
 بسمه تعالی

  1400لیست گروه بندی آزمون زبان دکتری خرداد ماه 

 صبح 9ساعت  –خردادماه  21گروه  اول جمعه 

 نام خانوادگی نام ردیف
جمعه تاریخ و ساعت امتحان: 

 نام مراقب صبح 9ساعت  –خردادماه  21

 پاهکیده اقبال 1

 سلطانی انیس 2 آقای صانعی نژاد 1گروه 

 آرامش میثم 3

 بلورکاشانی احسان 4

 یزدی ابراهیم 5 آقای ناظمی 2گروه 

 طیبی سمیرا 6

 مصلحی فاطمه 7
 شریفی تشنیزی شکیبا 8 آقای رئیسی 3گروه 

 طالئی مهتاب 9

 تکری اکبر 10
 آقای خادم 4گروه 

 بنانی فرد حامد 11

 حسنوند راضیه 12

 سجادی فر الهام 13
 جمالی مهسا 14 آقای عباسیان 5گروه 

 رحمانی عبدالحمید 15

 مدنی سمیه 16
 صالحی پور امین 17 آقای انتظام 6گروه 

 عرفان احمدرضا 18

 قنواتی زهرا 19
 مشکینی ساطی قاسم 20 خانم مسافرچی 7گروه 

 کافی زهره 21

 بهرام محمد ابراهیم 22
 نوری نژاد عباس 23 خانم حسین زاده 8گروه 

 عبدی آذر 24

 آقای عامری 9گروه  محمدی ده چشمه حمزه 25
 کرکه آبادی فاطمه 26

 آقای گلی 10گروه  طاهر سید محمد 27
 محصل رضا 28

 آقای ساعتی 11گروه  مظهری موسوی فاطمه 29
 سمیعی سعید 30

 



 صبح 11ساعت  –خردادماه  21گروه دوم جمعه 

 نام خانوادگی نام ردیف

تاریخ و ساعت امتحان: 

 –خردادماه  21جمعه 

 صبح 11ساعت 
 نام مراقب

ی محبوبه 1
 
یسلیمان

ی فهیمه 2 آقای صانعی نژاد 12گروه 
 
یزراعتکاریکاشان

ی محمدیامی  ی 3
 
یبان

یصحافیزاده محمدیرضا 4

 13گروه 
 آقای ناظمی

 
یموسوی سیدیسهیل 5

یافشارییوقار زهرا 6

ییزادیهجراندوست سمیه 7 یپی 
یمنتظر سمانه 8 آقای رئیسی 14گروه 

ی پریسا 9
 
ییحسنجان یدلی 

یکرییمیشمسیابادی مریم 10
یقاسیم زینب 11 آقای خادم 15گروه 

قدار نگی  ی 12 یبی 

یپسنديده متی  ی 13
یقاسیمینرصابادی اعظم 14 آقای عباسیان 16گروه 

یعادیل مهدیه 15

ی مهرزاد 16 یبوالحسن 
ضا 17 آقای انتظام 17 گروه  ی علی 

 
یصدوق

ی محمدیرضا 18
 
یاصالن

یآذینیمهر مریم 19
ی سیدهیروناک 20 خانم مسافرچی 18گروه یحسین 

ییعقوبیان عیل 21

یایراندوست فاطمه 22
ضا 23 خانم حسین زاده 19گروه  یقائمیمقایم سیدعلی 

یغفوری عالیه 24

 آقای عامری 20گروه یمفضلیجهریم حسی  ی 25
یکرییمیمونه پریسا 26

 آقای گلی 21گروه یاصغرییورزنه محمدهادی 27
ضا 28 ینعیمیآبادی علی 

 
یرحمان

ییکاشان سمانه 29  آقای ساعتی 22گروه یقنیر
ی 30 یمهدییزاده مجتنر

 

  



 عصر 14ساعت  –خردادماه  21گروه سوم: جمعه 

 نام خانوادگی نام ردیف

تاریخ و ساعت امتحان: 

ساعت  –خردادماه  21جمعه 

 عصر 14
 نام مراقب

 عرفانی فریبا 1

 متولیان سیده صباح 2 آقای صانعی نژاد 23گروه 

 سلطانیان فرحناز 3

 مصدقیان جوشقانی محمد 4

 خراسانی زاده محمدحسین 5 آقای ناظمی 24گروه 

 موسوی سیدعبدالرسول 6

 حق جو فرزاد 7
 همتی راد فرزانه 8 آقای رئیسی 25گروه 

 شهریاری عباس 9

 کریمی مرآت 10
 بهوند یوسفی محمد مهدی 11 خادمآقای  26گروه 

 عظیمی جواد 12

 مطیری سوره اصل معصومه 13
 مشتاقی محسن 14 آقای عباسیان 27گروه 

 گیو علی 15

 بهمنی فائزه 16
 رضوانی زهره 17 آقای انتظام 28گروه 

 سید ناری طاهره سادات 18

 بابائی محمدرضا 19
 حاجی علوزرنق اشرف 20 خانم مسافرچی 29گروه 

 امیری شهرام 21

 رهبر مهدی 22
 ضیائی محمدجواد 23 خانم حسین زاده 30گروه 

 قهرمانی رویا 24

 31گروه  شریفی دولت آبادی داود 25

 

 آقای عامری

 
 عبدی قهرودی ریحانه 26

 حجتی احمد 27

 نادری مژگان 28
 مزرعه نوطباطبایی  فاطمه 29 آقای گلی 32گروه 

30   
 

 


