
نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

14260ابراهیم زادمرتضی99138054190002
ی
6142601ساز ایرای

14241ابراهییممجید99138054170005
ی
2142411ساز ایرای

14248ابراهییمنیما98238054170003
ی
314248ساز ایرای

14241ابراهییمنیما98238054170003
ی
2142411ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295ابراهییمنیما98238054170003

ی99138054170006 حسیر 14241ابراهییم صیقالنامیر
ی
2142411ساز ایرای

همایون99138054170007 14241ابراهییم صیقالنامیر
ی
2142411ساز ایرای

عیل98238054190001
ی
7143198ساز کالسیک14319ابرقوی

عیل98238054190001
ی
57319پیانو عمویم7319ابرقوی

عیل98238054190001
ی
67323پیانو عمویم7323ابرقوی

سیدسپهر97138054190015
ی
14265ابطیح خوزای

ی
814265ساز ایرای

14241ابوالحسنیاسماء99138054170009
ی
2142411ساز ایرای

814320ساز کالسیک14320ابوالفتیحمصطفی97238054190011

33412ارکسیر کالسیک3412ابوالفتیحمصطفی97238054190011

14252ابوالقاسیمسیده مهرنوش97138054170006
ی
4142521ساز ایرای

ی98238054190002 یاسمیر
ی
714319ساز کالسیک14319ابوحیدری پورکرمای

ی98238054190002 یاسمیر
ی
33412ارکسیر کالسیک3412ابوحیدری پورکرمای

یالناز 99238054190004 14312ساز کالسیک14312ابوطالن 

یالناز 99238054190004 57319پیانو عمویم7319ابوطالن 

یالناز 99238054190004 134101ارکسیر کالسیک3410ابوطالن 

114313ساز کالسیک14313اتابکپریسا99138054170010

17298پیانو عمویم7298اتابکپریسا99138054170010

14257اتحادي رساجمهبود99238054190005
ی
514257ساز ایرای

514317ساز کالسیک14317اجیلیآذین99238054190007

57319پیانو عمویم7319اجیلیآذین99238054190007

134101ارکسیر کالسیک3410اجیلیآذین99238054190007



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

5143178ساز کالسیک14317اجیلداریوش99138054190006

673232پیانو عمویم7323اجیلداریوش99138054190006

ی98138054170590 44احسان نیاحسیر
ی
344آواز ایرای

ی98138054170590 45احسان نیاحسیر
ی
445آواز ایرای

ی98238054190004 573171پیانو عمویم7317احسنافشیر

14256احمديحسام الدين99238054190009
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317احمديحسام الدين99238054190009

ی98138054170007 حسیر 45احمدیامیر
ی
445آواز ایرای

ی99138054170014 114313ساز کالسیک14313احمدیامیر

ی99138054170014 17298پیانو عمویم7298احمدیامیر

214314ساز کالسیک14314احمدی االشنرملیکا99138054170016

273031پیانو عمویم7303احمدی االشنرملیکا99138054170016

14259احمدی بختیاریغزاله98138054190007
ی
61425ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321احمدی بختیاریغزاله98138054190007

ی99138054190012 14259احمدی پورحسیر
ی
61425ساز ایرای

ی99138054190012 67321پیانو عمویم7321احمدی پورحسیر

یمرصاد98138054190010 77324پیانو عمویم7324اخیر

4143161ساز کالسیک14316ادی کیانا98138054170593

47314پیانو عمویم7314ادی کیانا98138054170593

مریم98138054170009
ی
14252اردستای

ی
414252ساز ایرای

42استادغالیم فخرآبادیمهدی99138054170024
ی
242آواز ایرای

414316ساز کالسیک14316استادی مقدمعطاءهللا98138054170013

473141پیانو عمویم7314استادی مقدمعطاءهللا98138054170013

514317ساز کالسیک14317اسديعارف99238054190012

57319پیانو عمویم7319اسديعارف99238054190012

134101ارکسیر کالسیک3410اسديعارف99238054190012



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

40اسدیسینا99138054170026
ی
140آواز ایرای

 31115اسدیشهال99138054190018
ی
31115(سه گاه)آواز ایرای

414316ساز کالسیک14316اسدیفاطمه98138054170014

473141پیانو عمویم7314اسدیفاطمه98138054170014

14241اسدینیاز99138054170027
ی
2142411ساز ایرای

37310پیانوی عمویم7310اسعدیپارسا96138054170105

مهدی98138054170015
ی
414316ساز کالسیک14316اسفنای

مهدی98138054170015
ی
473141پیانو عمویم7314اسفنای

8143201ساز کالسیک14320اسفندیاریآناهیتا97238054190025

434131ارکسیر کالسیک3413اسفندیاریآناهیتا97238054190025

14261اسکندریمهدی98238054190012
ی
7142611ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324اسکندریمهدی98238054190012

14263اسکندریمهسا98238054190011
ی
714263ساز ایرای

573172پیانو عمویم7317اسکندریمهسا98238054190011

57319پیانو عمویم7319اسالملیالسادات97138054190032

77324پیانو عمویم7324اسالیمکیانوش98138054190026

2143141ساز کالسیک14314اسالیممحسن99138054170029

273031پیانو عمویم7303اسالیممحسن99138054170029

14261اسماعییلسعید98138054190030
ی
7142611ساز ایرای

77234پیانو عمویم7324اسماعییلسعید98138054190030

414316ساز کالسیک14316اسماعیلیانمهدیس98138054170018

473141پیانو عمویم7314اسماعیلیانمهدیس98138054170018

لیال99138054190024
ی
 31110اسمعیل زاده نوحدای

ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

37310پیانوی عمویم7310اسمعییل جبه دارمحمد97238054170019

473141پیانو عمویم7314اسمعییل جبه دارمحمد97238054170019

14259اسودیعیل99138054190025
ی
61425ساز ایرای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

67321پیانو عمویم7321اسودیعیل99138054190025

ی توندشنرنیلوفر99138054170031 214314ساز کالسیک14314اشیر

ی توندشنرنیلوفر99138054170031 27303پیانو عمویم7303اشیر

ی99138054170032 حسیر امیر
ر
2143141ساز کالسیک14314اشتیاق

ی99138054170032 حسیر امیر
ر
273031پیانو عمویم7303اشتیاق

114313ساز کالسیک14313اشدریمهدیس99238054170010

17298پیانو عمویم7298اشدریمهدیس99238054170010

814325ساز کالسیک14320اصغرزادهعادل98138054190038

ی تبسم99238054190016
ی
14257اصغرزاده قوچای

ی
514257ساز ایرای

72956پیانو عمویم7295اصغریوحید98138054170024

14263اصغریانحسن98238054190017
ی
714263ساز ایرای

ایمان99238054170011
ی
14234اصفهانیان سمنای

ی
114234ساز ایرای

40افتخاریسیدپوریا99238054170012
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295افتخاریسیدپوریا99238054170012

40افتخاریصادق99238054170013
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295افتخاریصادق99238054170013

40افراشتهپویا97238054170022
ی
140آواز ایرای

14260افرسپگاه99138054190030
ی
6142601ساز ایرای

573172پیانو عمویم7317افرسپگاه99138054190030

ی98138054190043 8143201ساز کالسیک14320افشارکامبیر

ی98138054190043 234111ارکسیر کالسیک3411افشارکامبیر

ی98138054190043 13410ارکسیر کالسیک3410افشارکامبیر

ی98138054190043 434131ارکسیر کالسیک3413افشارکامبیر

ا97138054190040 714319ساز کالسیک14319افشارطاهرزادهحمیر

ا97138054190040 8143201ساز کالسیک14320افشارطاهرزادهحمیر

ا97138054190040 434132ارکسیر کالسیک3413افشارطاهرزادهحمیر



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

ا97138054190040 33412ارکسیر کالسیک3412افشارطاهرزادهحمیر

14257افشاريروح اله 99238054190018
ی
514257ساز ایرای

14265افضیلعیل98138054190044
ی
814265ساز ایرای

ی99138054190033 14260اقاعیل گلامیر
ی
6142601ساز ایرای

ی99138054190033 57317پیانو عمویم7317اقاعیل گلامیر

14260اقدیسسئویل99138054190038
ی
6142601ساز ایرای

ی98138054170033 یحسیر 14241اکی 
ی
2142411ساز ایرای

یزهرا98138054190052 614318ساز کالسیک14318اکی 

یزهرا98138054190052 67323پیانو عمویم7323اکی 

یزهرا98138054190052 33412ارکسیر کالسیک3412اکی 

یعباس99238054170016 114313ساز کالسیک14313اکی 

یعباس99238054170016 17298پیانو عمویم7298اکی 

یکیانوش97238054190037 14261اکی 
ی
714261ساز ایرای

یکیانوش97238054190037 14259اکی 
ی
61425ساز ایرای

یکیانوش97238054190037 67321پیانو عمویم7321اکی 

یکیانوش97238054190037 77324پیانو عمویم7324اکی 

ی99238054170015 یمحمدحسیر 40اکی 
ی
1401آواز ایرای

ی99238054170015 یمحمدحسیر 7298پیانو عمویم7295اکی 

314315ساز کالسیک14315اکوانکورش98238054170022

37310پیانوی عمویم7310اکوانکورش98238054170022

7143198ساز کالسیک14319ال داودیفرزانه98138054190054

614318ساز کالسیک14318ال داودیفرزانه98138054190054

23411ارکسیر کالسیک3411ال داودیفرزانه98138054190054

5143178ساز کالسیک14317المایسیسوگند 99238054190023

57319پیانو عمویم7319المایسیسوگند 99238054190023

13410ارکسیر کالسیک3410المایسیسوگند 99238054190023



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

814320ساز کالسیک14320اله وردیهدی97238054190039

14241اله یاری پرینیما99138054170047
ی
214241ساز ایرای

40الیاسیانعیل99238054170017
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295الیاسیانعیل99238054170017

4143161ساز کالسیک14316اماملومرتضی97238054170031

47314پیانو عمویم7314اماملومرتضی97238054170031

 شادپورعیل99138054190040
ی
514317ساز کالسیک14317امای

 شادپورعیل99138054190040
ی
673231پیانو عمویم7323امای

 شادپورعیل99138054190040
ی
23411ارکسیر کالسیک3411امای

یحامد99238054190026
يان نائينی  31165امیر

ی
31165(4)آواز ایرای

14259امیدزهرا99138054190041
ی
61425ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321امیدزهرا99138054190041

ی98238054190025 حسیر 714319ساز کالسیک14319امیدیامیر

ی98238054190025 حسیر 673232پیانو عمویم7323امیدیامیر

ی98238054190025 حسیر 334121ارکسیر کالسیک3412امیدیامیر

آبادیالهام98138054190061 814325ساز کالسیک14320امیدی اسیر

آبادیالهام98138054190061 714319ساز کالسیک14319امیدی اسیر

آبادیالهام98138054190061 434131ارکسیر کالسیک3413امیدی اسیر

8143201ساز کالسیک14320امیدی غری عاطفه98138054190062

434131ارکسیر کالسیک3413امیدی غری عاطفه98138054190062

7143198ساز کالسیک14319امیدیانمحسن98138054190063

43413ارکسیر کالسیک3413امیدیانمحسن98138054190063

باهییپیام98238054170025 14248امیر
ی
314248ساز ایرای

باهییپیام98238054170025 72956پیانو عمویم7295امیر

یفی تکمه داشمهدی99138054170050 رسر 14241امیر
ی
214241ساز ایرای

یامید98138054170604 4143161ساز کالسیک14316امیر



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

یامید98138054170604 273031پیانو عمویم7303امیر

یکیارش97138054190417 67321پیانو عمویم7321امیر

یملیکا98138054170037 14248امیر
ی
314248ساز ایرای

ی پورگوابریهومن97238054170035 7295پیانو عمویم7295امیر

14259امینیانعرفان98138054190067
ی
61425ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321امینیانعرفان98138054190067

14260انتظاریامیر99138054190043
ی
614260ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317انتظاریامیر99138054190043

ارسالن97138054170041 473141پیانو عمویم7314انجم شعاعامیر

14252انصاریمحمد97238054170037
ی
4142521ساز ایرای

614318ساز کالسیک14318انصارینگار98238054190027

67323پیانو عمویم7323انصارینگار98238054190027

673211پیانو عمویم7321انوریفرهاد99138054190045

محسن98138054190070
ی
14265اوجای

ی
814265ساز ایرای

همایون99138054190046
ی
14260اولیای

ی
614260ساز ایرای

همایون99138054190046
ی
573171پیانو عمویم7317اولیای

614318ساز کالسیک14318ایرانپورفاطمه98138054190076

67323پیانو عمویم7323ایرانپورفاطمه98138054190076

33412ارکسیر کالسیک3412ایرانپورفاطمه98138054190076

714319ساز کالسیک14319ایرانپورمرضیه98138054190077

434132ارکسیر کالسیک3413ایرانپورمرضیه98138054190077

14248ایرانشایهفاطمه98238054170029
ی
314248ساز ایرای

614318ساز کالسیک14318ایزدی رادمحمدعرفان99138054190049

673232پیانو عمویم7323ایزدی رادمحمدعرفان99138054190049

23411ارکسیر کالسیک3411ایزدی رادمحمدعرفان99138054190049

814325ساز کالسیک14320ایزدیارایلیا98238054190030



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

33412ارکسیر کالسیک3412ایزدیارایلیا98238054190030

زهرا99138054170058
ی
14241ایمای

ی
2142411ساز ایرای

 فشتیممحمد99138054190051
ی
614318ساز کالسیک14318ایمای

 فشتیممحمد99138054190051
ی
673231پیانو عمویم7323ایمای

 فشتیممحمد99138054190051
ی
23411ارکسیر کالسیک3411ایمای

214314ساز کالسیک14314آبادیانویدا99138054170002

273031پیانو عمویم7303آبادیانویدا99138054170002

614318ساز کالسیک14318آتشکمونا98138054190005

23411ارکسیر کالسیک3411آتشکمونا98138054190005

614318ساز کالسیک14318آجییلکرسی99138054190008

673231پیانو عمویم7323آجییلکرسی99138054190008

234111ارکسیر کالسیک3411آجییلکرسی99138054190008

2143141ساز کالسیک14314آدای ماندانا99138054170018

27303پیانو عمویم7303آدای ماندانا99138054170018

14260آذرشببهرام97238054190004
ی
614260ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317آذرشببهرام97238054190004

214314ساز کالسیک14314آروینسیدپویان99138054170021

273031پیانو عمویم7303آروینسیدپویان99138054170021

 پورهومان98138054170012
ی
44آریای

ی
344آواز ایرای

 پورهومان98138054170012
ی
7295پیانو عمویم7295آریای

14248آریشخرسو98238054170009
ی
314248ساز ایرای

514317ساز کالسیک14317آقابراریاحسان99138054190032

67323پیانو عمویم7323آقابراریاحسان99138054190032

234111ارکسیر کالسیک3411آقابراریاحسان99138054190032

314315ساز کالسیک14315آقامحمدی دهفرمیالد98138054170602

37310پیانوی عمویم7310آقامحمدی دهفرمیالد98138054170602



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

514317ساز کالسیک14317آقاوردی برزگرعیل99138054190034

673231پیانو عمویم7323آقاوردی برزگرعیل99138054190034

23411ارکسیر کالسیک3411آقاوردی برزگرعیل99138054190034

محمدرضا99138054190035
ی
14259آقای

ی
61425ساز ایرای

محمدرضا99138054190035
ی
673211پیانو عمویم7321آقای

44آهوقلندریسیدمحمدمهدی98138054170041
ی
344آواز ایرای

40باباخانلوعذرا99238054170021
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295باباخانلوعذرا99238054170021

14256بابازادهكيارش 99238054190031
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317بابازادهكيارش 99238054190031

814325ساز کالسیک14320بابازادهمازیار97238054190047

یمهدي99238054190032
ی
 31110بابای

ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

محمد99138054170060
ی
42بابای

ی
242آواز ایرای

ی98138054190083 7143198ساز کالسیک14319بابائیان بیدگیلثمیر

ی98138054190083 814325ساز کالسیک14320بابائیان بیدگیلثمیر

ی98138054190083 43413ارکسیر کالسیک3413بابائیان بیدگیلثمیر

ضا99138054190054 علیر
ی
14260بای  ی

ی
6142601ساز ایرای

ضا99138054190054 علیر
ی
573172پیانو عمویم7317بای  ی

14259باقریعیل97238054190050
ی
6142591ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317باقریعیل97238054190050

67321پیانو عمویم7321باقریعیل97238054190050

40باقری چاخانرسیسیدکیوان99238054170023
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295باقری چاخانرسیسیدکیوان99238054170023

14252باقریان مقدمسارا98138054170049
ی
414252ساز ایرای

14252بامدادمحمود98138054170050
ی
414252ساز ایرای

414316ساز کالسیک14316بحری تمرینزهرا98138054170051



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

37310پیانوی عمویم7310بحری تمرینزهرا98138054170051

4143161ساز کالسیک14316بختیارنییک98138054170052

47314پیانو عمویم7314بختیارنییک98138054170052

14259بختیاری هفت لنگعیل99138054190059
ی
61425ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321بختیاری هفت لنگعیل99138054190059

فراز97138054170055
ی
14252بخش کوی

ی
4142521ساز ایرای

14260بخششرشادی99138054190060
ی
614260ساز ایرای

40بخشرعیل99238054170024
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295بخشرعیل99238054170024

عیل98238054170038
ر
314315ساز کالسیک14315برای

عیل98238054170038
ر
27303پیانو عمویم7303برای

عیل98238054170038
ر
37310پیانوی عمویم7310برای

37310پیانوی عمویم7310برازندهکیان98138054170608

14234برتیناکیمیا99238054170025
ی
114234ساز ایرای

8143201ساز کالسیک14320برگ بیدی گشنراشکان98138054190090

434131ارکسیر کالسیک3413برگ بیدی گشنراشکان98138054190090

فاطمه99138054190064
ی
14260بستای

ی
6142601ساز ایرای

ی صابرمصطفی99138054170075 42بشیر
ی
242آواز ایرای

ی97138054170066 حسیر 45بغدادیامیر
ی
445آواز ایرای

ی97138054170066 حسیر 42بغدادیامیر
ی
242آواز ایرای

محمدرضا99138054170079
ی
42بکای

ی
242آواز ایرای

114313ساز کالسیک14313بنویدیستاره سادات99238054170029

17298پیانو عمویم7298بنویدیستاره سادات99238054170029

14261بهارلوپیمان98138054190092
ی
7142611ساز ایرای

77234پیانو عمویم7324بهارلوپیمان98138054190092

عیل99138054170083 14241بهاریامیر
ی
214241ساز ایرای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

پروانه97238054190003
ی
8143201ساز کالسیک14320بهبهای

434131ارکسیر کالسیک3413بهتاشکیمیا97238054190057

ضا98138054170064 4143161ساز کالسیک14316بهرایمعلیر

14241بهرایممحمدرضا99138054170085
ی
2142411ساز ایرای

14234بهرایم الوقرهسینا99238054170031
ی
114234ساز ایرای

آبادیلیال99138054190068  31110بهرایم میر
ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

آبادیمحمد99138054190069  31115بهرایم میر
ی
31115(سه گاه)آواز ایرای

14252بهروزریحانه98138054170065
ی
414252ساز ایرای

14252بهشت نژادغزل97138054170457
ی
414252ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295بهشت نژادغزل97138054170457

42بهشنرسیده صهبا99138054170252
ی
242آواز ایرای

مریم98138054170063
ی
4143161ساز کالسیک14316بوستای

مریم98138054170063
ی
47314پیانو عمویم7314بوستای

ی99238054190041 قدار رامتیر 14256بیر
ی
514256ساز ایرای

ی99238054190041 قدار رامتیر 573171پیانو عمویم7317بیر

514317ساز کالسیک14317بيضاپور پگاه99238054190042

57319پیانو عمویم7319بيضاپور پگاه99238054190042

134101ارکسیر کالسیک3410بيضاپور پگاه99238054190042

214314ساز کالسیک14314ی  باکدرسا99138054170086

273031پیانو عمویم7303ی  باکدرسا99138054170086

14241بیاتابوالفضل99138054170088
ی
2142411ساز ایرای

ی98238054190040 حسیر 7143198ساز کالسیک14319بیاتامیر

ی98238054190040 حسیر 67323پیانو عمویم7323بیاتامیر

ی98238054190040 حسیر 33412ارکسیر کالسیک3412بیاتامیر

ا 99238054190043 یميیر 14312ساز کالسیک14312بیکزاده چمن زمیر

ا 99238054190043 یميیر 57319پیانو عمویم7319بیکزاده چمن زمیر



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

ا 99238054190043 یميیر 134101ارکسیر کالسیک3410بیکزاده چمن زمیر

814325ساز کالسیک14320بیگدیلحمید98138054190100

ی98138054170073 45پابرجاامیر
ی
445آواز ایرای

40پاشایی نژادمریم99238054170036
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295پاشایی نژادمریم99238054170036

72956پیانو عمویم7295پاکروانعیل98138054170075

ضا99238054190045 14257پاالهنگ علیر
ی
514257ساز ایرای

دارمحمد98138054170076 ی 4143161ساز کالسیک14316پالیر

14265پدرامفاطمه98138054190105
ی
8142651ساز ایرای

314315ساز کالسیک14315پروندیعیل98238054170044

37310پیانوی عمویم7310پروندیعیل98238054170044

یمحمدصالح99238054190046
514317ساز کالسیک14317پروينی

یمحمدصالح99238054190046
57319پیانو عمویم7319پروينی

یمحمدصالح99238054190046
134101ارکسیر کالسیک3410پروينی

14261پسندیده کارعیل98238054190042
ی
714261ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324پسندیده کارعیل98238054190042

614318ساز کالسیک14318پسندیده گسکرهپیمان99138054190075

673231پیانو عمویم7323پسندیده گسکرهپیمان99138054190075

234111ارکسیر کالسیک3411پسندیده گسکرهپیمان99138054190075

40پنایهحمیدرضا99238054170038
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295پنایهحمیدرضا99238054170038

14248پوراصغریاننسیم97138054170458
ی
314248ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295پوراصغریاننسیم97138054170458

14241پورپرویزپوریا98238054170047
ی
214241ساز ایرای

14259پورحسن نژادکیمیا99138054190078
ی
61425ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321پورحسن نژادکیمیا99138054190078



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

رضا98138054170079 سیدامیر
ر
37310پیانوی عمویم7310پورصادق

مهنازسادات98138054190110
ی
714319ساز کالسیک14319پورطباطبای

مهنازسادات98138054190110
ی
814325ساز کالسیک14320پورطباطبای

مهنازسادات98138054190110
ی
434131ارکسیر کالسیک3413پورطباطبای

محمد98238054170048 40پورفریدامیر
ی
140آواز ایرای

ی98138054190111 14259پورفوالدی ارانلوی بزرگمحمدحسیر
ی
61425ساز ایرای

ی98138054190111 673211پیانو عمویم7321پورفوالدی ارانلوی بزرگمحمدحسیر

ی مريم99238054190048
ی
14312ساز کالسیک14312پورقاضيان اصفهای

ی مريم99238054190048
ی
57319پیانو عمویم7319پورقاضيان اصفهای

ی مريم99238054190048
ی
134101ارکسیر کالسیک3410پورقاضيان اصفهای

14260پورکاوهندا99138054190079
ی
614260ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317پورکاوهندا99138054190079

44پورنییکپوریا98138054170617
ی
344آواز ایرای

7295پیانو عمویم7295پورنییکپوریا98138054170617

آوا99138054170099
ی
2143141ساز کالسیک14314پویاکاشای

آوا99138054170099
ی
273031پیانو عمویم7303پویاکاشای

اهشپردیس98238054190044 14261پیر
ی
714261ساز ایرای

اهشپردیس98238054190044 77324پیانو عمویم7324پیر

محمودیپریا99138054170101 214314ساز کالسیک14314پیر

محمودیپریا99138054170101 27303پیانو عمویم7303پیر

رضا98238054190045 7143198ساز کالسیک14319تابشامیر

رضا98238054190045 33412ارکسیر کالسیک3412تابشامیر

14257تاج زادهفهیمه السادات99238054190053
ی
514257ساز ایرای

ی99138054190081 514317ساز کالسیک14317تاجراننگیر

ی99138054190081 673231پیانو عمویم7323تاجراننگیر

ی99138054190081 234111ارکسیر کالسیک3411تاجراننگیر



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

314315ساز کالسیک14315تاجیکشهریار96238054170079

4143161ساز کالسیک14316تاجیکشهریار96238054170079

14252تجیلفرهاد98138054170086
ی
4142521ساز ایرای

514317ساز کالسیک14317تدينكرسي99238054190054

57319پیانو عمویم7319تدينكرسي99238054190054

134101ارکسیر کالسیک3410تدينكرسي99238054190054

714319ساز کالسیک14319ترای عیل98138054190117

814325ساز کالسیک14320ترای عیل98138054190117

43413ارکسیر کالسیک3413ترای عیل98138054190117

ی98138054190118 814325ساز کالسیک14320ترای  مقدمنوشیر

ی98138054190118 714319ساز کالسیک14319ترای  مقدمنوشیر

ی98138054190118 614318ساز کالسیک14318ترای  مقدمنوشیر

ی98138054190118 33412ارکسیر کالسیک3412ترای  مقدمنوشیر

ی98138054190118 43413ارکسیر کالسیک3413ترای  مقدمنوشیر

573171پیانو عمویم7317ترازیسجاد97138054190093

14256ترکاشوندمحمد99138054190084
ی
514256ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317ترکاشوندمحمد99138054190084

214314ساز کالسیک14314تعلییمائلمان99138054170106

27303پیانو عمویم7303تعلییمائلمان99138054170106

314315ساز کالسیک14315تفریسرصبا97238054170077

4143161ساز کالسیک14316تفریسرصبا97238054170077

47314پیانو عمویم7314تفریسرصبا97238054170077

ی پور دهکرديبهنام98138054190609
8143201ساز کالسیک14320تفر

ی پور دهکرديبهنام98138054190609
43413ارکسیر کالسیک3413تفر

14241تفر پورریحانه99138054170108
ی
214241ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324تفر نژادمارال97238054190311



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

214314ساز کالسیک14314توکیلکیمیا99138054170114

27303پیانو عمویم7303توکیلکیمیا99138054170114

42توکیلمحمد99138054170115
ی
2421آواز ایرای

مریم99238054170046
ی
14234توکیل دینای

ی
114234ساز ایرای

رضا98138054170093 14252توکیل مشکلهامیر
ی
414252ساز ایرای

573191پیانو عمویم7319تومارزاده سیاراحسان96238054190063

7285پیانو7285تومارزاده سیاراحسان96238054190063

67323پیانو عمویم7323تومارزاده سیاراحسان96238054190063

 31115تیموریسیدامیر99138054190087
ی
31115(سه گاه)آواز ایرای

814320ساز کالسیک14320تیموریمحمد97238054190080

43413ارکسیر کالسیک3413تیموریمحمد97238054190080

14241ثابت نامعیل98138054170094
ی
2142411ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295ثابت نامعیل98138054170094

محیا99138054190088
ی
14259ثمره گلستای

ی
61425ساز ایرای

محیا99138054190088
ی
673211پیانو عمویم7321ثمره گلستای

ی99138054190089  مقدمامیر
ی
5143178ساز کالسیک14317ثنای

ی99138054190089  مقدمامیر
ی
67323پیانو عمویم7323ثنای

ی99138054190089  مقدمامیر
ی
234111ارکسیر کالسیک3411ثنای

714319ساز کالسیک14319جام افزونسهیل97238054190082

23411ارکسیر کالسیک3411جام افزونسهیل97238054190082

43413ارکسیر کالسیک3413جام افزونسهیل97238054190082

14252جباریامید96238054170088
ی
414252ساز ایرای

ائییلیونس97138054170100 7295پیانو عمویم7295جی 

آرمان98138054190135
ی
14261جعفرزاده توچای

ی
7142611ساز ایرای

آرمان98138054190135
ی
77234پیانو عمویم7324جعفرزاده توچای

احسان98138054170102 7295پیانو عمویم7295جعفریامیر



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

14265جعفریآناهیتا98138054190137
ی
8142651ساز ایرای

5143178ساز کالسیک14317جعفریحمیدرضا99138054190093

573191پیانو عمویم7319جعفریحمیدرضا99138054190093

212356ارکسیر کالسیک3411جعفریحمیدرضا99138054190093

7143198ساز کالسیک14319جعفریمریم99138054190091

614318ساز کالسیک14318جعفریمریم99138054190091

67323پیانو عمویم7323جعفریمریم99138054190091

573191پیانو عمویم7319جعفریمریم99138054190091

 31115جعفریمسلم99138054190092
ی
31115(سه گاه)آواز ایرای

ی99138054170127 14241جعفری چهرمتیر
ی
214241ساز ایرای

14252جعفری طادیارسالن98138054170627
ی
4142521ساز ایرای

40جاللوندمحمد99238054170049
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295جاللوندمحمد99238054170049

ینسيم99238054190056
14256جلوس حفر

ی
514256ساز ایرای

ینسيم99238054190056
573171پیانو عمویم7317جلوس حفر

4143161ساز کالسیک14316جلییللیال98138054170108

47314پیانو عمویم7314جلییللیال98138054170108

14252جلیلیانپرستو98138054170109
ی
414252ساز ایرای

6143181ساز کالسیک14318جم پورشالصبا99138054190101

67323پیانو عمویم7323جم پورشالصبا99138054190101

14260جمالوندیمحمود99138054190102
ی
6142601ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317جمالوندیمحمود99138054190102

14259جمایلپوریا98238054190055
ی
61425ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324جمایلپوریا98238054190055

40جمایلمهدی98238054170057
ی
140آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295جمایلمهدی98238054170057



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

14265جمشیدیان قلعه شایهتهمینه98138054190150
ی
814265ساز ایرای

منصوره98138054170116
ی
414316ساز کالسیک14316جناب اصفهای

منصوره98138054170116
ی
47314پیانو عمویم7314جناب اصفهای

14260جهانداریآریا98238054190057
ی
614260ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317جهانداریآریا98238054190057

یمازیار96238054190071 814320ساز کالسیک14320جهانشیر

یمازیار96238054190071 13410ارکسیر کالسیک3410جهانشیر

شیویاریعرفان99138054170137 42جهانگیر
ی
242آواز ایرای

شیویاریعرفان99138054170137 40جهانگیر
ی
140آواز ایرای

یسعید99138054190110  دره جیر
ی
57317پیانو عمویم7317جهای

ضا99238054190058 14256جوادزادهعلیر
ی
514256ساز ایرای

ضا99238054190058 573171پیانو عمویم7317جوادزادهعلیر

ی99138054170134 حسیر 42جوان آذرامیر
ی
2421آواز ایرای

حمید99138054170135
ی
 ابرغای

ی
40جوای

ی
140آواز ایرای

14241جواهری پورسینا99238054170052
ی
214241ساز ایرای

ی99138054190106 معیر
ی
14259جواهری طهرای

ی
61425ساز ایرای

ی99138054190106 معیر
ی
67321پیانو عمویم7321جواهری طهرای

کیوان98138054170632
ی
4143161ساز کالسیک14316جوالی

کیوان98138054170632
ی
373102پیانوی عمویم7310جوالی

14259جوهری مجدملینا99138054190108
ی
61425ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321جوهری مجدملینا99138054190108

14265چاکرخيارس98138054190611
ی
814265ساز ایرای

6143181ساز کالسیک14318چگنیمحمدجواد99138054190111

673231پیانو عمویم7323چگنیمحمدجواد99138054190111

134101ارکسیر کالسیک3410چگنیمحمدجواد99138054190111

 31165حاتیمی ژيال99238054190062
ی
31165(4)آواز ایرای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

4143161ساز کالسیک14316حاتیم نیابهراد97238054170098

273031پیانو عمویم7303حاتیم نیابهراد97238054170098

17298پیانو عمویم7298حاتیم نیابهراد97238054170098

8143201ساز کالسیک14320حاج هاشیمابراهیم99138054190114

8143201ساز کالسیک14320حاج  حیدریکیمیا98138054190158

434131ارکسیر کالسیک3413حاج  حیدریکیمیا98138054190158

ی98238054170061 حسیر 7298پیانو عمویم7295حاج  محمدی فردامیر

40حامدی پورمریم99238054170055
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295حامدی پورمریم99238054170055

14260حبیب زادهابراهیم99138054190117
ی
614260ساز ایرای

473141پیانو عمویم7314حبین محمدجواد97238054170101

5143178ساز کالسیک14317حبین  سیاه پوشالهام99138054190118

673231پیانو عمویم7323حبین  سیاه پوشالهام99138054190118

47314پیانو عمویم7314حدادیهادی96238054170098

273031پیانو عمویم7303حدادیهادی96238054170098

114313ساز کالسیک14313حسایمنیلوفر99138054170150

17298پیانو عمویم7298حسایمنیلوفر99138054170150

 ریزیمحمدرضا98138054170637
ی
14252حسن خای

ی
4142521ساز ایرای

814320ساز کالسیک14320حسن زادهمحمد97138054190114

573171پیانو عمویم7317حسن زاده وشیکفربد97238054190100

ی97238054170105 حسیر 14248حسنلوامیر
ی
314248ساز ایرای

ی97238054170105 حسیر 7295پیانو عمویم7295حسنلوامیر

14256حسنيانساحل99238054190069
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317حسنيانساحل99238054190069

14265حسنی باریکرسفیسیماسادات98138054190167
ی
814265ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317حسنی باریکرسفیسیماسادات98138054190167



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

ی سيانیکیآرزو98138054190613
714319ساز کالسیک14319حسينی

ی سيانیکیآرزو98138054190613
43413ارکسیر کالسیک3413حسينی

ی 99238054190070 ی سيدمبیر
ی مرعشر

14257حسينی
ی
514257ساز ایرای

ی آبادیمحمدمهدی99138054170155 14241حسیر
ی
214241ساز ایرای

ی زادهصبا98138054190168 14265حسیر
ی
814265ساز ایرای

ی زادهصبا98138054190168 57317پیانو عمویم7317حسیر

ی نیازهرا98138054170146 14252حسیر
ی
414252ساز ایرای

14263حسینیزهرا98238054190064
ی
714263ساز ایرای

2143141ساز کالسیک14314حسینیسامان99138054170159

273031پیانو عمویم7303حسینیسامان99138054170159

44حسینیسیدعرفان98238054170071
ی
344آواز ایرای

7295پیانو عمویم7295حسینیسیدعرفان98238054170071

سیدمجتن 98138054190170
814325ساز کالسیک14320حسینی

سیدمجتن 98138054190170
67323پیانو عمویم7323حسینی

سیدمجتن 98138054190170
434131ارکسیر کالسیک3413حسینی

14252حسینیسیدمهدی97238054170106
ی
4142521ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295حسینیسیدمهدی97238054170106

14241حسینیعیل98138054170148
ی
2142411ساز ایرای

14252حسینیمحمدجواد98138054170638
ی
4142521ساز ایرای

14256حسینیمحمدرضا98238054190066
ی
514256ساز ایرای

14261حسینیمحمدرضا98238054190066
ی
7142611ساز ایرای

14259حسینیمحمدرضا98238054190066
ی
61425ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324حسینیمحمدرضا98238054190066

رضا99138054170164 14234حسینی رامندیسیدامیر
ی
114234ساز ایرای

2143141ساز کالسیک14314حسینی صفامهسا98238054170077

314315ساز کالسیک14315حسینی مطلقآتنا98138054170154



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

37310پیانوی عمویم7310حسینی مطلقآتنا98138054170154

14260حسینی مطهرسیدعرفان98238054190067
ی
614260ساز ایرای

14257حضوریمحمدرضا97238054190106
ی
514257ساز ایرای

سیدسپهر99138054190126
ی
6143181ساز کالسیک14318حق دوست گیالی

سیدسپهر99138054190126
ی
67323پیانو عمویم7323حق دوست گیالی

سیدسپهر99138054190126
ی
23411ارکسیر کالسیک3411حق دوست گیالی

محسن98138054170158
ی
4143161ساز کالسیک14316حقای

محسن98138054170158
ی
47314پیانو عمویم7314حقای

8143201ساز کالسیک14320حقیقت طلبمهتاب98138054190173

434131ارکسیر کالسیک3413حقیقت طلبمهتاب98138054190173

14261حالج نیاتربنرعیل99138054190129
ی
7142611ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321حالج نیاتربنرعیل99138054190129

14241حالج سیدپوریا99138054170165
ی
214241ساز ایرای

45حالج عیل97238054170108
ی
445آواز ایرای

14241حلن مهشید99138054170166
ی
214241ساز ایرای

ضا96238054190082 814320ساز کالسیک14320حمزه لوعلیر

45حیات داودیانمحمد97138054170351
ی
445آواز ایرای

14265حیدرپورخانقاهآذر98138054190180
ی
814265ساز ایرای

414316ساز کالسیک14316حیدرپورمیاندوآبمینا98138054170160

473141پیانو عمویم7314حیدرپورمیاندوآبمینا98138054170160

42حیدرعیل زادهرعنا99138054170168
ی
242آواز ایرای

ضا98138054190182 77324پیانو عمویم7324حیدریعلیر

6143181ساز کالسیک14318حیدریمجتن 99138054190133

67323پیانو عمویم7323حیدریمجتن 99138054190133

23411ارکسیر کالسیک3411حیدریمجتن 99138054190133

 31110خاتیم نیارضا99138054190135
ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

14234خاکساریمحمد99238054170058
ی
114234ساز ایرای

314315ساز کالسیک14315خاکنهاحمدرضا98238054170083

37310پیانوی عمویم7310خاکنهاحمدرضا98238054170083

ی عارف99238054190076
14257خالفر

ی
514257ساز ایرای

814325ساز کالسیک14320خاله اقیلسپهر98138054190189

714319ساز کالسیک14319خاله اقیلسپهر98138054190189

43413ارکسیر کالسیک3413خاله اقیلسپهر98138054190189

14263خان زادهمحیا98238054190074
ی
714263ساز ایرای

414316ساز کالسیک14316خانیکسپیده98138054170643

473141پیانو عمویم7314خانیکسپیده98138054170643

ی99238054170060 114313ساز کالسیک14313خاوریحسیر

ی99238054170060 17298پیانو عمویم7298خاوریحسیر

4143161ساز کالسیک14316خاوری نسبزهرا98138054170170

47314پیانو عمویم7314خاوری نسبزهرا98138054170170

14248خدابندهعیل97138054170142
ی
314248ساز ایرای

14252خدابندهعیل97138054170142
ی
414252ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295خدابندهعیل97138054170142

ی98138054170174 42خداشایهحسیر
ی
242آواز ایرای

ی98138054170174 7295پیانو عمویم7295خداشایهحسیر

پویا98138054190114
ی
23411ارکسیر کالسیک3411خدای

فرهاد98238054190075
ی
14263خراسای

ی
714263ساز ایرای

فرهاد98238054190075
ی
57317پیانو عمویم7317خراسای

ضا99238054170061 علیر
ر
114313ساز کالسیک14313خرسندقشالق

ضا99238054170061 علیر
ر
17298پیانو عمویم7298خرسندقشالق

ضا98138054190191 814325ساز کالسیک14320خرسندنیاعلیر

ضا98138054190191 714319ساز کالسیک14319خرسندنیاعلیر



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

ضا98138054190191 43413ارکسیر کالسیک3413خرسندنیاعلیر

14265خرمعباس98138054190192
ی
8142651ساز ایرای

صبا98238054170086
ر
14248خروی

ی
314248ساز ایرای

صبا98238054170086
ر
7295پیانو عمویم7295خروی

814320ساز کالسیک14320خرسویمهدی97238054190119

114313ساز کالسیک14313خرسویویستامهر99238054170065

17298پیانو عمویم7298خرسویویستامهر99238054170065

یفاطمه سادات99138054170179 214314ساز کالسیک14314خضی

یفاطمه سادات99138054170179 27303پیانو عمویم7303خضی

14252خطین احسان98138054170183
ی
4142521ساز ایرای

14265خلج اسعدیفاطمه98138054190197
ی
814265ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317خلج اسعدیفاطمه98138054190197

ی97238054170117 حسیر 473141پیانو عمویم7314خلیح امیر

ا98138054190617 7143198ساز کالسیک14319خلخایلیميیر

ا98138054190617 33412ارکسیر کالسیک3412خلخایلیميیر

44خلییلپروین98138054170184
ی
344آواز ایرای

7295پیانو عمویم7295خلییلپروین98138054170184

14260خلییلمرجان98238054190078
ی
614260ساز ایرای

14261خلییلیلدا98138054190200
ی
7142611ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321خلییلیلدا98138054190200

77234پیانو عمویم7324خلییلیلدا98138054190200

ی99138054190146 حسیر 14260خمسهءامیر
ی
6142601ساز ایرای

14252خورسندثابتویدا98138054170187
ی
414252ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295خورسندثابتویدا98138054170187

14252خوشای  اصلمریم97138054170471
ی
4142521ساز ایرای

پریسا98238054170090
ی
ی اتای 314315ساز کالسیک14315خیر



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

پریسا98238054170090
ی
ی اتای 37310پیانوی عمویم7310خیر

4143161ساز کالسیک14316داخرجینیحمیدرضا98138054170192

محمد99138054170186 14241دادفرامیر
ی
2142411ساز ایرای

314315ساز کالسیک14315دانش فرفرزانه98238054170094

37310پیانوی عمویم7310دانش فرفرزانه98238054170094

2143141ساز کالسیک14314دانشخوایهعیل99138054170187

273031پیانو عمویم7303دانشخوایهعیل99138054170187

 انارگنیلوفر97238054190127
ی
814320ساز کالسیک14320دای

 انارگنیلوفر97238054190127
ی
43413ارکسیر کالسیک3413دای

57319پیانو عمویم7319دراب جیمسعود98238054190081

67323پیانو عمویم7323دراب جیمسعود98238054190081

23411ارکسیر کالسیک3411دراب جیمسعود98238054190081

13410ارکسیر کالسیک3410دراب جیمسعود98238054190081

414316ساز کالسیک14316درب امامیهساناز98138054170196

47314پیانو عمویم7314درب امامیهساناز98138054170196

14260دره زرشیکابوالفضل99138054190153
ی
614260ساز ایرای

573172پیانو عمویم7317دره زرشیکابوالفضل99138054190153

14312ساز کالسیک14312درویشرامیر97138054190430

43413ارکسیر کالسیک3413درویشرامیر97138054190430

14252دنیویمبینا98138054170204
ی
4142521ساز ایرای

4143161ساز کالسیک14316دهقان منشادیکامیاب98138054170653

47314پیانو عمویم7314دهقان منشادیکامیاب98138054170653

امیر99138054170196
ی
14241دهقای

ی
214241ساز ایرای

ی99238054190082 14257دولت آبادیمعیر
ی
514257ساز ایرای

مهران97238054170131
ی
بیای 414316ساز کالسیک14316دیداررسر

مهران97238054170131
ی
بیای 37310پیانوی عمویم7310دیداررسر



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

مهران97238054170131
ی
بیای 473141پیانو عمویم7314دیداررسر

414316ساز کالسیک14316ذاکریفرید98138054170207

37310پیانوی عمویم7310ذاکریفرید98138054170207

بهروز98138054190219
ی
14265ذبییح سلطای

ی
8142651ساز ایرای

وحید99138054190158
ی
14259ذکای

ی
61425ساز ایرای

وحید99138054190158
ی
673211پیانو عمویم7321ذکای

 31115ذهای بهمن99138054190160
ی
31115(سه گاه)آواز ایرای

14252رادفرپریا98138054170209
ی
414252ساز ایرای

40رادکیامحمدمهدی99238054170069
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295رادکیامحمدمهدی99238054170069

72956پیانو عمویم7295ربییعابوالفضل98138054170211

514317ساز کالسیک14317ربییعسعیده99138054190162

67323پیانو عمویم7323ربییعسعیده99138054190162

23411ارکسیر کالسیک3411ربییعسعیده99138054190162

 31110رجایی تباربهادر99138054190163
ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

 31110رجایی تبارفروغ99138054190164
ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

 قاضلورامونا99138054190165
ی
14256رجای

ی
5142561ساز ایرای

ضا99138054170200 214314ساز کالسیک14314رجب دوست گلسفیدیعلیر

ضا99138054170200 27303پیانو عمویم7303رجب دوست گلسفیدیعلیر

45رجب نژادنامفرهادی98138054170212
ی
445آواز ایرای

314315ساز کالسیک14315رجن روح اله98138054170213

27303پیانو عمویم7303رجن روح اله98138054170213

دلیر99138054190167
ی
6143181ساز کالسیک14318رحمای

دلیر99138054190167
ی
67323پیانو عمویم7323رحمای

دلیر99138054190167
ی
23411ارکسیر کالسیک3411رحمای

عسل99138054170202
ی
214314ساز کالسیک14314رحمای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

عسل99138054170202
ی
273031پیانو عمویم7303رحمای

وزآبادمحمد98238054170100  فیر
ی
42رحمای

ی
242آواز ایرای

 31165رحيیمی هانيه 99238054190086
ی
31165(4)آواز ایرای

 31110رحيیمی هانيه 99238054190086
ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

434131ارکسیر کالسیک3413رحییمارسی97238054190113

473141پیانو عمویم7314رحییمرویا97138054170171

14263رحییمعرفان98238054190090
ی
714263ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321رحییممحمد98138054190226

77324پیانو عمویم7324رحییممحمد98138054190226

314315ساز کالسیک14315رحییممهداد97238054170138

17298پیانو عمویم7298رحییممهداد97238054170138

214314ساز کالسیک14314رحییم پورانارگکیمیا99138054170206

27303پیانو عمویم7303رحییم پورانارگکیمیا99138054170206

8143201ساز کالسیک14320رحییم مقدممریم السادات98138054190229

434131ارکسیر کالسیک3413رحییم مقدممریم السادات98138054190229

14263رستم مظاهریمهدی98238054190091
ی
714263ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317رستم مظاهریمهدی98238054190091

814325ساز کالسیک14320رستیممینا98138054190232

43413ارکسیر کالسیک3413رستیممینا98138054190232

614318ساز کالسیک14318رستیم احمدکنیرامبد99138054190171

673231پیانو عمویم7323رستیم احمدکنیرامبد99138054190171

234111ارکسیر کالسیک3411رستیم احمدکنیرامبد99138054190171

کوثر98238054170103
ی
14248رستیم دارستای

ی
314248ساز ایرای

کوثر98238054170103
ی
72956پیانو عمویم7295رستیم دارستای

14252رستیم زکلوجهامیر98138054170656
ی
4142521ساز ایرای

14260رستیم کاهوالهه99138054190173
ی
614260ساز ایرای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

57317پیانو عمویم7317رسویلدانیال98138054190233

14252رسویلفاطمه98138054170224
ی
414252ساز ایرای

6143181ساز کالسیک14318رشیدیاحمدرضا99138054190177

14312ساز کالسیک14312رشیدیاحمدرضا99138054190177

673232پیانو عمویم7323رشیدیاحمدرضا99138054190177

23411ارکسیر کالسیک3411رشیدیاحمدرضا99138054190177

ی99238054170076 40رشیدی آشجردیحسیر
ی
1401آواز ایرای

ی99238054170076 7298پیانو عمویم7295رشیدی آشجردیحسیر

14265رشیدی تربنرسحر97238054190138
ی
814265ساز ایرای

514317ساز کالسیک14317رضاخانسولماز99138054190179

67323پیانو عمویم7323رضاخانسولماز99138054190179

234111ارکسیر کالسیک3411رضاخانسولماز99138054190179

ی99138054170210 محمدامیر
ی
14241رضاخای

ی
2142411ساز ایرای

314315ساز کالسیک14315رضازاده اسالمسامان98138054170658

27303پیانو عمویم7303رضازاده اسالمسامان98138054170658

ی پور نگاه99238054190088
ی
14312ساز کالسیک14312رضای

ی پور نگاه99238054190088
ی
57319پیانو عمویم7319رضای

ی پور نگاه99238054190088
ی
134101ارکسیر کالسیک3410رضای

سیدحسام الدین98138054190237
ی
14265رضای

ی
814265ساز ایرای

 شکیبنرسین99138054190182
ی
14260رضای

ی
614260ساز ایرای

 شکیبنرسین99138054190182
ی
57317پیانو عمویم7317رضای

 فرپریا97238054170145
ی
14252رضای

ی
4142521ساز ایرای

 31165رضويهانيه 99238054190089
ی
31165(4)آواز ایرای

72956پیانو عمویم7295رضویسیدمحسن98138054170663

7295پیانو عمویم7295رقین حامد97138054170187

رسوش98238054190097
ی
14256رمضای

ی
514256ساز ایرای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

رسوش98238054190097
ی
57317پیانو عمویم7317رمضای

ضا99138054170217 علیر
ی
42رمضای

ی
242آواز ایرای

ضا99138054190187  بازانعلیر
ی
5143178ساز کالسیک14317رمضای

ضا99138054190187  بازانعلیر
ی
67323پیانو عمویم7323رمضای

ضا99138054190187  بازانعلیر
ی
212356ارکسیر کالسیک3411رمضای

5143178ساز کالسیک14317رنجی مینا99138054190188

673231پیانو عمویم7323رنجی مینا99138054190188

212356ارکسیر کالسیک3411رنجی مینا99138054190188

ی زهرا98138054170239 اننازنیر 4143161ساز کالسیک14316رنجی 

انهلیا99238054170079 114313ساز کالسیک14313رنجی 

انهلیا99238054170079 17298پیانو عمویم7298رنجی 

يانابراهيم 99238054190092 14256رنجی 
ی
514256ساز ایرای

يانابراهيم 99238054190092 573171پیانو عمویم7317رنجی 

انعرفان99138054170219 2143141ساز کالسیک14314رهی 

انعرفان99138054170219 27303پیانو عمویم7303رهی 

مینا99138054170218
ی
42روستای

ی
242آواز ایرای

14265رياجیرقيه98138054190624
ی
814265ساز ایرای

14265زارع پوررعنا98138054190255
ی
8142651ساز ایرای

14263زاریعجعفر98238054190099
ی
714263ساز ایرای

14234زاریعحامد99238054170080
ی
114234ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324زاریععیل97238054190150

2143141ساز کالسیک14314زاریعمهدی98238054170110

27303پیانو عمویم7303زاریعمهدی98238054170110

14234زاهدی عبقریحایم99238054170082
ی
114234ساز ایرای

814320ساز کالسیک14320زرقایمیگانه97238054190152

43413ارکسیر کالسیک3413زرقایمیگانه97238054190152



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

2143141ساز کالسیک14314زرنگعیل99138054170225

17298پیانو عمویم7298زرنگعیل99138054170225

14265زرنگهوزان97138054190174
ی
8142651ساز ایرای

رضا97238054170162 47314پیانو عمویم7314زرین درختامیر

عیل96138054170535 473141پیانو عمویم7314زرین کمرفرادنبهامیر

14248زرین کمرفرادنبهکیمیا98138054170248
ی
314248ساز ایرای

14252زلفرکورش98138054170670
ی
4142521ساز ایرای

14260زمان زادهآرمان99138054190195
ی
614260ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317زمان زادهآرمان99138054190195

ی98138054190263 14265زمان زادهآرمیر
ی
814265ساز ایرای

ی98138054190263 57317پیانو عمویم7317زمان زادهآرمیر

امید97238054170163
ی
314315ساز کالسیک14315زمای

امید97238054170163
ی
37310پیانوی عمویم7310زمای

شمس الدین98138054170250
ی
314315ساز کالسیک14315زمای

14252زندعیل97138054170197
ی
4142521ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295زندعیل97138054170197

573171پیانو عمویم7317زندشغالمرضا97138054190436

7296پیانو عمویم7296زندشغالمرضا97138054190436

114313ساز کالسیک14313زندیهفرناز99238054170083

17298پیانو عمویم7298زندیهفرناز99238054170083

514317ساز کالسیک14317زینایلبهاره99138054190196

673231پیانو عمویم7323زینایلبهاره99138054190196

234111ارکسیر کالسیک3411زینایلبهاره99138054190196

14259سایع فرمحمدرضا99138054190198
ی
6142591ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321سایع فرمحمدرضا99138054190198

8143201ساز کالسیک14320سالمسیدمحمدمهدی98138054190275



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

234111ارکسیر کالسیک3411سالمسیدمحمدمهدی98138054190275

واري تارخ99238054190095 ی 514317ساز کالسیک14317سی 

واري تارخ99238054190095 ی 57319پیانو عمویم7319سی 

واري تارخ99238054190095 ی 134101ارکسیر کالسیک3410سی 

8143201ساز کالسیک14320سپهرمنشهادی98138054190276

43413ارکسیر کالسیک3413سپهرمنشهادی98138054190276

حمید97138054170200
ی
14252سخای

ی
4142521ساز ایرای

حمید97138054170200
ی
72956پیانو عمویم7295سخای

ی مهدي99238054190097 14312ساز کالسیک14312رسای 

ی مهدي99238054190097 57319پیانو عمویم7319رسای 

ی مهدي99238054190097 134101ارکسیر کالسیک3410رسای 

14259رسوری کرج آباداعظم99138054190202
ی
61425ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321رسوری کرج آباداعظم99138054190202

2143141ساز کالسیک14314رسوش حدادیملیکا97138054170203

4143161ساز کالسیک14316رسوش حدادیملیکا97138054170203

47314پیانو عمویم7314رسوش حدادیملیکا97138054170203

5143178ساز کالسیک14317سعیدی پورپریا99138054190206

673231پیانو عمویم7323سعیدی پورپریا99138054190206

234111ارکسیر کالسیک3411سعیدی پورپریا99138054190206

14259سعیدی رادمرتضی99138054190207
ی
61425ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321سعیدی رادمرتضی99138054190207

414316ساز کالسیک14316سعیدی کشاورزسپهر98138054170268

47314پیانو عمویم7314سعیدی کشاورزسپهر98138054170268

42سعیدی نگارفرح99138054170240
ی
2421آواز ایرای

14241سفیداریسهند99138054170241
ی
2142411ساز ایرای

8143201ساز کالسیک14320سالمتجومهدی98138054190281



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

33412ارکسیر کالسیک3412سالمتجومهدی98138054190281

امیر99138054190209
ی
14260سالیم اشتیای

ی
614260ساز ایرای

امیر99138054190209
ی
57317پیانو عمویم7317سالیم اشتیای

434132ارکسیر کالسیک3413سلطان احمدیمژده97138054190187

72956پیانو عمویم7295سلطان محمدی رادمیالد98138054170270

 گریمآریا99138054170244
ی
14241سلطای

ی
214241ساز ایرای

14265سلمان پورسیهدانیال98138054190286
ی
814265ساز ایرای

یسورنا 99238054190099
ی
514317ساز کالسیک14317سلمای

یسورنا 99238054190099
ی
57319پیانو عمویم7319سلمای

یسورنا 99238054190099
ی
134101ارکسیر کالسیک3410سلمای

روزبه98138054190287
ی
14265سلمای

ی
814265ساز ایرای

 جعفریاشکان97238054170180
ی
314315ساز کالسیک14315سلمای

 جعفریاشکان97238054170180
ی
273031پیانو عمویم7303سلمای

ی99138054170245 حسیر
ی
40سلیای

ی
140آواز ایرای

کامیاب97238054170181
ی
14234سلیمای

ی
114234ساز ایرای

کامیاب97238054170181
ی
7295پیانو عمویم7295سلیمای

 رامبدنرسین98238054190110
ی
14263سلیمای

ی
714263ساز ایرای

ی99138054190213 614318ساز کالسیک14318سمویعیاسمیر

ی99138054190213 673231پیانو عمویم7323سمویعیاسمیر

ی99138054190213 23411ارکسیر کالسیک3411سمویعیاسمیر

14259سمییعیارس99138054190214
ی
61425ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321سمییعیارس99138054190214

ی نژادمحدثه98138054170278 4143161ساز کالسیک14316سنگیر

ی نژادمحدثه98138054170278 47314پیانو عمویم7314سنگیر

414316ساز کالسیک14316سهرای مهشاد98138054170281

47314پیانو عمویم7314سهرای مهشاد98138054170281



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

ی غ محمدرضا 99238054190102
ی
14257سوزی

ی
514257ساز ایرای

یراحله 99238054190103
ی
 31110سوفسطای

ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

414316ساز کالسیک14316سیاح پورسیاووش98138054170282

47314پیانو عمویم7314سیاح پورسیاووش98138054170282

14261سیارمهرنوش98238054190113
ی
7142611ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324سیارمهرنوش98238054190113

2143141ساز کالسیک14314سیاه چشممحسن99138054170251

27303پیانو عمویم7303سیاه چشممحسن99138054170251

14259سیدانسیدمحمد97238054190164
ی
6142591ساز ایرای

14256سیدانسیدمحمد97238054190164
ی
5142561ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321سیدانسیدمحمد97238054190164

573172پیانو عمویم7317سیدانسیدمحمد97238054190164

614318ساز کالسیک14318سیفالیان صدیفرطاهره99138054190217

673231پیانو عمویم7323سیفالیان صدیفرطاهره99138054190217

234111ارکسیر کالسیک3411سیفالیان صدیفرطاهره99138054190217

ی96238054190142 14259شاپوریشاهیر
ی
6142591ساز ایرای

 زاده اصیلبهناز99138054190218
ی
514317ساز کالسیک14317شای

 زاده اصیلبهناز99138054190218
ی
673231پیانو عمویم7323شای

 زاده اصیلبهناز99138054190218
ی
234111ارکسیر کالسیک3411شای

42شاه چراغسیده زینب99138054170255
ی
242آواز ایرای

14260شاه محمدی نن دانیال99138054190219
ی
6142601ساز ایرای

2143141ساز کالسیک14314شاه نوازآریا99138054170257

14256شاهماربرديا 99238054190106
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317شاهماربرديا 99238054190106

14259شجاعپورمهران98138054190306
ی
61425ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324شجاعپورمهران98138054190306



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

14252شجایعپیام96238054170193
ی
4142521ساز ایرای

72956پیانو عمویم7295شجایعپیام96238054170193

214314ساز کالسیک14314شجایعماهان98238054170125

27303پیانو عمویم7303شجایعماهان98238054170125

افتمندشکیال98238054170126 42رسر
ی
242آواز ایرای

 فردفائزه99138054190223
ی
ق 14259رسر

ی
6142591ساز ایرای

 فردفائزه99138054190223
ی
ق 67321پیانو عمویم7321رسر

یعتمهشادسادات98138054190308 14261رسر
ی
7142611ساز ایرای

یعتمهشادسادات98138054190308 77324پیانو عمویم7324رسر

یعتمهشادسادات98138054190308 673211پیانو عمویم7321رسر

یف دینیمارال99238054170088 14234رسر
ی
114234ساز ایرای

احمد99238054170089
ی
یف کنعای 14234رسر

ی
114234ساز ایرای

یفیغزل99138054170260 214314ساز کالسیک14314رسر

یفیغزل99138054170260 273031پیانو عمویم7303رسر

یفی آقبالغنیما98138054170294 314315ساز کالسیک14315رسر

یفی آقبالغنیما98138054170294 473141پیانو عمویم7314رسر

یفی پورسحر98138054190309 714319ساز کالسیک14319رسر

یفی پورسحر98138054190309 434131ارکسیر کالسیک3413رسر

ضا98138054170295 14252شعبانعلیر
ی
414252ساز ایرای

614318ساز کالسیک14318شفارودیزهرا99138054190225

67323پیانو عمویم7323شفارودیزهرا99138054190225

23411ارکسیر کالسیک3411شفارودیزهرا99138054190225

ی 99238054190107 14256شفایعمجتن 
ی
514256ساز ایرای

ی 99238054190107 573171پیانو عمویم7317شفایعمجتن 

14256شفيیعی مزرعه نواحمدرضا 99238054190108
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317شفيیعی مزرعه نواحمدرضا 99238054190108



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

14234شفییعسیده غزل99238054170090
ی
114234ساز ایرای

14265شکرريزعیلی98138054190628
ی
814265ساز ایرای

14263شکرريزعیلی98138054190628
ی
714263ساز ایرای

ی98138054190314 8143201ساز کالسیک14320شکریحسیر

ی98138054190314 434131ارکسیر کالسیک3413شکریحسیر

ی99138054190227  31115شمایعشاهیر
ی
31115(سه گاه)آواز ایرای

14234شمشمحمدمهدی99238054170092
ی
114234ساز ایرای

4143162ساز کالسیک14316شمش هوجقانبیتا98138054170306

37310پیانوی عمویم7310شمش هوجقانبیتا98138054170306

27303پیانو عمویم7303شمش هوجقانبیتا98138054170306

مهدی98138054190318
ی
ای 8143201ساز کالسیک14320شمیر

مهدی98138054190318
ی
ای 434131ارکسیر کالسیک3413شمیر

14241شه شناسمهدیه99138054170272
ی
2142411ساز ایرای

14257شهرامياناسماعيل 99238054190111
ی
514257ساز ایرای

14260شهسواریتینا99138054190230
ی
614260ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317شهسواریتینا99138054190230

14263شهیدیان اکی مهتا98238054190121
ی
714263ساز ایرای

صدرا99138054170271
ر
214314ساز کالسیک14314شوق

صدرا99138054170271
ر
27303پیانو عمویم7303شوق

14260شیخ باقریمونا99138054190231
ی
614260ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317شیخ باقریمونا99138054190231

ی97238054170192 314315ساز کالسیک14315شیخ جباریمحمدمعیر

ی97238054170192 37310پیانوی عمویم7310شیخ جباریمحمدمعیر

ی98138054190326 8143201ساز کالسیک14320شیخوانرامتیر

ی98138054190326 434131ارکسیر کالسیک3413شیخوانرامتیر

77324پیانو عمویم7324شییحیتینا98138054190327



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

ازیپروانه99138054190232  31110شیر
ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

 بیدآبادیفرشاد98138054190329
ی
ای 814325ساز کالسیک14320شیر

 بیدآبادیفرشاد98138054190329
ی
ای 43413ارکسیر کالسیک3413شیر

دره حقیفرمحمد97238054170196 2143141ساز کالسیک14314شیر

414316ساز کالسیک14316ص برنیح شهرزاد98138054170313

473141پیانو عمویم7314ص برنیح شهرزاد98138054170313

514317ساز کالسیک14317صاحب الفصویلیگلناز 99238054190113

57319پیانو عمویم7319صاحب الفصویلیگلناز 99238054190113

134101ارکسیر کالسیک3410صاحب الفصویلیگلناز 99238054190113

814325ساز کالسیک14320صاحب کرمحميد98138054190629

43413ارکسیر کالسیک3413صاحب کرمحميد98138054190629

14252صاحن حجت اله98138054170686
ی
4142521ساز ایرای

عیل98138054190332
ر
14265صادق

ی
814265ساز ایرای

فائزه99238054170095
ر
40صادق

ی
1401آواز ایرای

فائزه99238054170095
ر
7298پیانو عمویم7295صادق

نفیسه99138054170285
ر
14241صادق

ی
2142411ساز ایرای

 آزادکاوه98138054190334
ر
14265صادق

ی
8142651ساز ایرای

98138054170316
ی
 کالریهای

ر
14248صادق

ی
314248ساز ایرای

98138054170316
ی
 کالریهای

ر
7295پیانو عمویم7295صادق

ی99138054190234  مقدیمآرمیر
ر
14259صادق

ی
6142591ساز ایرای

ی99138054190234  مقدیمآرمیر
ر
673211پیانو عمویم7321صادق

 مهرمحمدمهدی99138054170287
ر
2143141ساز کالسیک14314صادق

 یزدیامید97138054170240
ر
14248صادق

ی
314248ساز ایرای

614318ساز کالسیک14318صارم صفاریسعید98138054190336

234111ارکسیر کالسیک3411صارم صفاریسعید98138054190336

ضا99238054170097 40صاریمعلیر
ی
1401آواز ایرای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

ضا99238054170097 7298پیانو عمویم7295صاریمعلیر

14261صالیحیکيوان98138054190630
ی
7142611ساز ایرای

14312ساز کالسیک14312صالیحبهدخت98238054190122

57319پیانو عمویم7319صالیحبهدخت98238054190122

13410ارکسیر کالسیک3410صالیحبهدخت98238054190122

214314ساز کالسیک14314صالیحسارا99138054170288

273031پیانو عمویم7303صالیحسارا99138054170288

14265صالیحعطیه98138054190338
ی
8142651ساز ایرای

42صالیحمنوچهر98138054170321
ی
242آواز ایرای

7295پیانو عمویم7295صالیحمنوچهر98138054170321

42صبوریفاطمه99138054170290
ی
242آواز ایرای

14256صحرانوردمحمد99238054190116
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317صحرانوردمحمد99238054190116

محمود98138054170687
ی
14241صحرای

ی
2142411ساز ایرای

محمود98138054170687
ی
7295پیانو عمویم7295صحرای

ضا99138054190238 673211پیانو عمویم7321صدردادرسعلیر

 نژادحسام99138054190239
ی
614318ساز کالسیک14318صدق

 نژادحسام99138054190239
ی
673231پیانو عمویم7323صدق

 نژادحسام99138054190239
ی
234111ارکسیر کالسیک3411صدق

فرداد98138054190342
ر
8143201ساز کالسیک14320صدق

فرداد98138054190342
ر
43413ارکسیر کالسیک3413صدق

یشيوا98138054190631
ر
714319ساز کالسیک14319صدوق

یشيوا98138054190631
ر
43413ارکسیر کالسیک3413صدوق

ی سجاد99238054190117
14257صديفر

ی
514257ساز ایرای

ی98138054190343 حسیر 614318ساز کالسیک14318صدیفر خویدگامیر

ی98138054190343 حسیر 33412ارکسیر کالسیک3412صدیفر خویدگامیر



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

روزبه98138054170688
ی
14252صف آرای

ی
4142521ساز ایرای

6143181ساز کالسیک14318صفاریمجتن 99138054190241

673232پیانو عمویم7323صفاریمجتن 99138054190241

23411ارکسیر کالسیک3411صفاریمجتن 99138054190241

ی99138054170293 حسیر  نیکجه مالمحمدرضاامیر
ی
14241صفای

ی
214241ساز ایرای

214314ساز کالسیک14314صفرزاده غرقهمرجان99138054170294

273031پیانو عمویم7303صفرزاده غرقهمرجان99138054170294

14252صفرینرجس98138054170690
ی
4142521ساز ایرای

114313ساز کالسیک14313صفری چوالی یگانه99238054170101

17298پیانو عمویم7298صفری چوالی یگانه99238054170101

14261صفویمحمدارشیا98238054190125
ی
714261ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324صفویمحمدارشیا98238054190125

14252صفیخانمائده97138054170250
ی
4142521ساز ایرای

14234صالجعیل رضا99238054170102
ی
114234ساز ایرای

14312ساز کالسیک14312صمدیان آهنگرسيحون 99238054190121

514317ساز کالسیک14317صمدیان آهنگرسيحون 99238054190121

57319پیانو عمویم7319صمدیان آهنگرسيحون 99238054190121

134101ارکسیر کالسیک3410صمدیان آهنگرسيحون 99238054190121

40صنایعحیدر99238054170104
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295صنایعحیدر99238054170104

614318ساز کالسیک14318صیادیمحمدرضا99138054190246

673231پیانو عمویم7323صیادیمحمدرضا99138054190246

234111ارکسیر کالسیک3411صیادیمحمدرضا99138054190246

14241طالب مرادعبدالحمید99138054170300
ی
214241ساز ایرای

14260طالن اعظم99138054190248
ی
6142601ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317طالن اعظم99138054190248



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

2143141ساز کالسیک14314طالن  زادهطناز99138054170301

273031پیانو عمویم7303طالن  زادهطناز99138054170301

14256طاهري بهزاد 99238054190128
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317طاهري بهزاد 99238054190128

14259طاهریایلیا99138054190249
ی
6142591ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321طاهریایلیا99138054190249

714319ساز کالسیک14319طاهری قزوینیعیل98238054190129

234111ارکسیر کالسیک3411طاهری قزوینیعیل98238054190129

8143201ساز کالسیک14320طایفهمریم98138054190352

434131ارکسیر کالسیک3413طایفهمریم98138054190352

33412ارکسیر کالسیک3412طایفهمریم98138054190352

سیدمحمد97238054170213
ی
47314پیانو عمویم7314طباطبای

14261طبیب زاده انوریحسن98238054190130
ی
7142611ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324طبیب زاده انوریحسن98238054190130

7298پیانو عمویم7295طالشهریار98238054170137

42طهماسب زادهامیر99138054170308
ی
242آواز ایرای

40طهماسب زادهامیر99138054170308
ی
140آواز ایرای

ی ششدهعاطفه 99238054190130 14256طهماسن 
ی
514256ساز ایرای

ی ششدهعاطفه 99238054190130 573171پیانو عمویم7317طهماسن 

314315ساز کالسیک14315طهماسن مهتاب98238054170139

37310پیانوی عمویم7310طهماسن مهتاب98238054170139

714319ساز کالسیک14319طوالی سجاد99138054190252

33412ارکسیر کالسیک3412طوالی سجاد99138054190252

42عابدمهسا98138054170335
ی
242آواز ایرای

7295پیانو عمویم7295عابدمهسا98138054170335

حانیه98138054170696
ی
14252عابدین پورابرقوی

ی
4142521ساز ایرای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

6143181ساز کالسیک14318عارف نیاعیل99138054190254

67323پیانو عمویم7323عارف نیاعیل99138054190254

23411ارکسیر کالسیک3411عارف نیاعیل99138054190254

عیل99138054190256 14259عامرامیر
ی
61425ساز ایرای

عیل99138054190256 673211پیانو عمویم7321عامرامیر

514317ساز کالسیک14317عامري شكوفه 99238054190131

57319پیانو عمویم7319عامري شكوفه 99238054190131

134101ارکسیر کالسیک3410عامري شكوفه 99238054190131

14260عباسقلیانخدیجه99138054190258
ی
614260ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317عباسقلیانخدیجه99138054190258

614318ساز کالسیک14318عبایسالهه99138054190259

673231پیانو عمویم7323عبایسالهه99138054190259

23411ارکسیر کالسیک3411عبایسالهه99138054190259

614318ساز کالسیک14318عبایسهیوا98138054190363

8143201ساز کالسیک14320عبایسهیوا98138054190363

13410ارکسیر کالسیک3410عبایسهیوا98138054190363

33412ارکسیر کالسیک3412عبایسهیوا98138054190363

114313ساز کالسیک14313عبایس نژادمحمدرضا99238054170109

17298پیانو عمویم7298عبایس نژادمحمدرضا99238054170109

ی99138054170318 حسیر 2143141ساز کالسیک14314عبدالحسینیامیر

ی99138054170318 حسیر 27303پیانو عمویم7303عبدالحسینیامیر

214314ساز کالسیک14314عبدالحسینینیوشا98138054170699

273031پیانو عمویم7303عبدالحسینینیوشا98138054170699

473141پیانو عمویم7314عبدالحسینی قیمارسالن97138054170498

40عبداله پورمرتضی99238054170110
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295عبداله پورمرتضی99238054170110



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

14265عبدالیهحمید97138054190251
ی
814265ساز ایرای

114313ساز کالسیک14313عبقریآرش99138054170321

17298پیانو عمویم7298عبقریآرش99138054170321

314315ساز کالسیک14315عدن هریسابوالفضل98238054170149

27303پیانو عمویم7303عدن هریسابوالفضل98238054170149

14252عدوکیزدان98138054170350
ی
414252ساز ایرای

14260عرب زادهفرزین99138054190262
ی
614260ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317عرب زادهفرزین99138054190262

14259عری  نرهمحمد99138054190263
ی
6142591ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321عری  نرهمحمد99138054190263

414316ساز کالسیک14316عری  نژادمقدمنازافرین98138054170352

473141پیانو عمویم7314عری  نژادمقدمنازافرین98138054170352

 31115عرفان مهرمریم99138054190264
ی
31115(سه گاه)آواز ایرای

 31115عزیزمحمدیمحمد99138054190265
ی
31115(سه گاه)آواز ایرای

14259عزیزیکیمیا99138054190266
ی
61425ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321عزیزیکیمیا99138054190266

یازاده 99238054190133
ی
14257عسكري اسطلخ جای

ی
514257ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295عسگرلومهدی97138054170266

رضا99138054170328
ر
40عسگری الموی

ی
140آواز ایرای

هادی99138054190269
ی
14259عسگری سوادجای

ی
6142591ساز ایرای

هادی99138054190269
ی
573172پیانو عمویم7317عسگری سوادجای

 31110عشوری مقدمسعید99138054190270
ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

14241عطاردیدانیال98238054170153
ی
2142411ساز ایرای

72956پیانو عمویم7295عطاردیدانیال98238054170153

پانیذ99138054190271
ی
14259عطارکاشای

ی
6142591ساز ایرای

پانیذ99138054190271
ی
673211پیانو عمویم7321عطارکاشای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

الهام99138054170331
ی
214314ساز کالسیک14314عطای

الهام99138054170331
ی
114313ساز کالسیک14313عطای

الهام99138054170331
ی
273031پیانو عمویم7303عطای

الهام99138054170331
ی
17298پیانو عمویم7298عطای

حسام99238054170116 114313ساز کالسیک14313عظییم نضآبادسیدامیر

حسام99238054170116 17298پیانو عمویم7298عظییم نضآبادسیدامیر

ی97238054170230 حسیر
14252عقیفر

ی
4142521ساز ایرای

ی97238054170230 حسیر
7295پیانو عمویم7295عقیفر

محمد98138054190640 573172پیانو عمویم7317عیلی محمديامیر

314315ساز کالسیک14315عیل بیک زاه آهنگرشیدا98138054170359

37310پیانوی عمویم7310عیل بیک زاه آهنگرشیدا98138054170359

45عیل پورگرگریسبحان99138054170333
ی
445آواز ایرای

ی98138054170361 شاهیر
ی
4143161ساز کالسیک14316عیل خای

ی98138054170361 شاهیر
ی
47314پیانو عمویم7314عیل خای

42عیل زادهآرش99138054170334
ی
242آواز ایرای

414316ساز کالسیک14316عیل قورجیبهرخ98138054170362

473141پیانو عمویم7314عیل قورجیبهرخ98138054170362

رضا98238054170156 40عیل محمدنژادامیر
ی
140آواز ایرای

14241عیل محمدیفرناز99138054170335
ی
2142411ساز ایرای

2143141ساز کالسیک14314عیل محمدیکورش97138054170500

14261علیاریپریا98238054190141
ی
714261ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324علیاریپریا98238054190141

ایمان98138054170365
ی
414316ساز کالسیک14316علیای

ایمان98138054170365
ی
473141پیانو عمویم7314علیای

الهه99138054170338
ی
214314ساز کالسیک14314علیجای

الهه99138054170338
ی
27303پیانو عمویم7303علیجای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

ادهرضا99238054170118 ی 40علیر
ی
1401آواز ایرای

ادهرضا99238054170118 ی 7298پیانو عمویم7295علیر

ادهمحمداسماعیل98238054190142 ی 14263علیر
ی
714263ساز ایرای

ی97138054170283 40عندلیبحسیر
ی
140آواز ایرای

ی97138054170283 42عندلیبحسیر
ی
242آواز ایرای

14248عنضیبابک98138054170367
ی
314248ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295عنضیبابک98138054170367

جهان99138054170340
ی
14241عیدای

ی
2142411ساز ایرای

14261غالن عیل98238054190144
ی
714261ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324غالن عیل98238054190144

ن98138054190389 714319ساز کالسیک14319غفارینسیر

ن98138054190389 434131ارکسیر کالسیک3413غفارینسیر

314315ساز کالسیک14315غفاری طاریسینا98238054170162

37310پیانوی عمویم7310غفاری طاریسینا98238054170162

14241غالم نزاد قوام آبادیمهدیه99138054170343
ی
2142411ساز ایرای

42غالیمسمیه99138054170344
ی
242آواز ایرای

814320ساز کالسیک14320غنی پورمجید97138054190448

67323پیانو عمویم7323غنی پورمجید97138054190448

43413ارکسیر کالسیک3413غنی پورمجید97138054190448

تهمینه98138054190391
ی
77324پیانو عمویم7324غیای

تهمینه98138054190391
ی
673211پیانو عمویم7321غیای

2143141ساز کالسیک14314فاضلپارسا99138054170350

27303پیانو عمویم7303فاضلپارسا99138054170350

رضا98238054170165
ی
42فامرینی برچلوی

ی
242آواز ایرای

حمیدرضا99138054190282
ی
14259فتای

ی
61425ساز ایرای

حمیدرضا99138054190282
ی
673211پیانو عمویم7321فتای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

7143198ساز کالسیک14319فتیحمنا98238054190150

33412ارکسیر کالسیک3412فتیحمنا98238054190150

مریم99138054190285
ر
514317ساز کالسیک14317فتیح لحاق

مریم99138054190285
ر
673231پیانو عمویم7323فتیح لحاق

مریم99138054190285
ر
234111ارکسیر کالسیک3411فتیح لحاق

40فتوجآرمان98238054170168
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295فتوجآرمان98238054170168

14261فداکاردیزکویهبهنام97138054190449
ی
7142611ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321فداکاردیزکویهبهنام97138054190449

کوثر97238054170241
ی
414316ساز کالسیک14316فراهای

کوثر97238054170241
ی
473141پیانو عمویم7314فراهای

مرجان98138054170383
ی
414316ساز کالسیک14316فراهای

مرجان98138054170383
ی
47314پیانو عمویم7314فراهای

مریم98138054170382
ی
414316ساز کالسیک14316فراهای

مریم98138054170382
ی
47314پیانو عمویم7314فراهای

14261فراوشاحمد98238054190152
ی
7142611ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324فراوشاحمد98238054190152

514317ساز کالسیک14317فرج رسوش99138054190288

673231پیانو عمویم7323فرج رسوش99138054190288

23411ارکسیر کالسیک3411فرج رسوش99138054190288

14260فرج  آستانهءسپهر98238054190153
ی
6142601ساز ایرای

14234فرزان مهرمهدی99238054170121
ی
114234ساز ایرای

ی99238054190138 14257فرزانه دهكردي محمدامیر
ی
514257ساز ایرای

2143141ساز کالسیک14314فرزانیانیاسمن99138054170357

17298پیانو عمویم7298فرزانیانیاسمن99138054170357

14260فرسادیانصونا99138054190292
ی
6142601ساز ایرای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

57317پیانو عمویم7317فرسادیانصونا99138054190292

ی99138054190293 14256فرسیوامیر
ی
5142561ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317فرضیعیل98138054190397

ی99138054170358 نازنیر
2143141ساز کالسیک14314فرضی

ی99138054170358 نازنیر
27303پیانو عمویم7303فرضی

گلنوش99138054170359
ی
 آرای

ی
214314ساز کالسیک14314فرقای

گلنوش99138054170359
ی
 آرای

ی
273031پیانو عمویم7303فرقای

14241فرهادیمرضیه99138054170360
ی
214241ساز ایرای

14248فروزنده شادفرزاد98138054170386
ی
314248ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295فروزنده شادفرزاد98138054170386

ی فائزه 99238054190140
ی

514317ساز کالسیک14317فرویع

ی فائزه 99238054190140
ی

57319پیانو عمویم7319فرویع

ی فائزه 99238054190140
ی

134101ارکسیر کالسیک3410فرویع

فرحان99238054170122
ی
40فریدی

ی
1401آواز ایرای

فرحان99238054170122
ی
7298پیانو عمویم7295فریدی

اسماء99138054190295
ی
14259فریدوی

ی
61425ساز ایرای

اسماء99138054190295
ی
673211پیانو عمویم7321فریدوی

614318ساز کالسیک14318فضیلهمهال98238054190157

67323پیانو عمویم7323فضیلهمهال98238054190157

33412ارکسیر کالسیک3412فضیلهمهال98238054190157

414316ساز کالسیک14316فالحرادمهر98138054170710

473141پیانو عمویم7314فالحرادمهر98138054170710

وزيعاطفه98138054190643 14265فیر
ی
814265ساز ایرای

7143198ساز کالسیک14319فیض آبادییاسمن98138054190404

14312ساز کالسیک14312فیض آبادییاسمن98138054190404

43413ارکسیر کالسیک3413فیض آبادییاسمن98138054190404



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

14241قادریسهیل99138054170365
ی
2142411ساز ایرای

37310پیانوی عمویم7310قاسم نژادسیما98138054170712

14257قاسیمی دريا99238054190145
ی
514257ساز ایرای

ی97238054170256 473141پیانو عمویم7314قاسیمامیر

40قاسیمحدیث99238054170124
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295قاسیمحدیث99238054170124

314315ساز کالسیک14315قاسیمسانیا98238054170174

37310پیانوی عمویم7310قاسیمسانیا98238054170174

214314ساز کالسیک14314قاسیمعیل99138054170369

27303پیانو عمویم7303قاسیمعیل99138054170369

614318ساز کالسیک14318قاسیمیاسمن96238054190201

8143201ساز کالسیک14320قاسیمیاسمن96238054190201

714319ساز کالسیک14319قاسیمیاسمن96238054190201

434131ارکسیر کالسیک3413قاسیمیاسمن96238054190201

33412ارکسیر کالسیک3412قاسیمیاسمن96238054190201

814325ساز کالسیک14320قاسیم حامدعیل98138054190410

434131ارکسیر کالسیک3413قاسیم حامدعیل98138054190410

42قاسیم عقای محمد98138054170394
ی
242آواز ایرای

7295پیانو عمویم7295قاسیم عقای محمد98138054170394

114313ساز کالسیک14313قاضی زاهدیسپهر99238054170125

17298پیانو عمویم7298قاضی زاهدیسپهر99238054170125

یپريسا98138054190644
ی
714319ساز کالسیک14319قانوی

یپريسا98138054190644
ی
33412ارکسیر کالسیک3412قانوی

6143181ساز کالسیک14318قایدلوابراهیم99138054190305

7143198ساز کالسیک14319قایدلوابراهیم99138054190305

67323پیانو عمویم7323قایدلوابراهیم99138054190305



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

23411ارکسیر کالسیک3411قایدلوابراهیم99138054190305

میثم98138054190415
ر
814325ساز کالسیک14320قدری

میثم98138054190415
ر
43413ارکسیر کالسیک3413قدری

14241قدیری افشاررها99138054170372
ی
214241ساز ایرای

67323پیانو عمویم7323قراگوزلومهدی96138054190388

14234قربان زاده رسشکهبیتا99138054170373
ی
114234ساز ایرای

ی ثابت مبينا 99238054190146
ی
14256قربای

ی
514256ساز ایرای

ی ثابت مبينا 99238054190146
ی
573171پیانو عمویم7317قربای

محمد99238054170129 امیر
ی
114313ساز کالسیک14313قربای

محمد99238054170129 امیر
ی
17298پیانو عمویم7298قربای

زهرا98238054170176
ی
14248قربای

ی
314248ساز ایرای

زهرا98238054170176
ی
72956پیانو عمویم7295قربای

عیل98138054170400
ی
314315ساز کالسیک14315قربای

عیل98138054170400
ی
414316ساز کالسیک14316قربای

عیل98138054170400
ی
473141پیانو عمویم7314قربای

عیل98138054170400
ی
37310پیانوی عمویم7310قربای

14252قریشرفاطمه سادات98138054170714
ی
414252ساز ایرای

72956پیانو عمویم7295قریشرفاطمه سادات98138054170714

14312ساز کالسیک14312قضاوي ليال99238054190148

57319پیانو عمویم7319قضاوي ليال99238054190148

134101ارکسیر کالسیک3410قضاوي ليال99238054190148

14241قطن ستاره سادات99138054170376
ی
214241ساز ایرای

72956پیانو عمویم7295قطن ستاره سادات99138054170376

40قیل پورالهه99238054170131
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295قیل پورالهه99238054170131

ضا98138054190421 14312ساز کالسیک14312قیل پورارجستانعلیر



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

ضا98138054190421 573191پیانو عمویم7319قیل پورارجستانعلیر

314315ساز کالسیک14315قیل زاده قراجهسجاد98138054170405

ادهمهال98138054170406 ی 14248قلیر
ی
314248ساز ایرای

14259قیمپارسا96238054190206
ی
61425ساز ایرای

14261قیمپارسا96238054190206
ی
7142611ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321قیمپارسا96238054190206

57317پیانو عمویم7317قیمپارسا96238054190206

77324پیانو عمویم7324قیمپارسا96238054190206

رضا 99238054190150 یامیر 514317ساز کالسیک14317قنی 

رضا 99238054190150 یامیر 57319پیانو عمویم7319قنی 

رضا 99238054190150 یامیر 134101ارکسیر کالسیک3410قنی 

یمهدی99138054190310 6143181ساز کالسیک14318قنی 

یمهدی99138054190310 673232پیانو عمویم7323قنی 

یمهدی99138054190310 23411ارکسیر کالسیک3411قنی 

ی رادفرید97138054170508 72956پیانو عمویم7295قنی 

ی عدیویشهرزاد98138054190423 14265قنی 
ی
814265ساز ایرای

ی99138054190312 حسیر ی مه آبادیامیر 614318ساز کالسیک14318قنی 

ی99138054190312 حسیر ی مه آبادیامیر 673232پیانو عمویم7323قنی 

ی99138054190312 حسیر ی مه آبادیامیر 23411ارکسیر کالسیک3411قنی 

یحجت98138054190645
ر
14263قنوای

ی
714263ساز ایرای

ی98138054170408 414316ساز کالسیک14316قواعدنازنیر

ی98138054170408 473141پیانو عمویم7314قواعدنازنیر

ضا99138054190313 یعلیر 14259قوی مذهب شوشیر
ی
61425ساز ایرای

ضا99138054190313 یعلیر 67321پیانو عمویم7321قوی مذهب شوشیر

5143178ساز کالسیک14317قوییمپروین97238054190237

8143201ساز کالسیک14320قوییمپروین97238054190237



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

33412ارکسیر کالسیک3412قوییمپروین97238054190237

14257كاویسی سينا99238054190157
ی
514257ساز ایرای

514317ساز کالسیک14317كاویسی كيميا 99238054190156

57319پیانو عمویم7319كاویسی كيميا 99238054190156

134101ارکسیر کالسیک3410كاویسی كيميا 99238054190156

ساالر 99238054190158 ی امیر
ی
514317ساز کالسیک14317كاوه ی

ساالر 99238054190158 ی امیر
ی
57319پیانو عمویم7319كاوه ی

ساالر 99238054190158 ی امیر
ی
134101ارکسیر کالسیک3410كاوه ی

14256كريیمی فريده 99238054190161
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317كريیمی فريده 99238054190161

14257كريیمی محمد99238054190163
ی
514257ساز ایرای

14257كشاورزترك زهرا99238054190164
ی
514257ساز ایرای

14256كمایلی مقدمسيدحميد 99238054190165
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317كمایلی مقدمسيدحميد 99238054190165

14256كوشیکی محسن99238054190167
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317كوشیکی محسن99238054190167

نغمه99138054190315
ی
514317ساز کالسیک14317کاشای

نغمه99138054190315
ی
67323پیانو عمویم7323کاشای

نغمه99138054190315
ی
234111ارکسیر کالسیک3411کاشای

14263کاظیمشهریار98138054190427
ی
714263ساز ایرای

40کاظیمفرحانه98238054170187
ی
140آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295کاظیمفرحانه98238054170187

514317ساز کالسیک14317کاظیم کیااسیه99138054190319

673232پیانو عمویم7323کاظیم کیااسیه99138054190319

23411ارکسیر کالسیک3411کاظیم کیااسیه99138054190319

4143161ساز کالسیک14316کاویسسینا98138054170415



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

8143201ساز کالسیک14320کاوهسعید98138054190429

434131ارکسیر کالسیک3413کاوهسعید98138054190429

14252کاوهمهدی98138054170416
ی
414252ساز ایرای

14261کایدیمژگان98238054190162
ی
7142611ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324کایدیمژگان98238054190162

یمبینا99238054170135 114313ساز کالسیک14313کبیر

یمبینا99238054170135 17298پیانو عمویم7298کبیر

احمدرضا97138054170513
ی
 الیادرای

ی
45کدخدای

ی
445آواز ایرای

44کرامت خواهمحمد98238054170188
ی
344آواز ایرای

72956پیانو عمویم7295کرامت خواهمحمد98238054170188

14252کرامنرایمان98138054170422
ی
4142521ساز ایرای

 محمدشایان98138054170424
ی
14248کربالی

ی
314248ساز ایرای

 محمدشایان98138054170424
ی
7295پیانو عمویم7295کربالی

 31110کریمنادر99138054190322
ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

 31115کریمنادر99138054190322
ی
31115(سه گاه)آواز ایرای

ی98138054170723 414316ساز کالسیک14316کریمنگیر

ی98138054170723 473141پیانو عمویم7314کریمنگیر

14265کروندیاناحسان98138054190432
ی
8142651ساز ایرای

57319پیانو عمویم7319کریم زادهیلدا98238054190165

23411ارکسیر کالسیک3411کریم زادهیلدا98238054190165

ی99138054190325 حسیر 614318ساز کالسیک14318کرییمامیر

ی99138054190325 حسیر 673231پیانو عمویم7323کرییمامیر

ی99138054190325 حسیر 234111ارکسیر کالسیک3411کرییمامیر

4143161ساز کالسیک14316کرییمتینا98138054170726

47314پیانو عمویم7314کرییمتینا98138054170726

ی97238054170278 114313ساز کالسیک14313کرییمحسیر



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

ی97238054170278 314315ساز کالسیک14315کرییمحسیر

ی97238054170278 27303پیانو عمویم7303کرییمحسیر

14259کرییمرویا99138054190323
ی
6142591ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321کرییمرویا99138054190323

314315ساز کالسیک14315کرییمیوسف97138054170516

2143141ساز کالسیک14314کرییمیوسف97138054170516

273031پیانو عمویم7303کرییمیوسف97138054170516

37310پیانوی عمویم7310کرییمیوسف97138054170516

14259کرییم نژادشایان99138054190327
ی
6142591ساز ایرای

573172پیانو عمویم7317کرییم نژادشایان99138054190327

14260کشاورزفرزین99138054190328
ی
614260ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317کشاورزفرزین99138054190328

8143201ساز کالسیک14320کشاورزاقامحمدیانسیه97238054190243

614318ساز کالسیک14318کشاورزاقامحمدیانسیه97238054190243

234111ارکسیر کالسیک3411کشاورزاقامحمدیانسیه97238054190243

43413ارکسیر کالسیک3413کشاورزاقامحمدیانسیه97238054190243

33412ارکسیر کالسیک3412کشاورزاقامحمدیانسیه97238054190243

714319ساز کالسیک14319کشاورزیانفاطمه98138054190442

434131ارکسیر کالسیک3413کشاورزیانفاطمه98138054190442

14252کفاش یعقوی مبینا98138054170727
ی
414252ساز ایرای

72956پیانو عمویم7295کفاش یعقوی مبینا98138054170727

 دستجردیسحر99138054190329
ر
14260کالی

ی
6142601ساز ایرای

 دستجردیسحر99138054190329
ر
57317پیانو عمویم7317کالی

یمحمد99138054190330 14259کالنیر
ی
6142591ساز ایرای

یمحمد99138054190330 673211پیانو عمویم7321کالنیر

614318ساز کالسیک14318کالیه کارعطا97238054190247



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

43413ارکسیر کالسیک3413کالیه کارعطا97238054190247

14261کلیونددل آرا98138054190446
ی
7142611ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324کلیونددل آرا98138054190446

 31165کمایلی مقدموحيد99238054190155
ی
31165(4)آواز ایرای

14252کمایلآریا98138054170435
ی
414252ساز ایرای

214314ساز کالسیک14314کمایلرها99138054170399

27303پیانو عمویم7303کمایلرها99138054170399

77324پیانو عمویم7324کمایلسعید96138054190025

8143201ساز کالسیک14320کمایلعادله98138054190447

434131ارکسیر کالسیک3413کمایلعادله98138054190447

فرناز99138054170402
ی
214314ساز کالسیک14314کهرنیک

فرناز99138054170402
ی
27303پیانو عمویم7303کهرنیک

2143141ساز کالسیک14314کیانملینا99138054170403

27303پیانو عمویم7303کیانملینا99138054170403

 انبویهمجتن 98138054190453
ی
14260کیای

ی
614260ساز ایرای

 انبویهمرتضی98138054190454
ی
14265کیای

ی
814265ساز ایرای

ی98138054190455 14265گرایلوآرمیر
ی
814265ساز ایرای

ی98138054190455 57317پیانو عمویم7317گرایلوآرمیر

414316ساز کالسیک14316گرج  پوردهکردیمهسا98138054170442

473141پیانو عمویم7314گرج  پوردهکردیمهسا98138054170442

محمدعیل98138054190458
ی
14260گشای

ی
6142601ساز ایرای

714319ساز کالسیک14319گل محمدی افخمرامبد98138054190460

8143201ساز کالسیک14320گل محمدی افخمرامبد98138054190460

434131ارکسیر کالسیک3413گل محمدی افخمرامبد98138054190460

214314ساز کالسیک14314گلدارکیمیا99138054170407

273031پیانو عمویم7303گلدارکیمیا99138054170407



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

 31115لطف اللیهرقیه99138054190337
ی
31115(سه گاه)آواز ایرای

14252لطفییوسف98138054170445
ی
414252ساز ایرای

ی99238054170144 حسیر 114313ساز کالسیک14313لوینیانامیر

ی99238054170144 حسیر 17298پیانو عمویم7298لوینیانامیر

42لیساعظم99138054170413
ی
242آواز ایرای

14241مال وردمرتضی98138054170449
ی
2142411ساز ایرای

ی98138054190474 حسیر 14261مالیکامیر
ی
7142611ساز ایرای

ی98138054190474 حسیر 77324پیانو عمویم7324مالیکامیر

ی97238054190259 77324پیانو عمویم7324مثنویحسیر

514317ساز کالسیک14317مجيديان كوروش 99238054190174

57319پیانو عمویم7319مجيديان كوروش 99238054190174

134101ارکسیر کالسیک3410مجيديان كوروش 99238054190174

14259مجیدیمهسا99138054190342
ی
6142591ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321مجیدیمهسا99138054190342

214314ساز کالسیک14314مجیدی مهرنسیم99138054170416

273031پیانو عمویم7303مجیدی مهرنسیم99138054170416

814320ساز کالسیک14320محن محمد97238054190260

43413ارکسیر کالسیک3413محن محمد97238054190260

14256محرای بردیا97238054190261
ی
514256ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321محرای بردیا97238054190261

57317پیانو عمویم7317محرای بردیا97238054190261

ی98138054170457 14252محریمحسیر
ی
4142521ساز ایرای

ی97238054190262 814320ساز کالسیک14320محسن زاده فرکوشیاسمیر

ی97238054190262 67323پیانو عمویم7323محسن زاده فرکوشیاسمیر

8143201ساز کالسیک14320محمدتاج نسل بنابمائده98138054190483

434131ارکسیر کالسیک3413محمدتاج نسل بنابمائده98138054190483



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

814320ساز کالسیک14320محمدحسنی درآبادمهتاب97238054190264

43413ارکسیر کالسیک3413محمدحسنی درآبادمهتاب97238054190264

33412ارکسیر کالسیک3412محمدحسنی درآبادمهتاب97238054190264

فاطمه99138054170419
ی
14241محمدخای

ی
2142411ساز ایرای

514317ساز کالسیک14317محمدزادهرؤیا99238054190176

57319پیانو عمویم7319محمدزادهرؤیا99238054190176

134101ارکسیر کالسیک3410محمدزادهرؤیا99238054190176

14265محمدعیل زاده نامداراحسان98138054190488
ی
814265ساز ایرای

2143141ساز کالسیک14314محمدکایسرنازک99138054170423

273031پیانو عمویم7303محمدکایسرنازک99138054170423

 31165محمديان احمد99238054190179
ی
31165(4)آواز ایرای

14265محمدیحمید98138054190493
ی
814265ساز ایرای

14241محمدیسجاد99138054170425
ی
2142411ساز ایرای

14241محمدیسمیه99138054170428
ی
214241ساز ایرای

14260محمدیشقایق99138054190348
ی
614260ساز ایرای

14252محمدیعیل98138054170467
ی
4142521ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295محمدیعیل98138054170467

57317پیانو عمویم7317محمدیمحمدرضا98138054190491

673211پیانو عمویم7321محمدیمحمدرضا98138054190491

214314ساز کالسیک14314محمدیمهدی97238054170307

77324پیانو عمویم7324محمدیهرمز98138054190490

 31115محمدیوحید99138054190349
ی
31115(سه گاه)آواز ایرای

4143161ساز کالسیک14316محمدی جبه دارایمان98138054170468

47314پیانو عمویم7314محمدی جبه دارایمان98138054170468

آتنا98138054170469
ی
14248محمدی سلیمای

ی
314248ساز ایرای

814320ساز کالسیک14320محمدی منشنیلوفر97238054190268



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

ی98138054190498 14265محمدی واالشاهیر
ی
8142651ساز ایرای

وین99238054170148 14234محمدی واالرسر
ی
114234ساز ایرای

114313ساز کالسیک14313محمدیانمحمود99238054170149

17298پیانو عمویم7298محمدیانمحمود99238054170149

14261محمدیان مغامیریوسف97238054190269
ی
714261ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324محمدیان مغامیریوسف97238054190269

ی99138054190351 5143178ساز کالسیک14317محمودیحسیر

ی99138054190351 673231پیانو عمویم7323محمودیحسیر

ی99138054190351 234111ارکسیر کالسیک3411محمودیحسیر

14265محمودیرسول98138054190500
ی
814265ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317محمودیرسول98138054190500

2143141ساز کالسیک14314محمودیسیده ریحانه99138054170429

27303پیانو عمویم7303محمودیسیده ریحانه99138054170429

محمد97138054170362 14252مختاریامیر
ی
4142521ساز ایرای

 میانکوشیکفرشاد99138054190353
ر
614318ساز کالسیک14318مداق

 میانکوشیکفرشاد99138054190353
ر
67323پیانو عمویم7323مداق

 میانکوشیکفرشاد99138054190353
ر
23411ارکسیر کالسیک3411مداق

رسام99138054190354
ر
14260مدرس صادق

ی
614260ساز ایرای

یرويا99238054190182
ی
 31165مدی

ی
31165(4)آواز ایرای

یرويا99238054190182
ی
 31110مدی

ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

 قمضیسعید99138054190355
ی
14259مدی

ی
6142591ساز ایرای

514317ساز کالسیک14317مرادي مهسا99238054190183

57319پیانو عمویم7319مرادي مهسا99238054190183

134101ارکسیر کالسیک3410مرادي مهسا99238054190183

14252مرادیخورشید98138054170482
ی
414252ساز ایرای

14252مرادیزهرا97138054170364
ی
4142521ساز ایرای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

14256مرادیشهرام99138054190357
ی
5142561ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321مرادیشهرام99138054190357

14260مرادینیلوفر97238054190273
ی
614260ساز ایرای

2143141ساز کالسیک14314مرایمصدرا99138054170433

27303پیانو عمویم7303مرایمصدرا99138054170433

814325ساز کالسیک14320مرتضویمحمد98138054190509

43413ارکسیر کالسیک3413مرتضویمحمد98138054190509

214314ساز کالسیک14314مرتضوی مقدمسپهر99138054170434

273031پیانو عمویم7303مرتضوی مقدمسپهر99138054170434

714319ساز کالسیک14319مرتضی قیلفرنوش98238054190182

33412ارکسیر کالسیک3412مرتضی قیلفرنوش98238054190182

13410ارکسیر کالسیک3410مرتضی قیلفرنوش98238054190182

614318ساز کالسیک14318مرتهبمحمدرسوش99138054190360

673231پیانو عمویم7323مرتهبمحمدرسوش99138054190360

234111ارکسیر کالسیک3411مرتهبمحمدرسوش99138054190360

 گرم درهعرفان98138054170484
ی
314315ساز کالسیک14315مردای

 گرم درهعرفان98138054170484
ی
37310پیانوی عمویم7310مردای

14252مرواریدزادهمهدی98138054170485
ی
414252ساز ایرای

14265مساح بیدگیلمهدی98138054190513
ی
8142651ساز ایرای

4143162ساز کالسیک14316مستعدسیما98138054170734

473141پیانو عمویم7314مستعدسیما98138054170734

473141پیانو عمویم7314مسددسیدمسعود97238054170318

14252مسعودپورقانقانلونیما98138054170488
ی
414252ساز ایرای

214314ساز کالسیک14314مشایخحنانه99138054170440

273031پیانو عمویم7303مشایخحنانه99138054170440

شهریار99138054190363
ر
14260مشتاق

ی
6142601ساز ایرای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

14252مظفری ابرارعیل98138054170737
ی
414252ساز ایرای

14260مظفریانعیل رضا99138054190370
ی
614260ساز ایرای

نوید99238054170152
ی
14234معاق

ی
114234ساز ایرای

514317ساز کالسیک14317معدن پيشه مبينا 99238054190186

57319پیانو عمویم7319معدن پيشه مبينا 99238054190186

134101ارکسیر کالسیک3410معدن پيشه مبينا 99238054190186

بهار98138054170493
ی
14241معروق

ی
2142411ساز ایرای

ضا99238054170154 40معصویمعلیر
ی
140آواز ایرای

ضا99238054170154 7298پیانو عمویم7295معصویمعلیر

14265معقولیان مقدمبهاره98138054190521
ی
814265ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317معقولیان مقدمبهاره98138054190521

14265معمارسبحان98138054190522
ی
814265ساز ایرای

14241معمارنیاهومان99138054170447
ی
2142411ساز ایرای

ضا99138054170449 312356ساز کالسیک14315معینی فرعلیر

ضا99138054170449 27303پیانو عمویم7303معینی فرعلیر

114313ساز کالسیک14313معینی نژادآروین99238054170156

17298پیانو عمویم7298معینی نژادآروین99238054170156

14259مقدیسفرهاد99138054190372
ی
61425ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321مقدیسفرهاد99138054190372

14248مقدیس رسای آزیتا98138054170495
ی
314248ساز ایرای

ی99138054170452 40مقدمحسیر
ی
140آواز ایرای

5143178ساز کالسیک14317مقدمطاها99238054190187

573191پیانو عمویم7319مقدمطاها99238054190187

13410ارکسیر کالسیک3410مقدمطاها99238054190187

14259مقدمفاطمه99138054190375
ی
6142591ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321مقدمفاطمه99138054190375



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

14259مقدمهدیه99138054190374
ی
61425ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321مقدمهدیه99138054190374

14252مقومجهانگیر98138054170738
ی
414252ساز ایرای

45مالباقریمحمدهادی98138054170500
ی
445آواز ایرای

314315ساز کالسیک14315مالشایهمصطفی97238054170326

17298پیانو عمویم7298مالشایهمصطفی97238054170326

27303پیانو عمویم7303مالشایهمصطفی97238054170326

37310پیانوی عمویم7310مالشایهمصطفی97238054170326

امیر97138054170531
ی
14252مالی

ی
4142521ساز ایرای

14256ملیکیمژگان 99238054190188
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317ملیکیمژگان 99238054190188

4143161ساز کالسیک14316ملیککورش98138054170502

14256ممعصوم لو مهدي99238054190189
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317ممعصوم لو مهدي99238054190189

814325ساز کالسیک14320منصوریابوالفضل98138054190533

33412ارکسیر کالسیک3412منصوریابوالفضل98138054190533

4143161ساز کالسیک14316منصوری خواه فومنیسعید98138054170739

14241منفردخصالزهرا99138054170459
ی
2142411ساز ایرای

14252مهاجریمحمدرضا97138054170388
ی
414252ساز ایرای

مدعیل98138054170515
ّ
42مهتدی حقیفرمح

ی
242آواز ایرای

مدعیل98138054170515
ّ
44مهتدی حقیفرمح

ی
344آواز ایرای

ی98238054190191 حسیر 14261مهدویامیر
ی
7142611ساز ایرای

ی98238054190191 حسیر 14256مهدویامیر
ی
514256ساز ایرای

514317ساز کالسیک14317مهدویعیل99138054190387

673231پیانو عمویم7323مهدویعیل99138054190387

234111ارکسیر کالسیک3411مهدویعیل99138054190387



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

14252مهدی پورمحمدسپهر98138054170517
ی
414252ساز ایرای

8143201ساز کالسیک14320مهدی پورشاملوسحر98138054190543

434131ارکسیر کالسیک3413مهدی پورشاملوسحر98138054190543

غزل98138054170519
ی
 رسوجهای

ی
314315ساز کالسیک14315مهدیخای

غزل98138054170519
ی
 رسوجهای

ی
37310پیانوی عمویم7310مهدیخای

مرتضی98238054190193
ی
 رسوجهای

ی
14256مهدیخای

ی
514256ساز ایرای

14260مهرای حامد99138054190388
ی
614260ساز ایرای

14241مهرای عرفان99138054170470
ی
214241ساز ایرای

14265مهرابیان بردرصبورا98138054190545
ی
8142651ساز ایرای

14252مهراسانوید98138054170521
ی
414252ساز ایرای

14259مهرورزانفرهنگ99138054190389
ی
61425ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321مهرورزانفرهنگ99138054190389

یمحمد99138054170471 14241مهری نمیر
ی
2142411ساز ایرای

محمدجواد99138054170460
ی
25ساز کالسیک14314موج  زرغای

محمدجواد99138054170460
ی
25پیانو عمویم7303موج  زرغای

14260موسويسيده سحر98138054190653
ی
6142601ساز ایرای

14256موسويان سيدمحمد 99238054190193
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317موسويان سيدمحمد 99238054190193

ضا99138054170462 2143141ساز کالسیک14314موسویسیدعلیر

ضا99138054170462 273031پیانو عمویم7303موسویسیدعلیر

614318ساز کالسیک14318موسویغزاله99138054190381

673231پیانو عمویم7323موسویغزاله99138054190381

23411ارکسیر کالسیک3411موسویغزاله99138054190381

ابراهیم97238054170336 14248موسویمیر
ی
314248ساز ایرای

سیدمحمدسهیل98238054170208
ی
42موسوی بابوکای

ی
242آواز ایرای

14263مویس پورحسن98138054190536
ی
714263ساز ایرای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

ضا98138054190537 14261مویس پور سه دیهعلیر
ی
7142611ساز ایرای

4143161ساز کالسیک14316مویس دوستپارمیس98138054170513

47314پیانو عمویم7314مویس دوستپارمیس98138054170513

جواد99238054170159
ی
 چشمه سلطای

ی
40موگوی

ی
1401آواز ایرای

جواد99238054170159
ی
 چشمه سلطای

ی
7298پیانو عمویم7295موگوی

14248موالنیاشهال98238054170210
ی
314248ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295موالنیاشهال98238054170210

امیر97238054190290
ی
8143201ساز کالسیک14320موالی

مسعود98138054190538
ی
57317پیانو عمویم7317مولیای

عیل اصغر98138054190539
ی
8143201ساز کالسیک14320مؤمن ثای

عیل اصغر98138054190539
ی
33412ارکسیر کالسیک3412مؤمن ثای

14260مؤمنیانزهرا99138054190386
ی
614260ساز ایرای

14261مؤیدحسن96238054190248
ی
7142611ساز ایرای

77234پیانو عمویم7324مؤیدحسن96238054190248

67321پیانو عمویم7321مؤیدحسن96238054190248

573172پیانو عمویم7317مؤیدحسن96238054190248

سهيل99238054190197
ی
14256یم یم الهیجای

ی
514256ساز ایرای

سهيل99238054190197
ی
573171پیانو عمویم7317یم یم الهیجای

14241میانیح محمد99138054170472
ی
2142411ساز ایرای

ابراهییمسیدعیل99138054170473 40میر
ی
140آواز ایرای

سینا98138054170526
ی
ای 4143161ساز کالسیک14316میر

سینا98138054170526
ی
ای 47314پیانو عمویم7314میر

پوریا98138054170746
ی
زای 7295پیانو عمویم7295میر

ی98138054170532 رامیر
ی
زای 42میر

ی
242آواز ایرای

مریم99238054170162
ی
زای 114313ساز کالسیک14313میر

مریم99238054170162
ی
زای 17298پیانو عمویم7298میر



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

سمییعمهدیس سادات98138054170747 414316ساز کالسیک14316میر

سمییعمهدیس سادات98138054170747 473141پیانو عمویم7314میر

شکارمقدم شهرضابهنام98138054190551 14265میر
ی
8142651ساز ایرای

شکارمقدم شهرضابهنام98138054190551 57317پیانو عمویم7317میر

کریم پورسیدمهدی97238054190299 714319ساز کالسیک14319میر

کریم پورسیدمهدی97238054190299 67323پیانو عمویم7323میر

ی99238054170165 حسیر
مصطفی 14234میر

ی
114234ساز ایرای

ی طایفه فردزیبا99138054190394 614318ساز کالسیک14318میر

ی طایفه فردزیبا99138054190394 67323پیانو عمویم7323میر

ی طایفه فردزیبا99138054190394 234111ارکسیر کالسیک3411میر

33412ارکسیر کالسیک3412میسیمهادی97238054190302

814325ساز کالسیک14320نادریسارا98138054190556

43413ارکسیر کالسیک3413نادریسارا98138054190556

40نادعیلساره99238054170166
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295نادعیلساره99238054170166

14259نادی پورمریم99138054190395
ی
61425ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321نادی پورمریم99138054190395

814325ساز کالسیک14320نارصی فرصبا98138054190559

434131ارکسیر کالسیک3413نارصی فرصبا98138054190559

6143181ساز کالسیک14318ناظریرومینا99138054190397

673231پیانو عمویم7323ناظریرومینا99138054190397

234111ارکسیر کالسیک3411ناظریرومینا99138054190397

14259نبوی چاشیمسیدجالل الدین99138054190399
ی
61425ساز ایرای

673211پیانو عمویم7321نبوی چاشیمسیدجالل الدین99138054190399

14259نجارزادگانمحمدعیل99138054190400
ی
61425ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321نجارزادگانمحمدعیل99138054190400



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

ی99238054190200 یحسیر
14312ساز کالسیک14312نجفی

ی99238054190200 یحسیر
57319پیانو عمویم7319نجفی

ی99238054190200 یحسیر
134101ارکسیر کالسیک3410نجفی

8143201ساز کالسیک14320نخجوان نیابهنام97238054190306

434131ارکسیر کالسیک3413نخجوان نیابهنام97238054190306

814325ساز کالسیک14320نخیعسارینا98138054190561

13410ارکسیر کالسیک3410نخیعسارینا98138054190561

234111ارکسیر کالسیک3411نخیعسارینا98138054190561

محمدرضا97238054170353
ی
14248نریمای

ی
314248ساز ایرای

514317ساز کالسیک14317نزيه پورسولماز99238054190201

57319پیانو عمویم7319نزيه پورسولماز99238054190201

134101ارکسیر کالسیک3410نزيه پورسولماز99238054190201

ی99138054190402  31110نژادکیانمحمدحسیر
ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

14241نسیم فرهمایون99138054170489
ی
2142411ساز ایرای

40نضالیهمهرشاد99238054170167
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295نضالیهمهرشاد99238054170167

14234نضت آبادسعید99238054170168
ی
114234ساز ایرای

ضا97238054190309 علیر
814320ساز کالسیک14320نصوری کمامردجی

ضا97238054190309 علیر
43413ارکسیر کالسیک3413نصوری کمامردجی

یحامد99138054190403 6143181ساز کالسیک14318نصیر

یحامد99138054190403 67323پیانو عمویم7323نصیر

یحامد99138054190403 23411ارکسیر کالسیک3411نصیر

ا97138054170412 14241نظایم رنجی المیر
ی
2142411ساز ایرای

ا97138054170412 7295پیانو عمویم7295نظایم رنجی المیر

4143161ساز کالسیک14316نظریویدا98138054170549

47314پیانو عمویم7314نظریویدا98138054170549



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

2143141ساز کالسیک14314نعمت الیهملیکا99138054170493

273031پیانو عمویم7303نعمت الیهملیکا99138054170493

473141پیانو عمویم7314نعییمآرزو97238054170359

814320ساز کالسیک14320نعییممریم97238054190310

14312ساز کالسیک14312نقدي پورشادي99238054190203

57319پیانو عمویم7319نقدي پورشادي99238054190203

134101ارکسیر کالسیک3410نقدي پورشادي99238054190203

2143141ساز کالسیک14314نکواصلنیکاسادات98238054170225

14234نهاوندیمحنا99238054170174
ی
114234ساز ایرای

 محزونپویا98138054170558
ی
14252نوای

ی
414252ساز ایرای

 کژدیهمحمدحسن99238054170169
ی
40نوبخت رمضای

ی
1401آواز ایرای

 کژدیهمحمدحسن99238054170169
ی
7298پیانو عمویم7295نوبخت رمضای

ی98138054170560 2143141ساز کالسیک14314نوربخشسیدمحمدحسیر

ی98138054170560 114313ساز کالسیک14313نوربخشسیدمحمدحسیر

ی98138054170560 17298پیانو عمویم7298نوربخشسیدمحمدحسیر

 31110نورمحمدیسامان99138054190408
ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

14256نوريستاره 99238054190204
ی
514256ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317نوريستاره 99238054190204

514317ساز کالسیک14317نوريان دهكردي عیلی 99238054190205

57319پیانو عمویم7319نوريان دهكردي عیلی 99238054190205

134101ارکسیر کالسیک3410نوريان دهكردي عیلی 99238054190205

4143161ساز کالسیک14316نوری رساعادله98138054170756

47314پیانو عمویم7314نوری رساعادله98138054170756

214314ساز کالسیک14314نوری نژادسارا99138054170498

273031پیانو عمویم7303نوری نژادسارا99138054170498

14256نويدمهر آیدین99238054190206
ی
514256ساز ایرای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

573171پیانو عمویم7317نويدمهر آیدین99238054190206

ی98138054190573 814325ساز کالسیک14320نوینامیر

ی98138054190573 434131ارکسیر کالسیک3413نوینامیر

 31110نيكپورالكرانحسن 99238054190207
ی
31110(همایون، اصفهان)آواز ایرای

99138054170502
ی
2143141ساز کالسیک14314نینرمای

99138054170502
ی
27303پیانو عمویم7303نینرمای

14259نیک بخشسامان99138054190413
ی
6142591ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321نیک بخشسامان99138054190413

14248نیک پندارفربد98138054170564
ی
314248ساز ایرای

44نیک خواهمیثم97238054170371
ی
344آواز ایرای

45نیک خواهمیثم97238054170371
ی
445آواز ایرای

42نیک کارنوید99138054170504
ی
242آواز ایرای

ی98138054170567 114313ساز کالسیک14313نیک نژادنگیر

ی98138054170567 214314ساز کالسیک14314نیک نژادنگیر

ی98138054170567 47314پیانو عمویم7314نیک نژادنگیر

یاشکان99138054190416 14260نیکوبیان شیر
ی
614260ساز ایرای

یاشکان99138054190416 57317پیانو عمویم7317نیکوبیان شیر

614318ساز کالسیک14318نیکوکارمینو99138054190417

673231پیانو عمویم7323نیکوکارمینو99138054190417

234111ارکسیر کالسیک3411نیکوکارمینو99138054190417

ی99138054190418 14259نییل بخشحسیر
ی
61425ساز ایرای

ی99138054190418 673211پیانو عمویم7321نییل بخشحسیر

ی98238054190209 14261هادیامیر
ی
7142611ساز ایرای

ی98238054190209 77324پیانو عمویم7324هادیامیر

714319ساز کالسیک14319هادیپارسا96238054190272

614318ساز کالسیک14318هادیپارسا96238054190272



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

67323پیانو عمویم7323هادیپارسا96238054190272

33412ارکسیر کالسیک3412هادیپارسا96238054190272

14241هادی فرمحمدمهدی98138054170759
ی
2142411ساز ایرای

 کمیتیکمحمد98238054190210
ی
714319ساز کالسیک14319هاروی

 کمیتیکمحمد98238054190210
ی
33412ارکسیر کالسیک3412هاروی

14241هاشم نژادغزل99138054170511
ی
214241ساز ایرای

40هاشیمسیدابوالفضل99238054170177
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295هاشیمسیدابوالفضل99238054170177

14260هاشیمسیده طاهره99138054190427
ی
614260ساز ایرای

57317پیانو عمویم7317هاشیمسیده طاهره99138054190427

814320ساز کالسیک14320هاشیم اعظیممحمدامیر97138054190404

114313ساز کالسیک14313هاشیم رهفرسیده سارا99238054170178

17298پیانو عمویم7298هاشیم رهفرسیده سارا99238054170178

14241هاشیم نوربخشزینب98238054170232
ی
2142411ساز ایرای

محسن99238054170180
ی
40هزارخوای

ی
1401آواز ایرای

محسن99238054170180
ی
7298پیانو عمویم7295هزارخوای

614318ساز کالسیک14318همایونفرماهور99138054190431

673231پیانو عمویم7323همایونفرماهور99138054190431

234111ارکسیر کالسیک3411همایونفرماهور99138054190431

14263همنرحسن98238054190211
ی
714263ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324همنر فرعیل97238054190322

214314ساز کالسیک14314همرایهمهدی99138054170515

273031پیانو عمویم7303همرایهمهدی99138054170515

جوآناهیتا98138054190586 14263هیی
ی
714263ساز ایرای

42هوشمندزهرا99138054170516
ی
242آواز ایرای

فربد97138054170548
ی
414316ساز کالسیک14316هوشنیک



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

فربد97138054170548
ی
27303پیانو عمویم7303هوشنیک

ی98138054170569 حسیر 273031پیانو عمویم7303واثفر نوبریامیر

673211پیانو عمویم7321واحدیالهام98138054190575

77324پیانو عمویم7324واحدیالهام98138054190575

714319ساز کالسیک14319واصیلسیده فاطمه98138054190576

33412ارکسیر کالسیک3412واصیلسیده فاطمه98138054190576

814325ساز کالسیک14320واقفزهرا98138054190577

714319ساز کالسیک14319واقفزهرا98138054190577

43413ارکسیر کالسیک3413واقفزهرا98138054190577

ضا99238054170175 40وثوق زاده رسچشمهعلیر
ی
1401آواز ایرای

ضا99238054170175 7298پیانو عمویم7295وثوق زاده رسچشمهعلیر

5143178ساز کالسیک14317وجدان پرست اصلآناهیتا99138054190419

673231پیانو عمویم7323وجدان پرست اصلآناهیتا99138054190419

234111ارکسیر کالسیک3411وجدان پرست اصلآناهیتا99138054190419

وحید99138054190421
ی
14259وحدای

ی
6142591ساز ایرای

وحید99138054190421
ی
67321پیانو عمویم7321وحدای

14257وحيدي فرد عباس99238054190208
ی
514257ساز ایرای

4143161ساز کالسیک14316وحیددستجردیعارف97138054170427

نوید98138054190579
ی
14261ورکیای

ی
7142611ساز ایرای

نوید98138054190579
ی
77324پیانو عمویم7324ورکیای

14263وزیریسیدعمادالدین98238054190206
ی
714263ساز ایرای

14261وزیری هشرفرهاد97138054190463
ی
7142611ساز ایرای

77324پیانو عمویم7324وزیری هشرفرهاد97138054190463

673211پیانو عمویم7321وزیری هشرفرهاد97138054190463

514317ساز کالسیک14317وصایل فالحسعید99138054190423

673232پیانو عمویم7323وصایل فالحسعید99138054190423



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

23411ارکسیر کالسیک3411وصایل فالحسعید99138054190423

14265وطنیآزاده98138054190580
ی
814265ساز ایرای

414316ساز کالسیک14316وفاداررومینا98138054170758

47314پیانو عمویم7314وفاداررومینا98138054170758

ساینا99138054170508
ی
214314ساز کالسیک14314وفای

ساینا99138054170508
ی
27303پیانو عمویم7303وفای

 بصیرمحمدمهدی98138054170573
ی
414316ساز کالسیک14316وفای

 بصیرمحمدمهدی98138054170573
ی
37310پیانوی عمویم7310وفای

14259وفائیانامیر99138054190424
ی
61425ساز ایرای

67321پیانو عمویم7321وفائیانامیر99138054190424

ی 99238054190209 14256ویلی نژادبنيامیر
ی
514256ساز ایرای

ی 99238054190209 573171پیانو عمویم7317ویلی نژادبنيامیر

14259ویل محمدلومحمد98238054190207
ی
6142591ساز ایرای

573172پیانو عمویم7317ویل محمدلومحمد98238054190207

پگاه98138054190581
ی
 سامای

ی
8143201ساز کالسیک14320ولیخای

پگاه98138054190581
ی
 سامای

ی
434131ارکسیر کالسیک3413ولیخای

پویا98238054190208
ی
 سامای

ی
614318ساز کالسیک14318ولیخای

پویا98238054190208
ی
 سامای

ی
67323پیانو عمویم7323ولیخای

پویا98238054190208
ی
 سامای

ی
33412ارکسیر کالسیک3412ولیخای

ضا99238054190215 یعلیر
ی
ی داريای

14257ياسنی
ی
514257ساز ایرای

514317ساز کالسیک14317يعقوبيان ابكنار هدي 99238054190218

57319پیانو عمویم7319يعقوبيان ابكنار هدي 99238054190218

134101ارکسیر کالسیک3410يعقوبيان ابكنار هدي 99238054190218

14265یاره پورعیل98138054190590
ی
814265ساز ایرای

 مهرجردییاسمن99138054190433
ی
14259یاسای

ی
61425ساز ایرای

 مهرجردییاسمن99138054190433
ی
67321پیانو عمویم7321یاسای



نامشماره دانشجویی
ی
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگ

14248یاورایثار98238054170234
ی
314248ساز ایرای

7295پیانو عمویم7295یاورایثار98238054170234

214314ساز کالسیک14314یاوریمحمدمهدی99138054170520

273031پیانو عمویم7303یاوریمحمدمهدی99138054170520

40یاوری سعدابادرقیه99238054170182
ی
1401آواز ایرای

7298پیانو عمویم7295یاوری سعدابادرقیه99238054170182

ی97138054170439 حسیر 27303پیانو عمویم7303یزدان دوستامیر

ی97138054170439 حسیر 37310پیانوی عمویم7310یزدان دوستامیر

114313ساز کالسیک14313یزدان دوستزهرا99238054170183

17298پیانو عمویم7298یزدان دوستزهرا99238054170183

814320ساز کالسیک14320یعقوی حسن97238054190323

14260یعقوی شیوا99138054190435
ی
614260ساز ایرای

573171پیانو عمویم7317یعقوی شیوا99138054190435

شایان97238054170385
ی
114313ساز کالسیک14313یعقوی  بازرگای

شایان97238054170385
ی
273031پیانو عمویم7303یعقوی  بازرگای

14263یوسفیبهار98238054190212
ی
714263ساز ایرای

14252یوسفیفاطمه98138054170587
ی
414252ساز ایرای


