
روزتحویلکارورزیساعتتحویلکارورزیتاریختحویلکارورزیمدرسرشتهتحصیلینامدرسنامخانوادگینام

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیاحمدیمنظر

شنبه1398/06/2315داودضامنیکاردانیحرفهایامورفرهنگی2کارورزیاحمدیمنظر

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیامجدسیدحسن

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیآذرسرامهدی

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیبرازندهزهره

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیرجبعلیهانگار

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیرئوفدانیال

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیرئیسدانائیفاطمه

شنبه1398/06/2315داودضامنیکاردانیحرفهایامورفرهنگی2کارورزیستارپورملیحه

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیطالبیرهقیمرضیه

شنبه1398/06/2315داودضامنیکاردانیحرفهایامورفرهنگی2کارورزیطالبیرهقیمرضیه

شنبه1398/06/2315داودضامنیکاردانیحرفهایامورفرهنگی2کارورزیعباسیسعید

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیقانعیاکبر

پنجشنبه1398/06/0715سیدمهردادهاشمیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیکریمیدهرضاعلیمصطفی

پنجشنبه1398/06/0715سیدمهردادهاشمیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیکریمیدهرضاعلیمهدی

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیلطفیدهکائیاسماعیل

شنبه1398/06/2315داودضامنیکاردانیحرفهایامورفرهنگی2کارورزیلطفیدهکائیاسماعیل

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیممتازانحمیدرضا

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیمیرگلویبیاتمهناز

شنبه1398/06/2315داودضامنیکاردانیحرفهایامورفرهنگی2کارورزیمیرگلویبیاتمهناز

شنبه1398/06/2315داودضامنیکاردانیحرفهایامورفرهنگی2کارورزینجفیسعید

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزینوروزیرامین

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیهاشمیزوارهزهرهسادات

پنجشنبه1398/06/0711:30علیرشیدیکاردانیحرفهایامورفرهنگی1کارورزیهاشمیشهرستانکیرضا

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیاستکیاورگانیتورج

پنجشنبه1398/06/0715روزاخلیلیکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیبردبارفاطمه

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیبقائیصائینفرشید

چهارشنبه1398/05/3014بهرامبهبهانیکاردانیحرفهایبازیگری2کارورزیبهادریتاجسعید

پنجشنبه1398/06/0715روزاخلیلیکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیجعفریآرزو

چهارشنبه1398/05/3014بهرامبهبهانیکاردانیحرفهایبازیگری2کارورزیجعفریآرزو

پنجشنبه1398/06/0715روزاخلیلیکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیجهاندیدهرومینا

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیدلدادهمرتضی

چهارشنبه1398/05/3014بهرامبهبهانیکاردانیحرفهایبازیگری2کارورزیدلدادهمرتضی

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیدوزعنبریسیدسروش

چهارشنبه1398/05/3014بهرامبهبهانیکاردانیحرفهایبازیگری2کارورزیدوزعنبریسیدسروش

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیرجائیبروجنیمهدی

چهارشنبه1398/05/3014بهرامبهبهانیکاردانیحرفهایبازیگری2کارورزیرجائیبروجنیمهدی

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیرضائینیما

چهارشنبه1398/05/3014بهرامبهبهانیکاردانیحرفهایبازیگری2کارورزیرضائینیما

چهارشنبه1398/05/3014بهرامبهبهانیکاردانیحرفهایبازیگری2کارورزیرفیعیجاویدسحر

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیسلمانیحسینآبادیسهیل

چهارشنبه1398/05/3014بهرامبهبهانیکاردانیحرفهایبازیگری2کارورزیسلمانیحسینآبادیسهیل

پنجشنبه1398/06/0715روزاخلیلیکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیصفویسیدمیالد

پنجشنبه1398/06/0715روزاخلیلیکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیطبیبیعلی

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیعسگرپورمهدی

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیفرهپورمهتاب

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیفالحتیپدرام

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیکرمیرامین

پنجشنبه1398/06/0715روزاخلیلیکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیکنعانیساداتفرشاد

چهارشنبه1398/05/3014بهرامبهبهانیکاردانیحرفهایبازیگری2کارورزیمجیدیبهزاد

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیمحتشمخانیمهرسا
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چهارشنبه1398/05/3014بهرامبهبهانیکاردانیحرفهایبازیگری2کارورزیمحتشمخانیمهرسا

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیمحمدمریم

پنجشنبه1398/06/0715روزاخلیلیکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیمحمدیکورش

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزیمقدممهرانه

چهارشنبه1398/05/3014بهرامبهبهانیکاردانیحرفهایبازیگری2کارورزیمقدممهرانه

شنبه1398/06/0911عبدالرضااکبریکاردانیحرفهایبازیگری1کارورزینیریمحمدرضا

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیابنالرسولسیدامیر

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیاسدزادهحسین

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیاسدزادهحسین

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیاسکندرلوفاطمه

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیاسکندرلوفاطمه

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیاسمعیلیافسانه

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیایجادینیلوفرسادات

چهارشنبه1398/06/2716علیرضاغنیزادهکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیباقرآبادیخامنهنسرینسادات

سهشنبه1398/06/1216ثریاواحدیکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیباقریمرتضی

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیثابتیدونقیصادق

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیثابتیدونقیصادق

چهارشنبه1398/06/2716علیرضاغنیزادهکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیجهانگیریصدیقه

چهارشنبه1398/06/2716علیرضاغنیزادهکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیجوزینیاجهانگیر

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیحدادینجمه

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیحدادینجمه

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیحسنیدیباغالمرضا

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیحسنیدیباغالمرضا

چهارشنبه1398/06/2716علیرضاغنیزادهکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیحیدریمحمد

پنجشنبه1398/06/0715سیدمهردادهاشمیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیدستخوشنیکقلبسعید

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیشکاریفردچقوشنرگس

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیشیرمحمدیطاهریفاطمه

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیشیرمحمدیطاهریفاطمه

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیصادقعلی

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیطوسیمیترا

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیغریبعلیامیرحسین

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیغریبعلیامیرحسین

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیفضلییعقوب

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیقوسیاشکلنیحسن

پنجشنبه1398/06/0715سیدمهردادهاشمیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیکاکائیاحمدآبادصالحالدین

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیگائینینیلوفر

پنجشنبه1398/06/0715سیدمهردادهاشمیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیگودرزیمجید

چهارشنبه1398/06/2716علیرضاغنیزادهکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیگیوقصابدریا

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیمحسنشهیرکویجمهناز

پنجشنبه1398/06/0715سیدمهردادهاشمیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیمزینانیرقیهسادات

سهشنبه1398/06/1216ثریاواحدیکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیمزینانیرقیهسادات

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیمشهدیعلیمحمدعلیرضا

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیموسویزادهقلعهجوقسیدمقصود

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزیموسویزادهقلعهجوقسیدمقصود

پنجشنبه1398/06/0715سیدمهردادهاشمیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزیمیرزائیمهدی

چهارشنبه1398/06/2716علیرضاغنیزادهکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزینجفیمستانآبادکامیاب

چهارشنبه1398/06/2716علیرضاغنیزادهکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزینصرتیانکوشیکالنیپگاه

چهارشنبه1398/06/2716علیرضاغنیزادهکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزینصیریمهدی

شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزینوروزیالناز

سهشنبه1398/06/1216علیکیالکاردانیحرفهایروابطعمومی2کارورزینوروزیالناز

چهارشنبه1398/06/2716علیرضاغنیزادهکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزییعقوبزادهسورمیزینب
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شنبه1398/06/2317سولمازحشمتیکاردانیحرفهایروابطعمومی1کارورزییوسفیمشعوفامید

شنبه1398/06/3010فخراعظمساداتتقویتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما1کارورزیابومحمدیفائزه

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیابومحمدیفائزه

شنبه1398/06/3010صهبامنیرزادتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیاختباریایمان

شنبه1398/06/3010صهبامنیرزادتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیاسمعیلیزهرا

شنبه1398/06/3010صهبامنیرزادتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیاکبریپندار

شنبه1398/06/3010فخراعظمساداتتقویتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما1کارورزیامیریسویینیعلیرضا

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیایرانینژادمقدمصدف

شنبه1398/06/3010فخراعظمساداتتقویتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما1کارورزیآجورلوپرناز

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیآجورلوپرناز

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیبدویمکریمهسا

شنبه1398/06/3010فخراعظمساداتتقویتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما1کارورزیتقییارزمانیافسانه

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیحاجعلیمحمدرضا

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیحسنیشروین

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیحضوریرویا

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیذوالفقاریعاطفه

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیزارعسرویمهری

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیزلفخانیمحمدمهدی

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیساجدیمریم

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیسیدهبارانفاطمی

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیعباسزادهامیربیگیحسین

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیقربانیارغوان

شنبه1398/06/3010میرسهرابمیرسپاسیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیمطالئیمحدثه

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیتصویربرداری-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیجمالابادیفاطمه

شنبه1398/06/3010صهبامنیرزادفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیرادمنشسجاد

شنبه1398/06/3010صهبامنیرزادفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیزاهدیالوندیوحیده

شنبه1398/06/3010صهبامنیرزادفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیعباسیانقزلیقهراهله

شنبه1398/06/3010صهبامنیرزادفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینما2کارورزیکریمیساسان

شنبه1398/06/3010صهبامنیرزادفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینما2کارورزینقویپریسا

سهشنبه1398/06/0511غالمرضامحمدقاسمیکاردانیحرفهایکمککارگردانی2کارورزیافضلینرجس

سهشنبه1398/06/0511غالمرضامحمدقاسمیکاردانیحرفهایکمککارگردانی2کارورزیاورعیغالمیحمیدرضا

شنبه1398/06/0910اکبرکرمیکاردانیحرفهایکمککارگردانی1کارورزیایوتوندیمسیب

سهشنبه1398/06/0511غالمرضامحمدقاسمیکاردانیحرفهایکمککارگردانی2کارورزیجمشیدیامیرعلی

سهشنبه1398/06/0511غالمرضامحمدقاسمیکاردانیحرفهایکمککارگردانی2کارورزیجهانبخشمحمدحسین

سهشنبه1398/06/0511غالمرضامحمدقاسمیکاردانیحرفهایکمککارگردانی2کارورزیحکیمرابطدانیال

سهشنبه1398/06/0511غالمرضامحمدقاسمیکاردانیحرفهایکمککارگردانی2کارورزیدرمنکیفراهانیپوریا

سهشنبه1398/06/0511غالمرضامحمدقاسمیکاردانیحرفهایکمککارگردانی2کارورزیسعیدیمیالد

سهشنبه1398/06/0511غالمرضامحمدقاسمیکاردانیحرفهایکمککارگردانی2کارورزیسیدالهاشمیمهران

شنبه1398/06/0910اکبرکرمیکاردانیحرفهایکمککارگردانی1کارورزیعابدیمرتضی

شنبه1398/06/0910اکبرکرمیکاردانیحرفهایکمککارگردانی1کارورزیمحمدطائمهمحمود

سهشنبه1398/06/0511غالمرضامحمدقاسمیکاردانیحرفهایکمککارگردانی2کارورزیمشیریتفرشیفرهاد

سهشنبه1398/06/0511غالمرضامحمدقاسمیکاردانیحرفهایکمککارگردانی2کارورزییارمحمدینیما

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیاحمدیفخرثمین

چهارشنبه1398/06/0612فریباایزدشناسکاردانیحرفهایگریم1کارورزیاشکانیمهرداد

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیایمانیتکمهداشآیدا

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیپورقربانیگنجهمحمد

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیحسنلومهسا

چهارشنبه1398/06/0612فریباایزدشناسکاردانیحرفهایگریم1کارورزیخراطیفاطمه

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیرادفرمهتاب

چهارشنبه1398/06/0612فریباایزدشناسکاردانیحرفهایگریم1کارورزیرحیمیقوتانلوریحانه

پنجشنبه1398/06/0714علیاصغرحکیمیکاردانیحرفهایگریم2کارورزیرشمهخاطره
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چهارشنبه1398/06/0612فریباایزدشناسکاردانیحرفهایگریم1کارورزیرشیدیپیشآهنگزهرا

پنجشنبه1398/06/0714علیاصغرحکیمیکاردانیحرفهایگریم2کارورزیرشیدیپیشآهنگزهرا

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیسعیدیبهاره

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیسهرابیشهره

پنجشنبه1398/06/0714علیاصغرحکیمیکاردانیحرفهایگریم2کارورزیصدرفاطمه

پنجشنبه1398/06/0714علیاصغرحکیمیکاردانیحرفهایگریم2کارورزیعبدیشیجانینیما

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیعلیاکبرالهه

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیفرمهینیفراهانیزهرا

چهارشنبه1398/06/0612فریباایزدشناسکاردانیحرفهایگریم1کارورزیفرهیدمریم

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیفیروزیبهاره

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیکامیابفردمهسا

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیکاویانیمریم

پنجشنبه1398/06/0714علیاصغرحکیمیکاردانیحرفهایگریم2کارورزیمحبیروشطناز

چهارشنبه1398/06/0612فریباایزدشناسکاردانیحرفهایگریم1کارورزیمسعودیمنیره

پنجشنبه1398/06/0714علیاصغرحکیمیکاردانیحرفهایگریم2کارورزیمسعودیمنیره

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیمعظمینسرین

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزیمقدسیسحر

چهارشنبه1398/06/2716محسنحکیمیکاردانیحرفهایگریم1کارورزینظرزادهسالومه

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیاردکانیآتنا

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیاکبریامیرحسین

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیاکبریامیرحسین

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیبذرافشانفرهاد

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیبذرافشانفرهاد

پنجشنبه1398/06/079مریممعینخرازیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیتیموریمحمدمهدی

پنجشنبه1398/06/079مریممعینخرازیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیجلیلاقابابائیغزل

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیجلیلوندفاطمه

پنجشنبه1398/06/079مریممعینخرازیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیحاجیعلیمحمدیامیرحسین

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیحسینیمنصورهالسادات

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیحسینیسیدمحمدحسین

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیحیدرینسبفاطمه

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیخاننژادفرناز

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیخاننژادفرناز

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیخدارحمیدرهمیانهمریم

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیخزائیاحمد

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیدریائیسیما

پنجشنبه1398/06/079مریممعینخرازیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیرازقیمحمد

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیربیعزادهزهرا

پنجشنبه1398/06/079مریممعینخرازیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیستاریسرچشمهمحمد

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیسیاحیزهرا

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیسیاحیزهرا

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیشفقیعلیرضا

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیشنگلزادهمحمدمهدی

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیشنگلزادهمحمدمهدی

پنجشنبه1398/06/079مریممعینخرازیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیصادقمهدی

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیصادقیانسیه

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیصدیقرومینا

پنجشنبه1398/06/079مریممعینخرازیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیعبدلیمحمدرضا

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیعبدیعاطفه

پنجشنبه1398/06/079مریممعینخرازیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیعقیقیفاطمه

پنجشنبه1398/06/079مریممعینخرازیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیعلیگلیانمحمدحسین

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیفتاحپورفائزه
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چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیفطرتیحسین

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیکاظمیعلی

چهارشنبه1398/06/1316محمدآذروشآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیمحبیشیرین

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیمحبیشیرین

پنجشنبه1398/06/079مریممعینخرازیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیمحررکوچهباغیعلیرضا

پنجشنبه1398/06/079مریممعینخرازیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیملکیمینا

پنجشنبه1398/06/079مریممعینخرازیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزیموسویشلمانیسیدجواد

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزیموسویانعرفان

پنجشنبه1398/06/079مریممعینخرازیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی1کارورزینفرمهدیه

چهارشنبه1398/06/1310مهردادعرفانیانجاللیمرادیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسی2کارورزینفرمهدیه

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیاسفندیارپورشهره

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیاصغریعلیرضا

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیبامدادیانشکوفه

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیبرمکیاقدمابوالفضل

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیپسندیدهفیضآبادیعاطفه

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیتیموریسیدامیر

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیجبرائیلییونس

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیجعفرزادهادیب

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیجلیلیانصادقیمیالنمحمدمهدی

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیحیاتداودیانمحمد

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیذهابیبهمن

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیرضاخانمهسا

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیرضاخانمهسا

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیرمضانیالهه

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیسلطانیایمان

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیسلیمانپوراهریمرتضی

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیسلیمانپوراهریمرتضی

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیشرکتالعباسیهمسیح

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیشفاعیمجتبی

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیشمسبنیامین

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیصادقیعلیاکبر

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیعدالتیآرانیپریسا

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیعرفانمهرمریم

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیعرفانمهرمریم

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیعلیپورگرگریسبحان

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیعینالهزادهحسین

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیغالبیعلی

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیغالبیعلی

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیفتاحپوراسبوئیمجید

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیفرشچیعلیرضا

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیفرهنگیانسجاد

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیقویمذهبشوشتریعلیرضا

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیکرمینادر

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیکمالیمقدمسیدحمید

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیمحمدیوحید

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیمحمدیوحید

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیمرادیعلی

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیمقدمفاطمه

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیمیرزائیحسین

شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزینعمتیواحدیفاطمه

سهشنبه1398/06/0513الیاسطغیانیریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزینعیمیمرتضی
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شنبه1398/06/0211علیمومنیانریزیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزینیکخواهمیثم

یکشنبه1398/06/0311جمالالدینمنبریآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزینیکپوراکرانحسن

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیبیاتامیرحسین

سهشنبه1398/06/0510پریساکرمینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیحسینزادهصبا

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیحسینیزهرا

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیحسینیمحمدرضا

سهشنبه1398/06/0510پریساکرمینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیحسینیمحمدرضا

یکشنبه1398/06/2410مرجانراغبنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیحسینیزهرا

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیحسینیسامیانمیرحیدر

یکشنبه1398/06/2410مرجانراغبنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیحسینیسامیانمیرحیدر

سهشنبه1398/06/0510پریساکرمینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیخزائینگین

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیخمسهءامیرحسین

یکشنبه1398/06/2410مرجانراغبنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیخمسهءامیرحسین

سهشنبه1398/06/0510پریساکرمینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیرحیمیعرفان

سهشنبه1398/06/0510پریساکرمینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیرستممظاهریمهدی

سهشنبه1398/06/0510پریساکرمینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیزمانزادهآرمین

سهشنبه1398/06/0510پریساکرمینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیزمانیرضا

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیشاهمحمدینبیدانیال

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیشجاعیپیام

یکشنبه1398/06/2410مرجانراغبنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیشجاعیپیام

سهشنبه1398/06/0510پریساکرمینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیصداقتمرادعلی

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیصنایعیمرتضی

یکشنبه1398/06/2410مرجانراغبنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیصنایعیمرتضی

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیصولتیپورالکرانرضا

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیعباسیالهه

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیفراهانیسهند

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیفرجیآستانهءسپهر

سهشنبه1398/06/0510پریساکرمینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیفرضیعلی

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیفریدونیاسماء

یکشنبه1398/06/2410مرجانراغبنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیفریدونیاسماء

سهشنبه1398/06/0513سیدمحمدامینمیراحمدیشریعتینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیکریمیمحمد

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیکریمیانخوزانیعلیرضا

سهشنبه1398/06/0510پریساکرمینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیمدنیقمصریسعید

پنجشنبه1398/06/0710مجیدکولیوندنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی1کارورزیمرادیحمید

یکشنبه1398/06/2410مرجانراغبنوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیمرادیحمید

سهشنبه1398/06/0510پریساکرمینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزیمعمارسبحان

سهشنبه1398/06/0510پریساکرمینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقی2کارورزییاراحمدیمحمد

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیابرقوئیعلی

شنبه1398/06/0910مریمتحویلداریکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیابطحیسیدنیما

چهارشنبه1398/05/3010رضاصابونیعصرحاضرکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیابطحیسیدنیما

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیاسماعیلیسعید

چهارشنبه1398/05/3010رضاصابونیعصرحاضرکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیاسودیعلی

شنبه1398/06/0910مریمتحویلداریکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیانجمشعاعامیرارسالن

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیانصارینگار

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیانصارینگار

شنبه1398/06/2310محمدمهدیگورنگیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیایزدیرادمحمدعرفان

چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیایزدیارایلیا

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیایزدیارایلیا

شنبه1398/06/2310محمدمهدیگورنگیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیبختیارنیکی

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیبهاریقلعهجوقپویا

شنبه1398/06/2310محمدمهدیگورنگیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیبهزادپرهام
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چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیپسندیدهگسکرهپیمان

چهارشنبه1398/05/3010رضاصابونیعصرحاضرکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیپوراعتمادیحسام

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیترابیزیارتگاهیستار

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیترنگانامیررضا

چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیجفاریامیرمسعود

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیجفاریامیرمسعود

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیجمپورشالصبا

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیجهانداریآریا

شنبه1398/06/2310محمدمهدیگورنگیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیجوهریمجدملینا

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیحدادیهادی

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیحسینزادهوحید

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیحسینیفرناز

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیحسینیفرناز

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیحقیقتطلبمهتاب

چهارشنبه1398/05/3010رضاصابونیعصرحاضرکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیحیدریمجتبی

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیخادمازغدیپوریا

شنبه1398/06/0910مریمتحویلداریکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیدانشورمهرپویا

چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیداوریتهرانیسعید

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیداوریتهرانیسعید

چهارشنبه1398/05/3010رضاصابونیعصرحاضرکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیدرابچیمسعود

چهارشنبه1398/05/3010رضاصابونیعصرحاضرکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیدریسیدعرفان

شنبه1398/06/0910مریمتحویلداریکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیذوالفقارخانیعلی

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیرامیارحمیدرضا

چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیرستمیاحمدکندیرامبد

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیرستمیجومحمدسامان

شنبه1398/06/0910مریمتحویلداریکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیزادمجیدپویان

چهارشنبه1398/05/3010رضاصابونیعصرحاضرکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیزارعیحمیدرضا

شنبه1398/06/0910مریمتحویلداریکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیسبزواریتارخ

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیسرائینیما

شنبه1398/06/0910مریمتحویلداریکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیسلگیسعید

شنبه1398/06/2310محمدمهدیگورنگیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیسیدصالحیساره

شنبه1398/06/2310محمدمهدیگورنگیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیسیفالیانصدیقیطاهره

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیشیخوانرامتین

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیصادقیاشلقیکمال

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیصالحیامیررضا

شنبه1398/06/0910مریمتحویلداریکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیصفائیمجتبی

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیطاهریبهزاد

چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیطاهریقزوینیاحسان

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیطاهریقزوینیاحسان

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیطباطبائیسیدمحمد

چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیعباسیعارف

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیعباسیعارف

چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیعطارکاشانیپانیذ

شنبه1398/06/2310محمدمهدیگورنگیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیغالمیسپیده

چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیفتائیحمیدرضا

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیفرادارنعیمهسادات

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیفرادارنعیمهسادات

چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیفالحمحمدنژادامیر

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیقیالوینژادپیمان

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیکایدیمژگان

شنبه1398/06/2310محمدمهدیگورنگیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیکشاورزیسیاوش
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یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیگرکانیکیمیا

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیگرکانیکیمیا

چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیمدقمحمدحسین

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیمدقمحمدحسین

شنبه1398/06/2310محمدمهدیگورنگیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیمرادامامزادهجعفرنیما

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیمرادیکیانا

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیمرتضیقلیفرنوش

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیمرتضیقلیفرنوش

چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزیمهرورزانفرهنگ

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزینادریسارا

چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزینبویچاشمیسیدجاللالدین

چهارشنبه1398/06/2010شهرامفقیهیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزینجارزادگانمحمدعلی

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزینجارزادگانمحمدعلی

شنبه1398/06/0910مریمتحویلداریکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزینوریمحسن

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیوزیریسیدعمادالدین

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزیوفائیمسعود

یکشنبه1398/06/1010مولوداشرفیالریجانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک1کارورزییعقوبیانابکنارهدی

سهشنبه1398/06/129هادیرحمانیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزییعقوبیانابکنارهدی

سهشنبه1398/06/1216شرمینمهدیزادهکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیک2کارورزییوسفپوراهلایمانفرزانه

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیاحمدنیازهرا

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیاحمدنیازهرا

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیاردستانیزینب

شنبه1398/06/2310رحیمصادقلوعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیاردالنیمائده

شنبه1398/06/2310رحیمصادقلوعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیازمونالهه

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیاسداللهیسمیه

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیاسداللهیسمیه

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیاسماعیلیفخرنگین

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیالهیاریجاللیغزل

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیامیرزادهنیلوفرسادات

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیآزادیپیام

چهارشنبه1398/06/0610محسنیزدیپورعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیبرشنوردسیدهیلدا

شنبه1398/06/2310رحیمصادقلوعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیبرشنوردسیدهیلدا

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیبنائیمنا

شنبه1398/06/2310رحیمصادقلوعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیبنائیمنا

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیجعفریشیدا

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیجعفریشیدا

شنبه1398/06/2310رحیمصادقلوعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیجاللیکوشکیآرزو

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیجلیلوندفاطمه

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیجلیلوندفاطمه

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیجواهریانپارسا

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیحاجیانزهره

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیحسینیشایانسیدمحمدامین

شنبه1398/06/2310رحیمصادقلوعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیحسینیشایانسیدمحمدامین

چهارشنبه1398/06/0610محسنیزدیپورعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیحکمتشعارمهدیه

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیخدادادسرکندیفائزه

شنبه1398/06/2310رحیمصادقلوعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیخدادادسرکندیفائزه

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیخطیبزادهعلیرضا

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیخوشروینعمتیحانیه

شنبه1398/06/2310رحیمصادقلوعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیخوشروینعمتیحانیه

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیدانائیفرناز

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیرجبیبهناز
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متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیرشیدیشیختیمورزینب

چهارشنبه1398/06/0610محسنیزدیپورعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیرضازادهغزل

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیرضائیارفعیاسمن

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیرفیعیشکوفه

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیروشنیفاطمه

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیسبزهعلیزهرا

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیسجادیبخشمهسا

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیسجادیبخشمهسا

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیسعیدینژادسارا

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیسعیدینژادسارا

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیسفیدابیابوالفضل

شنبه1398/06/2310رحیمصادقلوعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیشفیعیحسنآبادیآتنا

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیصلواتونیساالر

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیغضنفریقوزانیدلناز

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیفرمانیبهناممنیژه

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیفیصلیحسین

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیقاسمیوفاجومژگان

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیقلیزادهجنقشالقیمینا

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیقلیزادهجنقشالقیمینا

چهارشنبه1398/06/0610محسنیزدیپورعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیکریمیکتایون

چهارشنبه1398/06/0610محسنیزدیپورعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیکریمیزهره

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیگراوندمهسا

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیماکوئییکانهمعصومه

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیمحزونساحل

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیمحمدامیننسترنسادات

شنبه1398/06/2310رحیمصادقلوعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیمحمدیپرستو

شنبه1398/06/2310رحیمصادقلوعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیمحمدیسعید

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیمصحفپناهنگار

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیمصدقشیدا

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیمقیسهفاطمه

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیمنصوررومینا

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیموسویمریم

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیموسویسیدهمریم

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیمیرگذارسیدعلی

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیمیرگذارسیدعلی

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیناظممائدهسادات

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددارسطومداحیگیویعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیناظممائدهسادات

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزینصرتپورمریم

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزینوروزیانخطبهسرامحمّدرضا

شنبه1398/06/0912علیاصغرمحمدزادهفریزهندیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیورمقانیمهسا

چهارشنبه1398/06/0610محسنیزدیپورعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزییزدانیحسینابادیزهرا

شنبه1398/06/0913نسرینآقامحمدآشتیانیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزییزدانیحسینابادیزهرا

شنبه1398/06/0912صمدقربانزادهعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزییعقوبزادهزهرا

پنجشنبه1398/06/2811مسعودایلوخانیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیالهورنزهرا

پنجشنبه1398/06/2811مسعودایلوخانیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیانواریفاطمهسادات

یکشنبه1398/06/1710زینبمحرابیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیایزدبخشمهتاب

پنجشنبه1398/06/2811مسعودایلوخانیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیایزدبخشمهتاب

یکشنبه1398/06/1710زینبمحرابیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیجنانیسیدعلیرضا

یکشنبه1398/06/1710زینبمحرابیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیحسنعلیمعصومه

پنجشنبه1398/06/2811مسعودایلوخانیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیحسنعلیمعصومه

پنجشنبه1398/06/2811مسعودایلوخانیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیخداوردیانفاطمه
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پنجشنبه1398/06/2811مسعودایلوخانیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیرسولیفرشته

یکشنبه1398/06/1710زینبمحرابیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیرنجبرکیمیا

یکشنبه1398/06/319پیمانحسنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیرنجبرکیمیا

یکشنبه1398/06/1710زینبمحرابیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیروتنسیدهمحدثه

یکشنبه1398/06/319پیمانحسنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیروتنسیدهمحدثه

یکشنبه1398/06/1710زینبمحرابیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیشاهپرستانزینب

پنجشنبه1398/06/2811مسعودایلوخانیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیشاهپرستانزینب

پنجشنبه1398/06/2811مسعودایلوخانیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیشعباننژادکلیدسرعاطفه

پنجشنبه1398/06/2811مسعودایلوخانیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیعبداللهیمهرنوش

یکشنبه1398/06/1710زینبمحرابیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیعبدالهییزنآبادزهره

پنجشنبه1398/06/2811مسعودایلوخانیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیعزیزیآتنا

پنجشنبه1398/06/2811مسعودایلوخانیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیقاضینژادپیرسرائیپریسا

یکشنبه1398/06/1710زینبمحرابیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیکرمزادهدیزجیآیدا

یکشنبه1398/06/1710زینبمحرابیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیمبرهنیشربیانیامیرحسین

یکشنبه1398/06/319پیمانحسنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیمدیریفرفاطمه

یکشنبه1398/06/1710زینبمحرابیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیمزینانیملینا

یکشنبه1398/06/1710زینبمحرابیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیمهرابینرگس

یکشنبه1398/06/319پیمانحسنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیمهرابینرگس

یکشنبه1398/06/1710زینبمحرابیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی1کارورزیمؤذنعلیرضا

پنجشنبه1398/06/2811مسعودایلوخانیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزیمیرزائیزینب

پنجشنبه1398/06/2811مسعودایلوخانیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمی2کارورزینوروزیسنبلآبادیسارا

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیابراهیمپورمحمدرضا

دوشنبه1398/06/1115سیدمحمدرضامیرحسینیکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیاسالمیشیروانمحسن

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیاسماعیلیریحانه

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیاعتمادمقدمعلیاکبر

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیپازکیمحمدامین

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیپورمحمدیعرفان

دوشنبه1398/06/1115سیدمحمدرضامیرحسینیکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیتهمیزنجانیمحمدعلی

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیتویرسیاریمهسا

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیثنائیسحر

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیجاویدهآزاده

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیجوادیمحمد

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیجوادیمحمد

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیچیتسازیندا

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیحاصلمهریعاصم

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیحاصلمهریعاصم

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیحسینیخواهسیداحسان

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیحیدریمهستا

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیحیدریمهستا

دوشنبه1398/06/1115سیدمحمدرضامیرحسینیکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیخالوئیامیرارسالن

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیخوبانامید

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیخوبانامید

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیخیرخواهرامتین

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیخیرخواهرامتین

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیدرمنکیفراهانیفرگام

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیدرمنکیفراهانیفرگام

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیساالریمحسن

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیساالریمحسن

دوشنبه1398/06/1115سیدمحمدرضامیرحسینیکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیسلیمیفردمرضیه

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیشهدادیامید

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیشیبانیامیرافسر
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یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیصادقپورمحسن

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیصالحیروژین

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیصالحیروژین

دوشنبه1398/06/1115سیدمحمدرضامیرحسینیکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیصدریحمید

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیطالبیمشکلهامیرحسین

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیعالمیمعصومه

دوشنبه1398/06/1115سیدمحمدرضامیرحسینیکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیعبادیامیر

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیعطائیمحمدهادی

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیعطائیمحمدهادی

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیعینیکیانوش

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیغضنفریمحمد

دوشنبه1398/06/1115سیدمحمدرضامیرحسینیکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیغالمیمهدی

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیغیاثوندامیرحسین

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیغیاثوندامیرحسین

دوشنبه1398/06/1115سیدمحمدرضامیرحسینیکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیفراهانیاصلمریم

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیفروزندهمیالنیوحید

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیقلینسببصراخاطره

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیکرمیزیبا

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیکرمیزیبا

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیکنفچیانحامد

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیگرگینمحمد

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیمحمدعلیخوراسگانیامیرحسین

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیمحمدیسولدرقارسالن

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیمحمدیسولدرقارسالن

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیمحمودیعارف

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیمحمودیعارف

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیمدنیموسویسیدهپروا

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیمرشدزادهماندانا

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیمسیبیرامین

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیمسیبیرامین

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیمشیرپناهیعلیآبادسلمان

یکشنبه1398/062416فردادصفاخوکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیموحٌدمهرالهام

چهارشنبه1398/06/1311پویانپیوستهکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزیموحٌدمهرالهام

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیمیرزامحمدیکلخورانآیدا

یکشنبه1398/06/1011محمودعزیزیسلدوزکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیمیرشجاعیسیدعلی

دوشنبه1398/06/1115سیدمحمدرضامیرحسینیکارشناسیحرفهایبازیگری2کارورزینازیمژگان

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیهژبریکرمبستیحسن

چهارشنبه1398/06/2015عبدالرحیمنوروزیکارشناسیحرفهایبازیگری1کارورزیهمتیکمرهرضا

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیابوالحسنیمهرداد

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیاردالنیزیبا

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیاسراریبلگوریلیال

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیاسفندیاریمعصومه

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلواموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیاسفندیاریمعصومه

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیاکبریاحسان

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیامیدیظهیرییگانه

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلواموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیامیدیظهیرییگانه

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیامینیدارتبریزیفریبا

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیآقاجانیمقدمرؤیا

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیآقاجانیمقدمرؤیا

پنجشنبه1398/06/0710حسنعمیدیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیباباشاوردیمهدی

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیباریکانیمحمدجواد
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پنجشنبه1398/06/0710حسنعمیدیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیبختیارناصر

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیبستانیعلیرضا

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیبشیریمهدی

پنجشنبه1398/06/0710حسنعمیدیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیبهزادپورعلیاکبر

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیبهزادپورعلیاکبر

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیپارسانسبمحسن

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیپارسانسبمحسن

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیپناهیحکمعلی

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیپوردماوندمجتبی

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلواموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیپوردماوندمجتبی

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیتاجیکفاطمه

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلواموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیتاجیکفاطمه

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیتفنگسازاناشکان

پنجشنبه1398/06/0710حسنعمیدیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیجاویدفرزانه

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیحاتمیمحمدرضا

پنجشنبه1398/06/0710حسنعمیدیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیحاجیپروانهمحمدمهدی

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیحدادصاحبقرانیمونا

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیحسینیسیدمجید

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیحسینیسیدمجید

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیحلوائیفاطمه

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیخاکبازمریم

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیخانیامین

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیخدیویخوشمهرکامران

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیخوشحالشیرازمصطفی

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیدشتینیکجهمهران

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیدلیربوسجیننیلوفر

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیرحمتییامچیابوالفضل

پنجشنبه1398/06/0710حسنعمیدیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیرضائیمحمد

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیرضائیمحمد

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیسبزههامرضیه

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیسبزههامرضیه

پنجشنبه1398/06/0710حسنعمیدیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیسلیمانینژادفاطمه

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیسلیمانینژادفاطمه

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیشایعزادهطرهعلی

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیشفیعیچیکیشقایق

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیشفیعیچیکیشقایق

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیصالحینرگس

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیصبورییداله

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیصبورییداله

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیصفریروحاهلل

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیصفریروحاهلل

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیطهماسبیزادمجید

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیطیبیاعظم

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلواموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیطیبیاعظم

پنجشنبه1398/06/0710حسنعمیدیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیعبادتیاصفهانیایمان

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیعباسیامیر

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیعربعامریطامهابوالفضل

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیعربعامریطامهابوالفضل

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیعزیزخانیلیال

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیعزیزیفردنیلوفر

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیعلیاکبریبیدختیهادی
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پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیعلیمحمدیسحر

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیفارغسهزابیمهدی

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلواموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیفارغسهزابیمهدی

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیفروغفربد

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیقدرتیفرمحسن

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیلطفیطاهره

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیلطفیطاهره

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیمتولیانسیدیروشن

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیمحمدجواهریحسن

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیمحمدنبیعلی

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیملکیشبنم

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلواموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیملکیشبنم

پنجشنبه1398/06/0710حسنعمیدیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیمنصوریشاکرجعفر

چهارشنبه1398/06/2717آزادهطاعتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیمنصوریهاربطزهرا

پنجشنبه1398/06/1411سمیهزکوةروشندلاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزیمنصوریهاربطزهرا

پنجشنبه1398/06/0710حسنعمیدیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیمهاجریسیدرضا

سهشنبه1398/06/2611هادیالبرزیدعوتیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزیمیریسیدمحمود

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزینقشبندیمجتبی

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزینوائیاحمد

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلواموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی2کارورزینوائیاحمد

پنجشنبه1398/06/0712عابدینعابدیزادهاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزینورآبادقهرودیزهرا

پنجشنبه1398/06/0710حسنعمیدیاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومی1کارورزینیکخواهمحمدرضا

دوشنبه1398/06/1113مجیدقنبریتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیاحسانیاتوساسادات

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیافسوشینمحمدرضا

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیبشیریشهاب

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیپاکدلنیاشیرین

دوشنبه1398/06/1113مجیدقنبریتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیپاکدلنیاشیرین

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیخدابخشیمحمد

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیذاکرشقایق

دوشنبه1398/06/1113مجیدقنبریتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیراعزهرا

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیرستگاریفاطمه

دوشنبه1398/06/1113مجیدقنبریتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیرستگاریفاطمه

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیرمضانیتورانپشتییاسمن

دوشنبه1398/06/1113مجیدقنبریتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیرمضانیتورانپشتییاسمن

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیزارعابراهیمآبادیمحمد

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیشیخیحدیثه

دوشنبه1398/06/1113مجیدقنبریتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیشیخیحدیثه

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیفرزانهحسین

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیفضلعلیکاطمیشهرزاد

دوشنبه1398/06/1113مجیدقنبریتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیفضلعلیکاطمیشهرزاد

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیلطفینسترن

دوشنبه1398/06/1113مجیدقنبریتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیلطفینسترن

دوشنبه1398/06/1113مجیدقنبریتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیمهدیپورکلورفرناز

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزینبیونیمهشید

دوشنبه1398/06/1113مجیدقنبریتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزینبیونیمهشید

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزینوروزیزادهپاچهکناریمیگل

شنبه1398/06/3010نرجسروشنتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیهاشمینسترن

شنبه1398/06/3010محمدعلیسلیمانتاشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیاجلیامیرحسین

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیاحمدیفردفاطمه

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیاسدیمهدی

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیاصغرزادهپورمهتاب



روزتحویلکارورزیساعتتحویلکارورزیتاریختحویلکارورزیمدرسرشتهتحصیلینامدرسنامخانوادگینام

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیافضلمقدمنگین

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیامیریروزبه

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیایزدپناهمنظریفرحناز

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیایزدپناهمنظریفرحناز

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیبروشکیمجتبی

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیبنیجوادغزاله

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیبهرامیمهران

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیبیگیادیبفرانک

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیتوکلیطرقیپرند

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیجمشیدیدرسا

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیجمشیدیگوهریاسحق

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیحبیبپورمهربانیسمانه

شنبه1398/06/3010محمدعلیسلیمانتاشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیحسینیامید

شنبه1398/06/3010محمدعلیسلیمانتاشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیحسینیکاشانیفاطمهسادات

شنبه1398/06/3010محمدعلیسلیمانتاشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیحیدرینیامحمد

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیخانینامقیسعید

شنبه1398/06/3010محمدعلیسلیمانتاشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیخدابندهمرتضی

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیخسرویمجتبی

شنبه1398/06/3010محمدعلیسلیمانتاشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیخوشخوحمید

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیداعیکنزقیوسف

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیراعزهرا

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیرحیمپورطهرانهومن

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیرضائیامیر

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیسعیدیارش

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیسیدیفرشهروز

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیشاکریسیاوشانیعلیرضا

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیشریفیعلیائیعلیرضا

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیشریفیعلیائیمحمدرضا

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیعبدالهیعقوب

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیعبدیکلیکسری

شنبه1398/06/3010محمدعلیسلیمانتاشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیعفیفهاسمعیل

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیعلیاکبریهاشم

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیعلیاکبریهاشم

شنبه1398/06/3010محمدعلیسلیمانتاشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیغزالیعباس

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیغالمیمحسن

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیغالمیزهرا

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیفردقاسمیفرهاد

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیفردقاسمیفرهاد

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیفرهادیشوربالغیپوریا

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیقربانیانندا

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیقهرمانیرزمیمبینا

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیکاکاوندقلعهمهدیخانیمصطفی

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیکریمیشهروز

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیکالنتریمحمدحسین

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیلطفیمحمدجانلوراحله

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیلطفیمحمدجانلوراحله

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیمحسنیمحمد

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیمحمدپورمحمدمهدی

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیمحمدپورمحمدمهدی

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیمختاریمقدممریم

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیمختاریموغاریامین
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شنبه1398/06/3010محمدعلیسلیمانتاشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیمددینرنلیقیمسعود

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیمددینرنلیقیمسعود

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیمرادپوراحمد

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیمرادپوراحمد

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیمرادیانپریسا

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیمرزیفهیمه

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیمسعودایمان

شنبه1398/06/3010سیدمجتبیاسدیپورکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما2کارورزیمسعودایمان

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیمشایخیزادهمحمدرضا

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیمشهدیطناز

شنبه1398/06/3010محمدعلیسلیمانتاشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیمقیمیسیدمحمدجواد

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیمهدیپورکلورفرناز

شنبه1398/06/3010محمدعلیسلیمانتاشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیموالئیپژمان

شنبه1398/06/3010عزتالهجامعیندوشنکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیمیربزرگیسیدشهریار

شنبه1398/06/3010مهدیخاکیکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزینادعلیبنیامین

شنبه1398/06/1614محمدطیبطاهرکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزینظریزهرا

شنبه1398/06/3010محمدعلیسلیمانتاشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینما1کارورزیهوشیاریحسین

شنبه1398/06/0913داودصادقساتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیاسپیدسلوشامیررضا

شنبه1398/06/0913داودصادقساتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیاسمعیلپورابوالفضل

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیافتخاریالناز

شنبه1398/06/0913داودصادقساتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیایرانیفردفاطمه

شنبه1398/06/0913داودصادقساتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیبهرامیسپیده

چهارشنبه1398/06/069بابکبرزویهتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی2کارورزیجانبازجلیسهنسترن

چهارشنبه1398/06/069بابکبرزویهتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی2کارورزیجهانشاهلوسمانه

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیحاجیزادهمعصومه

شنبه1398/06/0913داودصادقساتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیحسینپورمهناز

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیحسینیانطاهرهسادات

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیخانیالوچلومحسن

چهارشنبه1398/06/069بابکبرزویهتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی2کارورزیخدادادهفاطمه

شنبه1398/06/0913داودصادقساتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیدولتآبادیبهاره

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیسلمانیشیخلرسارا

شنبه1398/06/0913داودصادقساتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیشفقتفاطمه

شنبه1398/06/0913داودصادقساتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیصالحیمحیا

شنبه1398/06/0913داودصادقساتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیعابدیزهرا

شنبه1398/06/0913داودصادقساتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیعلیمیرزابلوچفرهاد

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیعلیزادهمهدی

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیفیاضیواثقیآوا

چهارشنبه1398/06/069بابکبرزویهتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی2کارورزیقبادینازنین

چهارشنبه1398/06/069بابکبرزویهتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی2کارورزیقدسیمحمدرضا

چهارشنبه1398/06/069بابکبرزویهتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی2کارورزیقربانیرادمرتضی

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیقرهداغیمهال

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیکبیریمریم

چهارشنبه1398/06/069بابکبرزویهتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی2کارورزیکوشکستانیشقایق

شنبه1398/06/0913داودصادقساتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیمحمودیعلیآبادیحسین

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیمددیدامون

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیمرادعلیمرجان

شنبه1398/06/0913داودصادقساتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیمالئیلورافائزه

چهارشنبه1398/06/069بابکبرزویهتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی2کارورزیموسیپورنودهیاحمد

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیناظممحمدعلی

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزینظریملیحه

دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزینظریفروغ
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دوشنبه1398/06/0412:30فرشادغفوریرانکوهیتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزینوریمنیره

شنبه1398/06/0913داودصادقساتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسی1کارورزیهراتیمونا

یکشنبه1398/06/319پیمانحسنیپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیک1کارورزیاحمدخانافشارکسری

شنبه1398/06/3015منصورهولیخانپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیک2کارورزیاحمدخانافشارکسری

یکشنبه1398/06/319پیمانحسنیپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیک1کارورزیاسالمیفارسانیعلی

شنبه1398/06/3015منصورهولیخانپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیک2کارورزیاسالمیفارسانیعلی

یکشنبه1398/06/319پیمانحسنیپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیک1کارورزیصادقیمحمدمهدی

شنبه1398/06/3015منصورهولیخانپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیک2کارورزیصادقیمحمدمهدی

یکشنبه1398/06/319پیمانحسنیپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیک1کارورزیصادقیرادپارمیدا

شنبه1398/06/3015منصورهولیخانپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیک2کارورزیصادقیرادپارمیدا

یکشنبه1398/06/319پیمانحسنیپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیک1کارورزیگزمهنسترن

شنبه1398/06/3015منصورهولیخانپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیک2کارورزیگزمهنسترن

شنبه1398/06/3015منصورهولیخانپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیک2کارورزیمیرحاجروناک

یکشنبه1398/06/319پیمانحسنیپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیک1کارورزینظرمحمدیقاضیانیشقایق

شنبه1398/06/3015منصورهولیخانپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیک2کارورزینظرمحمدیقاضیانیشقایق

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیاسکندریهریسیحامد

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیاسمعیلیمریم

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیاسمعیلیمریم

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیافشارهاشمخانیمهسا

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیافضلیمریم

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیافضلیمریم

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیامینیحانیه

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیانصاریرادسپیده

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیآبآذرسامرضیه

یکشنبه1398/06/0311الهامجوانمردکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیباقریاسمعیل

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیبرخورداربهداد

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیبیاتامیرحسین

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیپاشائیالهه

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیپورمعینفاطمه

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیتدینیامیر

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیتدینیامیر

یکشنبه1398/06/0311الهامجوانمردکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیترالنیزهرا

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیجعفریعلیرضا

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیجوادیروژین

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیجوادیمتقیلیال

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیحاجیرضایخبازشکوفه

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیحبیبیبابک

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیحبیبیبابک

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیحسینیحمیده

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیحسینیسیدسلمان

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیحیدریمهتاب

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیحیدریمهتاب

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیحیدرینیامهسا

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیخادمیشمیم

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیدربندیحسین

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیدربندیحسین

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیدواامیرحسین

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیربیعیستاره

یکشنبه1398/06/0311الهامجوانمردکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیربیعیسمیه

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیربیعیستاره

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیرسولیوحید
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شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیرسولیوحید

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیرضائیسوگل

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیرفاهیرفعتبنفشه

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیروتیوندغیاثوندمدینه

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیزارعنرگس

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیزارعییرکیزهرا

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیزارعییرکیزهرا

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیزمانیکمرهمحمدمهدی

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیزندیهامیرحسین

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیستایشفربنفشه

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیستایشفربنفشه

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیسلطانیهآزاده

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیسلطانیهآزاده

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیسلگیامیرعلی

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیسلیمانیبزچلوئیلیال

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیسواریانژیال

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیشریفنتاجبانیفاطمه

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیشیخیدولتآبادیشیوا

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیشیخیدولتآبادیشیوا

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیصادقزادهیزدیعلیرضا

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیصادقیزهرا

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیصحرائیفاطمه

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیطالبیآرزو

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیطالبیآرزو

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیطاهریاعظمنوشین

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیطاهریفرشکوفه

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیعادلیانامیر

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیعادلیانامیر

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیعامرینیکرضوانه

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیعربلوالناز

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیعزیزآبادیفراهانیآزاده

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیعزیزیآریز

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیعلیاکبرزادهحمید

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیعلیپورسعیدابادیامیرمحمد

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیفتحیفرناز

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیفتحیاشتلقمهدی

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیفتحیاشتلقمهدی

یکشنبه1398/06/0311الهامجوانمردکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیفرهمندفاطمه

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیفرهودیفریدستاره

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیفریدونیوالشجردینیلوفر

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیقاسمیجیرهندهزهرا

شنبه1398/06/0911لیالملکمحمدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیقائمیملیکا

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیقربانلومائده

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیقربانلومائده

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیقربانیشادی

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیقربانیفالحسمیرا

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیقلعهنوئیفراهانیمحمود

یکشنبه1398/06/0311الهامجوانمردکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیقلیزادهبوسجینزهرا

یکشنبه1398/06/0311الهامجوانمردکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیقویپنجهماهان

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیکاظمینفیسه

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیکوچکیفاطمه



روزتحویلکارورزیساعتتحویلکارورزیتاریختحویلکارورزیمدرسرشتهتحصیلینامدرسنامخانوادگینام

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیکیاملیکاسادات

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیکیوانمحمد

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیلسانیفریال

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیمتقینورا

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیمحمدیمجتبی

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیمحمدیمجتبی

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیمرادیامیر

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیملکیزهره

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیملکیزهره

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیمنصوریزهرا

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیمهاجرینسرین

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیمیرزااحمدرضا

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیمیرزااحمدرضا

یکشنبه1398/06/0311الهامجوانمردکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیمینائیبابک

سهشنبه1398/06/2610زهرهچکنیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزینامدارفرزانهاقدممحدثه

شنبه1398/06/2311شادیرستگارانکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزینصرتیالهام

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزینوراللهیاکبر

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزینوراللهیاکبر

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزینوریرحمتاهلل

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزینوریرحمتاهلل

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزیهادیعلیرضا

شنبه1398/06/0916سیدحمیدرضاشهیدیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزیورمزیارعسل

شنبه1398/06/1611محمدرضااروجیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزییارلوفاطمه

شنبه1398/06/0916:30لیالرسولیکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی1کارورزییوسفلواسانیشکیال

شنبه1398/06/0916:30رامینمحمودپورکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسی2کارورزییوسفلواسانیشکیال

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلوبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی2کارورزیاحمدیمیثم

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی1کارورزیاحمریمقدمپیمان

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلوبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی2کارورزیاحمریمقدمپیمان

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی1کارورزیامیرآبادیمحمد

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلوبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی2کارورزیامیرآبادیمحمد

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی1کارورزیپیرانسوالزینب

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلوبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی2کارورزیپیرانسوالزینب

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی1کارورزیخسرویحکیمه

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلوبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی2کارورزیخسرویحکیمه

پنجشنبه1398/06/0715سکینهخاتونمهدیانپوربرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی1کارورزیفضلیحسن

پنجشنبه1398/06/1413محدثهفدائیبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی2کارورزیفضلیحسن

پنجشنبه1398/06/0715سکینهخاتونمهدیانپوربرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی1کارورزیمحمدیمحمود

پنجشنبه1398/06/1413محدثهفدائیبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی2کارورزیمحمدیمحمود

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی1کارورزیمعینیمحمدرضا

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلوبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی2کارورزیمعینیمحمدرضا

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی1کارورزیمقنیافاطمه

پنجشنبه1398/06/1413محدثهفدائیبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی2کارورزیمقنیافاطمه

پنجشنبه1398/06/0715سکینهخاتونمهدیانپوربرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی1کارورزیمیرکاظمیکچومثقالیسیدرضا

پنجشنبه1398/06/1413محدثهفدائیبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی2کارورزیمیرکاظمیکچومثقالیسیدرضا

متعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمتعاقبااعالممیگرددمریمکشهفراهانیبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی1کارورزینیکروشمهشید

پنجشنبه1398/06/1414امیرفضلیاصانلوبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگی2کارورزینیکروشمهشید

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیاباذرییلدا

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیابوابیسیدمحمدرضا

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیاربابیرژین

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیازوجیحمید

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیامامیامیرساالر
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سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیایمانیبهامین

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیآجودانیکمال

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیآجودانیکمال

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیباقرملیکا

یکشنبه1398/06/1010احسانصبوحیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیباقرملیکا

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیبراتیزادهعلی

یکشنبه1398/06/1010احسانصبوحیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیجمالیانمیالد

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیجمشیدیانثالثثمین

یکشنبه1398/06/1010احسانصبوحیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیجهانیرادسوسن

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیحاجتیامید

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیحاجیمحمدیشقایق

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیحسینآبادیشهروز

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیخسروابادیامیرحسین

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیخسروابادیامیرحسین

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیداودبیگیالتفاط

یکشنبه1398/06/1010احسانصبوحیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیذویاورآرمان

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیرحیمیاحمدبلدیمولود

یکشنبه1398/06/1010احسانصبوحیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیرضوینیما

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیرفیعیجهرمیسروش

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیروشندلنغمه

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیزارعیعلی

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیزودیطاهر

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیسامسپیدهسادات

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیسپاهیعلی

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیسقایاسترابادیسیدمحمد

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیسمواتیامین

یکشنبه1398/06/1010احسانصبوحیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیسیفیسبحان

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیشعبانرضا

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیطاهرخانیحامد

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیطاهریافشین

یکشنبه1398/06/1010احسانصبوحیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیطاهریوحید

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیعابدینوبهاردلزار

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیفرجپوریوسف

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیفرجپوریوسف

یکشنبه1398/06/1010شهرامتوکلیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیقمیپارسا

یکشنبه1398/06/1010احسانصبوحیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیقمیپارسا

یکشنبه1398/06/1010احسانصبوحیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیکمالیسعید

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیکیانیمقدممجید

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمثنویحسین

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیمدرساسفهسینا

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمرتضویمریمسادات

یکشنبه1398/06/1010احسانصبوحیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمعالجیعباس

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمهدیپوریا

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمؤیدحسن

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیمؤیدحسن

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمیرحسینیسیدعلیرضا

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمیرحسینیکاوه

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیمیرحسینیکاوه

سهشنبه1398/06/1211علیاکبرقربانیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمیرزاخانیغالمرضا

یکشنبه1398/06/1010مسعودپیرویآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزینوائیمهربانیجلیل

یکشنبه1398/06/1010کاوهجودتآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزینوائیمهربانیجلیل
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یکشنبه1398/06/1010احسانصبوحیآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیهاشمیسیددانیال

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیابطحیخوزانیسیدسپهر

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیاسدینیاسعیدرضا

سهشنبه1398/06/1211سلمانسالکنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیاسدینیاسعیدرضا

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیافضلیبشیر

سهشنبه1398/06/1211سلمانسالکنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیافضلیبشیر

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیالماسیسوگند

سهشنبه1398/06/1211سلمانسالکنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیامامیبافرانیحامد

سهشنبه1398/06/1211سلمانسالکنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیامامیبافرانیحامد

یکشنبه1398/06/1010احسانصبوحینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیامامیبافرانیحامد

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیامینیمحمدپیمان

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیانصاریمحمد

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیبابلیسروه

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیبشردوستمحمدباقر

سهشنبه1398/06/1211سلمانسالکنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیبشردوستمحمدباقر

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیپوراسدیانسعید

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیپورقریبمسعود

سهشنبه1398/06/1211احسانخضرلونوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیتاجیکمحمدحسین

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیجزائریمهدیهالسادات

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیجاللیسیدجواد

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیحدادیهادی

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیحدادیزادهرضا

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیحسنزادهوکیلیفرید

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیحضوریمحمدرضا

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیحیاتالغیبسیدامید

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیخانزادهمهران

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیخوشنویسمقدممحمدحسین

سهشنبه1398/06/1211احسانخضرلونوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیدباغیانزهرا

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیرادمهرپارسا

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیرمضانیانناصر

سهشنبه1398/06/1211سلمانسالکنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیرمضانیانناصر

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیزاهدکیاسرائیحجتاله

سهشنبه1398/06/1211سلمانسالکنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیزاهدکیاسرائیحجتاله

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیزندشغالمرضا

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیسخائیحمید

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیسلیمانیروزبهانیایمان

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیشفیعیمزرعهنواحمدرضا

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعابدیمحمدامین

سهشنبه1398/06/1211سلمانسالکنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیعابدیمحمدامین

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعامریشکوفه

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعباسزادهکلخورانآوا

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعبدالحسینیقمیارسالن

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعبدالوندامین

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیقادریسینا

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیکاکیهمایون

سهشنبه1398/06/1211سلمانسالکنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیکاکیهمایون

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیکریمآبادیفرانک

سهشنبه1398/06/1211احسانخضرلونوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیگردکانیایرج

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمحمدیعلی

سهشنبه1398/06/1211سلمانسالکنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیمحمدیعلی

سهشنبه1398/06/1211احسانخضرلونوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیمریدیحمید
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چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمصالئیزادهحسام

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمظفریبهزاد

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمعصومیسهیل

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیملکیبهنام

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمهربانفاطمه

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمیرباقریسیدمحمود

چهارشنبه1398/06/209شیماشاهمحمدینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمیرزائیالهام

سهشنبه1398/06/1211احسانخضرلونوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیمیرزائیشایان

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزینجفیزهرا

یکشنبه1398/06/2412احمدرضامحسنینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزینزیهپورسولماز

سهشنبه1398/06/1211احسانخضرلونوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیهاشمیسیدمحسن

دوشنبه1398/06/2510سمیهرضایینوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیواعظیمیثم

سهشنبه1398/06/1211احسانخضرلونوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزییوسفزادهزهرا

سهشنبه1398/06/1211احسانخضرلونوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزییوسفیرامندیمسعود

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیاتباعیطبریایمان

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیاتباعیطبریایمان

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیارسیاشتیانیمحمد

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیاژدرپژمان

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیاژدرپژمان

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیاسماعیلیفاطمه

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیاکبریجوکاراحسان

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیامیدیپگاه

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیامینعلی

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیآذرنگآراد

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیآرکیانوانا

سهشنبه1398/06/0513محمدنیماخواجهنصیرطوسینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیآقاجریوحید

سهشنبه1398/06/0513محمدنیماخواجهنصیرطوسینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیبابازادهمازیار

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیپرهیزکارامیرساالر

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیپناهیمهرداد

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیپیرخائفیمحمدمهدی

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیپیرزادهرضا

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیثامریماجد

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیثامریماجد

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیجراحیمهشاد

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیجراحیمهشاد

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیحاجیمالحسینیزهرا

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیحسینیزهراسادات

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیحسینیزهراسادات

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیدالوروحید

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیدالوروحید

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیدیدهباننریمان

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیرادپورمجید

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیرجائیدهکردیگلرخ

شنبه1398/06/0911نکیساهدایتزادهنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیرجبیپورشیرکوهیحامد

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیرضاقلیالالنیمهران

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیرضاقلیالالنیمهران

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیرضائیعلیرضا

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیرضائیآرش

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیرضائیسجاد

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیزارعداریاسمین

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیزبدهبهمن
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شنبه1398/06/0911نکیساهدایتزادهنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیزینگرمژده

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیسعادترامتین

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیسلمانیانپوریا

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیسلمانیانپوریا

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیسلیمیطاریپانتهآ

شنبه1398/06/0911نکیساهدایتزادهنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیشانقیبهرام

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیشاهانیحسین

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیشایقبهرام

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیشایقبهرام

شنبه1398/06/0911نکیساهدایتزادهنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیشریففرسارا

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیشریفلوامین

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیشفیعیاقدمابوالفضل

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیشفیعیاقدمابوالفضل

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیشکوریشکریه

شنبه1398/06/0911نکیساهدایتزادهنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیشکوریشکریه

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیشمساشکوهسادات

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیشهنازیهومن

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیصادقیمجید

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیصادقیسمیرا

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیصفاریعطیه

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعباسیالهام

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعزتیانسرابیعلیرضا

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعزیزیزینب

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیعزیزیزینب

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعسکرانعلیرضا

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعظمیانسهیال

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیعظمیانسهیال

سهشنبه1398/06/0513محمدنیماخواجهنصیرطوسینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعظیمیپرستوسادات

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعلمیآیدا

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعلیپوردوانیعرفان

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیعلیپوردوانیعرفان

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعلیمحمدیاصفهانچیسبا

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیعلیمرادیسعید

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیعلیمرادیسعید

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیغالمرضاییپورکرمانیحلیمه

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیفتحیمسعود

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیقاسمییاسمن

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیقاسمییاسمن

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیقاسمیبهشتآبادکشکوسمیرا

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیقاسمینژاددهکردیمحمدرضا

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیکاظمیاقباشامید

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیکاظمیکیانازنین

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیکاوئیمحمدمهدی

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیکرمیپوریا

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیکریمیکامیار

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیکریمیتکلوزهرا

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیکشاورزاقامحمدیانسیه

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیکیانپورمائده

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیگودرزیمحیا

سهشنبه1398/06/0513محمدنیماخواجهنصیرطوسینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمجدیکفشگریهومن

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمرادیاکبر



روزتحویلکارورزیساعتتحویلکارورزیتاریختحویلکارورزیمدرسرشتهتحصیلینامدرسنامخانوادگینام

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمرجانیآرمان

چهارشنبه1398/06/0610رضاطاهرینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمکوندحسینیشهرام

یکشنبه1398/06/1010مجیدیونسیسینکینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیمکوندحسینیشهرام

شنبه1398/06/0911نکیساهدایتزادهنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیملکلیمحمد

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمهاجرپورفرید

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمهدویموحد

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزیمیربابائیسیدرضا

چهارشنبه1398/06/0614ساماصفهانینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزینجفیرضا

یکشنبه1398/06/1010آرشفالحینوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزینصوریکمامردخیعلیرضا

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزیهاشمیعلی

یکشنبه1398/06/249:30علیرضارادنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی1کارورزییادکارشیرآبادسموئیل

یکشنبه1398/06/1010محمدحسینپورمعیننوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقی2کارورزییوسفیشهرزاد


