریاضی هْعا علَی هٌذ 

 10الی  9 ریاضی هحذثِ اکثری  

 10الی  9 ریاضی فرزاًِ شثیْی  

 10الی  9 ریاضی زّرا ظتَدُ  

 11الی  10 ریاضی هارال زرٍاًی 

 11الی  10 ریاضی ًیرُ خلذی ًعة 

 11الی  10 ریاضی زیٌة حاجی زهاًی  

 11الی  10 ریاضی چشوِ چوٌی  

 11الی  10 ریاضی ًیَشا ترزگر پَر  

 12الی  11 ریاضی ظاغر ایراًشاّی 

 12الی  11 ریاضی هرین یسداًی راد  

 12الی  11 ریاضی ًگیي ًیک هْر  

 12الی  11 ریاضی آیذا ًَیذتخش  

 12الی  11 ریاضی لعیا هرٍتی  

 

  



 

 10/4/91 روز شنبه 

 ساعت مراجعه رشته نام خانوادگی نام و گروه

تم
هف

وه 
گر

 

 18الی  17 تجرتی هائذُ هحوذی راد  

 18الی  17 تجرتی هْعا هحوذی  

 18الی  17 تجرتی ظویرا هقذم  

 18الی  17 تجرتی هیٌا هْرجَیی  

 18الی  17 تجرتی کَثر ًجفی  

 19الی  18 تجرتی هْتا ٍیعی  

 19الی  18 تجرتی آتَظا ظعیذپَر  

 19الی  18 تجرتی ظَدُ هالصالحی  

 19الی  18 تجرتی یگاًِ قالیچِ تاف  

 19الی  18 تجرتی زّرا حذادی  

 

  



 

 11/4/91روز یکشنبه 

 ساعت مراجعه رشته نام و نام خانوادگی گروه

تم
ش

 ه
وه

گر
 

 18الی  17 ریاضی  هرین هحوَدیاى  

 18الی  17 ریاضی  هْشاد شیخ االظالهی  

 18الی  17 ریاضی  کیویا کعرائیاى  

 18الی  17 ریاضی  فاطوِ کرم الْی  

 18الی  17 ریاضی  آتَظا قرتاًی  

 19الی  18 ریاضی  صثا ّوت یار  

 19الی  18 ریاضی  ًگار صویوی  

 19الی  18 ریاضی  ًعین صالح ًیا  

 19الی  18 ریاضی  ًیلَفر شریفی 

 19الی  18 ریاضی  ًغوِ طاّر ًعثی  

 20الی  19 ریاضی  پرًیاى احوذی   

 20الی  19 ریاضی  الٌاز ًَرٍزطجری  

 20الی  19 ریاضی  هرضیِ شفیعی  

 20الی  19 ریاضی  هطْرُ ترکی  

 20الی  19 ریاضی  آیعا جَادزاد  

 20الی  19 ریاضی  غسل صاحة السهاًی  

 

 

 

 


