
گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

4873ساز کالسیک14316ابراهیمیافروز96238054170003

3933ارکستر کالسیک3412اتباعی طبریایمان96238054190003

7922ساز کالسیک14319اتباعی طبریایمان96238054190003

3874پیانوی عمومی7310اجلیاذین97138054170442

3877ساز کالسیک14315اجلیاذین97138054170442

1945ارکستر کالسیک3410احمدیفرخنده سادات97238054190013

5901پیانو عمومی7317احمدیامیرمحمد98138054190006

2942ارکستر کالسیک3411احمدی طاریشقایق سادات97238054190015

2939ارکستر کالسیک3411اردوخانیمهدیس97238054190021

1848آواز ایرانی40اردی بهشتامیررضا98138054170011

858پیانو عمومی7295اردی بهشتامیررضا98138054170011

3933ارکستر کالسیک3412ارسی اشتیانیمحمد97138054190025

7922ساز کالسیک14319ارسی اشتیانیمحمد97138054190025

4932ارکستر کالسیک3413اژدرپژمان96238054190012

2880ساز کالسیک14314اسحاقیانساحل سادات97238054170015

3105555پیانوی عمومی7310اسعدیپارسا96138054170105

4872ساز کالسیک14316اسعدیپارسا96138054170105

2939ارکستر کالسیک3411اسفندیاریآناهیتا97238054190025

3934ارکستر کالسیک3412اسالملیالسادات97138054190032

6936پیانو عمومی7323اسالملیالسادات97138054190032

6937ساز کالسیک14318اسالملیالسادات97138054190032



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

4854ساز ایرانی14252اسالمیزینب96138120170382

2939ارکستر کالسیک3411اسماعیلیفاطمه97238054190028

5908ساز ایرانی14256اسماعیلیسعید98138054190030

3105555پیانوی عمومی7310اسمعیلی انارستانیحسین95138054170356

2881ساز کالسیک14314اسمعیلی انارستانیحسین95138054170356

1945ارکستر کالسیک3410اشرفیعلی98138054190036

1866ساز ایرانی14234اشکوریخشایار98138054170022

11008ارکستر کالسیک3410اصغرزادهعادل98138054190038

51010پیانو عمومی7317اصغرزادهعادل98138054190038

51011ساز کالسیک14317اصغرزادهعادل98138054190038

3844آواز ایرانی44اصغریعلیرضا97138054170028

845پیانو عمومی7295اصغریعلیرضا97138054170028

847پیانو عمومی7295افراشتهپویا97238054170022

1945ارکستر کالسیک3410افشارکامبیز98138054190043

3933ارکستر کالسیک3412افشارطاهرزادهحمیرا97138054190040

5947پیانو عمومی7317اکبریزهرا98138054190052

949ساز کالسیک14312اکبریزهرا98138054190052

1946ارکستر کالسیک3410ال داودیفرزانه98138054190054

6898پیانو عمومی7323امیریکیارش97138054190417

7902ساز ایرانی14261امیریکیارش97138054190417

5901پیانو عمومی7317امیری چیمهامیرمحمد96138054190329



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6896پیانو عمومی7323امیری چیمهامیرمحمد96138054190329

6905ساز ایرانی14259امیری چیمهامیرمحمد96138054190329

7902ساز ایرانی14261امیری چیمهامیرمحمد96138054190329

1884پیانو عمومی7298انجم شعاعامیرارسالن97138054170041

27303پیانو عمومی7303انجم شعاعامیرارسالن97138054170041

5900پیانو عمومی7317انگشتهامیر97138054190058

1946ارکستر کالسیک3410ایرانپورفاطمه98138054190076

7893پیانو عمومی7324ایمانیپرستو96238054190038

1946ارکستر کالسیک3410آتشکمونا98138054190005

5914پیانو عمومی7317آذرشببهرام97238054190004

3933ارکستر کالسیک3412آرکیانوانا97138054190005

5908ساز ایرانی14256آرین فررحیم96238054190011

6905ساز ایرانی14259آرین فررحیم96238054190011

5900پیانو عمومی7317آزادیمهدی98138054190018

5948پیانو عمومی7317آقاجریوحید97138054190413

2939ارکستر کالسیک3411بابازادهمازیار97238054190047

6940پیانو عمومی7323بابازادهمازیار97238054190047

6944ساز کالسیک14318بابازادهمازیار97238054190047

1946ارکستر کالسیک3410بابائیان بیدگلیثمین98138054190083

5921ساز ایرانی14256بابلیسروه97238054190048

6919ساز ایرانی14259بابلیسروه97238054190048



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6905ساز ایرانی14259باقریعلی97238054190050

1884پیانو عمومی7298بحری تمرینزهرا98138054170051

1887ساز کالسیک14313بختیارنیکی98138054170052

3934ارکستر کالسیک3412بشیری مهرانگار97138054190076

3844آواز ایرانی44بغدادیامیرحسین97138054170066

845پیانو عمومی7295بغدادیامیرحسین97138054170066

4932ارکستر کالسیک3413بهاریمهراد96138054190383

11008ارکستر کالسیک3410بهتاشکیمیا97238054190057

855پیانو عمومی7295بهشت نژادغزل97138054170457

4854ساز ایرانی14252بیاتامیرحسین96138054170279

7897پیانو عمومی7324بیرقیزهرا97138054190083

7903ساز ایرانی14261بیرقیزهرا97138054190083

855پیانو عمومی7295بیغمسهیال96138054170228

7916ساز ایرانی14261بیک زادههلیا96138054190014

11008ارکستر کالسیک3410بیگدلیحمید98138054190100

1884پیانو عمومی7298پالیزدارمحمد98138054170076

1886ساز کالسیک14313پالیزدارمحمد98138054170076

3844آواز ایرانی44پای نبردمحمدرضا97138054170075

2942ارکستر کالسیک3411پرهیزکارامیرساالر97238054190069

5908ساز ایرانی14256پژوممرتضی98138054190106

5901پیانو عمومی7317پوراسدیانسعید96138054190024



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3934ارکستر کالسیک3412پورحسینیسحر97138054190421

6936پیانو عمومی7323پورحسینیسحر97138054190421

6937ساز کالسیک14318پورحسینیسحر97138054190421

4854ساز ایرانی14252پورکاوهندا96138120170176

11008ارکستر کالسیک3410پورمندمحسن98138054190112

1866ساز ایرانی14234پویاعلی98138054170080

51010پیانو عمومی7317پیرزادهرضا96138054190114

6943پیانو عمومی7323پیرزادهرضا96138054190114

51006پیانو عمومی7317پیرهادیحسین97238054190073

4932ارکستر کالسیک3413تاج بخش مقدمآرمین96138054190295

2939ارکستر کالسیک3411تاج دوستامید95238054190036

5941ساز کالسیک14317تاج دوستامید95238054190036

6944ساز کالسیک14318تاج دوستامید95238054190036

2878پیانو عمومی7303تاجیکشهریار96238054170079

1887ساز کالسیک14313تاجیکشهریار96238054170079

1945ارکستر کالسیک3410ترابیعلی98138054190117

1946ارکستر کالسیک3410ترابی مقدمنوشین98138054190118

1946ارکستر کالسیک3410توپجیفرشاد98138054190127

949ساز کالسیک14312توپجیفرشاد98138054190127

5914پیانو عمومی7317توحیدوندحسین97238054190078

5947پیانو عمومی7317تومارزاده سیاراحسان96238054190063



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1946ارکستر کالسیک3410تیموریمحمد97238054190080

2939ارکستر کالسیک3411ثامریماجد96238054190064

5900پیانو عمومی7317ثمره طاهری نسبسیداحسان98138054190129

2942ارکستر کالسیک3411جام افزونسهیل97238054190082

6940پیانو عمومی7323جام افزونسهیل97238054190082

6938ساز کالسیک14318جام افزونسهیل97238054190082

858پیانو عمومی7295جعفریامیراحسان98138054170102

6938ساز کالسیک14318جهانشیریمازیار96238054190071

3933ارکستر کالسیک3412جواهرپورسارا97138054190423

855پیانو عمومی7295جواهری پورسینا96138054170278

2863ساز ایرانی14241جواهری پورسینا96138054170278

3933ارکستر کالسیک3412حاجی مال حسینیزهرا97138054190111

7922ساز کالسیک14319حاجی مال حسینیزهرا97138054190111

949ساز کالسیک14312حامدسپاسیهستی96138054190067

3934ارکستر کالسیک3412حبیبیحانیه97138054190112

847پیانو عمومی7295حبیبیحسین97238054170102

3933ارکستر کالسیک3412حسن زادهمحمد97138054190114

7922ساز کالسیک14319حسن زادهمحمد97138054190114

5901پیانو عمومی7317حسن زاده وکیلیفرید97238054190100

2861ساز ایرانی14241حسنلوامیرحسین97238054170105

5914پیانو عمومی7317حسنیمحمدرضا98138054190169



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

4854ساز ایرانی14252حسینیزهرا96238054170107

5914پیانو عمومی7317حسینی نسبمیالد97138054190427

5906ساز ایرانی14256حسینی نسبمیالد97138054190427

7922ساز کالسیک14319حمزه لوعلیرضا96238054190082

3933ارکستر کالسیک3412حیدریفاطمه زهرا97138054190122

1884پیانو عمومی7298خاتون آبادیساالر97138054170137

1887ساز کالسیک14313خاتون آبادیساالر97138054170137

5914پیانو عمومی7317خالقیعباس98138054190188

5906ساز ایرانی14256خالقیعباس98138054190188

1945ارکستر کالسیک3410خاله اقلیسپهر98138054190189

5948پیانو عمومی7317خاله اقلیسپهر98138054190189

51011ساز کالسیک14317خاله اقلیسپهر98138054190189

3877ساز کالسیک14315خانیمحمد97138054170141

855پیانو عمومی7295خدابندهعلی97138054170142

1945ارکستر کالسیک3410خدائیپویا98138054190114

11008ارکستر کالسیک3410خرسندنیاعلیرضا98138054190191

2942ارکستر کالسیک3411خزائیانمحمدعلی97238054190118

3933ارکستر کالسیک3412خسرویغالمرضا96138054190009

2939ارکستر کالسیک3411خسرویمهدی97238054190119

6943پیانو عمومی7323خضرسیف خانیهیربد97238054190121

6944ساز کالسیک14318خضرسیف خانیهیربد97238054190121



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

4854ساز ایرانی14252خمسهءامیرحسین96238054170130

4873ساز کالسیک14316دانشورمهرپویا97238054170124

1946ارکستر کالسیک3410دائی انارکینیلوفر97238054190127

4932ارکستر کالسیک3413درخشاندانیال96138054190113

8923ساز کالسیک14320درخشاندانیال96138054190113

5914پیانو عمومی7317دریسیدعرفان98138054190211

5906ساز ایرانی14256دریسیدعرفان98138054190211

2878پیانو عمومی7303دریاییسروش97238054170127

2881ساز کالسیک14314دریاییسروش97238054170127

4932ارکستر کالسیک3413دالوروحید96238054190103

3874پیانوی عمومی7310دهرویهعاطفه96138054170392

314315ساز کالسیک14315دهرویهعاطفه96138054170392

1946ارکستر کالسیک3410دهقانی هالنهاجر98138054190216

5947پیانو عمومی7317دهقانی هالنهاجر98138054190216

949ساز کالسیک14312دهقانی هالنهاجر98138054190216

4854ساز ایرانی14252دولت آبادیمعین96138054170294

4932ارکستر کالسیک3413دیده باننریمان96138054190386

4854ساز ایرانی14252ذکریائیمحمدعلی95238054170089

5906ساز ایرانی14256راه طی کنعلی97238054190131

1848آواز ایرانی40ربیعیابوالفضل98138054170211

7924ساز کالسیک14319رجبی زنجانیهادی96238054190112



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1946ارکستر کالسیک3410رحمتی دیوشلیامیرحسین98138054190225

4932ارکستر کالسیک3413رحیمی گیل چاالنرضا96238054190113

6940پیانو عمومی7323رحیمی گیل چاالنرضا96238054190113

5906ساز ایرانی14256رسولیدانیال98138054190233

6919ساز ایرانی14259رشیدی تربتیسحر97238054190138

859پیانو عمومی7295رضاعلی97138054170178

1865ساز ایرانی14234رضاعلی97138054170178

1945ارکستر کالسیک3410رضاییعلی98138054190236

5948پیانو عمومی7317رضاییعلی98138054190236

5950ساز کالسیک14317رضاییعلی98138054190236

3933ارکستر کالسیک3412رضائیآرش96138054190031

4932ارکستر کالسیک3413رضائیعلیرضا96238054190117

6935پیانو عمومی7323رضائیمونا97138054190157

6937ساز کالسیک14318رضائیمونا97138054190157

3934ارکستر کالسیک3412رضائیسجاد97138054190158

2846آواز ایرانی42رفاهتیرحمان97138054170184

858پیانو عمومی7295رفاهتیرحمان97138054170184

11055ساز کالسیک14313رفیعیسیدامیرحسین97238054170148

7897پیانو عمومی7324رفیعی جهرمیسروش97138054190164

7903ساز ایرانی14261رفیعی جهرمیسروش97138054190164

3844آواز ایرانی44رقیبیحامد97138054170187



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6919ساز ایرانی14259رمضان نیایسمیرا97238054190142

2863ساز ایرانی14241رنجبرسلوکلوامین96238054170158

5914پیانو عمومی7317روح اللهیعلیرضا98138054190250

5906ساز ایرانی14256روح اللهیعلیرضا98138054190250

3857ساز ایرانی14248رئیسی وانانیرحیم96238054170163

1884پیانو عمومی7298زادمجیدپویان97138054170191

3934ارکستر کالسیک3412زارع سخویدیمحمدعلی97138054190171

11008ارکستر کالسیک3410زارعیحمیدرضا98138054190258

51010پیانو عمومی7317زارعیحمیدرضا98138054190258

2939ارکستر کالسیک3411زرقامییگانه97238054190152

2863ساز ایرانی14241زرندیمهین97138054170481

1884پیانو عمومی7298زمانیشمس الدین98138054170250

854پیانو عمومی7295زندعلی97138054170197

8915ساز ایرانی14265زوبین پرانزهرا96138054190013

6898پیانو عمومی7323زودیطاهر97138054190179

3934ارکستر کالسیک3412سادات رضویعطیه سادات97138054190181

855پیانو عمومی7295ساریحمید96138054170460

2863ساز ایرانی14241ساغرچیسپهر98138054170258

1945ارکستر کالسیک3410سالمسیدمحمدمهدی98138054190275

3856ساز ایرانی14248سخائیحمید97138054170200

11008ارکستر کالسیک3410سرای سرورعرفانه سادات98138054190277



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

51011ساز کالسیک14317سرای سرورعرفانه سادات98138054190277

1849آواز ایرانی40سرلکاسداهلل98138054170265

2863ساز ایرانی14241سرمدیآرمین97238054170171

3933ارکستر کالسیک3412سعادترامتین97138054190186

11008ارکستر کالسیک3410سالمتجومهدی98138054190281

5914پیانو عمومی7317سلسبیلیفرزان98138054190282

3933ارکستر کالسیک3412سلطان احمدیمژده97138054190187

6937ساز کالسیک14318سلطان احمدیمژده97138054190187

2861ساز ایرانی14241سلیمانیکامیاب97238054170181

5906ساز ایرانی14256سلیمانی پورکسری98138054190290

4932ارکستر کالسیک3413سلیمی طاریپانته آ96238054190139

سلیمیان ریزینویسا

1865ساز ایرانی14234سنائی مهرامیرعلی98138054170277

51006پیانو عمومی7317سهرابیسینا98138054190296

5906ساز ایرانی14256سهرابیسینا98138054190296

847پیانو عمومی7295سورانیسجاد96138054170491

847پیانو عمومی7295سیاریامیرمهدی96138054170501

4854ساز ایرانی14252سیاریامیرمهدی96138054170501

5914پیانو عمومی7317سیدانسیدمحمد97238054190164

5906ساز ایرانی14256سیدانسیدمحمد97238054190164

51006پیانو عمومی7317شاپوریشاهین96238054190142



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5906ساز ایرانی14256شاپوریشاهین96238054190142

4931ارکستر کالسیک3413شانقیبهرام96138054190171

6944ساز کالسیک14318شانقیبهرام96138054190171

3934ارکستر کالسیک3412شاهانیحسین97138054190199

859پیانو عمومی7295شاهماربردیا97138054170221

7916ساز ایرانی14261شاهیمحمّدجواد97138054190201

5900پیانو عمومی7317شایسته کازیانیمحبوبه98138054190305

5906ساز ایرانی14256شایسته کازیانیمحبوبه98138054190305

2939ارکستر کالسیک3411شریفلوامین97238054190172

1882پیانو عمومی7298شریفی آقبالغنیما98138054170294

1886ساز کالسیک14313شریفی آقبالغنیما98138054170294

11008ارکستر کالسیک3410شریفی پورسحر98138054190309

6936پیانو عمومی7323شفیعی اقدمابوالفضل96238054190150

7924ساز کالسیک14319شکوریشکریه96238054190154

8923ساز کالسیک14320شکوریشکریه96238054190154

1884پیانو عمومی7298شمسی هوجقانبیتا98138054170306

1883پیانو عمومی7298شهبازگهروئیداود96138054170218

2878پیانو عمومی7303شهبازگهروئیداود96138054170218

2881ساز کالسیک14314شهبازگهروئیداود96138054170218

3877ساز کالسیک14315شهبازگهروئیداود96138054170218

4872ساز کالسیک14316شهبازگهروئیداود96138054170218



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5900پیانو عمومی7317شهبازی بی مثلساحل98138054190320

4932ارکستر کالسیک3413شهریاری فرشانیا96138054190121

855پیانو عمومی7295شیخ باقریمونا96238054170203

11008ارکستر کالسیک3410شیرانی بیدآبادیفرشاد98138054190329

51010پیانو عمومی7317شیرانی بیدآبادیفرشاد98138054190329

2879پیانو عمومی7303شیردره حقیقیمحمد97238054170196

2881ساز کالسیک14314شیردره حقیقیمحمد97238054170196

3934ارکستر کالسیک3412شیرین اصفهانیامید97138054190221

8915ساز ایرانی14265شیفع زادهعلی حسین96138054190029

1866ساز ایرانی14234صادقی کالریهانی98138054170316

859پیانو عمومی7295صادقی یزدیامید97138054170240

2863ساز ایرانی14241صادقی یزدیامید97138054170240

11008ارکستر کالسیک3410صارم صفاریسعید98138054190336

51010پیانو عمومی7317صارم صفاریسعید98138054190336

51011ساز کالسیک14317صارم صفاریسعید98138054190336

2879پیانو عمومی7303صالحی مرزیجرانیعرفان97238054170202

3933ارکستر کالسیک3412صدقی قاسمیمهرناز97138054190230

5948پیانو عمومی7317صدقی قاسمیمهرناز97138054190230

7922ساز کالسیک14319صدقی قاسمیمهرناز97138054190230

3933ارکستر کالسیک3412صفاریعطیه97138054190232

1882پیانو عمومی7298صفیخانیوحید98138054170329



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1886ساز کالسیک14313صفیخانیوحید98138054170329

4854ساز ایرانی14252صولتی پورالکرانرضا96138054170292

847پیانو عمومی7295صیادیآرمین96138120170177

4873ساز کالسیک14316طاهریعلی96238054170219

6898پیانو عمومی7323طاهریوحید97138054190241

7903ساز ایرانی14261طاهریوحید97138054190241

1882پیانو عمومی7298طاهریسیدعرفان97238054170212

1887ساز کالسیک14313طاهریسیدعرفان97238054170212

11008ارکستر کالسیک3410طایفهمریم98138054190352

51006پیانو عمومی7317ظهیرالدینیسیدسعید98138054190357

4931ارکستر کالسیک3413عابدیمتین96138054190052

6944ساز کالسیک14318عابدیمتین96138054190052

1945ارکستر کالسیک3410عبادیاحسان98138054190359

7902ساز ایرانی14261عباسیهانیه96238054190176

3934ارکستر کالسیک3412عباسیالهام97138054190249

3933ارکستر کالسیک3412عباسیمحمد97138054190250

1848آواز ایرانی40عباسیمحمد98138054170343

1946ارکستر کالسیک3410عباسیفاطمه98138054190363

7917ساز ایرانی14261عبدالهیحمید97138054190251

314315ساز کالسیک14315عبدالوندامین97138054170261

51006پیانو عمومی7317عبدلیاصغر98138054190371



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5908ساز ایرانی14256عبدلیاصغر98138054190371

4854ساز ایرانی14252عربی نرهمحمد96238054170230

4932ارکستر کالسیک3413عزیزیزینب96238054190178

3105555پیانوی عمومی7310عسکری آزادگیسو95138054170326

4870پیانو عمومی7314عسکری آزادگیسو95138054170326

2881ساز کالسیک14314عسکری آزادگیسو95138054170326

6943پیانو عمومی7323عطائیمحمدامین97238054190207

5941ساز کالسیک14317عطائیمحمدامین97238054190207

4932ارکستر کالسیک3413عظمیانسهیال96238054190182

2939ارکستر کالسیک3411عظیمیپرستوسادات97238054190209

6919ساز ایرانی14259عقیلیآناهیتا96238054190183

3934ارکستر کالسیک3412علمیآیدا97138054190264

6936پیانو عمومی7323علمیآیدا97138054190264

6937ساز کالسیک14318علمیآیدا97138054190264

4931ارکستر کالسیک3413علی پوردوانیعرفان96238054190186

3844آواز ایرانی44علی پورگرگریسبحان97138054170280

845پیانو عمومی7295علی پورگرگریسبحان97138054170280

3875پیانوی عمومی7310علی محمدیکورش97138054170500

3934ارکستر کالسیک3412علی محمدی اصفهانچیسبا97138054190268

6937ساز کالسیک14318علی محمدی اصفهانچیسبا97138054190268

3934ارکستر کالسیک3412علیرضاپورسمانه97138054190270



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

51011ساز کالسیک14317علیمرادیسعید95238054190024

5920ساز ایرانی14256علیمرادی جزیمحمد98138054190386

3844آواز ایرانی44عین اله زادهحسین97138054170284

1883پیانو عمومی7298غریبعرفان95138054170375

1887ساز کالسیک14313غریبعرفان95138054170375

7894پیانو عمومی7324فاتحیمحمد96238054190189

51010پیانو عمومی7317فاخرآتوسا94238054190088

6943پیانو عمومی7323فاخرآتوسا94238054190088

3934ارکستر کالسیک3412فتحیمسعود96138054190309

855پیانو عمومی7295فراهانیسهند95238054170092

1865ساز ایرانی14234فرج نژادپوریا98138054170384

5914پیانو عمومی7317فرزانه شریفمحمداحسان97238054190221

51006پیانو عمومی7317فرضیعلی98138054190397

5908ساز ایرانی14256فرضیعلی98138054190397

7897پیانو عمومی7324فرهادیشیما97138054190283

2846آواز ایرانی42فریدمجدنیما97138054170301

858پیانو عمومی7295فریدمجدنیما97138054170301

3875پیانوی عمومی7310فالمرزیان شریف ابادیپوریا96138054170268

3874ساز کالسیک14315فالمرزیان شریف ابادیپوریا96138054170268

3934ارکستر کالسیک3412قاسمییاسمن96238054190201

51010پیانو عمومی7317قدرتیمیثم98138054190415



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1882پیانو عمومی7298قربان عسگریمحمدرضا97238054170261

4932ارکستر کالسیک3413قربانی فخرنیلوفر95238054190028

1848آواز ایرانی40قضوی باغینیامیرحسین98138054170402

51010پیانو عمومی7317قلی پورارجستانعلیرضا98138054190421

4870پیانو عمومی7314قنبریمهدی96138120170475

2939ارکستر کالسیک3411قویمیپروین97238054190237

1946ارکستر کالسیک3410قیدیموژان98138054190425

949ساز کالسیک14312قیدیموژان98138054190425

3933ارکستر کالسیک3412کاظمی اقباشامید97138054190452

845پیانو عمومی7295کدخدائی الیادرانیاحمدرضا97138054170513

6918ساز ایرانی14259کرمیعلیرضا97138054190307

3934ارکستر کالسیک3412کرمیپوریا97138054190308

51006پیانو عمومی7317کریزانیمهدی98138054190433

3105555پیانوی عمومی7310کریم زادهیلدا96138054170324

4870پیانو عمومی7314کریم زادهیلدا96138054170324

854پیانو عمومی7295کریمیکاوان95138054170217

1883پیانو عمومی7298کریمیحسام96238054170273

3933ارکستر کالسیک3412کریمیکامیار97138054190309

847پیانو عمومی7295کریمیمحمّد97238054170277

2880ساز کالسیک14314کریمیحسین97238054170278

6919ساز ایرانی14259کریمیسینا97238054190241



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3934ارکستر کالسیک3412کریمی تکلوزهرا97138054190310

11008ارکستر کالسیک3410کشاورزاقامحمدیانسیه97238054190243

6940پیانو عمومی7323کشاورزاقامحمدیانسیه97238054190243

5941ساز کالسیک14317کشاورزاقامحمدیانسیه97238054190243

5947پیانو عمومی7317کفاش طهرانیمهیار98138054190444

3933ارکستر کالسیک3412کالنتریمریم97138054190312

2942ارکستر کالسیک3411کالنتری فیروزآبادعذرا97238054190246

2942ارکستر کالسیک3411کالهی کارعطا97238054190247

6940پیانو عمومی7323کالهی کارعطا97238054190247

6944ساز کالسیک14318کالهی کارعطا97238054190247

5908ساز ایرانی14256کلیونددل آرا98138054190446

1865ساز ایرانی14234کمالیآریا98138054170435

847پیانو عمومی7295کمالی مقدّموحید95138054170530

4932ارکستر کالسیک3413کیانپورمائده96138054190063

2942ارکستر کالسیک3411گائینیمحمدمهدی97238054190253

6940پیانو عمومی7323گائینیمحمدمهدی97238054190253

5941ساز کالسیک14317گائینیمحمدمهدی97238054190253

5908ساز ایرانی14256گرجی حسن زادهرضا98138054190456

7894پیانو عمومی7324گل محمدییاشار96138054190199

4931ارکستر کالسیک3413گودرزی رادسمیرا96138054190311

3875پیانوی عمومی7310مازارزاده یزدیسیدیاسر97138054170343



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3933ارکستر کالسیک3412مجدی کفشگریهومن97138054190330

6936پیانو عمومی7323مجیدزادهرامتین97138054190455

1882پیانو عمومی7298محجوبعلی96138120170500

11055ساز کالسیک14313محجوبعلی96138120170500

314315ساز کالسیک14315محجوبعلی96138120170500

5906ساز ایرانی14256محرابیبردیا97238054190261

1945ارکستر کالسیک3410محمدتاج نسل بنابمائده98138054190483

1946ارکستر کالسیک3410محمدحسنی درآبادمهتاب97238054190264

آواز ایرانیمحمدحسینیفائزه

4842آواز ایرانی45محمدیوحید96238054170303

2863ساز ایرانی14241محمدیحامد96238054170305

854پیانو عمومی7295محمدیمجید97138054170355

1865ساز ایرانی14234محمدیعلی98138054170467

1946ارکستر کالسیک3410محمدی منشنیلوفر97238054190268

2939ارکستر کالسیک3411محمدی منشنیلوفر97238054190268

5920ساز ایرانی14256محمدی واالشاهین98138054190498

2881ساز کالسیک14314مدقمحمدحسین96238054170307

1945ارکستر کالسیک3410مدنی قمصریسعید98138054190506

4854ساز ایرانی14252مرادیحمید96238054170310

858پیانو عمومی7295مرادیزهرا97138054170364

3856ساز ایرانی14248مرادیزهرا97138054170364



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

7924ساز کالسیک14319مرادیاکبر97138054190346

3933ارکستر کالسیک3412مرجانیآرمان97138054190458

1883پیانو عمومی7298مردانی گرم درهعرفان98138054170484

1882پیانو عمومی7298مصطفی زادهمهرداد97238054170320

5948پیانو عمومی7317مصطفی زاده قرابائیسیدمحمد96238054190238

854پیانو عمومی7295مطبوع صالحپرنیان97138054170529

5900پیانو عمومی7317مظفریبهزاد96138054190061

8915ساز ایرانی14265مظفریبهزاد96138054190061

1865ساز ایرانی14234معروفیبهار98138054170493

1883پیانو عمومی7298معینی فرعلیرضا96238054170326

1887ساز کالسیک14313معینی فرعلیرضا96238054170326

3933ارکستر کالسیک3412مغانلیال96138054190312

8923ساز کالسیک14320مغانلیال96138054190312

1882پیانو عمومی7298مقبلیمصطفی97138054170375

3875پیانوی عمومی7310مقدمطاها97138054170377

3874ساز کالسیک14315مقدمطاها97138054170377

3844آواز ایرانی44مقدمفاطمه97138054170378

2939ارکستر کالسیک3411مقصودی چکووریمحمد97238054190281

5947پیانو عمومی7317مقصودی چکووریمحمد97238054190281

5941ساز کالسیک14317مقصودی چکووریمحمد97238054190281

1865ساز ایرانی14234ملت کرکوندیفرشاد98138054170501



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

4932ارکستر کالسیک3413ملک لیمحمد96138054190048

11055ساز کالسیک14313ملکیکورش98138054170502

51006پیانو عمومی7317ملکیمحمدرضا98138054190527

5907ساز ایرانی14256ملکیمحمدرضا98138054190527

4932ارکستر کالسیک3413ملکی رادمهتاب97138054190364

1945ارکستر کالسیک3410منصوریابوالفضل98138054190533

5948پیانو عمومی7317منصوریابوالفضل98138054190533

3934ارکستر کالسیک3412مهاجرپورفرید96138054190125

7924ساز کالسیک14319مهاجرپورفرید96138054190125

8923ساز کالسیک14320مهاجرپورفرید96138054190125

3933ارکستر کالسیک3412مهدویموحد97138054190371

1865ساز ایرانی14234مهدی پورمحمدسپهر98138054170517

4854ساز ایرانی14252مهرابیحامد96238054170344

3934ارکستر کالسیک3412مهربانیمحسن97138054190248

7924ساز کالسیک14319مهربانیمحسن97138054190248

8923ساز کالسیک14320مهربانیمحسن97138054190248

1945ارکستر کالسیک3410مؤمن ثانیعلی اصغر98138054190539

51006پیانو عمومی7317مؤمنیمعین98138054190540

5907ساز ایرانی14256مؤمنیمعین98138054190540

5901پیانو عمومی7317مؤیدحسن96238054190248

5906ساز ایرانی14256مؤیدحسن96238054190248



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6896پیانو عمومی7323میرحسینیکاوه96238054190253

4932ارکستر کالسیک3413میرعلی نقیبهناز96238054190255

8923ساز کالسیک14320میرعلی نقیبهناز96238054190255

51010پیانو عمومی7317میرکریم پورسیدمهدی97238054190299

949ساز کالسیک14312میرکریم پورسیدمهدی97238054190299

6943پیانو عمومی7323میرکلبعلیسیده رقیه97238054190300

6938ساز کالسیک14318میرکلبعلیسیده رقیه97238054190300

2939ارکستر کالسیک3411میسمیهادی97238054190302

11008ارکستر کالسیک3410نادریسارا98138054190556

51010پیانو عمومی7317نادریسارا98138054190556

1945ارکستر کالسیک3410ناصری فرصبا98138054190559

3857ساز ایرانی14248نباتیترگل96138120170574

1865ساز ایرانی14234نجاتی سخاعلیرضا98138054170538

3933ارکستر کالسیک3412نجفیرضا97138054190389

1945ارکستر کالسیک3410نخعیسارینا98138054190561

1866ساز ایرانی14234نریمانیمحمدرضا97238054170353

3933ارکستر کالسیک3412نصرتیپوریا97138054190392

51006پیانو عمومی7317نصیریمیالد98138054190564

5907ساز ایرانی14256نصیریمیالد98138054190564

855پیانو عمومی7295نصیریانسحر97138054170540

3933ارکستر کالسیک3412نکاهیزهرا97138054190396



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6936پیانو عمومی7323نکاهیزهرا97138054190396

7922ساز کالسیک14319نکاهیزهرا97138054190396

1882پیانو عمومی7298نویدمهرآیدین97138054170418

3877ساز کالسیک14315نویدمهرآیدین97138054170418

1865ساز ایرانی14234نیک پندارفربد98138054170564

1886ساز کالسیک14313نیک نژادنگین98138054170567

3934ارکستر کالسیک3412هاتفشایان96238054190271

1945ارکستر کالسیک3410هادیپارسا96238054190272

6940پیانو عمومی7323هادیپارسا96238054190272

6938ساز کالسیک14318هادیپارسا96238054190272

3934ارکستر کالسیک3412هاشمی اعظمیمحمدامیر97138054190404

ساز ایرانیهمایون فال حضرتی تباراشکان

3874پیانوی عمومی7310هوشنگیفربد97138054170548

3877ساز کالسیک14315هوشنگیفربد97138054170548

1946ارکستر کالسیک3410واصلیسیده فاطمه98138054190576

1946ارکستر کالسیک3410واقفزهرا98138054190577

7897پیانو عمومی7324واقف وحدتمهران97138054190402

7902ساز ایرانی14261واقف وحدتمهران97138054190402

3874پیانوی عمومی7310وحیددستجردیعارف97138054170427

314315ساز کالسیک14315وحیددستجردیعارف97138054170427

1883پیانو عمومی7298وحیدی مهرمحدثه98138054170572



گروه درسنام درسکددرسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1886ساز کالسیک14313وحیدی مهرمحدثه98138054170572

4870پیانو عمومی7314وزیریسیدعمادالدین95138054170343

4854ساز ایرانی14252ولی محمدی محباحمد96238054170368

3934ارکستر کالسیک3412یادکارشیرآبادسموئیل97138054190409

51006پیانو عمومی7317یاراحمدیمحمد98138054190589

5907ساز ایرانی14256یاراحمدیمحمد98138054190589

854پیانو عمومی7295یاربیمحمدعلی97138054170438

2863ساز ایرانی14241یاربیمحمدعلی97138054170438

5921ساز ایرانی14256یاره پورعلی98138054190590

2879پیانو عمومی7303یزدان دوستامیرحسین97138054170439

1865ساز ایرانی14234یعقوبیآتنا98138054170583

3877ساز کالسیک14315یوسفیتمنا97138054170441

33412ارکستر کالسیک3412یوسفیاحمد97138054190465

51006پیانو عمومی7317یونسیمحمدرضا98138054190595

5907ساز ایرانی14256یونسیمحمدرضا98138054190595


