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فاطمهعبدیمراد1701399/04/2310:3032تاری    خعکایسجهان8100

ی8423 فپور3521399/04/2310:3014تجزیهوتحلیلونقدآثارهنر شیواشر

اتفنر8514 ر نرجسروشن3451399/04/2310:3022تجهن 

وبهداشتمحیطکار5530 ویخامنه1421399/04/2312:0031ایمنر محمدپن 

وبهداشتمحیطکار5530 ویخامنه1431399/04/2312:0020ایمنر محمدپن 

مریمسیدآبادیمقدم1711399/04/2312:0012رویکردهاینویندرعکایسمعارصجهان13430

مریمسیدآبادیمقدم1721399/04/2312:0012رویکردهاینویندرعکایسمعارصجهان13430

دیسازمان25623 عظییم5691399/04/2312:0022مدیریتراهنر امن 

8416
ر
دستگایهایران یقر501399/04/2313:3031تجزیهوتحلیلموسیقی شر ر حسنامی  امن 

8416
ر
دستگایهایران یقر511399/04/2313:3022تجزیهوتحلیلموسیقی شر ر حسنامی  امن 

27898
ر
وی11371399/04/2313:3025هارمون مسعودپن 

27898
ر
الیاسدژآهنگ12461399/04/2313:3020هارمون

ودرام11491 ر مژگانرضائیان2651399/04/2315:0027خاستگاهآیی 

نرجسروشن5871399/04/2315:0022مخاطبشنایس25097

ق28357 روزاخلییل2591399/04/2315:0028تاری    خنمایشدرشر

محمدآذروش5881399/04/2316:3019آواشنایسلهجههایمتداول94

محمدآذروش5891399/04/2316:3016آواشنایسلهجههایمتداول94

8309
ی
361399/04/2316:3015تبلیغاتفرهنگ

ی
زیدعون هادیالنر

سحرمحمدیان3051399/04/2316:3018ترجمهمتونساده8910

سمیهزکوةروشندل9311399/04/2316:3012رسانهشنایس12748

8241399/04/2316:3012زبانشنایس13755
ر
مهدختشاجیاناردستان

عیلکیال5321399/04/2318:0027شبکههایاجتمایع15219

381399/04/2318:0013فناورینوینارتبایط18957
ی
زیدعون هادیالنر

نظریموسیقی24707
ر
کلخوران921399/04/2318:0034مبان

ر
بابکمیالن

نظریموسیقی24707
ر
کلخوران9211399/04/2318:002مبان

ر
بابکمیالن

نظریموسیقی24707
ر
10191399/04/2318:0024مبان

ر
هادیرحمان

ی25847 متینهمقدم5531399/04/259:0014مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

ی25847 متینهمقدم55311399/04/259:003مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

عمویم221310 شادیرستگاران2621399/04/259:0035زبانخارجر

عمویم221310 شادیرستگاران2631399/04/259:0019زبانخارجر

عمویم221310 سحرمحمدیان3061399/04/259:0035زبانخارجر

عمویم221310 شادیرستگاران10061399/04/259:0031زبانخارجر

ی25847 عیلکیال5331399/04/2510:3010مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

27901
ر
کلخوران2931399/04/2510:3016هارمون

ر
بابکمیالن

عمویم28108
ی
8341399/04/2510:3022هماهنگ

ی
رضامحمدبابان

عمویم28108
ی
نکیساهدایتزاده12071399/04/2510:3014هماهنگ

عمویم221310 افاسکونی5031399/04/2510:3037زبانخارجر مرضیهساداتاعنی

عمویم221310 افاسکونی5041399/04/2510:3035زبانخارجر مرضیهساداتاعنی



وعامتحانتاری    خامتحانگروهدرسنامدرسکددرس مدرستعداددانشجویانساعتشر
ی
نامخانوادگ

ی25847 صغریسهرابیان10271399/04/2512:0025مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

ی25847 صغریسهرابیان10281399/04/2512:0038مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

عمویم221310 محمدباقرقاسمزاده6091399/04/2512:0033زبانخارجر

عمویم221310 محمدباقرقاسمزاده6101399/04/2512:0033زبانخارجر

ی25847 حسنعمیدی431399/04/2513:3036مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

ی25847 ریحانهساداتآقاسیدآقا8531399/04/2513:3016مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

ی25847 ریحانهساداتآقاسیدآقا8541399/04/2513:3024مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

سولمازحشمنی3331399/04/2513:3013نظریههایارتباطجمیع27355

عمویم221310 آرزوعبایسمبارکآبادی671399/04/2513:3034زبانخارجر

ی25847 زاده4531399/04/2515:0035مدیریتمراکزوسازمانهایهنر ضاغنر علن 

ی25847 گالویژبولوردی9771399/04/2515:0036مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

ی25847 آزادهگودرزی10251399/04/2515:0030مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

عمویم221310 ملوکحاتیمپور5021399/04/2515:0026زبانخارجر

ی25847 عابدینعابدیزاده4051399/04/2516:3025مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

ی25847 عابدینعابدیزاده4061399/04/2516:3022مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

ی25847 مجیدپارسانهاد5551399/04/2516:3031مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

ی25847 مژگاناسدیان10261399/04/2516:3027مدیریتمراکزوسازمانهایهنر

عمویم221310 زاده7111399/04/2516:3023زبانخارجر
ی
مرضیهرضان

عمویم221310 فاطمهالیقی4601399/04/2518:0021زبانخارجر

عمویم221310 فاطمهالیقی4611399/04/2518:0038زبانخارجر

عمویم221310 فاطمهالیقی4621399/04/2518:0027زبانخارجر

عمویم221310 همایونتقوی8651399/04/2518:0011زبانخارجر امن 

عمویم221310 همایونتقوی10051399/04/2518:0025زبانخارجر امن 

باچهرهمللونژادهایمحتلف1652 نرجسروشن5821399/04/2810:3018آشنانی

12016
ی
ملوکحاتیمپور5011399/04/2810:309دستورزبانمقدمان

گرافیک24601
ر
مهدیحبینر621399/04/2810:3011مبان

نواجدرتدوینفیلم26233 نرجسروشن5361399/04/2810:3017موسیقی

فردادصفاخو4681399/04/2810:3020سبکهاوشیوههایاجرا28358

فردادصفاخو4691399/04/2810:3034سبکهاوشیوههایاجرا28358

باتصانیفقدیمایران1622 سمیهرضانی8611399/04/2812:0030آشنانی

معارص15768 نفیسهحسینیانیگانه7181399/04/2812:006شناختوتحلیلموسیقی

معارص15768 نکیساهدایتزاده7191399/04/2812:0028شناختوتحلیلموسیقی

معارص15768 محمدرضااروجر9751399/04/2812:0023شناختوتحلیلموسیقی

معارص15768 نکیساهدایتزاده97511399/04/2812:0017شناختوتحلیلموسیقی

ر18441 منصورحقی11981399/04/2813:3011فرموآنالن 

ر18441 منصورحقی11991399/04/2813:3022فرموآنالن 

ر18441 احسانصبوج13671399/04/2813:3019فرموآنالن 

ایران24660 موسیقی
ر
سلمانسالک3001399/04/2813:3032مبان
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ایران24660 موسیقی
ر
سلمانسالک3011399/04/2813:3033مبان

24715
ر
هارمون

ر
2551399/04/2815:0030مبان

ر
هادیرحمان

24715
ر
هارمون

ر
داودخلییل8261399/04/2815:0016مبان

24715
ر
هارمون

ر
منصورحقی8271399/04/2815:0025مبان

24715
ر
هارمون

ر
اشعاری8331399/04/2815:0020مبان امن 

24715
ر
هارمون

ر
منصورحقی12401399/04/2815:007مبان

محمدرضااروجر441399/04/2816:3026اصولنگارش4913

زاده4521399/04/2816:3027عکسورسانه17384 ضاغنر علن 

افروزصفانی281399/04/2816:3017کاربردموضویعاصطالحاتدرترجمه20092

افروزصفانی291399/04/2816:3017کاربردموضویعاصطالحاتدرترجمه20092

شهریارآریافر641399/04/2816:3012هندسهنقوش28165

عیلکیال5291399/04/2818:0013چاپونشر10555

نوییس11642 حسنعمیدی4411399/04/2818:0023خنر

لیالملتجر8061399/04/2818:0022زبانتخصیص13584

لیالملتجر8071399/04/2818:0027زبانتخصیص13584

16278
ر
سمیهزکوةروشندل9331399/04/2818:0018شیوههایاطالعرسان

ایران1694 بارساالتکهنموسیقی یعنی8711399/04/299:0015آشنانی احمدیشر من  ر سیدمحمدامی 

ایران1694 بارساالتکهنموسیقی حمیدرضاحسنپور87111399/04/299:0021آشنانی

ایران1674 بادستگاههایموسیقی اشعاری8311399/04/2910:3024آشنانی امن 

18453
ر
جهان کاوهجودت1661399/04/2910:3031فرمدرموسیقی

18453
ر
جهان کاوهجودت1671399/04/2910:3030فرمدرموسیقی

چراغتچه331399/04/2912:0015ادبیاتمعارصایرانوجهان3104
ر
اکرمقربان

شیمااسدی3551399/04/2912:0018ادبیاتمعارصایرانوجهان3104

فریباعابدیننژاد4081399/04/2912:0015ادبیاتمعارصایرانوجهان3104

لیالمحمدیبخش5431399/04/2912:0013ادبیاتمعارصایرانوجهان3104

عزتالهجامیعندوشن1521399/04/2912:0016برنامهریزیومدیریتتولید6574

برنامهریزیوتولید24196
ر
عزتالهجامیعندوشن1551399/04/2912:0033مبان

عزتالهجامیعندوشن1531399/04/2913:3013شناختعواملتولید15865

عزتالهجامیعندوشن1541399/04/2913:3021شناختعواملتولید15865

پوان22883 منصورحقی2001399/04/2913:3017کننی

پوان22883 احسانصبوج3681399/04/2913:3030کننی

پوان22883 احسانصبوج3691399/04/2913:3019کننی

مناطقونواجایران1992 باموسیقی 21399/04/2915:0030آشنانی
ر
فرهادابراهیمخان

مناطقونواجایران1992 باموسیقی یعنی8721399/04/2915:0010آشنانی احمدیشر من  ر سیدمحمدامی 

مناطقونواجایران1992 باموسیقی یقر9371399/04/2915:0035آشنانی شر ر حسنامی  امن 

زاده4461399/04/2915:0030اصولوفنونمصاحبه4471 ضاغنر علن 

فردادصفاخو3431399/04/2916:309آرشیوسازی201

فردادصفاخو3441399/04/2916:3025آرشیوسازی201
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عابدینعابدیزاده4001399/04/2916:3013ارتباطاتسیایس3162

دراسالم3643
ی
آزادهطاعنی9681399/04/2916:3016اصولآراستگ

12015
ی
شبنمجعفری3501399/04/2916:3016دستورزبانمقدمان

25846
ی
سولمازحشمنی3321399/04/2916:3024مدیریتمراکزوسازمانهایفرهنگ

3137
ر
ریحانهساداتعلویانخلیلآباد2781399/04/2918:0011ارتباطاتانسان

اسیون3393 طویس23941399/04/2918:0019ارکسنی محمدنیماخواجهنصن 

14382
ی
عیلکیال5301399/04/2918:0018سازمانهاومراکزفرهنگ

اعمرضا8681399/04/2918:0016کاربرداصطالحاتدرترجمه19580 مینی

25846
ی
مجیدپارسانهاد5581399/04/2918:0019مدیریتمراکزوسازمانهایفرهنگ

25846
ی
مجیدپارسانهاد5591399/04/2918:0019مدیریتمراکزوسازمانهایفرهنگ

هاینماییسر2086 باهنر معماریجعفری8031399/04/309:0028آشنانی ر حسی 

کیوانخلیلنژاد2351399/04/309:0011تاری    خگرافیک8123

نرجسروشن5851399/04/309:0017سبکهایمختلفنماییسر14541

وزبخت8411399/04/3010:3034تاری    خسینمایمستندایران8090 مهرانفن 

وزبخت8421399/04/3010:304تاری    خسینمایمستندایران8090 مهرانفن 

وزبخت8431399/04/3010:3020سینمایمستندایران15173 مهرانفن 

مژگانرضائیان2661399/04/3010:3030شناختسینما28349

جهان8181 کیوانخلیلنژاد2361399/04/3012:0023تاری    خهنر

جهان8181 کیوانخلیلنژاد2371399/04/3012:0020تاری    خهنر

مژگانرضائیان2611399/04/3012:0034تاری    خنمایشدرغرب28356

روزاخلییل2641399/04/3012:0021تاری    خنمایشدرغرب28356

زانی2281399/04/3013:3020تاری    خنمایشدرایران8162 هساداتمن  نن 

محمدطیبطاهر5941399/04/3013:3029تاری    خنمایشدرایران8162

محمدطیبطاهر5951399/04/3013:3030تاری    خنمایشدرایران8162

محمدهادیابری7061399/04/3015:0028ارتباطتصویری3196

ترجمه4636
ر
آتناپوشنه661399/04/3015:0011اصولومبان

افروزصفانی271399/04/3015:0029خواندنودرکمفاهیمپیشمتوسطه11618

شبنمجعفری3491399/04/3015:0025دستورزبانپایه12007

باموسیقی1990 محسنر8891399/04/3016:3023آشنانی ر سیدشاهی 

باموسیقی1990 محسنر8901399/04/3016:3023آشنانی ر سیدشاهی 

باموسیقی1990 محسنر8911399/04/3016:3015آشنانی ر سیدشاهی 

طباطبانی2171399/04/3016:3016تاری    خفیلممستند8113 پدرامصدرانی

عابدینعابدیزاده4041399/04/3016:3029رسانهشنایسمدوشبکههایاجتمایع12751

نرجسروشن5831399/04/319:0018تاری    خنمایشوگریمدرایران8165

ژینوسامرالیهفر2931399/04/319:0021روانشنایسشخصیت12556

سیدجوادروشن1561399/04/319:0020تحلیلنمایشنامههایواقعگرا28368

باالبراتوارفیلم1903 کریم5181399/04/3110:3017آشنانی اکنر

باالبراتوارفیلم1903 کریم5191399/04/3110:307آشنانی اکنر
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اتفنر16070 ر کریم5211399/04/3110:3019شناختموادخاموتجهن  اکنر

16244
ر
نمایشایران سیدجوادروشن1571399/04/3110:3030شیوهاجرانی

جهان1590 باتاری    خموسیقی احمدرضامحسنر81399/04/3112:0027آشنانی

نشینعبدی9081399/04/3112:0018اصولنگارش4912

نشینعبدی9091399/04/3112:0019اصولنگارش4912

اتوموادخام15766 ر کریم5201399/04/3112:0013شناختتجهن  اکنر

کریم5221399/04/3112:0010البراتوارفیلم23412 اکنر

5711399/04/3113:3012تاری    خعکایسایران8099
ر
فراهان محسنامن 

ارسطومداجگیوی9231399/04/3113:3010تاری    خعکایسایران8099

فپور80991399/04/3113:301تاری    خعکایسایران8099 شیواشر

کتایونپالسعیدی1121399/04/3113:3020تاری    خهنر8170

محسنر3461399/04/3113:3020تاری    خهنر8170 ر سیدشاهی 

عیلمکریمنژاد6181399/04/3113:3030تحلیلنمایشنامههایواقعگرا28368 سیدامن 

پایه27904
ر
شهرامتوکیل4981399/04/3115:0033هارمون

پایه27904
ر
شهرامتوکیل4991399/04/3115:0035هارمون

پایه27904
ر
منصورحقی8281399/04/3115:0032هارمون

محمدآذروش5901399/04/3116:3016واژهشنایس3440

بانوان5435
ی
مهدیگنجر3131399/04/3116:3018امورفرهنگ

زاده4471399/04/3116:3021برنامهریزیوبودجهدرروابطعمویم6431 ضاغنر علن 

زاده4481399/04/3116:3029برنامهریزیوبودجهدرروابطعمویم6431 ضاغنر علن 

ی14225 زاده4511399/04/3116:3013سوادهنر ضاغنر علن 

وارتباطات28177 محمدهادیابری7081399/04/3116:3012هنر

سیدحمیدرضاشهیدی2081399/04/3118:0023کاربردموضویععباراتدرترجمه20093

سارهبیگدیلآذر2941399/04/3118:0025کاربردموضویععباراتدرترجمه20093

سارهبیگدیلآذر2951399/04/3118:0025کاربردموضویععباراتدرترجمه20093

عمویم28112
ی
شهرامتوکیل41511399/04/3118:0016هماهنگ

عمویم28112
ی
محمدرضااروجر42711399/04/3118:0012هماهنگ

عمویم28112
ی
سمیهرضانی48301399/04/3118:008هماهنگ

کتایونپالسعیدی1131399/05/019:0025فلسفههنر18802

کتایونپالسعیدی1141399/05/019:0025فلسفههنر18802

کتایونپالسعیدی1151399/05/019:0020فلسفههنر18802

کتایونپالسعیدی10171399/05/019:0022فلسفههنر18802

شهرامتوکیل4971399/05/0110:3032شناختموسیقی16130

فیلمنامهنوییس24514
ر
حمیددهقانپور2061399/05/0110:3014مبان

فیلمنامهنوییس24514
ر
طباطبانی3741399/05/0110:3031مبان پدرامصدرانی

ایران8138 نکیساهدایتزاده28761399/05/0112:0016تاری    خموسیقی

ایران8138 نکیساهدایتزاده287611399/05/0112:0021تاری    خموسیقی

فرحصدری4641399/05/0112:0027روانشنایسعمویم12569



وعامتحانتاری    خامتحانگروهدرسنامدرسکددرس مدرستعداددانشجویانساعتشر
ی
نامخانوادگ

فریداصفائیان4831399/05/0112:0025شخصیتپردازیوتیپسازی15288

شخصیتشنایس24426
ر
فردادصفاخو4711399/05/0113:3023مبان

شخصیتشنایس24426
ر
عیلمکریمنژاد7001399/05/0113:3029مبان سیدامن 

شخصیتشنایس24426
ر
عیلمکریمنژاد7011399/05/0113:3029مبان سیدامن 

سپایس8781399/05/0115:0019اصولتدوین3946 سهرابمن  من 

آتناپوشنه651399/05/0115:0025اصولوروشترجمهپایه4182

روزاخلییل1501399/05/0115:0031شناختساختارفیلموشیال15819

بانقوشسننی2047 نفیسهحسینیانیگانه1941399/05/0116:3013آشنانی

فردادصفاخو4661399/05/0116:3017تاری    خسینما8079

محمدطیبطاهر5931399/05/0116:3021تاری    خسینما8079

محسنر3471399/05/0116:3020فلسفههنر18802 ر سیدشاهی 

محسنر3481399/05/0116:3013فلسفههنر18802 ر سیدشاهی 

24479
ی
عکایسرنگ

ر
آزادهطاعنی4351399/05/0116:3021(آنالوگودیجیتال)مبان

زانی5471399/05/0118:0026ویراستاریوصفحهآرانی12245 لیالمن 

زانی5481399/05/0118:0026ویراستاریوصفحهآرانی12245 لیالمن 

نداکاظیمیزدی5081399/05/0118:0018دیدنوتحلیلنمایش28354

عیلمکریمنژاد6191399/05/0118:0034دیدنوتحلیلنمایش28354 سیدامن 

نرگسکرییم9021399/05/049:0017شییمکاربردیدرگریم15556

27899
ر
وی11361399/05/049:0030هارمون مسعودپن 

27899
ر
داودخلییل18291399/05/049:0015هارمون

27902
ر
شهرامتوکیل32751399/05/0410:3027هارمون

27902
ر
35171399/05/0410:3032هارمون

ر
فرهادابراهیمخان

عمویم28111
ی
وی31401399/05/0410:3027هماهنگ مسعودپن 

عمویم28111
ی
وی31411399/05/0410:3012هماهنگ مسعودپن 

ها17283 ر عیلاصغرمحمدزادهفریزهندی4291399/05/0412:0022عدیسهاولنر

ها17283 ر گالویژبولوردی4301399/05/0412:0018عدیسهاولنر

27900
ر
وی21381399/05/0412:0029هارمون مسعودپن 

27900
ر
وی21391399/05/0412:0018هارمون مسعودپن 

حمیددهقانپور2051399/05/0413:3021سبکهایسینمانی14536

طباطبانی3731399/05/0413:3032سبکهایسینمانی14536 پدرامصدرانی

جعفرصالج3631399/05/0413:3022شعروموسیقی15323

یعنی8731399/05/0413:3021شعروموسیقی15323 احمدیشر من  ر سیدمحمدامی 

371399/05/0415:0027شیوههایاقناعوتبلیغ16279
ی
زیدعون هادیالنر

تدوین24239
ر
زاد8181399/05/0415:0015مبان صهبامنن 

تدوین24239
ر
زاد8191399/05/0415:0030مبان صهبامنن 

تدوین24239
ر
سپایس8801399/05/0415:0011مبان سهرابمن  من 

تدوین24239
ر
سپایس8811399/05/0415:0018مبان سهرابمن  من 

18464
ر
ایران سلمانسالک2991399/05/0416:3029فرمموسیقی



وعامتحانتاری    خامتحانگروهدرسنامدرسکددرس مدرستعداددانشجویانساعتشر
ی
نامخانوادگ

391399/05/0416:3023نظرسنجر27343
ی
زیدعون هادیالنر

401399/05/0416:3013نظرسنجر27343
ی
زیدعون هادیالنر

411399/05/0416:3018نظرسنجر27343
ی
زیدعون هادیالنر

ی7828 حسنعمیدی4401399/05/0418:0020پوششخنر

زهرهچکنر2871399/05/0418:0020تحلیلمقابلهای8672

8921399/05/0418:0017تحلیلمقابلهای8672
ر
نادیاسلیمان

11622
ی
اعمرضا8671399/05/0418:0017خواندنودرکمفاهیممقدمان مینی

ی14439 عیلکیال5311399/05/0418:0029سیاستخنر

جهان18467 9581399/05/0510:3015فرمموسیقی
ر
ساماصفهان

جهان18467 مرجانراغب9591399/05/0510:3010فرمموسیقی

محمدطیبطاهر5981399/05/0510:3027تحلیلنمایشنامههایکالسیکجهان28369

عیلمکریمنژاد6171399/05/0510:3029تحلیلنمایشنامههایکالسیکجهان28369 سیدامن 

جعفرصالج3601399/05/0512:0017تئوریموسیقی10106

یعنی5161399/05/0512:0013تئوریموسیقی10106 احمدیشر من  ر سیدمحمدامی 

سولمازحشمنی3261399/05/0512:0029جامعهشنایسهنر10274

سولمازحشمنی3271399/05/0512:0032جامعهشنایسهنر10274

عزیزالهآزادگان9241399/05/0513:3028شیوههاینگهداریوارائهعکس16316

جهان18473 طویس33961399/05/0513:3027فرمموسیقی محمدنیماخواجهنصن 

جهان18473 طویس33971399/05/0513:3022فرمموسیقی محمدنیماخواجهنصن 

نداکاظیمیزدی5091399/05/0513:3026فرهنگعامه18506

ریحانهساداتعلویانخلیلآباد9301399/05/0515:006افکارعمویم5005

عیلاصغرمحمدزادهفریزهندی4311399/05/0515:0025کادربندیفیلم19407

عیلاصغرمحمدزادهفریزهندی4321399/05/0515:0011کادربندیفیلم19407

محمدرضااروجر461399/05/0515:0019متونتخصیص24913

فیلم26229 شهرامتوکیل5341399/05/0515:0020موسیقی

فیلم26229 شهرامتوکیل5351399/05/0515:0016موسیقی

جهان8146 وهاببهرایم91399/05/0516:3023تاقرنبیستم-تاری    خموسیقی

ژینوسامرالیهفر2921399/05/0516:3012روانشنایساجتمایع12467

سولمازحشمنی3281399/05/0516:3025روانشنایساجتمایع12467

سمیهزکوةروشندل9351399/05/0516:3023فنوناقناعوتبلیغدرعکایس19009

سحرمحمدیان3071399/05/0516:3012کاربردموضویعواژگاندرمکالمه20090

حسنجوادی1581399/05/0518:0020تاری    خفلسفه8112

حسنجوادی1591399/05/0518:0014تاری    خفلسفه8112

3581399/05/0518:0022تاری    خفلسفه8112
ر
رضاحسنخان

3591399/05/0518:0026تاری    خفلسفه8112
ر
رضاحسنخان

مژگانرضائیان7821399/05/069:0027عواملموثربرگریم17245

گلنوشعطار841399/05/069:0024هندسهمناظرومرایا28158

ایران18466 لو22271399/05/0610:3022فرمموسیقی احسانخضر



وعامتحانتاری    خامتحانگروهدرسنامدرسکددرس مدرستعداددانشجویانساعتشر
ی
نامخانوادگ

جهان18471 کاوهجودت21681399/05/0610:3022فرمموسیقی

جهان18471 21691399/05/0610:3025فرمموسیقی
ر
هادیرحمان

جهان18471 فپور22691399/05/0610:3024فرمموسیقی شیواشر

ایرانوجهان8177 نفیسهحسینیانیگانه1951399/05/0612:0035تاری    خهنر

ایرانوجهان8177 محمدطیبطاهر5971399/05/0612:0028تاری    خهنر

ایرانوجهان8177 نفیسهحسینیانیگانه1951951399/05/0612:005تاری    خهنر

14300
ر
سمیهرضانی3171399/05/0613:3015سازشنایسایران

14300
ر
ی3421399/05/0613:3025سازشنایسایران مهردادامن 

14300
ر
جعفرصالج3611399/05/0613:3012سازشنایسایران

14300
ر
نکیساهدایتزاده9391399/05/0613:3023سازشنایسایران

14300
ر
کتایونپالسعیدی12421399/05/0613:3022سازشنایسایران

اسیون3392 کلخوران1911399/05/0615:0012ارکسنی
ر
بابکمیالن

اسیون3392 کاوهجودت11601399/05/0615:0021ارکسنی

اسیون3392 طویس13931399/05/0615:0016ارکسنی محمدنیماخواجهنصن 

زاده4491399/05/0615:0017رسانههایتصویریوفرهنگ12758 ضاغنر علن 

ورسانه28201 محمدهادیابری7091399/05/0615:0014هنر

معارصاسالیم16156 گلنوشعطار601399/05/0616:3010شناختهنر

وزبخت8441399/05/0616:3015فیلمنامهوتحقیقدرفیلممستند18826 مهرانفن 

روانشنایس24367
ر
فرحصدری4651399/05/0616:3017مبان

زانی5461399/05/0616:3029مقالهوگزارشنوییس26434 لیالمن 

افسانهفرخپیام10321399/05/0616:3015نقدعکس27454

افسانهفرخپیام10331399/05/0616:3013نقدعکس27454

زاده4451399/05/0618:0015ارتباطبارسانه3181 ضاغنر علن 

مهدیگنجر3151399/05/0618:0025برگزاریجشنوارهها،سمینارهاونمایشگاهها6378

عیلکیال5281399/05/0618:0023برگزاریجشنوارهها،سمینارهاونمایشگاهها6378

فته11605 لیالرسویل5421399/05/0618:0019خواندنودرکمتونپیشر

فته11605 حقیقی9011399/05/0618:0018خواندنودرکمتونپیشر ر نازنی 

بابکخرمدین2161399/05/0710:3019تاری    خسینمایایرانوجهان8085

معماریجعفری8041399/05/0710:3028تاری    خسینمایایرانوجهان8085 ر حسی 

14307
ر
جهان 2531399/05/0710:3029سازشنایسموسیقی

ر
هادیرحمان

14307
ر
جهان 2541399/05/0710:3030سازشنایسموسیقی

ر
هادیرحمان

واجتمایعگریم1403
ی
حمیددهقانپور2021399/05/0712:0017آسیبشنایسفرهنگ

وجیههمحسنر9461399/05/0712:0020حقوقعکاسانوقراردادها11314

وجیههمحسنر9471399/05/0712:0010حقوقعکاسانوقراردادها11314

18450
ر
ایران یعنی8101399/05/0712:0014فرمدرموسیقی احمدیشر من  ر سیدمحمدامی 

سولمازحشمنی3291399/05/0712:0028فرهنگمردم18513

ریحانهساداتعلویانخلیلآباد9291399/05/0713:306اصولروابطعمویم4159

سمیهنیلفروشان3201399/05/0713:3025خواندنودرکمفاهیمپایه11616



وعامتحانتاری    خامتحانگروهدرسنامدرسکددرس مدرستعداددانشجویانساعتشر
ی
نامخانوادگ

ایران18465 لو12251399/05/0713:306فرمموسیقی احسانخضر

ایران18465 لو12261399/05/0713:3027فرمموسیقی احسانخضر

حمیددهقانپور2071399/05/0713:3019مکاتبونظریههایفیلممستند26593

سولمازحشمنی3231399/05/0715:0025جامعهشنایس10146

سولمازحشمنی3241399/05/0715:0026جامعهشنایس10146

سولمازحشمنی3251399/05/0715:009جامعهشنایس10146

عابدینعابدیزاده9981399/05/0715:0025جامعهشنایس10146

10248
ی
عابدینعابدیزاده4031399/05/0715:0012جامعهشنایسفرهنگ

رفعنی4391399/05/0716:3016وبالگنوییس6792 امن 

ر18442 210151399/05/0716:309فرموآنالن 
ر
هادیرحمان

ر18442 گلنوشعطار210161399/05/0716:3015فرموآنالن 

اپون22882 الیاسدژآهنگ2451399/05/0716:3011کننی

اپون22882 الیاسدژآهنگ2471399/05/0716:3010کننی

اپون22882 یقر2701399/05/0716:3013کننی شر ر حسنامی  امن 

افروزصفانی301399/05/0716:3012متونادنر24895

داودخلییل9911399/05/089:0019برریسوشناختآثارعکایس6281

داودخلییل9921399/05/089:0024برریسوشناختآثارعکایس6281

روزاخلییل1481399/05/089:0021تاری    ختدوین8016

محمدطیبطاهر5991399/05/089:0022سبکهاینماییسر14544

یکصوت18591 ر عزیزالهآزادگان761399/05/0810:3030فن 

صوتشنایس24434
ر
عزیزالهآزادگان771399/05/0810:3035مبان

صوتشنایس24434
ر
عزیزالهآزادگان781399/05/0810:3035مبان

اسیون3391 2511399/05/0812:0026ارکسنی
ر
هادیرحمان

اسیون3391 اشعاری4961399/05/0812:0027ارکسنی امن 

محمدطیبطاهر5961399/05/0812:0019تاری    خهنر8169

14299
ر
جعفرصالج3621399/05/0812:0021سازشنایسایران

14299
ر
وی10361399/05/0812:008سازشنایسایران مسعودپن 

عیلکیال5271399/05/0813:306اصولارتباطجمیع3733

عظییم5681399/05/0813:3019سازمانهایمردمنهاد14386 امن 

ارتباطجمیع24077
ر
فرحصدری9361399/05/0813:3022مبان

27901
ر
سمیهرضانی2551399/05/0813:3011هارمون

27901
ر
احسانصبوج23721399/05/0813:3035هارمون

27901
ر
فپور237211399/05/0813:307هارمون شیواشر

حمیددهقانپور2031399/05/0815:0025دیدنوتحلیلفیلم11917

حمیددهقانپور2041399/05/0815:0027دیدنوتحلیلفیلم11917

مریمسیدآبادیمقدم971399/05/0815:0027سوادرسانهای14224

سمیهزکوةروشندل9321399/05/0815:0021سوادرسانهای14224

آرزوعبایسمبارکآبادی681399/05/0816:3017فرهنگملل18517



وعامتحانتاری    خامتحانگروهدرسنامدرسکددرس مدرستعداددانشجویانساعتشر
ی
نامخانوادگ

آرزوعبایسمبارکآبادی691399/05/0816:3018فرهنگملل18517

پوان22885 منصورحقی210381399/05/0816:3017کننی

پوان22885 سمیهرضانی210391399/05/0816:309کننی

روابطعمویم24362
ر
ریحانهساداتعلویانخلیلآباد2791399/05/0816:3022مبان

چراغتچه311399/05/099:0035ادبیاتکهنایرانوجهان3100
ر
اکرمقربان

چراغتچه321399/05/099:0024ادبیاتکهنایرانوجهان3100
ر
اکرمقربان

فریباعابدیننژاد4071399/05/099:0025ادبیاتکهنایرانوجهان3100

ایران10107 یقر8771399/05/0910:3017تئوریموسیقی شر ر حسنامی  امن 

ایران10107 مرجانراغب87711399/05/0910:3020تئوریموسیقی

افسانهفرخپیام1091399/05/0910:3030عکسونوشتار17385

افسانهفرخپیام1101399/05/0910:3029عکسونوشتار17385

جهان8147 احمدرضامحسنر101399/05/0912:0029قرنمعارص-تاری    خموسیقی

جهان8147 احمدرضامحسنر111399/05/0912:0030قرنمعارص-تاری    خموسیقی

جهان8147 احمدرضامحسنر121399/05/0912:0030قرنمعارص-تاری    خموسیقی

بااصولاقناعوتبلیغ1488 نیا8081399/05/0913:3017آشنانی
ی
مسعودملکون

زهرازاهدی2961399/05/0913:3011اصولوروشهایترجمه4196

ایران8173 نداکاظیمیزدی5071399/05/0913:3023تاری    خهنر

شنایس13502 معماریجعفری8051399/05/0913:3012زیبانی ر حسی 

شنایس13505 نیا7131399/05/0913:3012زیبانی
ی
مسعودملکون

شنایس13505 نیا7141399/05/0913:3011زیبانی
ی
مسعودملکون

عابدینعابدیزاده4021399/05/0915:0013تحوالتاجتمایعایرانمعارص8586

پوان22884 منصورحقی12011399/05/0915:009کننی

پوان22884 احسانصبوج13701399/05/0915:0024کننی

تصویربرداری24252
ر
عیلاصغرمحمدزادهفریزهندی4341399/05/0915:0010مبان

تصویربرداری24252
ر
9071399/05/0915:0033مبان

ی
زیدعون هادیالنر

ورسانهای11319
ی
سمیهزکوةروشندل1931399/05/0916:3013حقوقفرهنگ

آزیتاسعیدی791399/05/0916:3023شیوهنگارشدرروابطعمویم16266

آزیتاسعیدی801399/05/0916:3013شیوهنگارشدرروابطعمویم16266

آرزوعبایسمبارکآبادی701399/05/0916:3023فنونبرقراریارتباط19013

فنونچاپ24529
ر
شهریارآریافر831399/05/0916:3014مبان

عظییم981399/05/0916:3013مخاطبشنایس25093 امن 

ایران1588 باتاری    خموسیقی 11399/05/0918:0018آشنانی
ر
فرهادابراهیمخان

ایران1588 باتاری    خموسیقی نکیساهدایتزاده2481399/05/0918:0025آشنانی

ایران1588 باتاری    خموسیقی مرجانراغب2491399/05/0918:0017آشنانی

ایران1588 باتاری    خموسیقی مرجانراغب2501399/05/0918:0025آشنانی

ایران1588 باتاری    خموسیقی حمیدرضاحسنپور12441399/05/0918:0019آشنانی

225114
ر
محمدی10791399/05/109:0034تربیتبدن مرتیصر

225114
ر
محمدی10861399/05/109:0016تربیتبدن مرتیصر



وعامتحانتاری    خامتحانگروهدرسنامدرسکددرس مدرستعداددانشجویانساعتشر
ی
نامخانوادگ

225114
ر
محمدی10971399/05/109:0036تربیتبدن مرتیصر

225114
ر
محمدی10601399/05/1010:308تربیتبدن مرتیصر

225114
ر
محمدی10621399/05/1010:3040تربیتبدن مرتیصر

225114
ر
محمدی10841399/05/1010:3028تربیتبدن مرتیصر

225114
ر
لیالشتینی10681399/05/1012:0032تربیتبدن

225114
ر
لیالشتینی10781399/05/1012:0027تربیتبدن

225114
ر
لیالشتینی11621399/05/1012:0034تربیتبدن

225114
ر
لیالشتینی10491399/05/1013:3020تربیتبدن

225114
ر
لیالشتینی10561399/05/1013:304تربیتبدن

225114
ر
لیالشتینی10611399/05/1013:3023تربیتبدن

225114
ر
لیالشتینی10631399/05/1013:301تربیتبدن

225114
ر
لیالشتینی10851399/05/1013:306تربیتبدن

لییلحسینر111341399/05/1015:0020ورزش323115

لییلحسینر111461399/05/1015:0016ورزش323115

لییلحسینر111521399/05/1015:0037ورزش323115

لییلحسینر111541399/05/1015:0026ورزش323115

محمدی111101399/05/1016:3023ورزش323115 مرتیصر

محمدی111191399/05/1016:3039ورزش323115 مرتیصر

محمدی111161399/05/1018:0013ورزش323115 مرتیصر

محمدی111321399/05/1018:0025ورزش323115 مرتیصر

محمدی111411399/05/1018:0031ورزش323115 مرتیصر

کسبوکار26971 ر گالویژبولوردی269711399/05/1112:006مهارتهاوقوانی 

محمدمهدوینیا221399/05/1115:007دانشخانوادهوجمعیت221114

اسماعیلزاریعکوشا231399/05/1115:0022دانشخانوادهوجمعیت221114

241399/05/1115:0018دانشخانوادهوجمعیت221114
ر
آران

ر
فساداتفرویع اشر

251399/05/1115:0023دانشخانوادهوجمعیت221114
ر
آران

ر
فساداتفرویع اشر

اسماعیلزاریعکوشا10011399/05/1115:0035دانشخانوادهوجمعیت221114

اسماعیلزاریعکوشا10021399/05/1115:0030دانشخانوادهوجمعیت221114

10031399/05/1115:0034دانشخانوادهوجمعیت221114
ر
آران

ر
فساداتفرویع اشر

10041399/05/1115:007دانشخانوادهوجمعیت221114
ر
آران

ر
فساداتفرویع اشر

مجیدقاسیمخلعت4931399/05/129:0027اصولوفنونمذاکره4457

مجیدقاسیمخلعت4941399/05/129:0031اصولوفنونمذاکره4457

مجیدقاسیمخلعت4951399/05/129:0029اصولوفنونمذاکره4457

گالویژبولوردی471399/05/1210:3035اصولوفنونمذاکره4457

متینهمقدم5501399/05/1210:3016اصولوفنونمذاکره4457

متینهمقدم5511399/05/1210:3022اصولوفنونمذاکره4457

متینهمقدم55011399/05/1210:305اصولوفنونمذاکره4457

دادخواهدستجردی11901399/05/1212:0039اندیشهاسالیم221201 ر حسی 



وعامتحانتاری    خامتحانگروهدرسنامدرسکددرس مدرستعداددانشجویانساعتشر
ی
نامخانوادگ

دادخواهدستجردی11911399/05/1212:0036اندیشهاسالیم221201 ر حسی 

اللهیارلو12841399/05/1212:0031اندیشهاسالیم221201
ی
سیدهزهرامینان

اللهیارلو12851399/05/1212:0040اندیشهاسالیم221201
ی
سیدهزهرامینان

فاطمهاحمدی14541399/05/1212:0039اندیشهاسالیم221201

فاطمهاحمدی19601399/05/1212:0037اندیشهاسالیم221201

19691399/05/1212:0040اندیشهاسالیم221201
ر
زهرهشاهوران

19701399/05/1212:0038اندیشهاسالیم221201
ر
زهرهشاهوران

عفتملکیان197011399/05/1212:0019اندیشهاسالیم221201

عفتملکیان19609601399/05/1212:002اندیشهاسالیم221201

حسنعمیدی421399/05/1215:0035اخالقحرفهای3028

دادخواهدستجردی1891399/05/1215:0028اخالقحرفهای3028 ر حسی 

متینهمقدم5491399/05/1215:0033اخالقحرفهای3028

5601399/05/1215:0040اخالقحرفهای3028
ر
مجیدفراهان

حسنعمیدی9611399/05/1215:0034اخالقحرفهای3028

فاطمهجواهری9621399/05/1215:0037اخالقحرفهای3028

فاطمهجواهری9631399/05/1215:0031اخالقحرفهای3028

فرشتهقلعهآقابابانی9641399/05/1215:0032اخالقحرفهای3028

سارابیکمحمدی9651399/05/1215:0030اخالقحرفهای3028

حسنعمیدی9661399/05/1215:0037اخالقحرفهای3028

سارابیکمحمدی9671399/05/1215:0031اخالقحرفهای3028

صغریسهرابیان10341399/05/1215:0028اخالقحرفهای3028

موضویعقرآن321211 2801399/05/1312:0030تفسن 
ر
زهراسبحان

موضویعقرآن321211 2811399/05/1312:0038تفسن 
ر
زهراسبحان

موضویعقرآن321211 2821399/05/1312:0032تفسن 
ر
زهراسبحان

موضویعقرآن321211 2831399/05/1312:0031تفسن 
ر
زهراسبحان

موضویعقرآن321211 5121399/05/1312:0026تفسن 
ر
کامرانآقاجان

موضویعقرآن321211 5131399/05/1312:0027تفسن 
ر
کامرانآقاجان

موضویعقرآن321211 5141399/05/1312:0010تفسن 
ر
کامرانآقاجان

موضویعقرآن321211 5151399/05/1312:0026تفسن 
ر
کامرانآقاجان

موضویعقرآن321211 هدیسنوبری9401399/05/1312:0036تفسن 

موضویعقرآن321211 هدیسنوبری9411399/05/1312:0020تفسن 

موضویعقرآن321211 همامسعودی9421399/05/1312:0019تفسن 

موضویعقرآن321211 همامسعودی9431399/05/1312:0019تفسن 

موضویعقرآن321211 فرشتهسقا9451399/05/1312:0019تفسن 

موضویعقرآن321211 مرضیهکریم9971399/05/1312:0029تفسن 

3081399/05/1315:0040خالقیتدرهنر11820
ی
نوق سعیدهپورحسینر

3091399/05/1315:0035خالقیتدرهنر11820
ی
نوق سعیدهپورحسینر

3101399/05/1315:0037خالقیتدرهنر11820
ی
نوق سعیدهپورحسینر



وعامتحانتاری    خامتحانگروهدرسنامدرسکددرس مدرستعداددانشجویانساعتشر
ی
نامخانوادگ

فپور3531399/05/1315:0040خالقیتدرهنر11820 شیواشر

فپور3541399/05/1315:0039خالقیتدرهنر11820 شیواشر

گالویژبولوردی10001399/05/1315:0040خالقیتدرهنر11820

کتایونپالسعیدی12431399/05/1315:0035خالقیتدرهنر11820

سانازخوشحساب3031399/05/149:0035فاریس221309

سانازخوشحساب3041399/05/149:0027فاریس221309

سانازخوشحساب10111399/05/149:0026فاریس221309

سانازخوشحساب3021399/05/1410:3025فاریس221309

سانازخوشحساب10121399/05/1410:3039فاریس221309

چراغتچه341399/05/1412:0025فاریس221309
ر
اکرمقربان

چراغتچه351399/05/1412:0015فاریس221309
ر
اکرمقربان

چراغتچه811399/05/1412:0010فاریس221309
ر
اکرمقربان

یرز51399/05/1412:0016انقالباسالیمایران321205 فاطمهامن 

یرز61399/05/1412:0010انقالباسالیمایران321205 راضیهامن 

یرز71399/05/1412:0032انقالباسالیمایران321205 راضیهامن 

9161399/05/1412:0039انقالباسالیمایران321205
ر
جوزان نیکورضانی

9171399/05/1412:0039انقالباسالیمایران321205
ر
جوزان نیکورضانی

9181399/05/1412:0030انقالباسالیمایران321205
ر
جوزان نیکورضانی

9191399/05/1412:0032انقالباسالیمایران321205
ر
جوزان نیکورضانی

9201399/05/1412:0021انقالباسالیمایران321205
ر
جوزان نیکورضانی

یرز9881399/05/1412:0040انقالباسالیمایران321205 فاطمهامن 

شیمااسدی3561399/05/1413:3011فاریس221309

شیمااسدی3571399/05/1413:3014فاریس221309

شیمااسدی10131399/05/1413:3027فاریس221309

شیمااسدی10141399/05/1413:3012فاریس221309

فاطمهابراهییمحیدرلو491399/05/1415:0030مدیریتکسبوکاروبهرهوری25757

مجیدپارسانهاد5561399/05/1415:0028مدیریتکسبوکاروبهرهوری25757

مجیدپارسانهاد5571399/05/1415:0023مدیریتکسبوکاروبهرهوری25757

5631399/05/1415:0022مدیریتکسبوکاروبهرهوری25757
ر
مجیدفراهان

5641399/05/1415:0038مدیریتکسبوکاروبهرهوری25757
ر
مجیدفراهان

حسنعمیدی10211399/05/1415:0034مدیریتکسبوکاروبهرهوری25757

محمدرضاالهیانفر10221399/05/1415:0040مدیریتکسبوکاروبهرهوری25757

اقانجقر10231399/05/1415:0033مدیریتکسبوکاروبهرهوری25757 ر نوشی 

صغریسهرابیان10241399/05/1415:0022مدیریتکسبوکاروبهرهوری25757

زانی821399/05/1416:3024فاریس221309 لیالمن 

زانی5441399/05/1416:3030فاریس221309 لیالمن 

زانی5451399/05/1416:3024فاریس221309 لیالمن 

مطهری8821399/05/1418:0027فاریس221309 مریممن 



وعامتحانتاری    خامتحانگروهدرسنامدرسکددرس مدرستعداددانشجویانساعتشر
ی
نامخانوادگ

مطهری8831399/05/1418:0014فاریس221309 مریممن 

مطهری8841399/05/1418:0028فاریس221309 مریممن 

مطهری8851399/05/1418:0022فاریس221309 مریممن 

ر261399/05/1512:0039کارآفرینر19411 بوسجی 
ر
اصغرایمان

فاطمهابراهییمحیدرلو481399/05/1512:0021کارآفرینر19411

سولمازحشمنی3311399/05/1512:0029کارآفرینر19411

ر4251399/05/1512:0032کارآفرینر19411 بوسجی 
ر
اصغرایمان

متینهمقدم5521399/05/1512:0012کارآفرینر19411

5611399/05/1512:0023کارآفرینر19411
ر
مجیدفراهان

5621399/05/1512:0025کارآفرینر19411
ر
مجیدفراهان

بهنام1071399/05/1512:0031تاری    ختحلییلصدراسالم321209 ر حسی 

بهنام1081399/05/1512:0039تاری    ختحلییلصدراسالم321209 ر حسی 

زینبایزدینیا2901399/05/1512:0010تاری    ختحلییلصدراسالم321209

زینبایزدینیا2911399/05/1512:0024تاری    ختحلییلصدراسالم321209

معصومهفکری8021399/05/1512:0035تاری    ختحلییلصدراسالم321209

زینبایزدینیا9941399/05/1512:0015تاری    ختحلییلصدراسالم321209

ی26983 وتصمیمگن  نادیاایزی561399/05/1515:0036مهارتهایمسئلهیانر

ی26983 وتصمیمگن  نادیاایزی571399/05/1515:0027مهارتهایمسئلهیانر

ی26983 وتصمیمگن  متینهمقدم5541399/05/1515:0030مهارتهایمسئلهیانر

ی26983 وتصمیمگن  5651399/05/1515:0032مهارتهایمسئلهیانر
ر
مجیدفراهان

ی26983 وتصمیمگن  محمدرضاالهیانفر10301399/05/1515:0039مهارتهایمسئلهیانر

ی26983 وتصمیمگن  مژگاناسدیان10311399/05/1515:0035مهارتهایمسئلهیانر

ی26983 وتصمیمگن  متینهمقدم55411399/05/1515:001مهارتهایمسئلهیانر

محمدمهدوینیا211399/05/1612:0035اخالقاسالیم221206

دادخواهدستجردی1871399/05/1612:0030اخالقاسالیم221206 ر حسی 

دادخواهدستجردی1881399/05/1612:0021اخالقاسالیم221206 ر حسی 

محمدرضائیانحق5911399/05/1612:0026اخالقاسالیم221206

محمدرضائیانحق5921399/05/1612:0039اخالقاسالیم221206

6031399/05/1612:0033اخالقاسالیم221206
ر
فیضآبادیفراهان ر محمدامی 

6041399/05/1612:0038اخالقاسالیم221206
ر
فیضآبادیفراهان ر محمدامی 

6051399/05/1612:0022اخالقاسالیم221206
ر
فیضآبادیفراهان ر محمدامی 

991399/05/1615:0038کاربردفناوریاطالعاتوارتباطات19876
ر
بهارهعظییمجوزان

پژمانصالج1111399/05/1615:0035کاربردفناوریاطالعاتوارتباطات19876

2101399/05/1615:0026کاربردفناوریاطالعاتوارتباطات19876
ر
ستخانکهدان حمیدهحقنی

عیلستاری4381399/05/1615:0027کاربردفناوریاطالعاتوارتباطات19876

مهیارصدری8551399/05/1615:0039کاربردفناوریاطالعاتوارتباطات19876

مهیارصدری8561399/05/1615:0031کاربردفناوریاطالعاتوارتباطات19876

10401399/05/1615:0039کاربردفناوریاطالعاتوارتباطات19876
ر
بهارهعظییمجوزان



وعامتحانتاری    خامتحانگروهدرسنامدرسکددرس مدرستعداددانشجویانساعتشر
ی
نامخانوادگ

دادخواهدستجردی1921399/05/1715:006(نبوتوامامت)2اندیشهاسالیم321202 ر حسی 

اللهیارلو2861399/05/1715:0036(نبوتوامامت)2اندیشهاسالیم321202
ی
سیدهزهرامینان

عفتملکیان4231399/05/1715:0025(نبوتوامامت)2اندیشهاسالیم321202

عفتملکیان4241399/05/1715:0030(نبوتوامامت)2اندیشهاسالیم321202

فاطمهاحمدی4551399/05/1715:0029(نبوتوامامت)2اندیشهاسالیم321202

اللهیارلو4821399/05/1715:0012(نبوتوامامت)2اندیشهاسالیم321202
ی
سیدهزهرامینان

9711399/05/1715:0040(نبوتوامامت)2اندیشهاسالیم321202
ر
زهرهشاهوران

فاطمهاحمدی9721399/05/1715:0027(نبوتوامامت)2اندیشهاسالیم321202

محمدمهدوینیا9731399/05/1715:0029(نبوتوامامت)2اندیشهاسالیم321202

محمدمهدوینیا9741399/05/1715:0018(نبوتوامامت)2اندیشهاسالیم321202

محمدمهدوینیا9761399/05/1715:0023(نبوتوامامت)2اندیشهاسالیم321202

اللهیارلو11651399/05/1715:0018(نبوتوامامت)2اندیشهاسالیم321202
ی
سیدهزهرامینان


