
مکانساعتپایانساعتشروعجلسهسومجلسهدومجلسهاولروزبرگزاریناممدرسنامدرسرشتهنامخانوادگینام

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایامورفرهنگیفتحیپرویز

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریابرازهرشید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریاحتشاممهرسپیده

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریاردهءفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریاسمعیلیمحدثه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریاشتریفردحانیه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریاشکوریفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریافضلیسایه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریامینائیمحمداحسان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریباقرزادهپشتیریفائزه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریبراتیحسینآبادیزهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریبرهانیآرمین

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریبهادرنازنین

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریپاشاییسمیرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریپیشقدمگولکفرناز

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریتارخشایان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریجانکیزادهپرستو

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریجاهدعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریجمشیدیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریجهانشیرمحمد

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریجهانشاهیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریچیتسازمحمدامین

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریحامیاللوافراز

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریحدادیسارا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریحسنزادهدوغانیزینب

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریحسینپوررسول

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریحسیندختحمیدآبادمحمدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریحفاراندادمرتضی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریحقنظریشقایق

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریحیدریامید

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریحیرتیرشید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریخادمیحامدعلیرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریخسرویهدیه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریدرویشاوجورامیرحسین

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریدریاییمجید

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریدالوریمهشید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریدهقانامنابزهره

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریدیجورعرفان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریرحمانیشولیمریم

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریرضائیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریرضائیمهرکیان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریرمضانیثمین



مکانساعتپایانساعتشروعجلسهسومجلسهدومجلسهاولروزبرگزاریناممدرسنامدرسرشتهنامخانوادگینام

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریزعفریفاطمهسادات

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریساعدپناهراشد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریستایندهنگینالسادات

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریسعادتشهرزاد

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریسلیمیسعید

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریسلیمیقلعهشاملوکیالیکا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریسمیعیمتینمیثم

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریشریعتیمائده

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریشیروانیرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریصادقزادهدهآبادیریحانه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریصادقیزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریصادقیانشکیال

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریصالحیسیاهاسطلخیکوثر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریطاهریمیثم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریعاشورکرمانیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریعباسیشیرازیمجتبی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریعبدالهیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریعزیزیعلیرضا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریغفاریمرصاد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریغفوریفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریغالمیکذرجیمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریفدائیوطنروژینا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریقاسمزادهمحمدرضا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریکاکولیامیرحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریکبیریاصفهانیسینا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریکریمیبرهان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمبرهنبارکوسرائیفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمحمدزادهصدیقعلیرضا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمحمدگنجیغزاله

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمحمودیداریوش

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمرادیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمرادیبرزگرزادهحسین

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمصطفیلوصادق

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمنادیصبا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمنصوریمحمدمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمهاجرپورنادر

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمهدویپورمهدی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمهدیفرمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمهدیزادهمحیا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمهرانگیزمحمدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمهوریحبیبآبادیحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگریمیراحمدیجعفرآبادیزهرا



مکانساعتپایانساعتشروعجلسهسومجلسهدومجلسهاولروزبرگزاریناممدرسنامدرسرشتهنامخانوادگینام

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگرینجاریمائده

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگرینجفیصدف

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگرینظریامیرحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگرینعیمیسحر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگرینقیلوبنیامین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگرینقیبیاونجیسیدمصطفی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگرییارخلجیمهتاب

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگرییزدانیهمتآبادیمرضیه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایبازیگرییوسفامندانیمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیابراهیمزادهچوبریفرزاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیبراتیطرقیهادی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیخصوصیمطلقزیبا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیداودیانفرشاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیرحیمزادهعلیمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیرسولیمریم

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیزینالیرفیعبیتا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیسلطانیمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیعاشوریفتحهسریفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیعالءنوشهربهمن

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیفتاحیبادمحمودمنیژه

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیفهیمحامد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیکریمیعلیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیکریمیقربانعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیلطفینهرخلجیابراهیم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیمازاریانسیدمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیمحمودیزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیمحمودیمهناز

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیمسلمانایدلومعصومه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیمصریبالسیسوگند

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیمهدیزادهآغجهزیوهمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیمهینآبادسمانه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومینجارصالحمحدثه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومینصیریمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومینعیمیروحاله

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومیهمتیگوگهفرزانه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایروابطعمومییکهجاویدزهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمااسماعیلزادهطاهرگورابیرامتین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماآژینهمحمدحسن

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمابازوکارامید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمابصائریانپگاه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمابهمنآبادیجواد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماتوفیقیکیادخت
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سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماتوکلیمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماحیدریمهتاب

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماخانبگیابهریعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماخرمیفرراحله

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماخورسندملیکا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمادانشورعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمازارعپورکجانینازنین

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمازارعیآرزو

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمازاهدیالوندیوحیده

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماسرخیلمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماسعیدپورتانیا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماشاکریرادسینا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماشکوفیمقیمانستاره

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماشوندییگانه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماصالحیزهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماعزیزالهیمحمدحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماعالئیفرزانه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماعینیمهرانزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماغزازانیسحر

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماکمیجانیحانیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمامحمدیاننکوبهار

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمامحمودیانیاشار

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمامرادیمهسا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمامهدویکوزهتراقیامیرحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمانادیشورابیمحبوبه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینماوالیتیسمیرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتدوینفیلم-کاردانیحرفهایسینمایقینعلیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتصویربرداری-کاردانیحرفهایسینمااذرینرخسوگند

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیتصویربرداری-کاردانیحرفهایسینماترکیانایورقییاشار

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتصویربرداری-کاردانیحرفهایسینمازبرجدیغفورحدیثه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتصویربرداری-کاردانیحرفهایسینماکرمیزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتصویربرداری-کاردانیحرفهایسینمامقدمفرفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیتصویربرداری-کاردانیحرفهایسینمانوریعلیابادمریم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینماابراهیمیدانیال

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمااحمدیفبیلسرامهدیه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمااردشیرالنگیابومسلم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمااسالفیرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمااسمعیلیزهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمااشهدیصومعهسرائیعلیرضا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینماافتخارییکتاحسین

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینماایرانیسارا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینماتبریزیطایفهفاطمه
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سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینماحبیبیپورفرشبافیدانیال

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینماحجتیالنجالیقیسمانه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینماخادمیحیدرپورامیرحسین

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینماخالقیسعیده

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینماخاوریمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمادیناروندزهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمارحمانیانثابتمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمارمزیحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینماشریعتمداریمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینماشکیبائیرادحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمافراهانیسیددانیال

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینماکریمگلیمحسن

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمامبینیکشهمحمدهادی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمامحمدیآتنا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمامعصومیدرهدهآذین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمامهدیزادهنیما

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمامیرزائیشبنم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمانصرتیاریان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمانقدیانسرابیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینمانقدیانسرابیمعصومه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیفیلمسازی-کاردانیحرفهایسینماوالیدوستنگار

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکمککارگردانی-کاردانیحرفهایسینماابراهیمیتازهمحلهامید

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکمککارگردانی-کاردانیحرفهایسینمابیگدلیمحمدمهدی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکمککارگردانی-کاردانیحرفهایسینماثقهاالسالمیمحمودرضا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکمککارگردانی-کاردانیحرفهایسینماخوبانزهرا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکمککارگردانی-کاردانیحرفهایسینماروشنپورحامد

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکمککارگردانی-کاردانیحرفهایسینماصیادحصاریرضا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکمککارگردانی-کاردانیحرفهایسینماعلیپوربهنام

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکمککارگردانی-کاردانیحرفهایسینماکرباسیطه

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکمککارگردانی-کاردانیحرفهایسینماکوزهگرخمیرمحلهعلیاصغر

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکمککارگردانی-کاردانیحرفهایسینمامحمدقلیلیال

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکمککارگردانی-کاردانیحرفهایسینمامحمدقلیندا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکمککارگردانی-کاردانیحرفهایسینمامستیمریم

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکمککارگردانی-کاردانیحرفهایسینمامیربلوکغزل

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیتدوینفیلم_کاردانیحرفهایسینماپارساییسرشتهما

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیتدوینفیلم_کاردانیحرفهایسینماجاویدانمحمدرضا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیتدوینفیلم_کاردانیحرفهایسینماحقپناهامیرحسین

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیتدوینفیلم_کاردانیحرفهایسینماربیعیفرهانیحسین

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیتدوینفیلم_کاردانیحرفهایسینمارضاییحدیثه

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیتدوینفیلم_کاردانیحرفهایسینماروزبهانیمتین

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2819:0020:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیتدوینفیلم_کاردانیحرفهایسینماشیرازیمنشمصطفی

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیتدوینفیلم_کاردانیحرفهایسینماکریمخانفاطمه



مکانساعتپایانساعتشروعجلسهسومجلسهدومجلسهاولروزبرگزاریناممدرسنامدرسرشتهنامخانوادگینام

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیتدوینفیلم_کاردانیحرفهایسینمامیریفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیاسالمزادهفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیالهیاریصادقآبادییاسمن

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیآقاعلیخانیمحسن

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیبراهوئیمهری

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیبصیریمحمدصادق

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیبگلریالهرودیشکیال

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیبیاتیعلیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیپیراستهغالمرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیتاریویردیعلیاصغر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیتوکلدانیال

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیجمشیدیامیرعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیجوادپورامیرعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیحسینیسیدامیرمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیحسینیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیحسینیحاجالریفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیخنجریانبوهیشهاب

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیداداشیاسبوئیآزیتا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیدشتبزرگمریم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیرادپورپویا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیرضازادهسپند

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیرضویعمادیسیدهنیوشا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیرکنیامیرحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیزارعامین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیسلیمانیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیسلیمانیدولقحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیشاهمحمدیمجید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیشیخیزادهپگاه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیصفریمجید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیطهماسبیمهال

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیعابدیمرتضی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیعارفیرادزیبا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیعلیبیگیبنیفهیمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیمتانتفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیمحمدقاسملومهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیملکیسیدامیرحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیمنصوریمحمدامین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانیمیردشتیامیرحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانینوروزیسپهر

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایکمککارگردانییزدیداویجانیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمامیریهانیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمباقرپورنازنین



مکانساعتپایانساعتشروعجلسهسومجلسهدومجلسهاولروزبرگزاریناممدرسنامدرسرشتهنامخانوادگینام

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمجاللزادهسارا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمجمالینسبعلیرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمجوادپورعاطفه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمجوادیکلکآبادفریبا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمحاجیلوحانیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمحسینپورستاره

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمحسینیسحرالسادات

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمخاموشیصحنهسیدهنیلگون

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمخدائیبیلهدرقهدیه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمرضائیسهیل

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمشریفیپارمیس

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمشفاعیبجستانمهتاب

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمشهامتپورکیمیا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمصمدانینیامنیرالسادات

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمعباسیامیرحسن

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمغیاثوندفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمفتحاللهیصبا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمکرمیحمید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمکریمیمحمدرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمکوچکزادهخلخالیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمکیانیناهید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریممقصودیجمالابادمحدثه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمنجفیروژین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمنجفیمهرو

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهایگریمهدایتیشکیبا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیاردکانیآتنا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیاصغریمرنییزدان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیاکبریامیرحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیآبیداوود

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیبایشهریار

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیبیرانوندفائزه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیپایاپرهام

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیتفتیانعاطفه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیجمشیدیواشکنمریم

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیجهانتیغیمرضیه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیجواهریعلیرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیحسینیپرند

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیحسینیمنصورهالسادات

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیخاننژادفرناز

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیخداوردیرقیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیخراسانیساسکلومیفاطمهزهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیرهنماامین



مکانساعتپایانساعتشروعجلسهسومجلسهدومجلسهاولروزبرگزاریناممدرسنامدرسرشتهنامخانوادگینام

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیزرینتوحید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیزندلشنیزهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیشنگلزادهمحمدمهدی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیشیدائیامیرحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیصفاریانسمانه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیغفارینسترن

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیفتحیسکزآبادیسوگند

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیفروغیحدیثه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیکریمنژادیانهژیر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیگیالندارفرشید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیمحبیشیرین

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیمرادیفائزه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیمقدسینیکوامیرحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآثاردیداریوشنیداری-کاردانیحرفهایمترجمیزبانانگلیسیمنشیبزرگیمریم

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیادبیکیانا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیامیریامید

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیآزادگانهانیه

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیآقاسیمحسن

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیآقامحمدیدهقیمیالد

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیبرازندهکیان

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیبهفرمهناز

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیپوریامنشعلی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیتمیمینژادمحمد

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیجورابیبهداد

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیجوالئیکیوان

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیخانیکیسپیده

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیدهقانمنشاویکامیاب

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیرضاخواهغزاله

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیرضازادهسامان

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیسلیمانخرمدشتیصالح

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیفالحرادمهر

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیقالنیسینا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیکرمانیپوربقائیالمیراسادات

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیکرمانیپوربقائیالنازسادات

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیکرمینگین

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیکریمیتینا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیمریخیانصدرا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیمستعدسیما

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیمنصوریخواهسعید

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقیمیرسمیعیمهدیسالسادات

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقینودهابراهیم

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازکالسیک-کاردانیحرفهایموسیقینوریساعادله



مکانساعتپایانساعتشروعجلسهسومجلسهدومجلسهاولروزبرگزاریناممدرسنامدرسرشتهنامخانوادگینام

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیاحساننیاحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیاحمدیامیرحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیاسمعیلیزدیحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیاصغریوحید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیآهوقلندریسیدمحمدمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیبرمکیاقدمابوالفضل

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیپابرجاامین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیپاکروانعلی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیپورنیکیپوریا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیجلیلیانصادقیمیالنمحمدمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیخداشاهیحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیخلیلیپروین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیرازقیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیربیعیابوالفضل

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیرجبنژادنامقیهادی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیرضویسیدمحسن

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیزنجانیوحید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیستاکهسینا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیسرلکاسداهلل

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیسلطانمحمدیرادمیالد

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیسلمانیمحمدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیسلیمانپوراهریمرتضی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیسیّدیعادل

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیشاهسونداینانلوحمیدرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیشریعتیسیدهریحانه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیشیروانیسیفاله

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیصادقیعلیاکبر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیصالحیمنوچهر

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیعابدمهسا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیعباسیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیعندلیبحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیغفاریگوشهمصطفی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیفارسیامیرحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیقاسمیعقابیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیقربانیسینا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیقضویباغینیامیرحسین

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیکاظمیمسعود

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیکائینیمیالد

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمحمدحسینیفائزه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمحمدیوحید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمقدمفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیملکیفرزاد



مکانساعتپایانساعتشروعجلسهسومجلسهدومجلسهاولروزبرگزاریناممدرسنامدرسرشتهنامخانوادگینام

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمهتدیحقیقیمحّمدعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمیرزاخانیامیرحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیآوازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقینیرینیره

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیاردستانیمریم

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیاسدیسارینا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیاشکوریخشایار

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیامیریملیکا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیانصاریپورنادیا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیآقاخانیمهران

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیباقریانمقدمسارا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیبامدادمحمود

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیبستانیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیبهروزریحانه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیبیغمسهیال

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیپاشاءپرهام

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیپویاعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیتجلیفرهاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیثابتنامعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیجابریامیرمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیجاویداسااشکان

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیجعفریارسالن

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیجاللیجاسم

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیجلیلیانپرستو

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیجوانآذرامیرحسین

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیحسنخانیریزیمحمدرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیحسیننیازهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیحسینیعلی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیحسینیمحمدجواد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیخطیبیاحسان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیدنیویمبینا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیرادفرپریا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیرستمیامیر

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیرسولیفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیرضائیامیرحسین

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیزلقیکوروش

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیستودهمرجان

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیستودهمرجان

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیسعیدینگارفرح

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیسنائیمهرامیرعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیسیفیامیرمسعود

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیشعبانعلیرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیشعبانیهلیا



مکانساعتپایانساعتشروعجلسهسومجلسهدومجلسهاولروزبرگزاریناممدرسنامدرسرشتهنامخانوادگینام

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیصاحبیحجتاله

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیصادقیکالریهانی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیصحرائیمحمودرضا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیصفآراییروزبه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیصفرینرجس

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیصمدزادهاحمدیفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیعباسیمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیعدوکیزدان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیعنصریبابک

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیفراهانیسهند

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیفرجنژادپوریا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیفروزندهشادفرزاد

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیقریشیفاطمهسادات

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیقشمیمحمدرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیقلیزادهمهال

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیکاوهمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیکرامتیایمان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیکربالئیمحمدشایان

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیکفاشیعقوبیمبینا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیلطفییوسف

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمالوردمرتضی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمحرمیحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمحمدیعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمحمدیسلیمانیآتنا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمحمودیمشعوفآیتک

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمرادیخورشید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمرادیزهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمرواریدزادهمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمسعودپورقانقانلونیما

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمظفریابرارعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمعروفیبهار

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیملتکرکوندیفرشاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمهراسانوید

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمیرزائیپوریا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیمیرهاشمیسیدجواد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقینباتیترگل

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقینجاتیسخاعلیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقینیکپندارفربد

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2816:0017:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیهادیفرمحمدمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیهمایونفالحضرتیتباراشکان

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیهمدانییاسمین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0610:0011:00جمعهنویداسدیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقیوحیداسمعیلیسینا
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انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقییاوریسعدآبادرقیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقییعقوبیآتنا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2910:0011:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنینوازندگیسازایرانی-کاردانیحرفهایموسیقییوسفیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکاجلیاذین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکاحسنافشین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکاستادیمقدمعطاءاهلل

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکاسدیعارف

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکاسدیفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکاسعدیپارسا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکاسفنانیمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکاسماعیلیانمهدیس

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکاسمعیلیانارستانیحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکاماملومرتضی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکانصارینگار

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکآقاصادقیپارسا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکآهنگرانمهتاب

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکبحریتمرینزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکبهادریاصفهانیآناهیتا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکبهرامیعلیرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکبوستانیمریم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکپالیزدارمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکپسندیدهگسکرهپیمان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکپورحسننژادکیمیا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکپورصادقیسیدامیررضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکترنگانامیررضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکتفرشیصبا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکجلیلیلیال

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکجناباصفهانیمنصوره

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکجوهریمجدملینا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکحبیبیمحمدجواد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکحسینیفرناز

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکحسینیمطلقآتنا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکحقانیمحسن

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکحلمیرادهدیه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکحیاتالغیبسیدامید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکحیدرپورمیاندوآبمینا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکخاورینسبزهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکداخرجینیحمیدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکدانشورمهرپویا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکداوریتهرانیسعید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکذاکریفرید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکذوالفقارخانیعلی
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سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکرادمهرپارسا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکرجائییگانه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکرجبیروحاله

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکرمضانیسروش

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکرنجبراننازنینزهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکزرینکمرفرادنبهامیرعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکزمانیامید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکزمانیشمسالدین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکساعیفرمحمدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکسبزواریتارخ

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکسروشحدادیملیکا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکسعیدیکشاورزسپهر

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکسنگیننژادمحدثه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکسهرابیمهشاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکسیاحپورسیاووش

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکسیفالیانصدیقیطاهره

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکشریفیآقبالغنیما

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکشمسآخورهباالئیمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکشمسیهوجقانبیتا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکصبرنجیشهرزاد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکصاحبالفصولیگلناز

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکصفویمحمدارشیا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکصفیخانیوحید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکطاهریقزوینیاحسان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکعارفریحانه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکعباسیعارف

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکعبدالهزادهمحمدعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکعربینژادمقدمنازافرین

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکعطارکاشانیپانیذ

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکعظیمیاولیائیدانیال

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکعلیبیکزاهآهنگرشیدا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکعلیخانیشاهین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکعلیقورچیبهرخ

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکعلیائیایمان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکغریبعرفان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکفتحیمنا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکفرادارنعیمهسادات

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکفراهانیمرجان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکفراهانیمریم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکقاضیمکریسیدمحمدمسعود

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکقربانیعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکقلیزادهقراجهسجاد



مکانساعتپایانساعتشروعجلسهسومجلسهدومجلسهاولروزبرگزاریناممدرسنامدرسرشتهنامخانوادگینام

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکقواعدنازنین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیککاوسیسینا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیککریمیحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیککوثریساینا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکگرجیپوردهکردیمهسا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکگرگینکیمیا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکگودرزیعاطفه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکمجیدیمهسا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکمحمدزادهرؤیا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکمرادامامزادهجعفرنیما

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکمرادزادهاقدمسپیده

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکمرادیکیمیا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکمرتضیقلیفرنوش

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکمردانیگرمدرهعرفان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکمصطفیزادهمهرداد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکمصلحینیما

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکمعدنپیشهمبینا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکمعززیساسان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکملکیکورش

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکملکیهیویدیمرتضی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکمهدیخانیسروجهانیغزل

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکموسیدوستپارمیس

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکمیراثیسینا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکنجارزادگانمحمدعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکنظریویدا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکنعیمیآرزو

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکنوبختفرکوروش

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکنوربخشسیدمحمدحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکنیکنژادنگین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکنیلیبخشحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکواثقینوبریامیرحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکوحیدیمهرمحدثه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکوفائیمسعود

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکوفائیبصیرمحمدمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکیارمحمدیسحر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکیعقوبیبازرگانیشایان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیکاردانیحرفهاینوازندگیسازکالسیکیعقوبیانابکنارهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیاکرامیمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیایمانیانسیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیآقائیلیندیغزاله

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیبهمنپورفشندینگین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیجزائریعلی
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سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیجعفریکفاشحسین

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیحسینیپولسیدهمحدثه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیحکمتشعارمهدیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیحیدریمریم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیخاورینسبمحمدمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیخورشیدیحدیثه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیدروگرمهدیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیدژمخویمونا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیرستگارمقدمبنایانثمین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیرفیعیحمیدرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیروستائیپاتپهمهسا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیسعادتفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیسکوتیسودا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیسنائیانرودسریمائده

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیسیاهوشزینب

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیسیبیمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیشیرمحمدیآنیتا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیعلیپورزهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیفرامرزیزادهدانیال

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیکاردوستهانیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیکاظمیمهدیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیکربالئیقنبرطرخورانیمرضیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیکمینیاننرگس

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیمحزونمهرانه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیمحمودپورمحدثه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیمصدقشیدا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمینجفیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمینصراللهیزهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمینیکعملعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیعکاسی-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمییحیایمبصرالهه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیانوریفرهاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیآقاجانپورقاسمآبادمجتبی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیبابائیعزیزکندینرگس

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیباقیعرفان

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیبرزگردینیزینب

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیپورمرادیاناسفندآبادیمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیجعفریماهرخ

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیجنانیسیدعلیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیجندقیمحمدمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیجواهریتکسهیل

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیچیتسازشایان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیحاجیاسفندیارییگانه
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انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیحبیبزادهاردبیلیپریسا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیحسنیشاماسبیشهناز

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیحسنیفاخرنسترن

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیخانزادهمینا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیخرمیمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیذبیحیالهام

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیساعیشبنم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیسقراطیعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیشعباننژادکلیدسرعاطفه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیشکریشکوفه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیشهیدیحامی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیعظیمیدرسا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیعلیاکبریپوریا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیعیسیبیکیاردهاعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیفراتینژادفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیفعالدامنجانیزینب

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیقاطععاطفه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیقربانیتارا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیقطبیسیدمرتضیعلیرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیقنبریالهام

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیکاظمپورنسترن

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیکریمپورعطری

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیگورانیسحر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیماستریفراهانیمحمدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیمحققدولتآبادینوژن

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیمحمدپوراکبرآبادامیرمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیمهآبادیسمیرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمینادریشقایق

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینیتربیتبدنیگرافیک-کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیهاشمیگیالردیمنا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیامینیسوگند

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیآسیابیمرضیه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیبهفرآیدا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیبیاتشیرین

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیخدامیملیکا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیرضاییسمانه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیرفیعیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیروزبهانیستاره

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیساالرکیاعلیرضا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیسلگیباربد

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیشمسکبیرقزوینیمروارید

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیطالبزادهپارسا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیظفریپریسا
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انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیمحمدیمرضیه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیمهدویفردریحانه

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمینادریاسفرجانیهورمزد

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمینوریاندرمشکانلوامیر

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیعکاسی_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیهمتیشکیبا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیگرافیک_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیاردستانیقلعهحمیده

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیگرافیک_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیتاجبخشالبرز

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیگرافیک_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیجواهریمحمدصدرا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیگرافیک_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیزمانیجهرودیمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیگرافیک_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیصفاییجمساحل

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیگرافیک_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیعباسیامیرعطا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیگرافیک_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیغالمعلیعرشیا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیگرافیک_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیکاظمیشیرین

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیگرافیک_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیمیرزاخالقسحر

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیگرافیک_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمیندرخانیبهاره

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیگرافیک_کاردانیحرفهایهنرهایتجسمینصرتیانپویان

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیروابطعمومیاحمدیگروهمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2810:0011:00پنجشنبهلیالسرتیپیتربیتبدنیکاردانیروابطعمومیجعفریحصارلوسمیه

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمیتربیتبدنیکاردانیروابطعمومیرمزیحمیدرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریابراهیمیپریا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریابوالفتحیابراهیم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریاحمدینیافرزاد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریاسکندریفائزه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریاسمیحسام

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریاکبریپندار

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریامانیافسانه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریانصاریسمیرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریایمانیعباس

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریآهنچیفاطمهالسادات

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریبابالودنیا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریبابائیسبحان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریبخشیمیترا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریبصامتبارساراسادات

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریتدینایرج

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریترابیانشایان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریتردهسیاوش

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریتسلیمیریحانه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریتفکریدرسا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریتوانگررنجبرریحانه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریتوکلساریقیهآیالر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریجابریمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریجعفریامین
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سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریجعفریسیدعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریحقیقیحانیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریحنیفیفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریخیرخواهرامتین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریدستانیملیکا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریدودانگیحمیدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریرحیمیدانیال

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریرزمشعارهانیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریرضائیاینچهشهبازفائزه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریرفیعیجاویدسحر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریرکنیحمیدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریروشنحمید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریزرینقلمبیتا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریزنجانیدیبا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریساکیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریسعیدیخواهحمیدرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریسلطانمحمدیکیمیا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریسلطانعلیعلیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریسلیمینجفابادسعید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریشکریمقدممهران

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریشیخعلیزادهالهام

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریصرافایمان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریصوریغیاثوندرسول

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریفراهانیاصلمریم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریفرشتهحکمتسامان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریفکورینیامریم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریکرمانیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریکشاورزیوفسیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریگودرزیرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریلشکرینژادپرستو

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریلطفیهدیه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریمجیدیبهزاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریمحبیکامیار

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریمحسنیامینمریم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریمحمدخانیسجاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریمحمدزادهشهیرمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریمحمودیانطه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریمرادیتارا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریمرزیسجاد

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریمالمحمدمهدیحسین

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریمهدویسعیدیسیدشهابالدین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریموسویقهفرخیمائده
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1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگرینورالهپوربهنامیمرتضی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگریوکیلیقاهانیعماد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایبازیگرییزدانبخشمسعود

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیابنالرسولسیدامیر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیابوالحسنیمهرداد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیاردالنیزیبا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیامینیدارتبریزیفریبا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیایجادینیلوفرسادات

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیآقارفیعیشهروز

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیباباشاوردیمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیباریکانیمحمدجواد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیبختیارناصر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیبشیریمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیپاریاوعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیتفنگسازاناشکان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیحاجیپروانهمحمدمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیحمزهنژادحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیخانیامین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیخدیویخوشمهرکامران

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیخوشحالشیرازمصطفی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیدامغانیآرزو

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیدلیربوسجیننیلوفر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیرابطیمحمود

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیرحمتییامچیابوالفضل

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیرحیمیمحمدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیرمضانیسعید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیزارعیعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیشایعزادهطرهعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیصالحینرگس

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیصفرنژادمحمد

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیصمدیسیدامیر

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیطاهریزادهپگاه

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیعابدینزادهاندرابینادر

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیعزیزپورجوبنیستاره

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیعزیزخانیلیال

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیعزیزیفردنیلوفر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیعلیگلیرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیعلیمحمدیسحر

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیفرامرزیمریم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیفضلییعقوب

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیقدرتیفرمحسن

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیمتولیانسیدیروشن
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سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیمحمدجواهریحسن

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیمحمدیشیخشبانیسیدداود

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیمقدسیفراهانیسیدمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیملکیتازرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومیمنصوریشاکرجعفر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومینیکخواهمحمدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشاموررسانه-کارشناسیحرفهایروابطعمومییونسیمحمدرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینماآهنگرفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینماپیرجمالینیسیانیحسامالدین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینماجباریمریم

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینماجمالآبادیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینماحضوریروُیا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینماحیدریهلیا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینمادشتیزادهزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینمادیزجیانالهام

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینمارادمنشسجاد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینمازالنیاز

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینماصفریمحمدمسعود

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینماطباطبائیسیدمحمدحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینمافاطمیسیدهباران

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینمافضلعلیکاظمیشهابالدین

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینمافیاضمحرمیمهران

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینماکریمیزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینماکریمیانسبا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشتدوینفیلم-کارشناسیحرفهایسینمامحمدیانامیرحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماابراهیمیمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمااجلیامیرحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمااحمدیبهبهانیمیثم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمااسدیمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماافضلمقدمنگین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمااکسیرتهمینه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماامیدیاحسان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماامیریروزبه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمااورعیغالمیحمیدرضا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماایوبینژادفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماآقازادهآیدین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمابروشکیمجتبی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمابیگیپورسجاد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماپورامیدیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماتوکلیطرقیپرند

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماجعفریسیدمحمدصادق

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماجاللیانسعید
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انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماجمشیدیدرسا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماجهانبخشمحمدحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماجوانمردشقایق

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماحجیزادهگراخکمصطفی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماحسنیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماحسینیکاشانیفاطمهسادات

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماحیدرینیامحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماخدابندهمرتضی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماخسروآبادیافشین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماخسرویمجتبی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماداورزنیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمادیدهدارحامد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمارحیمپورطهرانهومن

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمارضانسبسارا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمارضائیامیر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماروانبخشحبیبآبادیمتین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمازارعنگار

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمازارعسرویمهری

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمازهرهوندصالحه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماسعادتسعید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماسلیمانیشاهین

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماسهرابیصادق

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماسورینیلوفر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماسیدیفرشهروز

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماشادروزمحسن

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماشریفیعلیائیعلیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماشریفیعلیائیمحمدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماشریفیانیزدان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماشعبانینادرجالل

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماشیروانیانمانداناسادات

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماصفریمقدمفاطمه

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماصیمریمعین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماطرفائیجزیعلیرضا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماعباسزادهامیربیگیحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماعباسیشیرین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماعبدالهیعقوب

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماعبدیکلیکسری

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماعلیرحیمیحمیدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمافرهادیشوربالغیپوریا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماقاسمیحسام

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماقاسمیمقدماحمدرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماقربانیارغوان
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سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماقیاسیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماکریمیساسان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماکریمیشهروز

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماکزازیگودرزیمصطفی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماگرسوئیسیدهادی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمامحمدیمحمدرضا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمامددینرنلیقیمسعود

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمامرزیفهیمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمامشهدیطناز

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمامشیریتفرشیفرهاد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمامقدممریم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمامقیمیسیدمحمدجواد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماملکیعلیائیمحمود

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماموسویخمسهءسیدباربد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمانجفیصدیقه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمانظریزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2911:0012:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمانقویپریسا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0611:0012:00جمعهنویداسدی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینمانکومنشفرددارا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی-کارشناسیحرفهایسینماهوشیاریحسین

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی_کارشناسیحرفهایسینمااختباریایمان

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی_کارشناسیحرفهایسینمابیگوندمحمدرضا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی_کارشناسیحرفهایسینماحمیدیفرمصطفی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی_کارشناسیحرفهایسینمادرمنکیفراهانیپوریا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی_کارشناسیحرفهایسینمارجبیحمید

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی_کارشناسیحرفهایسینماسمواتیپوریا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی_کارشناسیحرفهایسینماسیدیگیلوانسیدمحمدرضا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی_کارشناسیحرفهایسینماشاهیمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارگردانی_کارشناسیحرفهایسینماعینعلیاردستانیمرضیه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارگردانی_کارشناسیحرفهایسینمامرندیفاروجیمرجان

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارگردانی_کارشناسیحرفهایسینمانجارمریم

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2817:0018:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارگردانی_کارشناسیحرفهایسینمانصیریامیر

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارگردانی_کارشناسیحرفهایسینمانعمتنژادعالیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیابراهیمیمبینا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیاژدریشایان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیاسماعیلزادهمحمدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیافراختهمحمدمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیاکبرحسینیمهدیس

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیامجدینیافاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیجاللیفؤاد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیجنیدیجعفریزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیچوپانستاره

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیحسینپورمهناز
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انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیخسرویمریم

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیخلجتیموریزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیداوریمنزهآیدا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیدباغتفرشیغزال

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیدلگشاخادرزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیرسولیفرشته

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیرنجبرامید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیروانسوزغزاله

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیزمانیعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیساالرمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیسلطانیسمیر

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیشفقتفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیصالحیمحیا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیعبادییزنآبادمروارید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیعلیصفائی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیعلیمیرزابلوچفرهاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیعلیرضانورامیرعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیعیدینیریپریسا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیغریبیزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیغنیانسارا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیفیاضیواثقیآوا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیفیضآبادیصبا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیکاشفیسارا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیکنگرانیمریم

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیگلناریسهزابیسروناز

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیمجاوریشیدا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیمحمودیفرسیدهماندانا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیهراتیمونا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسیوالیزادهشیرازیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسییارخلجیمرضیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشتبلیغات-کارشناسیحرفهایعکاسییاورخانیمحیا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیاردستانیزینب

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیاردالنیمائده

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیاشراقیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیالهیاریجاللیغزل

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیامیرصادقینوید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیاوزرودیعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیایزدیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیباغچهاجیبیشهسحر

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیپوراکبریفومنیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیپوستپردازسارا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیجاللیکوشکیارزو
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انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیحاجیانزهره

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیحسنیبیتا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیحالجاعتمادینیلوفر

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیرضائیمینا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیرفیعیشکوفه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیروشنیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیفتحینژادزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیکلهریصدف

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیلطفیهانیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیماکوئییکانهمعصومه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیمحزونساحل

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیمحمدخانیپریناز

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیمحمدیپرستو

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیمحمودیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیمنصوررومینا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشمدوپوشاک-کارشناسیحرفهایعکاسیمومیوندفاطمه

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشتبلیغات_کارشناسیحرفهایعکاسیخلیلیانپوریا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشمدوپوشاک_کارشناسیحرفهایعکاسیحسینیسمانهسادات

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکاسکندریمنا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکاسماعیلیفخرنگین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکالهوردیامیرمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکبستانچینسرین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکتمیمیمریم

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکجانپریانالهه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکجالدتیزینتسادات

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکخلیلیهانیه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکرفعتدلیوندوحید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکسهیلیفرزانه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکشهنوازیپرستو

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکشوندینگین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکطوسیصبا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکعبداللهیمهرنوش

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکعربفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکعلیحسینیپگاه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکفیضآبادیفراهانیمحدثه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکقربانعلیپورمحمدرضا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکقرهخانیسنجانیعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکمهدیانسیدجواد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکمیرجانیمرجان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکمیرجانیمهسا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکندیمیسیارمریم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکنصرالهمحمدمهدی
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سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکنعمتیآرمان

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشپوسترونشانه-کارشناسیحرفهایگرافیکنوریفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمابراهیمیکچیسارا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریماسمعیلیمریم

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمآرانیحصاریحورا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمآقایاریکبری

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمبیگلرینادرسمیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمجعفردوختسارا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمحسنزادهمریم

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمخزائیزینب

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمدرویشیمهسا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمصدرفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمطهوریکوثر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمعبدیشیجانینیما

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمعلیپورنایبیمهدیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمعلیزادهغریبمانا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمقاریفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمقبادینازنین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمقربانیمریم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمکریمیحبیب

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمگلنوشفرانک

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریممایلیمریم

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریممستندیالهه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشچهرهپردازی-کارشناسیحرفهایگریمهاشمیصفائیسیدهفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشچهرهپردازی_کارشناسیحرفهایگریمادیبزادههستی

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشچهرهپردازی_کارشناسیحرفهایگریمباقرییاسمن

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشچهرهپردازی_کارشناسیحرفهایگریمعزیزیدنیا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشچهرهپردازی_کارشناسیحرفهایگریممحمودزادهمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیاسمعیلیمریم

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیالحسینیمهدیهسادات

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیانگورانیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیآفتابیعسل

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیباقریامیرمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیثابتیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیجلیلوندفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیجهانشیرهانیه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیحجتیمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیحسنزادهمحسن

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیحنیفیسهیال

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیحیدرینسبفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیخادمینیره

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیخزائیمیالد
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انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیدریائیسیما

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیرهکویحدیث

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیزاوریلیال

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیزیدیجواد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیزیدیسپیده

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیشفیعیثابتسوگند

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیصادقیشهال

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیصالحپانتها

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیصفرپورباالجورشریساناز

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیصمدیآذرمریم

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیعباسآذرلیال

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیعبدیعاطفه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیعمرائیفرناز

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیفاضلافضلمحمدامین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیقرانیشیما

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیکربالئیحسیننفریپرستو

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیکریمینژادزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیکمائیهرمزیانسپیده

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیگلمحمدیعاطفه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیگلیمریم

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیگودرزیفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیمحبیانفرشته

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیمریانجیپریسا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیمظاهریانفرزاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیملکنیاعماد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیمیرزائینیما

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیمیقانییاسمن

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسینیکنفسابربکوپریسا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسیهمتیصبا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشکارشناسیحرفهایمترجمیهمزمانانگلیسییزدانیحسینآبادیزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگیپیرانسوالزینب

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگیخسرویحکیمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگیمحمدیمحمود

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگیمقنیافاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشبرنامهریزیفرهنگی-کارشناسیحرفهایمدیریتامورفرهنگینیکروشمهشید

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیچاکرخیاسر

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیخورزنیرومینا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیریاحیرقیه

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیشکرریزعلی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیعلیمحمدیامیرمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیفیروزیعاطفه

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیقنواتیحجت
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انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیکامیابزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیموسویسیدهسحر

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیتقیپوربهنام

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیحسینیسیاتکیآرزو

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیخلخالیمیترا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیصاحبکرمحمید

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیصدوقیشیوا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیقانونیپریسا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیمیرضیائیمسعود

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیناصریهانیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیاباذرییلدا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیابراهیمیمهدی

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیابوابیسیدمحمدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیاحمدیامیرمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیاحمدیبختیاریغزاله

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیاربابیرژین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیازوجیحمید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیاسالمیکیانوش

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیاسماعیلیسعید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیامامیامیرساالر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیامینیانعرفان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیآرینفررحیم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیآزادیمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیبراتعلیمحمدصالح

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیپاشازادهمحسن

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیپژوممرتضی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیپورفوالدیارانلویبزرگمحمدحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیثمرهطاهرینسبسیداحسان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیجعفرزادهتوچائیآرمان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیجمشیدیانثالثثمین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیجهانبینشالکوهیمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیحاجیقدیرزادهمعصومه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیحسنیمحمدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیخالقیعباس

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیخلفیحمیدرضا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیخلیلییلدا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیدریسیدعرفان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیرحیمیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیرسولیدانیال

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیروحاللهیعلیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیزودیطاهر

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیزینعلیامین
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سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیساالریفرهاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیسلسبیلیفرزان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیسلیمانیپورکسری

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیسهرابیسینا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیسیدانسیدمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیشجاعپورمهران

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیشجاعیسجاد

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیشریعتمهشادسادات

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیشفیعیانفرزانه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیشهبازیبیمثلساحل

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیشهروئیمازیار

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیشیخاالسالمیسرافراز

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیشیخیتینا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیصالحیکیوان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیصدیقیاناحسان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیظهیرالدینیسیدسعید

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیعبدالوهابمحمدمعین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیعبدلیاصغر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیعزیزمحمدیمحمد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیعسکریفهیمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیفداکاردیزکوهیبهنام

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیفرضیعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیکریزانیمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیکلیونددلآرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیگرجیحسنزادهرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمالکیامیرحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمباشرامینیبنیامین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمحمدیمحمدمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمحمودیانکیان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمرتضویمریمسادات

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمزارعیزادهامیرحسین

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمطیعیانمجید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمعزپورمقدممتین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیملکیمحمدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیموسیپورسهدهیعلیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمولیانیمسعود

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمؤمنیمعین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقینصیریمیالد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقینورسبحان

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیواحدیالهام

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیورکیانینوید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقییاراحمدیمحمد



مکانساعتپایانساعتشروعجلسهسومجلسهدومجلسهاولروزبرگزاریناممدرسنامدرسرشتهنامخانوادگینام

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشآهنگسازیایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقییونسیسجاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیابطحیخوزانیسیدسپهر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیاشراقحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیاعتمادعلیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیافضلیعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیافضلیمریم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیانگشتهامیر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیاوجانیمحسن

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیایروانیانعارفهسادات

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیآریانیاماریه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیبصراویسروش

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیپالیزبانستاره

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیپدرامفاطمه

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیترازیسجاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیتوحیدوندحسین

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیجعفریآناهیتا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیجمشیدیانقلعهشاهیتهمینه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیحسنیباریکرسفیسیماسادات

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیحسینزادهصبا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیحیدرپورخانقاهآذر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیخرمعباس

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیخلجاسعدیفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیخواجهمیریکاسبمحمدعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیربیعیمژده

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیرضائیسیدحسامالدین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیرضائیفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیزمانزادهآرمین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیسلمانپورسهیدانیال

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیسلمانیروزبه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیسلیمیبهزاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیسنجریدانیال

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیسیروسیسهیال

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیصادقیعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیصادقیآزادکاوه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیصادقیباویلسفالئیعلیرضا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیصالحیعطیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیعقیلیآناهیتا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیعلیمرادیجزیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیفرهادکیائیمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیقنبریعدیویشهرزاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیکرمیعلیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیکروندیاناحسان
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سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیکیانیانبوهیمجتبی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیکیانیانبوهیمرتضی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیگرایلوآرمین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیگشانیمحمدعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمحمدعلیزادهنامداراحسان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمحمدیاحسان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمحمدیواالشاهین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمحمودیرسول

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمعقولیانمقدمبهاره

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمعمارسبحان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمهرابیانبردرصبورا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیموسیپورحسن

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیمیرشکارمقدمشهرضابهنام

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیهنرجوآناهیتا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیهیجانیزادگانطاها

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقیوطنیآزاده

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازایرانی-کارشناسیحرفهایموسیقییارهپورعلی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیاتوئیمنیژه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیاشرفیعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیاصغرزادهعادل

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیافشارکامبیز

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیاکبریزهرا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیاکبریجوکاراحسان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیامیدیغربیعاطفه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیآتشکمونا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیآذریتبارشیما

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیآرکیانوانا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیبابائیانبیدگلیثمین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیبرگبیدیگشتیاشکان

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیبهاریمهراد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیبیگدلیحمید

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیپارساییسارا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیپورسعیدمونا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیپورطباطبائیمهنازسادات

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیپورمندمحسن

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیپیرزادهرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیترابیعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیتوپجیفرشاد

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیجوکارزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیحاجیحیدریکیمیا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیحاجیمالحسینیزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیحامدسپاسیهستی
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انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیحبیبیحانیه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیحسینیسیدمجتبی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیحقیقتطلبمهتاب

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیخدائیپویا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیخرسندنیاعلیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیدیدهباننریمان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیرجائیدهکردیگلرخ

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیرجبیپورشیرکوهیحامد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیرحمتیدیوشلیامیرحسین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیرضاییعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیزارعیحمیدرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیزبدهبهمن

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیساداترضویعطیهسادات

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیسالمسیدمحمدمهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیسپهرمنشهادی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیسرایسرورعرفانهسادات

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیسالمتجومهدی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیشانقیبهرام

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیشریفیپورسحر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیشکریحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیشکوریشکریه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیشمیرانیمهدی

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیشهریاریفرشانیا

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیشهنازیهومن

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیشهیدیانسیدحسن

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیشیرانیبیدآبادیفرشاد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیصارمصفاریسعید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیصدقیفرداد

1پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2818:0019:00پنجشنبهمیالدرحیمی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیصدیقیخویدکیامیرحسین

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیصفاریعطیه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیطایفهمریم

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیعباسیالهام

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیغالمرضاییپورکرمانیحلیمه

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیفاخرآتوسا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیقاسمیحامدعلی

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیقدرتیمیثم

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیقلیپورارجستانعلیرضا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیکاوهسعید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیکریمیکامیار

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیکریمیتکلوزهرا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیکشاورزیانفاطمه

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیکفاشطهرانیمهیار



مکانساعتپایانساعتشروعجلسهسومجلسهدومجلسهاولروزبرگزاریناممدرسنامدرسرشتهنامخانوادگینام

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیکمالیعادله

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیمحمدتاجنسلبنابمائده

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیمدنیقمصریسعید

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیمرتضویمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیملکلیمحمد

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیمنصوریابوالفضل

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیمهدیپورشاملوسحر

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیمؤمنثانیعلیاصغر

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقینادریسارا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیناصریفرصبا

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقینخعیسارینا

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقینوینامین

سالنشهدایدانشجو1398/09/151398/09/221398/10/0612:0013:00جمعهنویداسدی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیهاتفشایان

انتظامی3پالتو1398/09/151398/09/221398/09/2912:0013:00جمعهلیلیحسینی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیهاشمزادهوصال

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیواصلیسیدهفاطمه

انتظامی3پالتو1398/09/141398/09/211398/09/2811:0012:00پنجشنبهلیالسرتیپی1ورزشنوازندگیسازکالسیک-کارشناسیحرفهایموسیقیولیخانیسامانیپگاه


