
گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

514257940ساز ایرانیابراهیم زادمرتضی99138054190002

17298917پیانو عمومیابراهیمیافروز96238054170003

214241836ساز ایرانیابراهیمینیما98238054170003

23411596ارکستر کالسیکابرقوئیعلی98238054190001

714319943ساز کالسیکابوالفتحیمصطفی97238054190011

17298915پیانو عمومیاحمدیامین99138054170014

114313918ساز کالسیکاحمدیامین99138054170014

17298917پیانو عمومیاحمدی االشتیملیکا99138054170016

114313916ساز کالسیکاحمدی االشتیملیکا99138054170016

43413591ارکستر کالسیکاردوخانیمهدیس97238054190021

714319946ساز کالسیکاردوخانیمهدیس97238054190021

172987298پیانو عمومیارغوانیحامد99138054170020

114313916ساز کالسیکارغوانیحامد99138054170020

77324919پیانو عمومیاسدشیرلنجوانیحمید98138054190021

714261921ساز ایرانیاسدشیرلنجوانیحمید98138054190021

140829آواز ایرانیاسدیسینا99138054170026

77324922پیانو عمومیاسالمیکیانوش98138054190026

714261921ساز ایرانیاسالمیکیانوش98138054190026

344827آواز ایرانیاسمعیل یزدیحسین98138054170019

47314840پیانو عمومیاسمعیلی انارستانیحسین95138054170356

314315968ساز کالسیکاسمعیلی انارستانیحسین95138054170356

11423414235ساز ایرانیاسمعیلی مکاریمتین99138054170030

57317935پیانو عمومیاسودیعلی99138054190025

5142563046ساز ایرانیاسودیعلی99138054190025

33412594ارکستر کالسیکاشرفیعلی98138054190036



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

714319943ساز کالسیکاشرفیعلی98138054190036

7295835پیانو عمومیاشکوریخشایار98138054170022

214241836ساز ایرانیاشکوریخشایار98138054170022

33412593ارکستر کالسیکاصغرزادهعادل98138054190038

714319943ساز کالسیکاصغرزادهعادل98138054190038

445825آواز ایرانیاصغریعلیرضا97138054170028

242828آواز ایرانیافراشتهپویا97238054170022

33412595ارکستر کالسیکافشارکامبیز98138054190043

814265932ساز ایرانیافضلیمریم97138054190416

1142341423ساز ایرانیاکبریالهه99138054170043

27303909پیانو عمومیاکوانکورش98238054170022

214314910ساز کالسیکاکوانکورش98238054170022

13410598ارکستر کالسیکال داودیفرزانه98138054190054

57317935پیانو عمومیامیدزهرا99138054190041

33412593ارکستر کالسیکامیدیانمحسن98138054190063

67323947پیانو عمومیامیدیانمحسن98138054190063

314315914ساز کالسیکامیریامید98138054170604

67321924پیانو عمومیامیریکیارش97138054190417

7142611074ساز ایرانیامیریکیارش97138054190417

72967296پیانو عمومیامینیانعرفان98138054190067

514257940ساز ایرانیانتظاریامیر99138054190043

1402038آواز ایرانیاوستادرضا99138054170055

514257940ساز ایرانیاولیائیهمایون99138054190046

614318945ساز کالسیکایرانپورمرضیه98138054190077

47314912پیانو عمومیایزدفرمانیدا97238054170042



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

414316839ساز کالسیکایزدفرمانیدا97238054170042

27303909پیانو عمومیایزدیآرمین96238054170052

114313916ساز کالسیکایزدیآرمین96238054170052

214314910ساز کالسیکایزدیآرمین96238054170052

134104567ارکستر کالسیکایزدی رادمحمدعرفان99138054190049

57319951پیانو عمومیایزدی رادمحمدعرفان99138054190049

23411597ارکستر کالسیکایزدیارایلیا98238054190030

614318948ساز کالسیکایزدیارایلیا98238054190030

714319943ساز کالسیکایزدیارایلیا98238054190030

1142341423ساز ایرانیایمانیزهرا99138054170058

33412593ارکستر کالسیکآتشکمونا98138054190005

514317950ساز کالسیکآتشکمونا98138054190005

17298917پیانو عمومیآدابیماندانا99138054170018

114313916ساز کالسیکآدابیماندانا99138054170018

57317935پیانو عمومیآذرشببهرام97238054190004

614260938ساز ایرانیآذرشببهرام97238054190004

17298917پیانو عمومیآروینسیدپویان99138054170021

114313916ساز کالسیکآروینسیدپویان99138054170021

7295834پیانو عمومیآریشخسرو98238054170009

72857285پیانوآقاجریوحید97138054190413

134104567ارکستر کالسیکآقاوردی برزگرعلی99138054190034

57319951پیانو عمومیآقاوردی برزگرعلی99138054190034

143122060ساز کالسیکآقاوردی برزگرعلی99138054190034

373101020پیانوی عمومیآقائی دینانیبهنوش السادات98138054170031

314315914ساز کالسیکآقائی دینانیبهنوش السادات98138054170031



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

242828آواز ایرانیآهوقلندریسیدمحمدمهدی98138054170041

7295834پیانو عمومیباقریان مقدمسارا98138054170049

314248834ساز ایرانیباقریان مقدمسارا98138054170049

1402038آواز ایرانیباقریان نیگجهمیثم99138054170067

67321924پیانو عمومیباوندپوریپیام98238054190033

114234837ساز ایرانیبخش کوئیفراز97138054170055

314248834ساز ایرانیبخش کوئیفراز97138054170055

514257939ساز ایرانیبخششیشادی99138054190060

514257939ساز ایرانیبستانیفاطمه99138054190064

140829آواز ایرانیبکائیمحمدرضا99138054170079

1142341423ساز ایرانیبهاریامیرعلی99138054170083

43413591ارکستر کالسیکبهبهانیپروانه97238054190003

714319946ساز کالسیکبهبهانیپروانه97238054190003

67321926پیانو عمومیبهجتآیدین97138054190080

77324919پیانو عمومیبهجتآیدین97138054190080

37310913پیانوی عمومیبهرامیعلیرضا98138054170064

314315908ساز کالسیکبهرامیعلیرضا98138054170064

814265768ساز ایرانیبهلول زادهآرش96238054190052

814265932ساز ایرانیبیک زادههلیا96138054190014

1142341423ساز ایرانیپاشائیپرهام99138054170094

7295835پیانو عمومیپاکروانعلی98138054170075

27303909پیانو عمومیپالیزدارمحمد98138054170076

314315914ساز کالسیکپالیزدارمحمد98138054170076

57317935پیانو عمومیپورحسن نژادکیمیا99138054190078

5142563046ساز ایرانیپورحسن نژادکیمیا99138054190078



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

33412593ارکستر کالسیکپورحسینیسحر97138054190421

43413591ارکستر کالسیکپورحسینیسحر97138054190421

814320941ساز کالسیکپورحسینیسحر97138054190421

37310907پیانوی عمومیپورصادقیسیدامیررضا98138054170079

314315914ساز کالسیکپورصادقیسیدامیررضا98138054170079

140829آواز ایرانیپورفریدامیرمحمد98238054170048

514257939ساز ایرانیپورکاوهندا99138054190079

242828آواز ایرانیپورنیکیپوریا98138054170617

67321924پیانو عمومیپیراهشپردیس98238054190044

47314840پیانو عمومیتاجیکشهریار96238054170079

373101020پیانوی عمومیتاجیکشهریار96238054170079

214314910ساز کالسیکتاجیکشهریار96238054170079

17298917پیانو عمومیترابیپریا99138054170105

114313916ساز کالسیکترابیپریا99138054170105

33412594ارکستر کالسیکترابیعلی98138054190117

614318945ساز کالسیکترابیعلی98138054190117

5142563046ساز ایرانیترکاشوندمحمد99138054190084

33412595ارکستر کالسیکتقی پور دهکردیبهنام98138054190609

7143191040ساز کالسیکتقی پور دهکردیبهنام98138054190609

77324922پیانو عمومیتقی نژادمارال97238054190311

7142611074ساز ایرانیتقی نژادمارال97238054190311

445825آواز ایرانیتمیزیافشین97238054170081

17298917پیانو عمومیتوسل پناهیفاطمه99138054170113

114313918ساز کالسیکتوسل پناهیفاطمه99138054170113

72857285پیانوتومارزاده سیاراحسان96238054190063



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

57319952پیانو عمومیتومارزاده سیاراحسان96238054190063

67323947پیانو عمومیتومارزاده سیاراحسان96238054190063

7295835پیانو عمومیثابت نامعلی98138054170094

214241836ساز ایرانیثابت نامعلی98138054170094

57317935پیانو عمومیثقفیمرتضی98238054190051

77324922پیانو عمومیثمره طاهری نسبسیداحسان98138054190129

714261921ساز ایرانیثمره طاهری نسبسیداحسان98138054190129

7295835پیانو عمومیجبرائیلییونس97138054170100

43413591ارکستر کالسیکجراحیمهشاد96238054190066

77324922پیانو عمومیجعفرزاده توچائیآرمان98138054190135

7142611074ساز ایرانیجعفرزاده توچائیآرمان98138054190135

134104567ارکستر کالسیکجعفریحمیدرضا99138054190093

57319951پیانو عمومیجعفریحمیدرضا99138054190093

143122060ساز کالسیکجعفریحمیدرضا99138054190093

13410598ارکستر کالسیکجعفریمریم99138054190091

57319952پیانو عمومیجعفریمریم99138054190091

514317950ساز کالسیکجعفریمریم99138054190091

1142341423ساز ایرانیجعفری چهرمتین99138054170127

7295834پیانو عمومیجعفری طادیارسالن98138054170627

314248833ساز ایرانیجاللی مینابادجاسم98138054170628

57317935پیانو عمومیجاللیانپیمان99138054190098

5142563046ساز ایرانیجاللیانپیمان99138054190098

134104567ارکستر کالسیکجم پورشالصبا99138054190101

57319951پیانو عمومیجم پورشالصبا99138054190101

51431720301ساز کالسیکجم پورشالصبا99138054190101



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

514257940ساز ایرانیجمالوندیمحمود99138054190102

77324922پیانو عمومیجهان بین شالکوهیمحمد98138054190157

714261921ساز ایرانیجهان بین شالکوهیمحمد98138054190157

57317935پیانو عمومیجهان نوردمجتبی99138054190109

5142563046ساز ایرانیجهان نوردمجتبی99138054190109

57317935پیانو عمومیجهانداریآریا98238054190057

614260938ساز ایرانیجهانداریآریا98238054190057

43413592ارکستر کالسیکجهانشیریمازیار96238054190071

57319952پیانو عمومیجهانشیریمازیار96238054190071

714319943ساز کالسیکجهانشیریمازیار96238054190071

514257939ساز ایرانیجهانی دره جیریسعید99138054190110

1402038آواز ایرانیجوان آذرامیرحسین99138054170134

72957295پیانو عمومیجوان آذرامیرحسین99138054170134

1402038آواز ایرانیجوانی ابرغانیحمید99138054170135

314315968ساز کالسیکجوالئیکیوان98138054170632

134104567ارکستر کالسیکچگنیمحمدجواد99138054190111

57319951پیانو عمومیچگنیمحمدجواد99138054190111

51431720301ساز کالسیکچگنیمحمدجواد99138054190111

17298915پیانو عمومیحاتمی نیابهراد97238054170098

57319951پیانو عمومیحاج هاشمیابراهیم99138054190114

7143191040ساز کالسیکحاج هاشمیابراهیم99138054190114

140829آواز ایرانیحاجی حسن خونسارینیلوفر99138054170144

314315968ساز کالسیکحاجیانمهیار97238054170100

57317935پیانو عمومیحبیب زادهابراهیم99138054190117

514257939ساز ایرانیحبیب زادهابراهیم99138054190117



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

242828آواز ایرانیحبیبیمهدی98238054170063

7295834پیانو عمومیحدادیحسین98238054170066

47314840پیانو عمومیحدادی زادهرضا97238054170103

373101020پیانوی عمومیحدادی زادهرضا97238054170103

17298917پیانو عمومیحسامینیلوفر99138054170150

114313916ساز کالسیکحسامینیلوفر99138054170150

72957295پیانو عمومیحسن پورکارالدانیعلی99138054170151

7295834پیانو عمومیحسن خانی ریزیمحمدرضا98138054170637

314248833ساز ایرانیحسن خانی ریزیمحمدرضا98138054170637

314248834ساز ایرانیحسنلوامیرحسین97238054170105

1142341423ساز ایرانیحسین آبادیامیرمحمد99138054170156

1142341423ساز ایرانیحسین آبادیمحمدمهدی99138054170155

414252832ساز ایرانیحسین نژادمحمد97138054170126

614260938ساز ایرانیحسینیزهرا98238054190064

17298917پیانو عمومیحسینیسامان99138054170159

114313916ساز کالسیکحسینیسامان99138054170159

314248834ساز ایرانیحسینیسیدمهدی97238054170106

57317937پیانو عمومیحسینیمحمدرضا98238054190066

67321926پیانو عمومیحسینیمحمدرضا98238054190066

514256929ساز ایرانیحسینیمحمدرضا98238054190066

614259927ساز ایرانیحسینیمحمدرضا98238054190066

1142341423ساز ایرانیحسینی رامندیسیدامیررضا99138054170164

13410598ارکستر کالسیکحق دوست گیالنیسیدسپهر99138054190126

57319952پیانو عمومیحق دوست گیالنیسیدسپهر99138054190126

514317950ساز کالسیکحق دوست گیالنیسیدسپهر99138054190126



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

57317935پیانو عمومیحالج نیاتربتیعلی99138054190129

614259927ساز ایرانیحالج نیاتربتیعلی99138054190129

11423414235ساز ایرانیحلبیمهشید99138054170166

43413591ارکستر کالسیکحمزه لوعلیرضا96238054190082

614318945ساز کالسیکحمزه لوعلیرضا96238054190082

140829آواز ایرانیحمیدیمحمدرضا98238054170079

7295834پیانو عمومیحمیدیمحمدرضا98238054170079

344827آواز ایرانیحیدریفرشته97238054170109

134104567ارکستر کالسیکحیدریمجتبی99138054190133

57319951پیانو عمومیحیدریمجتبی99138054190133

51431720301ساز کالسیکحیدریمجتبی99138054190133

414316839ساز کالسیکخاتم بخشمبینا97138054170469

134104567ارکستر کالسیکخادم ازغدیپوریا99138054190136

57319951پیانو عمومیخادم ازغدیپوریا99138054190136

51431720301ساز کالسیکخادم ازغدیپوریا99138054190136

27303909پیانو عمومیخاکنهاحمدرضا98238054170083

214314910ساز کالسیکخاکنهاحمدرضا98238054170083

33412595ارکستر کالسیکخاله اقلیسپهر98138054190189

7143191040ساز کالسیکخاله اقلیسپهر98138054190189

373101020پیانوی عمومیخانکیسپیده98138054170643

314315968ساز کالسیکخانکیسپیده98138054170643

7295835پیانو عمومیخدابندهعلی97138054170142

314248834ساز ایرانیخدابندهعلی97138054170142

414252832ساز ایرانیخدابندهعلی97138054170142

242828آواز ایرانیخداشاهیحسین98138054170174



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

33412594ارکستر کالسیکخدائیپویا98138054190114

57317937پیانو عمومیخراسانیفرهاد98238054190075

43413591ارکستر کالسیکخسرویمهدی97238054190119

72857285پیانوخضرسیف خانیهیربد97238054190121

7143191040ساز کالسیکخضرسیف خانیهیربد97238054190121

17298915پیانو عمومیخضریفاطمه سادات99138054170179

114313918ساز کالسیکخضریفاطمه سادات99138054170179

242828آواز ایرانیخلیلیپروین98138054170184

514257939ساز ایرانیخمسهءامیرحسین99138054190146

814265932ساز ایرانیخورزنیرومینا99138054190147

414252832ساز ایرانیخورشیدیمحمدتقی97238054170121

37310907پیانوی عمومیداخرجینیحمیدرضا98138054170192

314315914ساز کالسیکداخرجینیحمیدرضا98138054170192

7295834پیانو عمومیدامن کشمحمدحسین97138054170155

47314840پیانو عمومیدانشورمهرپویا97238054170124

373101020پیانوی عمومیدانشورمهرپویا97238054170124

33412594ارکستر کالسیکدرویشیامیر97138054190430

714261921ساز ایرانیدریسیدعرفان98138054190211

414316911ساز کالسیکدریاییسروش97238054170127

314315914ساز کالسیکدهقان منشادیکامیاب98138054170653

11423414235ساز ایرانیدوعلیمینا99138054170194

47314912پیانو عمومیدیدارشربیانیمهران97238054170131

414316839ساز کالسیکدیدارشربیانیمهران97238054170131

57317930پیانو عمومیذکائیوحید99138054190158

5142563046ساز ایرانیذکائیوحید99138054190158



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

47314840پیانو عمومیذوالفقارخانیعلی97238054170133

37310913پیانوی عمومیذوالفقارخانیعلی97238054170133

414316839ساز کالسیکذوالفقارخانیعلی97238054170133

814265768ساز ایرانیربیعیمژده97138054190146

5142563046ساز ایرانیرجائی قاضلورامونا99138054190165

214314910ساز کالسیکرجبیروح اله98138054170213

17298915پیانو عمومیرحمانیعسل99138054170202

373101020پیانوی عمومیرحیمیرویا97138054170171

72857285پیانورحیمی گیل چاالنرضا96238054190113

33412594ارکستر کالسیکرحیمی مقدممریم السادات98138054190229

714319946ساز کالسیکرحیمی مقدممریم السادات98138054190229

514257939ساز ایرانیرستمی کاهوالهه99138054190173

1402038آواز ایرانیرشمئیعلیرضا99138054170208

13410598ارکستر کالسیکرشیدیاحمدرضا99138054190177

57319951پیانو عمومیرشیدیاحمدرضا99138054190177

51431720301ساز کالسیکرشیدیاحمدرضا99138054190177

714263923ساز ایرانیرشیدی تربتیسحر97238054190138

134104567ارکستر کالسیکرضاخانسولماز99138054190179

57319951پیانو عمومیرضاخانسولماز99138054190179

143122060ساز کالسیکرضاخانسولماز99138054190179

114234837ساز ایرانیرضائیامیرحسین98138054170230

414252832ساز ایرانیرضائی فرپریا97238054170145

134104567ارکستر کالسیکرفیعیکاوه99138054190186

57319951پیانو عمومیرفیعیکاوه99138054190186

143122060ساز کالسیکرفیعیکاوه99138054190186



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

140829آواز ایرانیرمضانیعلیرضا99138054170217

134104567ارکستر کالسیکرمضانی بازانعلیرضا99138054190187

57319951پیانو عمومیرمضانی بازانعلیرضا99138054190187

17298915پیانو عمومیزارعیمهدی98238054170110

114313916ساز کالسیکزارعیمهدی98238054170110

17298917پیانو عمومیزرنگعلی99138054170225

114313916ساز کالسیکزرنگعلی99138054170225

414316911ساز کالسیکزرین کمرفرادنبهامیرعلی96138054170535

514257940ساز ایرانیزمان زادهآرمان99138054190195

714263933ساز ایرانیزمان زادهآرمین98138054190263

7295835پیانو عمومیزندعلی97138054170197

33412595ارکستر کالسیکسالمسیدمحمدمهدی98138054190275

714319946ساز کالسیکسالمسیدمحمدمهدی98138054190275

7295834پیانو عمومیستاکهسینا98138054170263

37310913پیانوی عمومیسعیدی کشاورزسپهر98138054170268

1402038آواز ایرانیسعیدی نگارفرح99138054170240

72957295پیانو عمومیسعیدی نگارفرح99138054170240

57317935پیانو عمومیسالمیهآرش99138054190210

514256929ساز ایرانیسالمیهآرش99138054190210

33412593ارکستر کالسیکسلطان احمدیمژده97138054190187

814320941ساز کالسیکسلطان احمدیمژده97138054190187

7295835پیانو عمومیسلطان محمدی رادمیالد98138054170270

57317930پیانو عمومیسلطانپورمنفردآنوشا99138054190211

5142563046ساز ایرانیسلطانپورمنفردآنوشا99138054190211

445825آواز ایرانیسلطانیایمان97238054170175



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

314248834ساز ایرانیسلیمانیکامیاب97238054170181

814265932ساز ایرانیسنجریدانیال97138054190191

7142611074ساز ایرانیسیاحشایان99138054190216

72957295پیانو عمومیسیاریامیرمهدی99138054170250

4142521043ساز ایرانیسیاریامیرمهدی99138054170250

1142341423ساز ایرانیسیمرغمحمدحسین99138054170254

314248834ساز ایرانیشاهماربردیا97138054170221

414252832ساز ایرانیشاهماربردیا97138054170221

514257939ساز ایرانیشب گردابوالقاسم99138054190222

242828آواز ایرانیشرافتمندشکیال98238054170126

57317930پیانو عمومیشرفی فردفائزه99138054190223

5142563046ساز ایرانیشرفی فردفائزه99138054190223

17298915پیانو عمومیشریفیغزل99138054170260

114313918ساز کالسیکشریفیغزل99138054170260

37310913پیانوی عمومیشریفی آقبالغنیما98138054170294

314315914ساز کالسیکشریفی آقبالغنیما98138054170294

445825آواز ایرانیشفاعیمجتبی97238054170189

140829آواز ایرانیشفیعیالهام99138054170263

714263923ساز ایرانیشمیساعظیم97238054190176

214314910ساز کالسیکشهبازگهروئیداود96138054170218

314315968ساز کالسیکشهبازگهروئیداود96138054170218

414316911ساز کالسیکشهبازگهروئیداود96138054170218

714261921ساز ایرانیشهروئیمازیار98138054190321

514257939ساز ایرانیشهسواریتینا99138054190230

614260938ساز ایرانیشهیدیان اکبرمهتا98238054190121



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

514257939ساز ایرانیشیخ باقریمونا99138054190231

33412593ارکستر کالسیکشیرانی بیدآبادیفرشاد98138054190329

714319943ساز کالسیکشیرانی بیدآبادیفرشاد98138054190329

314248834ساز ایرانیصاحبیحجت اله98138054170686

57317930پیانو عمومیصادقی مقدمیآرمین99138054190234

5142563046ساز ایرانیصادقی مقدمیآرمین99138054190234

17298915پیانو عمومیصالحیسارا99138054170288

114313918ساز کالسیکصالحیسارا99138054170288

214241836ساز ایرانیصحرائیمحمود98138054170687

1341020203ارکستر کالسیکصفاریمجتبی99138054190241

57319949پیانو عمومیصفاریمجتبی99138054190241

51431720301ساز کالسیکصفاریمجتبی99138054190241

1142341423ساز ایرانیصفائی نیکجه مالمحمدرضاامیرحسین99138054170293

514257939ساز ایرانیطالبیاعظم99138054190248

172987298پیانو عمومیطالبی زادهطناز99138054170301

114313916ساز کالسیکطالبی زادهطناز99138054170301

77324922پیانو عمومیطاهرخانیحامد97138054190240

57317930پیانو عمومیطاهریایلیا99138054190249

5142563046ساز ایرانیطاهریایلیا99138054190249

72967296پیانو عمومیطاهریوحید97138054190241

373101020پیانوی عمومیطباطبائیسیدمحمد97238054170213

23411597ارکستر کالسیکطوالبیسجاد99138054190252

673231212پیانو عمومیطوالبیسجاد99138054190252

77324922پیانو عمومیظهیرالدینیسیدسعید98138054190357

714261921ساز ایرانیظهیرالدینیسیدسعید98138054190357



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

7295835پیانو عمومیعابدین پورابرقوئیحانیه98138054170696

314248833ساز ایرانیعابدین پورابرقوئیحانیه98138054170696

1142341423ساز ایرانیعباسی متینخشایار99138054170317

172987298پیانو عمومیعبدالحسینیامیرحسین99138054170318

1143131431ساز کالسیکعبدالحسینیامیرحسین99138054170318

314315914ساز کالسیکعبدالحسینینیوشا98138054170699

37310913پیانوی عمومیعبدالحسینی قمیارسالن97138054170498

140829آواز ایرانیعبدالملکیسبحان98238054170145

57317937پیانو عمومیعبدالهیحمید97138054190251

514257940ساز ایرانیعبدالهیحمید97138054190251

714263923ساز ایرانیعبدالهیحمید97138054190251

47314840پیانو عمومیعبدالوندامین97138054170261

414316911ساز کالسیکعبدالوندامین97138054170261

172987298پیانو عمومیعبقریآرش99138054170321

114313916ساز کالسیکعبقریآرش99138054170321

17298915پیانو عمومیعدن هریسابوالفضل98238054170149

514257939ساز ایرانیعرب زادهفرزین99138054190262

57317930پیانو عمومیعربی نرهمحمد99138054190263

5142563046ساز ایرانیعربی نرهمحمد99138054190263

311102026(همایون، اصفهان)آواز ایرانی عرفان مهرمریم99138054190264

1142341423ساز ایرانیعسکری آزادگیسو99138054170326

1402038آواز ایرانیعسگری الموتیرضا99138054170328

57317930پیانو عمومیعسگری سوادجانیهادی99138054190269

5142563046ساز ایرانیعسگری سوادجانیهادی99138054190269

172987298پیانو عمومیعطائیالهام99138054170331



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1143131431ساز کالسیکعطائیالهام99138054170331

17298915پیانو عمومیعظیمیساناز98238054170154

114313916ساز کالسیکعظیمیساناز98238054170154

814265932ساز ایرانیعقیلیآناهیتا96238054190183

72967296پیانو عمومیعلی محمدیامیرمحمد98138054190640

57317937پیانو عمومیعلی محمدیامیرمحمد98138054190640

1142341423ساز ایرانیعلی محمدیفرناز99138054170335

4142521043ساز ایرانیعین افشارسحر98138054170370

67321924پیانو عمومیغالبیعلی98238054190144

614259927ساز ایرانیغالبیعلی98238054190144

242828آواز ایرانیغفاری گوشهمصطفی98138054170373

17298917پیانو عمومیفاضلپارسا99138054170350

114313916ساز کالسیکفاضلپارسا99138054170350

23411597ارکستر کالسیکفتحیمنا98238054190150

67323947پیانو عمومیفتحیمنا98238054190150

614318948ساز کالسیکفتحیمنا98238054190150

514257940ساز ایرانیفرجی آستانهءسپهر98238054190153

57317930پیانو عمومیفرسیوامین99138054190293

5142563046ساز ایرانیفرسیوامین99138054190293

17298915پیانو عمومیفرقانی آرانیگلنوش99138054170359

114313918ساز کالسیکفرقانی آرانیگلنوش99138054170359

114234837ساز ایرانیفرهادیمرضیه99138054170360

57317937پیانو عمومیفریدونیاسماء99138054190295

5142563046ساز ایرانیفریدونیاسماء99138054190295

23411596ارکستر کالسیکفضیلهمهال98238054190157



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

57319949پیانو عمومیفضیلهمهال98238054190157

514317950ساز کالسیکفضیلهمهال98238054190157

17298915پیانو عمومیفالحآوینا99138054170361

114313918ساز کالسیکفالحآوینا99138054170361

37310913پیانوی عمومیفالحرادمهر98138054170710

314315908ساز کالسیکفالحرادمهر98138054170710

714263923ساز ایرانیفیروزیعاطفه98138054190643

33412594ارکستر کالسیکفیض آبادییاسمن98138054190404

614318945ساز کالسیکفیض آبادییاسمن98138054190404

114234837ساز ایرانیقادریسهیل99138054170365

27303909پیانو عمومیقاسمیسانیا98238054170174

214314910ساز کالسیکقاسمیسانیا98238054170174

17298917پیانو عمومیقاسمیعلی99138054170369

140829آواز ایرانیقاسمیمهدی99138054170370

72957295پیانو عمومیقاسمیمهدی99138054170370

1341020203ارکستر کالسیکقایدلوابراهیم99138054190305

57319949پیانو عمومیقایدلوابراهیم99138054190305

51431720301ساز کالسیکقایدلوابراهیم99138054190305

114234837ساز ایرانیقبادی نویدامید99138054170371

33412593ارکستر کالسیکقدرتیمیثم98138054190415

714319946ساز کالسیکقدرتیمیثم98138054190415

114234837ساز ایرانیقدیری افشاررها99138054170372

114234837ساز ایرانیقربان زاده سرشکهبیتا99138054170373

114234837ساز ایرانیقطبیستاره سادات99138054170376

27303909پیانو عمومیقطبینویان98238054170180



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

214314910ساز کالسیکقطبینویان98238054170180

72857285پیانوقلی پورارجستانعلیرضا98138054190421

214314910ساز کالسیکقلی زاده قراجهسجاد98138054170405

72967296پیانو عمومیقمیپارسا96238054190206

57317930پیانو عمومیقمیپارسا96238054190206

37310913پیانوی عمومیقواعدنازنین98138054170408

314315914ساز کالسیکقواعدنازنین98138054170408

514256929ساز ایرانیقوی مذهب شوشتریعلیرضا99138054190313

17298917پیانو عمومیکاردانروشنک99138054170385

114313918ساز کالسیککاردانروشنک99138054170385

1341020203ارکستر کالسیککاشانینغمه99138054190315

57319949پیانو عمومیکاشانینغمه99138054190315

143122060ساز کالسیککاشانینغمه99138054190315

140829آواز ایرانیکاظمیفرحانه98238054170187

7295834پیانو عمومیکاظمیفرحانه98238054170187

614259925ساز ایرانیکایدیمژگان98238054190162

445825آواز ایرانیکدخدائی الیادرانیاحمدرضا97138054170513

314248834ساز ایرانیکرامتیایمان98138054170422

373101020پیانوی عمومیکرمانی پوربقائیالمیراسادات98138054170721

314315968ساز کالسیککرمانی پوربقائیالمیراسادات98138054170721

373101020پیانوی عمومیکرمانی پوربقائیالنازسادات98138054170722

314315968ساز کالسیککرمانی پوربقائیالنازسادات98138054170722

1341020203ارکستر کالسیککرمیعلیرضا99138054190321

673231212پیانو عمومیکرمیعلیرضا99138054190321

51431720301ساز کالسیککرمیعلیرضا99138054190321



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

37310907پیانوی عمومیکرمینگین98138054170723

414252832ساز ایرانیکرمی محمدآبادیروچیار97138054170328

140829آواز ایرانیکریم پورمقدمکامیاب99138054170392

23411597ارکستر کالسیککریم زادهیلدا98238054190165

67323947پیانو عمومیکریم زادهیلدا98238054190165

614318948ساز کالسیککریم زادهیلدا98238054190165

714319943ساز کالسیککریم زادهیلدا98238054190165

17298915پیانو عمومیکریمیحسین97238054170278

3142481041ساز ایرانیکریمیمحمّد97238054170277

4142521043ساز ایرانیکریمیمحمّد97238054170277

27303909پیانو عمومیکریمییوسف97138054170516

214314910ساز کالسیککریمییوسف97138054170516

43413591ارکستر کالسیککالنتریمریم97138054190312

814320942ساز کالسیککالنتریمریم97138054190312

77324922پیانو عمومیکمالیسعید96138054190025

72957295پیانو عمومیکمالی مقدّموحید95138054170530

114234837ساز ایرانیکوشکیمعین98238054170191

172987298پیانو عمومیگرزیمصطفی99138054170405

114313916ساز کالسیکگرزیمصطفی99138054170405

47314912پیانو عمومیگل رسانامیرارجمند97238054170290

414316839ساز کالسیکگل رسانامیرارجمند97238054170290

140829آواز ایرانیلیساعظم99138054170413

67321924پیانو عمومیمالکیامیرحسین98138054190474

17298915پیانو عمومیمتولی طهرانکاویان97238054170300

77324922پیانو عمومیمثنویحسین97238054190259



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

714319943ساز کالسیکمجدی کفشگریهومن97138054190330

814320941ساز کالسیکمجدی کفشگریهومن97138054190330

33412593ارکستر کالسیکمجیدزادهرامتین97138054190455

57319952پیانو عمومیمجیدزادهرامتین97138054190455

57317937پیانو عمومیمحرابیبردیا97238054190261

414252832ساز ایرانیمحرابی حقیقیعلیرضا97238054170302

47314840پیانو عمومیمحمدیاسماعیل97238054170308

414316911ساز کالسیکمحمدیاسماعیل97238054170308

114234837ساز ایرانیمحمدیسمیه99138054170428

314248834ساز ایرانیمحمدیعلی98138054170467

67321926پیانو عمومیمدنی قمصریسعید99138054190355

5142563046ساز ایرانیمدنی قمصریسعید99138054190355

114234837ساز ایرانیمذاهبیامیرحسین99138054170431

27303909پیانو عمومیمرادامامزاده جعفرنیما97138054170363

47314840پیانو عمومیمرادامامزاده جعفرنیما97138054170363

373101020پیانوی عمومیمرادامامزاده جعفرنیما97138054170363

17298917پیانو عمومیمرتضوی مقدمسپهر99138054170434

114313918ساز کالسیکمرتضوی مقدمسپهر99138054170434

23411596ارکستر کالسیکمرتضی قلیفرنوش98238054190182

67323947پیانو عمومیمرتضی قلیفرنوش98238054190182

614318948ساز کالسیکمرتضی قلیفرنوش98238054190182

27303909پیانو عمومیمریخیانصدرا98138054170733

214314910ساز کالسیکمریخیانصدرا98138054170733

414252832ساز ایرانیمسعودیپری ناز97138054170527

72857285پیانومصطفی زاده قرابائیسیدمحمد96238054190238



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

814320942ساز کالسیکمصطفی زاده قرابائیسیدمحمد96238054190238

514257940ساز ایرانیمظفریانعلی رضا99138054190370

114234837ساز ایرانیمعارفوندمحمد99138054170445

414316839ساز کالسیکمعززیساسان97238054170323

714263933ساز ایرانیمعمارسبحان98138054190522

114234837ساز ایرانیمعمارنیاهومان99138054170447

172987298پیانو عمومیمعینی فرعلیرضا99138054170449

214314910ساز کالسیکمعینی فرعلیرضا99138054170449

17298915پیانو عمومیمقبلیمصطفی97138054170375

414316911ساز کالسیکمقبلیمصطفی97138054170375

140829آواز ایرانیمقدمحسین99138054170452

414252832ساز ایرانیمالئیامیر97138054170531

7295835پیانو عمومیملت کرکوندیفرشاد98138054170501

114234837ساز ایرانیملت کرکوندیفرشاد98138054170501

114313916ساز کالسیکمنادیمهدی96238054170333

214314910ساز کالسیکمنادیمهدی96238054170333

814265768ساز ایرانیمنتجمیکیانوش97138054190365

37310907پیانوی عمومیمنصوری خواه فومنیسعید98138054170739

314315914ساز کالسیکمنصوری خواه فومنیسعید98138054170739

72967296پیانو عمومیمهدیخانی سروجهانیمرتضی98238054190193

514256929ساز ایرانیمهدیخانی سروجهانیمرتضی98238054190193

114234837ساز ایرانیمهرابیعرفان99138054170470

1341020203ارکستر کالسیکمواساتعلی اکبر99138054190380

57319949پیانو عمومیمواساتعلی اکبر99138054190380

51431720301ساز کالسیکمواساتعلی اکبر99138054190380



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

17298917پیانو عمومیموجی زرغانیمحمدجواد99138054170460

614260938ساز ایرانیموسویسیده سحر98138054190653

1341020203ارکستر کالسیکموسویغزاله99138054190381

57319949پیانو عمومیموسویغزاله99138054190381

51431720301ساز کالسیکموسویغزاله99138054190381

7295835پیانو عمومیموسویمیرابراهیم97238054170336

314248834ساز ایرانیموسویمیرابراهیم97238054170336

57317937پیانو عمومیموسی پورحسن98138054190536

614260938ساز ایرانیموسی پورحسن98138054190536

43413592ارکستر کالسیکموالئیامیر97238054190290

714319943ساز کالسیکموالئیامیر97238054190290

47314912پیانو عمومیمومن آبادیایلیا97238054170342

414316839ساز کالسیکمومن آبادیایلیا97238054170342

23411596ارکستر کالسیکمؤمن ثانیعلی اصغر98138054190539

714319946ساز کالسیکمؤمن ثانیعلی اصغر98138054190539

514257939ساز ایرانیمؤمنیانزهرا99138054190386

57317937پیانو عمومیمؤیدحسن96238054190248

67321926پیانو عمومیمؤیدحسن96238054190248

77324919پیانو عمومیمؤیدحسن96238054190248

1402038آواز ایرانیمیرابراهیمیسیدعلی99138054170473

37310907پیانوی عمومیمیرسمیعیمهدیس سادات98138054170747

314315908ساز کالسیکمیرسمیعیمهدیس سادات98138054170747

43413592ارکستر کالسیکمیرکلبعلیسیده رقیه97238054190300

814320942ساز کالسیکمیرکلبعلیسیده رقیه97238054190300

43413591ارکستر کالسیکمیسمیهادی97238054190302



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

714319946ساز کالسیکمیسمیهادی97238054190302

814320941ساز کالسیکمیسمیهادی97238054190302

33412593ارکستر کالسیکنادریسارا98138054190556

714319943ساز کالسیکنادریسارا98138054190556

57317930پیانو عمومینبوی چاشمیسیدجالل الدین99138054190399

514256929ساز ایرانینبوی چاشمیسیدجالل الدین99138054190399

17298917پیانو عمومینبی پورهامون99138054170483

114313918ساز کالسیکنبی پورهامون99138054170483

114234837ساز ایرانینسیم فرهمایون99138054170489

1341020203ارکستر کالسیکنصیریحامد99138054190403

57319949پیانو عمومینصیریحامد99138054190403

51431720301ساز کالسیکنصیریحامد99138054190403

57317937پیانو عمومینصیریمیالد98138054190564

514256929ساز ایرانینصیریمیالد98138054190564

7295835پیانو عمومینصیریانسحر97138054170540

314248834ساز ایرانینصیریانسحر97138054170540

814320941ساز کالسیکنکاهیزهرا97138054190396

27303909پیانو عمومینوراللهیجواد97138054170415

17298915پیانو عمومینوربخشسیدمحمدحسین98138054170560

114313916ساز کالسیکنوربخشسیدمحمدحسین98138054170560

37310907پیانوی عمومینوری رساعادله98138054170756

314315908ساز کالسیکنوری رساعادله98138054170756

242828آواز ایرانینوری منشساره98238054170228

17298915پیانو عمومینوری نژادسارا99138054170498

114313918ساز کالسیکنوری نژادسارا99138054170498



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

114234837ساز ایرانینوعی کورایممعصومه99138054170499

17298917پیانو عمومینیتیمانی99138054170502

57317930پیانو عمومینیک بخشسامان99138054190413

514256929ساز ایرانینیک بخشسامان99138054190413

7295835پیانو عمومینیک پندارفربد98138054170564

37310907پیانوی عمومینیک نژادنگین98138054170567

214314910ساز کالسیکنیک نژادنگین98138054170567

514257940ساز ایرانینیکوبیان شیریاشکان99138054190416

57317930پیانو عمومینیلی بخشحسین99138054190418

514256929ساز ایرانینیلی بخشحسین99138054190418

140829آواز ایرانیهوشمندزهرا99138054170516

27303909پیانو عمومیهوشنگیفربد97138054170548

214314910ساز کالسیکهوشنگیفربد97138054170548

23411596ارکستر کالسیکواصلیسیده فاطمه98138054190576

614318945ساز کالسیکواصلیسیده فاطمه98138054190576

57317935پیانو عمومیوحدانیوحید99138054190421

514256929ساز ایرانیوحدانیوحید99138054190421

214241836ساز ایرانیوحیداسمعیلیسینا98138054170571

47314912پیانو عمومیوحیددستجردیعارف97138054170427

57317935پیانو عمومیوفائیانامیر99138054190424

514256929ساز ایرانیوفائیانامیر99138054190424

140829آواز ایرانیولی زادهآرمان99138054170510

1341020203ارکستر کالسیکولی زادهآیدین99138054190426

57319949پیانو عمومیولی زادهآیدین99138054190426

51431720301ساز کالسیکولی زادهآیدین99138054190426



گروه درسکددرسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

57317937پیانو عمومیولی محمدلومحمد98238054190207

614259925ساز ایرانیولی محمدلومحمد98238054190207

23411596ارکستر کالسیکولیخانی سامانیپویا98238054190208

57319949پیانو عمومیولیخانی سامانیپویا98238054190208

140829آواز ایرانییادگارمریم99138054170517

67321924پیانو عمومییاراحمدیمحمد98138054190589

614259927ساز ایرانییاراحمدیمحمد98138054190589

43413592ارکستر کالسیکیوسفیاحمد97138054190465

114234837ساز ایرانییونسی بروجنیجلیل99138054170525


