
ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/119:00مهرانفیروزبخت262کارورزیزینلینوید97238054170167فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/119:00مهرانفیروزبخت262کارورزیگلچیناحمدرضا97238054170292فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/119:00مهرانفیروزبخت262کارورزیمحمودیرضا97238054170312فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/119:00مهرانفیروزبخت262کارورزیمبینی کشهمحمدهادی98138054170452فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/119:00مهرانفیروزبخت262کارورزیاحمدی فبیل سرامهدیه98138054170591فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/119:00مهرانفیروزبخت262کارورزیعمادینمحمدرضا98238054170159فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/119:00مهرانفیروزبخت262کارورزینجات ثابتعلیرضا97138054170404فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/169:00داودخلیلی2141کارورزیرزمیمعصومه97238054190136تبلیغات-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/169:00داودخلیلی2141کارورزیرمضان زاده برکیزهرا97238054190140تبلیغات-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/169:00داودخلیلی2141کارورزیروهیساالر97238054190145تبلیغات-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/169:00داودخلیلی2141کارورزیجاللیفؤاد98138054190143تبلیغات-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/169:00داودخلیلی2141کارورزیداوری منزهآیدا98138054190208تبلیغات-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/169:00داودخلیلی2141کارورزیدباغ تفرشیغزال98138054190209تبلیغات-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/169:00داودخلیلی2141کارورزیساالرمحمد98138054190274تبلیغات-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/169:00داودخلیلی2141کارورزیگلناری سهزابیسروناز98138054190462تبلیغات-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/169:00داودخلیلی2141کارورزیمحمودی فرسیده ماندانا98138054190501تبلیغات-کارشناسی حرفه ای عکاسی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/169:00داودخلیلی2141کارورزیخلیلیانپوریا98138054190618تبلیغات-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/169:00داودخلیلی2141کارورزیصدیقیسبا98238054190124تبلیغات-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/169:00داودخلیلی2141کارورزیعالی پورمرغملکیغالمرضا98238054190133تبلیغات-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/169:00داودخلیلی2999کارورزیآمرئیفاطمه97238054190009تبلیغات-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/169:00داودخلیلی2999کارورزیسعیدی خواهحمیدرضا98138054190280کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/169:00داودخلیلی2999کارورزیعبداللهیمهرنوش98138054190368پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/169:00ملکوتیمسعود2999کارورزیمحمودیانطه98138054190503کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیحدادیسارا98138054170137کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیحسین پوررسول98138054170144کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیحسین دخت حمید آبادمحمدرضا98138054170145کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیخسرویهدیه98138054170180کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیصادقیانشکیال98138054170319کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیصالحی سیاه اسطلخیکوثر98138054170322کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیصفریصدف98138054170328کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیعباسی شیرازیمجتبی98138054170346کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیغفوریفاطمه98138054170374کاردانی حرفه ای بازیگری



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیغالمی کذرجیمهدی98138054170376کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیکبیری اصفهانیسینا98138054170420کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیمرادی برزگرزادهحسین98138054170483کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیمنصوریمحمدمهدی98138054170510کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیمیراحمدی جعفرآبادیزهرا98138054170527کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00پویانپیوسته243کارورزیحق نظریشقایق98138054170157کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1110:00غالمرضامحمدقاسمی258کارورزیتفکریفوأد97238054170078تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00غالمرضامحمدقاسمی258کارورزیعزیزالهیمحمدحسین98138054170354تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00غالمرضامحمدقاسمی258کارورزیغزازانیسحر98138054170372تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00غالمرضامحمدقاسمی258کارورزییقین علیفاطمه98138054170584تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00غالمرضامحمدقاسمی258کارورزیجوکارامیرحسین98238054170059تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00غالمرضامحمدقاسمی160کارورزیرضوانیسیدمحمدسعید99138054170215تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00غالمرضامحمدقاسمی160کارورزیعطائی اندزقیپویا99138054170330تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00غالمرضامحمدقاسمی161کارورزیملکی نژادرضا97238054170330فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00محمدرضاگل بهار1128کارورزیپیرجمالی نیسیانیحسام الدین98138054190115تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00محمدرضاگل بهار1128کارورزیاکبریاحمد98238054190020تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما
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1400/05/1110:00محمدرضاگل بهار1128کارورزیتعالیزهرا98238054190049تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00محمدرضاگل بهار1128کارورزیحقگومحمدمهدی98238054190068تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00محمدرضاگل بهار1128کارورزیزاهدی الوندیوحیده98238054190101تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00محمدرضاگل بهار1128کارورزیسلیم خانییاسمن98238054190109تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00محمدرضاگل بهار1128کارورزیعباسیان قزلقیهراهله98238054190136تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00محمدرضاگل بهار1128کارورزیمهدویمحمدمهدی98238054190192تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00محمدرضاگل بهار1128کارورزیسرابیفاطمه99138054190201تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00محمدرضاگل بهار1128کارورزیایران نژاداجرلو                 سولماز                        99238054190028تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00محمدرضاگل بهار1128کارورزیپیله جائیغزاله                         99238054190051تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1110:00محمدرضاگل بهار1128کارورزیحشمتیزینب                          99238054190071تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزیموالئیریحانه97238054170341کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزینوروزی شهرستانیآرمان97238054170367کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزیجانکی زادهپرستو98138054170097کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزیشریعتیمائده98138054170292کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزیغفوریفاطمه98138054170374کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزیمبرهن بارکوسرائیفاطمه98138054170451کاردانی حرفه ای بازیگری
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1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزیمحمدزاده صدیقعلیرضا98138054170463کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزیمحمودیداریوش98138054170473کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزینقی لوبنیامین98138054170555کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزییوسف امندانیمهدی98138054170586کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزیدالوریمهشید98138054170652کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزیجعفری پنجیروزبه98238054170054کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزیصمیمیسینا99138054170298کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی147کارورزیعبادیبهنام99138054170314کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیتاری ویردیعلی اصغر97238054170075کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیمیردشتیامیرحسین98138054170529کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیخوبانزهرا98138054170648کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیابراهیم زاده چوبریفرزاد98238054170001کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیاحدی نژادافسانه98238054170005کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیآقاجانیشراره98238054170020کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیرحیمیجواد98238054170101کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیامینیمریم99138054170052کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی
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1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیبهاریرضا99138054170082کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیموسوی نیگجهسیدمحمد99138054170466کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیاسماعیلینگین99238054170009کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیدشتی ابربکوهامیر99238054170068کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیرستمی همایونساحل99238054170075کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیرضائی زارعمهدی99238054170078کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00محمدرضاحاج مالعلی165کارورزیمیرعظیمیمیرحامد99238054170164کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1210:00کاوهجودت191کارورزینیک پندارفربد98138054170564نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00کاوهجودت191کارورزیقریشیفاطمه سادات98138054170714نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00کاوهجودت191کارورزیخروتیصبا98238054170086نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00کاوهجودت191کارورزیاله یاری پرینیما99138054170047نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00کاوهجودت191کارورزیباقرزادهامیرحسین99138054170065نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00کاوهجودت191کارورزیمحمدیسجاد99138054170425نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00کاوهجودت191کارورزیمهری نمینمحمد99138054170471نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیبابائی عزیزکندینرگس98138054170043گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیجعفریماهرخ98138054170103گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی
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1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیجواهری تکسهیل98138054170124گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیحاجی اسفندیارییگانه98138054170133گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیحسنی شام اسبیشهناز98138054170141گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیقطبی سیدمرتضیعلیرضا98138054170403گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیمحقق دولت آبادینوژن98138054170460گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیاردستانی قلعهحمیده98138054170594گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیجباریزینب98138054170624گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیزمانی جهرودیمحمد98138054170671گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیکاظمیشیرین98138054170718گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیاسدی حاجی خلیلوزینب98238054170014گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیپوراکبرزهرا98238054170046گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزیعباس پورگیلدهفاطمه98238054170142گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00نازنینامامی العریضی2111کارورزییونسینگار98238054170236گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1210:00کاوهجودت1126کارورزیسنگین نژادمحدثه98138054170278کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1210:00کاوهجودت1126کارورزیادبیکیانا98138054170593کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1210:00کاوهجودت1126کارورزیبی باکدرسا99138054170086کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1210:00کاوهجودت1126کارورزیپیرمحمودیپریا99138054170101کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1210:00بهرامبهبهانی1126کارورزیچالجورمهتاب99138054170140کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1210:00کاوهجودت1126کارورزیخرسندقشالقیعلیرضا99238054170061کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1210:00مهدیمحمدی2152کارورزیابراهیمی کچیسارا98138054190004چهره پردازی-کارشناسی حرفه ای گریم

1400/05/1210:00مهدیمحمدی2152کارورزیآقایاریکبری98138054190048چهره پردازی-کارشناسی حرفه ای گریم

1400/05/1210:00مهدیمحمدی2152کارورزیبیگلری نادرسمیه98138054190101چهره پردازی-کارشناسی حرفه ای گریم

1400/05/1210:00مهدیمحمدی2152کارورزیحسن زادهمریم98138054190164چهره پردازی-کارشناسی حرفه ای گریم

1400/05/1210:00مهدیمحمدی2152کارورزیخزائیزینب98138054190193چهره پردازی-کارشناسی حرفه ای گریم

1400/05/1210:00مهدیمحمدی2152کارورزیدرویشیمهسا98138054190210چهره پردازی-کارشناسی حرفه ای گریم

1400/05/1210:00مهدیمحمدی2152کارورزیطهوریکوثر98138054190356چهره پردازی-کارشناسی حرفه ای گریم

1400/05/1210:00مهدیمحمدی2152کارورزیعلی پورنایبیمهدیه98138054190381چهره پردازی-کارشناسی حرفه ای گریم

1400/05/1210:00مهدیمحمدی2152کارورزیعلیزاده غریبمانا98138054190385چهره پردازی-کارشناسی حرفه ای گریم

1400/05/1210:00مهدیمحمدی2152کارورزیمایلیمریم98138054190475چهره پردازی-کارشناسی حرفه ای گریم

1400/05/1210:00مهدیمحمدی2152کارورزیهاشمی صفائیسیده فاطمه98138054190583چهره پردازی-کارشناسی حرفه ای گریم

1400/05/1210:00مهدیمحمدی2152کارورزیادیبزادههستی98138054190602چهره پردازی-کارشناسی حرفه ای گریم

1400/05/1210:00مهدیمحمدی2152کارورزیباقرییاسمن98138054190606چهره پردازی-کارشناسی حرفه ای گریم



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزیاسودیعلی99138054190025آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزیامیدزهرا99138054190041آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزیبختیاری هفت لنگعلی99138054190059آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزیجواهری طهرانیمعین99138054190106آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزیسعیدی رادمرتضی99138054190207آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزیعربی نرهمحمد99138054190263آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزیعزیزیکیمیا99138054190266آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزیعطارکاشانیپانیذ99138054190271آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزیفریدونیاسماء99138054190295آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزیقوی مذهب شوشتریعلیرضا99138054190313آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزیکریمیرویا99138054190323آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزیمقدسیفرهاد99138054190372آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزیمهرورزانفرهنگ99138054190389آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزینبوی چاشمیسیدجالل الدین99138054190399آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00هادیرحمانی1161کارورزییاسائی مهرجردییاسمن99138054190433آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1210:00کاوهجودت2182کارورزیفاضلیسروش96238054170251کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1210:00کاوهجودت2182کارورزیبیک زادهمهدیه97238054170064کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1210:00کاوهجودت2182کارورزیحقانیمحسن98138054170158کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1210:00کاوهجودت2182کارورزیسیاح پورسیاووش98138054170282کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1210:00کاوهجودت2182کارورزیمیراثیسینا98138054170526کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1210:00کاوهجودت2182کارورزیکریمیتینا98138054170726کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزیعلیائیایمان98138054170365کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزیشجاعیماهان98238054170125کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزیآبادیانویدا99138054170002کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزیخضریفاطمه سادات99138054170179کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزیرحیمی پورانارکیکیمیا99138054170206کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزیشوقیصدرا99138054170271کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزیفرقانی آرانیگلنوش99138054170359کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزیکهرنگیفرناز99138054170402کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزیگلدارکیمیا99138054170407کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزیمحمودیسیده ریحانه99138054170429کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزیمرتضوی مقدمسپهر99138054170434کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزیمشایخحنانه99138054170440کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزینوری نژادسارا99138054170498کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزیوفائیساینا99138054170508کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00منصورحقی199کارورزییاوریمحمدمهدی99138054170520کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیملکیکورش98138054170502کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیرضازاده اسالمسامان98138054170658کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیاکوانکورش98238054170022کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیاشتیاقیامیرحسین99138054170032کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیقاسمیعلی99138054170369کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیگرزیمصطفی99138054170405کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیاشدریمهدیس99238054170010کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیرنجبرانهلیا99238054170079کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیزندیهفرناز99238054170083کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیصفری چوالبییگانه99238054170101کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیعباسی نژادمحمدرضا99238054170109کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیعظیمی نصرآبادسیدامیرحسام99238054170116کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیمعینی نژادآروین99238054170156کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیمیرزائیمریم99238054170162کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00عباسفتحی1102کارورزیهاشمی رهقیسیده سارا99238054170178کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:00محمودمجیب حق قدم1107کارورزینصراللهیزهرا98138054170546عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1310:00محمودمجیب حق قدم1107کارورزیهمتیشکیبا98138054170762عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1310:00محمودمجیب حق قدم1107کارورزیال داودیفریبا99138054170045عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1310:00محمودمجیب حق قدم1107کارورزیخدیویخدیجه99138054170175عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1310:00محمودمجیب حق قدم1107کارورزیخزائیالیاس99138054170177عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1310:00محمودمجیب حق قدم1107کارورزیخسرویمائده99138054170178عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1310:00محمودمجیب حق قدم1108کارورزیفتحی فریمانیمرسده98238054170167عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1310:00محمودمجیب حق قدم1108کارورزیفندرسکینازنین99138077170065عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1310:00فاطمهسرلک2116کارورزیامانیافسانه98138054190058کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:00فاطمهسرلک2116کارورزیانصاریسمیرا98138054190068کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:00فاطمهسرلک2116کارورزیبخشیمیترا98138054190087کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:00فاطمهسرلک2116کارورزیجعفریسیدعلی98138054190136کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:00فاطمهسرلک2116کارورزیجوادیمحمد98138054190152کارشناسی حرفه ای بازیگری



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1310:00فاطمهسرلک2116کارورزیحقیقیحانیه98138054190174کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:00فاطمهسرلک2116کارورزیخدامرادیفاطمه98138054190190کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:00فاطمهسرلک2116کارورزیزرین قلمبیتا98138054190262کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:00فاطمهسرلک2116کارورزیسلطان محمدیکیمیا98138054190283کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:00فاطمهسرلک2116کارورزیمحمدزاده شهیرمحمد98138054190487کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:00فاطمهسرلک2116کارورزیبدلیلیال98238054190034کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:00محمودمجیب حق قدم1126کارورزیسیبیمهدی98138054170283عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1310:00علیرزاقی1135کارورزیعباس زاده امیربیگیحسین98138054190362کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1310:00علیرزاقی1135کارورزیقربانیارغوان98138054190418کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1310:00علیرزاقی1135کارورزیفدویخشایار98238054190151کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1310:00علیرزاقی1135کارورزیافتادهملیکا99138054190027کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1310:00علیرزاقی1135کارورزیاقبال خوبکرم99138054190036کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1310:00علیرزاقی1135کارورزیایرانی نژادمقدمصدف99138054190048کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1310:00علیرزاقی1135کارورزیخضرائیبابک99138054190141کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1310:00علیرزاقی1135کارورزیزلف خانیمحمدمهدی99138054190194کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1310:00علیرزاقی1135کارورزیاستکی اورگانی تورج99238054190011کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1310:00علیرزاقی1135کارورزیبقائی صائین          فرشید99238054190039کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1310:00علیرزاقی1135کارورزیمحمدطائمهمحمود99238054190177کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1410:00آزادهطاعتی154کارورزیلطفی نهرخلجیابراهیم98138054170446کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1410:00آزادهطاعتی154کارورزیفهیمحامد98138054170711کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1410:00آزادهطاعتی154کارورزیخجسته فرمبینا98238054170084کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1410:00آزادهطاعتی154کارورزیاصالنی اشتهاردیصدیقه99138054170036کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1410:00آزادهطاعتی154کارورزیسجدهصغری99138054170235کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1410:00آزادهطاعتی154کارورزیصادقیانطناز99138054170299کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1410:00آزادهطاعتی154کارورزیعزیزیپریسا99138054170325کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1410:00آزادهطاعتی154کارورزیمقدم فرمجید99138054170454کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1410:00آزادهطاعتی154کارورزینوریهانیه99138054170496کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1410:00محمدگیتی181کارورزیمحمودیمهدیه99238054170150آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1410:00محمدگیتی1126کارورزیباقریآرمان98238054170035آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1410:00محمدگیتی1126کارورزیمهدویزهرا99238054170160آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزیپسندیده کارعلی98238054190042آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزیحسینیمحمدرضا98238054190066آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزیسیارمهرنوش98238054190113آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزیطبیب زاده انوریحسن98238054190130آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزیکایدیمژگان98238054190162آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزیاحمدی پورحسین99138054190012آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزیانوریفرهاد99138054190045آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزیپورحسن نژادکیمیا99138054190078آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزیسروری کرج آباداعظم99138054190202آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزیسمیعییاسر99138054190214آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزیصدردادرسعلیرضا99138054190238آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزیمجیدیمهسا99138054190342آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزینیلی بخشحسین99138054190418آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00سید شاهینمحسنی1160کارورزیوفائیانامیر99138054190424آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزیامیدی غربیعاطفه98138054190062نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزیطایفهمریم98138054190352نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزیبیاتامیرحسین98238054190040نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزیتابشامیررضا98238054190045نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزیدراب چیمسعود98238054190081نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزیحق دوست گیالنیسیدسپهر99138054190126نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزیرستمی احمدکنیرامبد99138054190171نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزیرضاخانسولماز99138054190179نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزیسموعییاسمین99138054190213نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزیسیفالیان صدیقیطاهره99138054190217نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزیقنبری مه آبادیامیرحسین99138054190312نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزیمداقی میانکوشکیفرشاد99138054190353نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزی              پروینیمحمدصالح99238054190046نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزی               سرایی                   مهدی99238054190097نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00نیماایزدآبادی1178کارورزی                   عامری                شکوفه99238054190131نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1410:00آزادهطاعتی2909کارورزیمهین آبادسمانه98138054170525کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1410:00آزادهطاعتی2909کارورزیرمزیحمیدرضا98138054170665کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1410:00محمدگیتی220304کارورزیکریم نژادیانهژیر97238054170276آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1410:00محمدگیتی220304کارورزیخسرویحمیدرضا98138054170179آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزیفرخیامیرحسین97238054170246فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزیخادمی حیدرپورامیرحسین98138054170165فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزینقدیان سرابیمعصومه98138054170553فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزینقدیان سرابیفاطمه98138054170554فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزیحیرتیرشید98238054170082فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزیرضائیحسین98238054170104فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزیاهلل بخشیعلیرضا99138054170046فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزیپاکدینسپیده99138054170095فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزیجلیلیانعلی99138054170130فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزیرضاطلبی سنندجهدیه99138054170211فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزیظفری مریانسهند99138054170311فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزیفتاحی قره شیرانسیده معصومه99138054170351فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزیگیتی نوردعلی99138054170409فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزیمحمدسلیمانیسعید99138054170421فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الههکسمایی163کارورزینیک پی سالکدهامیررضا99138054170503فیلم سازی-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیهوشیاریحسین97138054190464کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیبیاتحسین99138054190071کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیجمشیدیزهرا99138054190103کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیحجیمحمدصادق99138054190119کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیرحیمی اصفهانیمحمد99138054190169کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیسهندی قیسنابمریم99138054190215کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیصفریعلیرضا99138054190244کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیطالبیسیده فاطمه99138054190247کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیمرآتیامیرحسین99138054190356کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزییارمحمدینیما99138054190432کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیثابتی دیزجیکانسمیه99188001190024کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیحجتی النجالیقی                          سمانه99238054190065کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیدولتیاری دولت دوست                      عسل99238054190083کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیکاویانیمجید99238054190159کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00فردادصفاخو1137کارورزیگله داریسارا99238054190170کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2999کارورزیجهانشیریمازیار96238054190071نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2999کارورزیزرقامییگانه97238054190152نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2999کارورزیعسکرانعلیرضا97238054190206نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2999کارورزیمنصوریابوالفضل98138054190533نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2999کارورزیابوحیدری پورکرمانییاسمین98238054190002نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2173کارورزیغنی پورمجید97138054190448نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2173کارورزیامیدیانمحسن98138054190063نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2173کارورزیایرانپورمرضیه98138054190077نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2173کارورزیحسینیسیدمجتبی98138054190170نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2173کارورزیخرسندنیاعلیرضا98138054190191نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2173کارورزیمرتضویمحمد98138054190509نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2173کارورزینوینامین98138054190573نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2173کارورزیصاحب کرمحمید98138054190629نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00الیاسدژآهنگ2173کارورزیامیدیامیرحسین98238054190025نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00امیرحسینرمضانی21558کارورزیبرزگربفروئیشقایق97238054190053آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00امیرحسینرمضانی21558کارورزیاختریمرصاد98138054190010آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00امیرحسینرمضانی21558کارورزیشجاعپورمهران98138054190306آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00امیرحسینرمضانی21558کارورزیغیاثیتهمینه98138054190391آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00امیرحسینرمضانی21558کارورزیکلیونددل آرا98138054190446آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1710:00امیرحسینرمضانی21558کارورزیگرجی حسن زادهرضا98138054190456آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00امیرحسینرمضانی21558کارورزیمالکیامیرحسین98138054190474آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00امیرحسینرمضانی21558کارورزیصالحیکیوان98138054190630آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00امیرحسینرمضانی21558کارورزیحالج نیاتربتیعلی99138054190129آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1710:00امیرحسینرمضانی21558کارورزیعسگری سوادجانیهادی99138054190269آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزیکیانی انبوهیمجتبی98138054190453نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزیکیانی انبوهیمرتضی98138054190454نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزییوسفیبهار98238054190212نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزیافسرپگاه99138054190030نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزیاولیائیهمایون99138054190046نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزیجمالوندیمحمود99138054190102نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزیزمان زادهآرمان99138054190195نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزیسالمی اشتیانیامیر99138054190209نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزیکشاورزفرزین99138054190328نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزیکالتی دستجردیسحر99138054190329نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزیمظفریانعلی رضا99138054190370نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزینیکوبیان شیریاشکان99138054190416نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزیهاشمیسیده طاهره99138054190427نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزییعقوبیشیوا99138054190435نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1910:00نکیساهدایت زاده1169کارورزیکریمی                                   محمد                          99238054190163نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزینوروزی بیکلوئیفاطمه98238054170226کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزیابریشمیشبنم99138054170008کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزیتیموریتینا99138054170119کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزیجابری دوستسارا99138054170121کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزیجام جمسپیده99138054170122کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزیرامتیندانیال99138054170198کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزیرستم پورروژمان99138054170207کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزیشکیبافردمسلم99138054170268کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزیگل سرخیایمان99138054170406کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزیمزدارانیمحمدمهدی99138054170435کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزیمکوکیسعید99138054170455کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزیناطقیانشهرزاد99138054170479کاردانی حرفه ای بازیگری



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزینوروزیمهسا99138054170495کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزینویدی اورته چشمهپروین99138054170501کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30سپیدهسامی140کارورزییوسفی کیاملیکا99138054170524کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیبوستانیمریم98138054170063کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیسهرابیمهشاد98138054170281کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیعلی خانیشاهین98138054170361کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیقربانیعلی98138054170400کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزینظریویدا98138054170549کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیفالحرادمهر98138054170710کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیبراتیعلی98238054170038کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیخیری اتانیپریسا98238054170090کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیعدن هریسابوالفضل98238054170149کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیغفاری طاریسینا98238054170162کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیقاسمیسانیا98238054170174کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیاحمدی االشتیملیکا99138054170016کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیاشتری توندشتینیلوفر99138054170031کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیشریفیغزل99138054170260کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1310:30رضاطاهری196کارورزیعطائیالهام99138054170331کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1111:00سید مجتبیاسدی پور266کارورزیباصریمحمدرضا97138054170049کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1111:00سید مجتبیاسدی پور266کارورزیرکنیامیرحسین98138054170236کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1111:00سید مجتبیاسدی پور266کارورزیکوزه گرخمیرمحلهعلی اصغر98138054170728کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1111:00سید مجتبیاسدی پور266کارورزیمحمدقلیندا98138054170730کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1111:00سید مجتبیاسدی پور2132کارورزیاسفندیارامیرحسین97238054190024کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1111:00سید مجتبیاسدی پور2132کارورزیگلچینامیر97238054190255کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1111:00سید مجتبیاسدی پور2132کارورزیجوانمردشقایق98138054190153کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1111:00سید مجتبیاسدی پور2132کارورزیسهرابیصادق98138054190297کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1111:00سید مجتبیاسدی پور2132کارورزیشریفیانیزدان98138054190310کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1111:00سید مجتبیاسدی پور2132کارورزیآئینیعیسی98138054190598کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1111:00سید مجتبیاسدی پور2132کارورزیحدادیعلی98238054190060کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1211:00مهدیخلیل زاده244کارورزیابرونمحمّد97138054170004کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1211:00مهدیخلیل زاده244کارورزیاذعانیمهدی97138054170013کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1211:00مهدیخلیل زاده244کارورزیدرخشانمهتاب97138054170156کاردانی حرفه ای بازیگری



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1211:00مهدیخلیل زاده244کارورزیصدقیحسین97138054170244کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1211:00مهدیخلیل زاده244کارورزیعبدیامیر97138054170262کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1211:00مهدیخلیل زاده244کارورزیکابلیهادی97238054170266کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1211:00مهدیخلیل زاده244کارورزینجفیزینب97238054170351کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1211:00مهدیخلیل زاده244کارورزیباقرزاده پشتیریفائزه98138054170047کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1211:00مهدیخلیل زاده244کارورزیپیشقدم گولکفرناز98138054170082کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1211:00مهدیخلیل زاده244کارورزیطاهریمیثم98138054170332کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1211:00مهدیخلیل زاده244کارورزیآسایشمهری98238054170011کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزیخصوصی مطلقزیبا98138054170182کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزیرحیم زادهعلی محمد98138054170216کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزیرسولیمریم98138054170223کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزیسلطانیمحمد98138054170271کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزیعالءنوشهربهمن98138054170356کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزیکریمیقربانعلی98138054170434کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزیمازاریانسیدمهدی98138054170447کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزیمحمودیمهناز98138054170472کاردانی حرفه ای روابط عمومی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزیمسلمان ایدلومعصومه98138054170489کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزینجارصالحمحدثه98138054170539کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزینعیمیروح اله98138054170550کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزییکه جاویدزهرا98138054170585کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزیسامنیمهدی98138054170674کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزیاسمعیلیهادی98238054170016کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00سمیهزکوة روشندل252کارورزیعبدیفاطمه98238054170148کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1211:00مریمشکرایی تفرشی174کارورزیجمالی نسبعلیرضا98138054170112کاردانی حرفه ای گریم

1400/05/1211:00مریمشکرایی تفرشی174کارورزیعلیاری هریسملیکا98238054170157کاردانی حرفه ای گریم

1400/05/1211:00مریمشکرایی تفرشی174کارورزیندرخانیزهرا98238054170220کاردانی حرفه ای گریم

1400/05/1211:00مریمشکرایی تفرشی174کارورزیسرمعلی پورگیریروژینا99138054170236کاردانی حرفه ای گریم

1400/05/1211:00جمال الدینمنبری182کارورزیبغدادیامیرحسین97138054170066آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00جمال الدینمنبری182کارورزیعلی محمدنژادامیررضا98238054170156آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00جمال الدینمنبری182کارورزیفامرینی برچلوئیرضا98238054170165آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00جمال الدینمنبری182کارورزیکرامت خواهمحمد98238054170188آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00جمال الدینمنبری182کارورزیتوکلیمحمد99138054170115آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1211:00جمال الدینمنبری182کارورزیبهشتیسیده صهبا99138054170252آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00جمال الدینمنبری182کارورزیعلی زادهآرش99138054170334آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00جمال الدینمنبری182کارورزیقاسمیمهدی99138054170370آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00جمال الدینمنبری182کارورزیصادقیفائزه99238054170095آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00جمال الدینمنبری185کارورزیاحسان نیاحسین98138054170590آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00جمال الدینمنبری185کارورزیهوشمندزهرا99138054170516آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزیخلج اسعدیفاطمه98138054190197نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزیذبیحی سلطانیبهروز98138054190219نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزیرضائیسیدحسام الدین98138054190237نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزیصادقیعلی98138054190332نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزیکروندیاناحسان98138054190432نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزیمحمدعلی زاده نامداراحسان98138054190488نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزیمحمدیحمید98138054190493نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزیمساح بیدگلیمهدی98138054190513نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزیمعقولیان مقدمبهاره98138054190521نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزیمیرشکارمقدم شهرضابهنام98138054190551نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزییاره پورعلی98138054190590نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزیریاحیرقیه98138054190624نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزیاسکندریمهسا98238054190011نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1211:00احسانصبوحی2166کارورزیپدرامفاطمه98138054190105نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00مسعودملکوتی نیا148کارورزیرنجبربهارانیمحمدحسین97238054170152کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1311:00مسعودملکوتی نیا148کارورزیدلیرمحمدحسین99138054170193کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1311:00مسعودملکوتی نیا148کارورزیصادقی بکیانیمحمد99138054170286کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1311:00مسعودملکوتی نیا257کارورزیتوفیقیکیادخت98138054170090تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1311:00مسعودملکوتی نیا257کارورزیحیدریمهتاب98138054170161تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1311:00مسعودملکوتی نیا257کارورزیموسویسیدفراز98138054170512تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1311:00مسعودملکوتی نیا257کارورزیجان نثاریحسین97138054170463کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1311:00مسعودملکوتی نیا257کارورزیباویه حیدری نژادوحید97238054170049کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1311:00مسعودملکوتی نیا257کارورزیمیربلوکغزل98138054170744کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزیخدابندهعلی97138054170142نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزیجاللی مینابادجاسم98138054170628نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزیرستمی زکلوجهامیر98138054170656نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزیمظفری ابرارعلی98138054170737نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزیابراهیمینیما98238054170003نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزیرستمی دارستانیکوثر98238054170103نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزیابراهیمیمجید99138054170005نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزیحسینی رامندیسیدامیررضا99138054170164نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزیحلبیمهشید99138054170166نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزیدهقانیامیر99138054170196نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزیغالم نزاد قوام آبادیمهدیه99138054170343نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزیفرهادیمرضیه99138054170360نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزیمنفردخصالزهرا99138054170459نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا193کارورزینهاوندیمحنا99238054170174نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00مسعودملکوتی نیا1126کارورزیشاملیامیرحسین99238054170087کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1311:00مسعودملکوتی نیا1126کارورزیمقدممریم99238054170157کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا1126کارورزیحسن خانی ریزیمحمدرضا98138054170637نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00سید علیرضامیرآقا1126کارورزیتوکلی دینانیمریم99238054170046نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00مسعودملکوتی نیا2127کارورزیرمضانخانیکیمیا98238054170107تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزیآجیلیکسری99138054190008نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزیامانی شادپورعلی99138054190040نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزیثنائی مقدمامین99138054190089نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزیچگنیمحمدجواد99138054190111نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزیحبیبی سیاه پوشالهام99138054190118نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزیزینالیبهاره99138054190196نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزیسعیدی پورپریا99138054190206نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزیشانی زاده اصلیبهناز99138054190218نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزیشفارودیزهرا99138054190225نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزیکاظمی کیااسیه99138054190319نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزیمرتهبمحمدسروش99138054190360نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزیمهدویعلی99138054190387نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزیمیری طایفه فردزیبا99138054190394نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزینصیریحامد99138054190403نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1311:00محمدنیماخواجه نصیر طوسی1176کارورزینیکوکارمینو99138054190417نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزیزاده نورکیمیا97238054170156کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزیشیخ جباریمحمدمعین97238054170192کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزیکامیاب فرکامیار97238054170269کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزیاستادی مقدمعطاءاهلل98138054170013کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزیاسفنانیمهدی98138054170015کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزیحسینی مطلقآتنا98138054170154کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزیحیدرپورمیاندوآبمینا98138054170160کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزیخاوری نسبزهرا98138054170170کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزیرنجبراننازنین زهرا98138054170239کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزیعلی خانیشاهین98138054170361کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزیعلی قورچیبهرخ98138054170362کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزیقواعدنازنین98138054170408کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزیگرجی پوردهکردیمهسا98138054170442کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزینظریویدا98138054170549کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00مجیدیونسی سینکی297کارورزینوری رساعادله98138054170756کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزیافشاریبابک97238054190034کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزیاکسیرتهمینه98138054190053کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزیشیروانیانمانداناسادات98138054190331کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزیطرفائی جزیعلیرضا98138054190354کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزیعلی رحیمیحمیدرضا98138054190383کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزیقیاسیمحمد98138054190424کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزینجفیصدیقه98138054190560کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزیمرندی فاروجیمرجان98138054190650کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزینجارمریم98138054190657کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزیاسمعیلیزهرا98238054190015کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزیسهرابیآناهیتا98238054190111کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزیعظیم زادهفاطمه98238054190138کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزیعمرانیمرضیه98238054190143کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزیکریمیمجید98238054190166کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00نداکاظمی یزدی2133کارورزیمسجدینوید98238054190184کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیخسروانیسیمین98238054190077کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیآقا احمدیمحمود99138054190031کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیپارساوفابیتا99138054190073کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیحسن زادهمجید99138054190120کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیحسین زادهیم99138054190121کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیخدائی داشبالغمریم99138054190138کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیسحابی منتصرساحل99138054190200کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیسالماتی پورمحمد99138054190208کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیسلمانیهانی99138054190212کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیشاهدیپرهام99138054190220کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیغدیری ماربینیعلیرضا99138054190276کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیناظم رضویسیدآرین99138054190398کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیندرلومریم99138054190401کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزینیک نژادطیبه99138054190414کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00مازیارقلمی1139کارورزیوحدت پورعطیه99138054190422کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیمحسن زاده فرکوشیاسمین97238054190262نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیمیسمیهادی97238054190302نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیآتشکمونا98138054190005نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیاصغرزادهعادل98138054190038نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیال داودیفرزانه98138054190054نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیامیدی غربیعاطفه98138054190062نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیسالمتجومهدی98138054190281نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیشریفی پورسحر98138054190309نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیطایفهمریم98138054190352نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیفیض آبادییاسمن98138054190404نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیکشاورزیانفاطمه98138054190442نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیمحمدتاج نسل بنابمائده98138054190483نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیمهدی پورشاملوسحر98138054190543نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزینادریسارا98138054190556نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1411:00کیوانمیرهادی زاده2174کارورزیواصلیسیده فاطمه98138054190576نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1611:00وحیدسلیمانی نژاد1168کارورزیعلی محمدیامیرمحمد98138054190640نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1611:00وحیدسلیمانی نژاد1168کارورزیابراهیم زادمرتضی99138054190002نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1611:00وحیدسلیمانی نژاد1168کارورزیپورکاوهندا99138054190079نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1611:00وحیدسلیمانی نژاد1168کارورزیخمسهءامیرحسین99138054190146نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1611:00وحیدسلیمانی نژاد1168کارورزیدره زرشکیابوالفضل99138054190153نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزیمرادینیلوفر97238054190273نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزیشکرریزعلی98138054190628نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزیخلیلیمرجان98238054190078نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزیسلیمانی رامبدنسرین98238054190110نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزیشهیدیان اکبرمهتا98238054190121نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزیاقدسیسئویل99138054190038نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزیانتظاریامیر99138054190043نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزیشاه محمدی نبیدانیال99138054190219نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزیشب گردابوالقاسم99138054190222نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزیطالبیاعظم99138054190248نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزیعرب زادهفرزین99138054190262نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزیمشتاقیشهریار99138054190363نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزیاصغرزده قوچانیتبسم99238054190016نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1711:00مرجانراغب1167کارورزییاسنی داریانیعلیرضا99238054190215نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی187کارورزیربیعیابوالفضل98138054170211آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی188کارورزیاصغریوحید98138054170024آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی188کارورزیپورنیکیپوریا98138054170617آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی188کارورزیرحمانی فیروزآبادمحمد98238054170100آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/2011:00حسام رفیعی198کارورزیجلیلیلیال98138054170108کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/2011:00حسام رفیعی198کارورزیعلی بیک زاه آهنگرشیدا98138054170359کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/2011:00حسام رفیعی198کارورزیمردانی گرم درهعرفان98138054170484کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/2011:00حسام رفیعی198کارورزیمیراثیسینا98138054170526کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/2011:00حسام رفیعی198کارورزیدهقان منشادیکامیاب98138054170653کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/2011:00حسام رفیعی198کارورزیتوکلیکیمیا99138054170114کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/2011:00حسام رفیعی198کارورزیحسامینیلوفر99138054170150کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/2011:00حسام رفیعی198کارورزیرحمانیعسل99138054170202کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/2011:00حسام رفیعی198کارورزیصالحیسارا99138054170288کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/2011:00حسام رفیعی198کارورزیعلیجانیالهه99138054170338کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/2011:00حسام رفیعی198کارورزیکیانملینا99138054170403کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/2011:00حسام رفیعی198کارورزیخاوریحسین99238054170060کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/2011:00حسام رفیعی198کارورزیکبیریمبینا99238054170135کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزیاسدیشهال99138054190018آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزیاسمعیل زاده نوحدانیلیال99138054190024آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزیبهرامی میرآبادیلیال99138054190068آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزیبهرامی میرآبادیمحمد99138054190069آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزیتیموریسیدامیر99138054190087آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزیخاتمی نیارضا99138054190135آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزیشماعیشاهین99138054190227آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزیشیرازیپروانه99138054190232آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزیعشوری مقدمسعید99138054190270آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزیلطف اللهیرقیه99138054190337آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزیمحمدیوحید99138054190349آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزینژادکیانمحمدحسین99138054190402آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزینورمحمدیسامان99138054190408آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزیامیریان نائینیحامد99238054190026آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2011:00ابراهیمململی دشتگلی1181کارورزیرضویهانیه99238054190089آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/2111:00ریحانه ساداتعلویان خلیل آباد153کارورزیهمتی گوگهفرزانه98138054170578کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/2111:00ریحانه ساداتعلویان خلیل آباد153کارورزینوری پورکاظم98238054170227کاردانی حرفه ای روابط عمومی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/2111:00ریحانه ساداتعلویان خلیل آباد153کارورزییوسفیناصر98238054170235کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/2111:00ریحانه ساداتعلویان خلیل آباد153کارورزیحیدریقاسم99138054170170کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/2111:00ریحانه ساداتعلویان خلیل آباد153کارورزیخیرخواهمسعود99138054170184کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/2111:00ریحانه ساداتعلویان خلیل آباد153کارورزیداودبیگیمسعود99138054170188کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/2111:00ریحانه ساداتعلویان خلیل آباد153کارورزیصحرانوردمحمدعلی99138054170291کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/2111:00ریحانه ساداتعلویان خلیل آباد153کارورزیفالمرزیآذر99138054170362کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/2111:00ریحانه ساداتعلویان خلیل آباد153کارورزیقربان شیرودیمسلم99138054170374کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/2111:00ریحانه ساداتعلویان خلیل آباد153کارورزیمالزینلافشین99138054170457کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/2111:00ریحانه ساداتعلویان خلیل آباد153کارورزییادگاریایمان99138054170518کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/2111:00ریحانه ساداتعلویان خلیل آباد153کارورزیاحمدی صالحیایمان99238054170004کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1212:00سید جوادروشن1114کارورزیطاهریمحمد99138054190250کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1212:00سید جوادروشن1114کارورزیقربانیانمحمدجواد99238054190147کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1212:00سید جوادروشن1122کارورزیشکری مقدممهران98138054190315کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1212:00سید جوادروشن1122کارورزیدل دادهمرتضی98238054190082کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1212:00سید جوادروشن1122کارورزینیریمحمدرضا99138054190412کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1212:00سید جوادروشن1122کارورزیهدایتعلیرضا99138054190429کارشناسی حرفه ای بازیگری



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1212:00سید جوادروشن1122کارورزیسلمانی حسین آبادیسهیل                          99238054190100کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1212:00سید جوادروشن1122کارورزیشاه بندریمرتضی                         99238054190105کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1212:00سید جوادروشن1122کارورزیغریب نوازالهام                         99238054190135کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1212:00سید جوادروشن1122کارورزیمطیعی تهرانی مونا                          99238054190185کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزیتفکریدرسا98138037190029کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزیبیننده جونقانیعارفه99138054190072کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزیتوکلی بنیزیسهیل99138054190085کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزیجعفریرقیه99138054190095کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزیحاج بشیرزادهزرین دخت99138054190113کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزیداودزادهحورا99138054190150کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزیصفری سکرابادابوالفضل99138054190245کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزیفتح آبادیافسانه99138054190283کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزیمحمدخانی الالنیآرام99138054190345کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزیمختاری چهاربریسعید99138054190352کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزیمیرشفیعیانسیمین سادات99138054190392کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزینوذرپورفاطمه99138054190406کارشناسی حرفه ای بازیگری



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزیارزی جزینیحنانه99238054190010کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزیرضائینیما99238054190087کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1312:00محسنحکیمی1118کارورزی             صاحبان االحمدی           مائده99238054190114کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1612:00اکبرکرمی1126کارورزیخورسندملیکا98138054170186تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1612:00اکبرکرمی1126کارورزیحق پناهامیرحسین98138054170639تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1612:00اکبرکرمی1130کارورزیصالحیزهرا98138054170320تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1612:00اکبرکرمی1130کارورزیمحمودیانیاشار98138054170477تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1612:00اکبرکرمی1130کارورزیوالیتیسمیرا98138054170574تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1612:00اکبرکرمی1130کارورزیحسینیسبا98238054170072تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1612:00اکبرکرمی1130کارورزیرضائیمریم سادات98238054170105تدوین فیلم-کاردانی حرفه ای سینما

1400/05/1812:00ساماصفهانی290کارورزیخوشابی اصلمریم97138054170471نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1812:00ساماصفهانی290کارورزیامین پورهومن97238054170035نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1812:00ساماصفهانی290کارورزیحسینیسیدمهدی97238054170106نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1812:00ساماصفهانی290کارورزیخطیبیاحسان98138054170183نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1812:00ساماصفهانی290کارورزیرسولیفاطمه98138054170224نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1812:00ساماصفهانی290کارورزیشعبانعلیرضا98138054170295نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1812:00ساماصفهانی290کارورزیمحرمیحسین98138054170457نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1812:00ساماصفهانی290کارورزیمرادیخورشید98138054170482نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1812:00ساماصفهانی290کارورزیمقدسی سرابیآزیتا98138054170495نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1812:00ساماصفهانی290کارورزیمقومجهانگیر98138054170738نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1812:00ساماصفهانی290کارورزییاورایثار98238054170234نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00سلمانسالک283کارورزیجلیلیان صادقی میالنمحمدمهدی97138054170107آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00سلمانسالک283کارورزیحیات داودیانمحمد97138054170351آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00سلمانسالک283کارورزیکدخدائی الیادرانیاحمدرضا97138054170513آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00سلمانسالک283کارورزیاحمدیامیرحسین98138054170007آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00سلمانسالک283کارورزیپابرجاامین98138054170073آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00سلمانسالک283کارورزیرجب نژادنامقیهادی98138054170212آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیهمتیهستی97238054170380نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیدنیویمبینا98138054170204نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیعدوکیزدان98138054170350نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیکمالیآریا98138054170435نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیمحمودی مشعوفآیتک98138054170475نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیمرواریدزادهمهدی98138054170485نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیحسینیمحمدجواد98138054170638نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیصاحبیحجت اله98138054170686نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیصف آرائیروزبه98138054170688نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیایرانشاهیفاطمه98238054170029نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیابراهیمی صیقالنامیرحسین99138054170006نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیابراهیمی صیقالنامیرهمایون99138054170007نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیسلطانی گرمیآریا99138054170244نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیمهرابیعرفان99138054170470نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00احسانخضرلو195کارورزیمحمدی واالشروین99238054170148نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1213:00سلمانسالک1101کارورزیسلمانی جعفریاشکان97238054170180کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00سلمانسالک1101کارورزیبحری تمرینزهرا98138054170051کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00سلمانسالک1101کارورزیسیاه چشممحسن99138054170251کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00سلمانسالک1101کارورزیکمالیرها99138054170399کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیحبیبیمحمدجواد97238054170101کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیدیدارشربیانیمهران97238054170131کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیطباطبائیسیدمحمد97238054170213کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیقاسمیامین97238054170256کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیاسماعیلیانمهدیس98138054170018کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیدرب امامیهساناز98138054170196کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیذاکریفرید98138054170207کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیرجبیروح اله98138054170213کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیسهرابیمهشاد98138054170281کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیشریفی آقبالغنیما98138054170294کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیعلیائیایمان98138054170365کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزینیک نژادنگین98138054170567کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیمستعدسیما98138054170734کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیوفاداررومینا98138054170758کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00علیرضاراد2104کارورزیپروندیعلی98238054170044کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1213:00امیناکبری نسب1131کارورزیجمشیدیامیرعلی98238054190056کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1213:00امیناکبری نسب1131کارورزیحسینیسیده اسماء98238054190065کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1213:00امیناکبری نسب1131کارورزیذاکرحسینیمیررضا98238054190085کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1213:00امیناکبری نسب1131کارورزیسیدان کیوجسیدمتین98238054190115کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1213:00امیناکبری نسب1131کارورزیعابدی منشمحمد98238054190132کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1213:00امیناکبری نسب1131کارورزیمنتظری کرهرودیامیرمهدی98238054190188کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1213:00امیناکبری نسب1131کارورزیتوکلی نیامهدی99138054190086کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1213:00امیناکبری نسب1131کارورزیخیریفاطمه99138054190148کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1213:00امیناکبری نسب1131کارورزیدمیرچیزهرا99138077190081کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1213:00امیناکبری نسب1131کارورزیرمضانیمهرسا99188001190042کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1213:00امیناکبری نسب1131کارورزیاسالفیرضا99238054190015کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1213:00امیناکبری نسب1131کارورزیپورقبادی   نیما99238054190049کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1213:00امیناکبری نسب1131کارورزیمحمودیان    ایمان99238054190181کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزیموسی پورحسن98138054190536نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزیقنواتیحجت98138054190645نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزیجهانداریآریا98238054190057نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزیزارعیجعفر98238054190099نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزیبخششیشادی99138054190060نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزیرستمی کاهوالهه99138054190173نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزیرضائی شکیبنسرین99138054190182نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزیشهسواریتینا99138054190230نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزیعباسقلیانخدیجه99138054190258نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزیاتحادی سراجمهبود99238054190005نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزی                   افشاری              روح اله99238054190018نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزی               خالقی                    عارف                          99238054190076نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزیفرزانه دهکردیمحمدامین                      99238054190138نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزی                                   کاوسیسینا                          99238054190157نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00محمدرضادریسی1170کارورزیوحیدی فرد                               عباس                          99238054190208نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزیارژنگمریم98238054170008آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزیخورشیدزادصوفیانیفریده98238054170088آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزیعلینقیمیعاد98238054170158آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزیندرلوزینب98238054170221آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزیبهادریعلیرضا99138054170081آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزیتوکلی شوشتریآیدا99138054170116آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزیتوکلی شوشتریآتیه99138054170117آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزیخیرخواه بخشایشیسوسن99138054170185آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزیطیوریهاله99138054170310آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزیغالمی بشلیفاطمه99138054170346آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزیمعدندارمهدی99138054170446آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزیموسویاعظم سادات99138054170461آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزینجفیمهنوش99138054170485آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزییعقوبیسامان99138054170523آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1313:00زهرهچکنی1777کارورزیبرزگریاشکان99238054170026آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیزاوریلیال98138054190261کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیملک نیاعماد98138054190526کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیمیقانییاسمن98138054190555کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیجعفریالهام السادات99138054190094کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیحسینی مطلقسعیده99138054190124کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیخلیفهعلی99138054190144کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیداوری تهرانیسعید99138054190151کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیصانعی پورالهام99138054190235کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیفتاح پورفائزه99138054190279کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیفطرتیحسین99138054190296کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیقلی زاده انزابیفاطمه99138054190309کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیمحررکوچه باغیعلیرضا99138054190344کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیجمشیدی واشکنمریم99238054190057کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیحاجی محمدیانیاسمین99238054190063کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1813:00محمدباقرقاسم زاده1157کارورزیدریائی سیما99238054190081کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1913:00سولمازحشمتی12000کارورزیموسوی زاده قلعه جوقسیدمقصود99138054190385امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1913:00سولمازحشمتی12000کارورزینصیریمهدی99138054190404امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1913:00سولمازحشمتی12000کارورزیامجد                                    سیدحسن                        99238054190025امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1913:00سولمازحشمتی12000کارورزیبدیعیان                                 نرگس                          99238054190034امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1913:00سولمازحشمتی12000کارورزیصیدآبادیمحسن99238054190123امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1913:00سولمازحشمتی12000کارورزیغیرتمندی راد                            امین                          99238054190136امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1913:00سولمازحشمتی12000کارورزیگیوقصاب                                 دریا                          99238054190173امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزیصابری یکتافرزانه97138054190222کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزیانگورانیفاطمه98138054190069کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزیباقریامیرمحمد98138054190086کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزیحجتیمهدی98138054190161کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزیره کویحدیث98138054190254کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزیصمدی آذرمریم98138054190348کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزیعمرائیفرناز98138054190387کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزیکربالئی حسین نفریپرستو98138054190430کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزیمریانجیپریسا98138054190512کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزیملک نیاعماد98138054190526کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزیمیقانییاسمن98138054190555کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزینیک نفس ابربکوپریسا98138054190574کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزیهمتیصبا98138054190585کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزیخادمینیره98138054190615کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1213:30رامینمحمودپور2154کارورزینوشین فرمحمدحسین99138054190411کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیمسلمان ایدلومعصومه98138054170489کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیطباطبائی زوارهسیدمهدی99138054170307کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیعربشهناز99138054170322کاردانی حرفه ای روابط عمومی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیعزیزیحسین99138054170324کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیاسدیسعید99238054170006کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیتوسل کریمیفاطمه99238054170045کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیحسرتی احمدآبادیسمیرا99238054170056کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیحمزهءبهروز99238054170057کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیخیرخواهحسین99238054170067کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیرضائیمهدی99238054170077کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیقدیانیمریم99238054170127کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیکبودیآرمین99238054170134کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیکشفیسیدمحمدباقر99238054170136کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزینودهیمهدی99238054170170کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00حسنعمیدی155کارورزیولی نژادگلیانمهری99238054170176کاردانی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1314:00فرهادابراهیم خانی2158کارورزیهمتی فرعلی97238054190322آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00فرهادابراهیم خانی2158کارورزیاحمدی بختیاریغزاله98138054190007آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00فرهادابراهیم خانی2158کارورزیثمره طاهری نسبسیداحسان98138054190129آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00فرهادابراهیم خانی2158کارورزیشهبازی بی مثلساحل98138054190320آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1314:00فرهادابراهیم خانی2158کارورزیشهروئیمازیار98138054190321آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00فرهادابراهیم خانی2158کارورزیشیخیتینا98138054190327آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00فرهادابراهیم خانی2158کارورزیمباشرامینیبنیامین98138054190476آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00فرهادابراهیم خانی2158کارورزیمیرگل درگاهیسیدکسری98138054190553آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00فرهادابراهیم خانی2158کارورزیورکیانینوید98138054190579آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00فرهادابراهیم خانی2158کارورزیاسکندریمهدی98238054190012آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00فرهادابراهیم خانی2158کارورزیپیراهشپردیس98238054190044آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00فرهادابراهیم خانی2158کارورزیجمالیپوریا98238054190055آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00فرهادابراهیم خانی2158کارورزیعلیاریپریا98238054190141آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی2165کارورزیابطحی خوزانیسیدسپهر97138054190015نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی2165کارورزیاسماعیلیسروش97238054190030نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی2165کارورزیشاهوردیمحمد97238054190170نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی2165کارورزیعارف نژادعلی97238054190193نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی2165کارورزیحسنی باریکرسفیسیماسادات98138054190167نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی2165کارورزیحسین زادهصبا98138054190168نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی2165کارورزیسلمان پورسهیدانیال98138054190286نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی2165کارورزیسلمانیروزبه98138054190287نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی2165کارورزیچاکرخیاسر98138054190611نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی2165کارورزیحسینیزهرا98238054190064نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی2165کارورزیرستم مظاهریمهدی98238054190091نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی2165کارورزیوزیریسیدعمادالدین98238054190206نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی2165کارورزیخورزنیرومینا99138054190147نوازندگی ساز ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی1888کارورزیحاتمی     ژیال    99238054190062آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/1314:00احمدرضامحسنی1888کارورزی      مدنی                        رویا                99238054190182آواز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی 

1400/05/1614:00مرضیهمرتاضی مهربانی1112کارورزیاوجاقیمعصومه98238054170027گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1614:00مرضیهمرتاضی مهربانی1112کارورزیسبیالن اردستانیشیما98238054170114گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1614:00مرضیهمرتاضی مهربانی1112کارورزیتیموریهانیه99138054170120گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1614:00مرضیهمرتاضی مهربانی1112کارورزیطباطبائیمهسا99138054170305گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1614:00مرضیهمرتاضی مهربانی1112کارورزیهمتیرضا99138054170514گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزیقاسمی عقابیمحمد98138054170394آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزیمهتدی حقیقیمحّمدعلی98138054170515آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزیحبیبیمهدی98238054170063آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزیبابائیمحمد99138054170060آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزیبشیری صابرمصطفی99138054170075آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزیجهانگیرشیویاریعرفان99138054170137آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزیروستائیمینا99138054170218آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزیشاه چراغسیده زینب99138054170255آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزیصبوریفاطمه99138054170290آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزیطهماسب زادهامیر99138054170308آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزیغالمیسمیه99138054170344آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزیلیساعظم99138054170413آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزینیک کارنوید99138054170504آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزیباباخانلوعذرا99238054170021آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00مسعودپیروی184کارورزییاوری سعدابادرقیه99238054170182آواز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزیمهراسانوید98138054170521نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزییوسفیفاطمه98138054170587نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزیامیرباهنرپیام98238054170025نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزیاسدینیاز99138054170027نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزیدادفرامیرمحمد99138054170186نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزیرضاخانیمحمدامین99138054170210نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزیشه شناسمهدیه99138054170272نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزیصادقینفیسه99138054170285نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزیعیدانیجهان99138054170340نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزیقدیری افشاررها99138054170372نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزیمحمدیسمیه99138054170428نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزینسیم فرهمایون99138054170489نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزیزارعیحامد99238054170080نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزیمیرمصطفیحسین99238054170165نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1914:00جعفرصالحی192کارورزینصرت آبادسعید99238054170168نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیمطبوع صالحپرنیان97138054170529نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیبهروزریحانه98138054170065نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیجلیلیانپرستو98138054170109نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیرادفرپریا98138054170209نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیکرامتیایمان98138054170422نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیمحمدیعلی98138054170467نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیآریشخسرو98238054170009نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیقربانیزهرا98238054170176نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیمعمارنیاهومان99138054170447نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیشریف دینیمارال99238054170088نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیشریف کنعانیاحمد99238054170089نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیشفیعیسیده غزل99238054170090نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیصالحیعلی رضا99238054170102نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیفرزان مهرمهدی99238054170121نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00سید محمد امینمیراحمدی شریعتی194کارورزیمعافینوید99238054170152نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1215:00وحیدنفر2117کارورزیشیری ورنانخواستیایرج97238054190180کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1215:00وحیدنفر2117کارورزیاسکندریفائزه98138054190024کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1215:00وحیدنفر2117کارورزیاکبریپندار98138054190051کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1215:00وحیدنفر2117کارورزیتسلیمیریحانه98138054190122کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1215:00وحیدنفر2117کارورزیسلطانعلیعلیرضا98138054190284کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1215:00وحیدنفر2117کارورزیشیخعلی زادهالهام98138054190325کارشناسی حرفه ای بازیگری



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1215:00وحیدنفر2117کارورزیکرمانیمحمد98138054190431کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1215:00وحیدنفر2117کارورزیمحبیکامیار98138054190480کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1215:00وحیدنفر2117کارورزیدوزعنبریسیدسروش98238054190084کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1215:00وحیدنفر2117کارورزیمحمدمریم98238054190178کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1215:00نیره ساداتمیرزایی2134کارورزیامیدیاحسان98138054190065کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1215:00نیره ساداتمیرزایی2134کارورزیایوبی نژادفاطمه98138054190081کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1215:00نیره ساداتمیرزایی2134کارورزیجهان بخشمحمدحسین98138054190156کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1215:00نیره ساداتمیرزایی2134کارورزیخسروآبادیافشین98138054190195کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1215:00نیره ساداتمیرزایی2134کارورزیدیده دارحامد98138054190217کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1215:00نیره ساداتمیرزایی2134کارورزیسلیمانیشاهین98138054190289کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1215:00نیره ساداتمیرزایی2134کارورزیقاسمی مقدماحمدرضا98138054190412کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1215:00نیره ساداتمیرزایی2134کارورزیحمیدی فرمصطفی98138054190614کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1215:00نیره ساداتمیرزایی2134کارورزینعمت نژادعالیه98138054190659کارگردانی-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1315:00لیالرسولی1153کارورزیمهاجریانبیتا97238054190293کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1315:00لیالرسولی1153کارورزیصالحپانته ا98138054190337کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1315:00لیالرسولی1153کارورزیگلیمریم98138054190463کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1315:00لیالرسولی1153کارورزیمیرزائینیما98138054190550کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1315:00لیالرسولی1153کارورزیهمتیصبا98138054190585کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1315:00لیالرسولی1153کارورزیعقیقیفاطمه99138054190273کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1315:00لیالرسولی1153کارورزیموسوی شلمانیسیدجواد99138054190383کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1315:00لیالرسولی1153کارورزیوجدی سیسسمیرا99138054190420کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1315:00لیالرسولی1153کارورزیشاهرخیمحمد99238015190037کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1315:00لیالرسولی1153کارورزیویسیفاطمه99238015190083کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1315:00لیالرسولی1153کارورزیافشاری بخشسارا99238054190019کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1315:00لیالرسولی1153کارورزیحسنی کرمانیرهام99238054190068کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1315:00لیالرسولی1153کارورزیستاری سرچشمهمحمد99238054190096کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزیمیرکریم پورسیدمهدی97238054190299نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزیفتحیمنا98238054190150نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزیکریم زادهیلدا98238054190165نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزیمرتضی قلیفرنوش98238054190182نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزیایزدی رادمحمدعرفان99138054190049نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزیپسندیده گسکرهپیمان99138054190075نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزیحیدریمجتبی99138054190133نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزیخادم ازغدیپوریا99138054190136نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزیعباسیالهه99138054190259نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزیفرجیسروش99138054190288نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزیقایدلوابراهیم99138054190305نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزیکریمیامیرحسین99138054190325نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزیصمدیان آهنگرسیحون99238054190121نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزینزیه پور       سولماز99238054190201نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1175کارورزی                 نوریان دهکردی                 علی              99238054190205نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1179کارورزیموسویغزاله99138054190381نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1615:00حسینقنبری احمدآباد1179کارورزیمجیدیان   کوروش99238054190174نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیحسینیتانیا97138054170466آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیاصفهانیغزاله97238054170020آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیحیدری دستجردیفاطمه97238054170111آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیخانیهانیه97238054170113آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیزحمت کش زیبندهزینب97238054170161آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیعبدلیمحمدرضا97238054170222آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیقاسمیانکوثر97238054170258آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیرحیمی صادقنازنین98138054170219آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیرهنماامین98138054170241آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیگیالندارفرشید98138054170444آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیجهان تیغیمرضیه98138054170633آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیفتحی سکزآبادیسوگند98138054170709آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیمیریانزهره98138054170749آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزینعلبندیفرزانه98238054170223آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1116:00آرزوعباسی مبارک آ بادی277کارورزیرئیسیسمانه97238054170155آثار دیداری و شنیداری-کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی

1400/05/1216:00شیواشرفپور1110کارورزیشکریشکوفه98138054170300گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:00شیواشرفپور1110کارورزیمحمدپوراکبرآبادامیرمهدی98138054170461گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:00شیواشرفپور1110کارورزینصرتیان کوشیکالئیپویان98138054170754گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:00شیواشرفپور1110کارورزیاله بخش نسبهانیه98238054170024گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:00شیواشرفپور1110کارورزیپناهی نقرلونازلی98238054170045گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:00شیواشرفپور1110کارورزیتحصیلداریعلی محمد98238054170049گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1216:00شیواشرفپور1110کارورزیامیری قریه علیرقیه99138054170051گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:00شیواشرفپور1110کارورزیجعفریآرزو99138054170126گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:00شیواشرفپور1110کارورزیخداوردیفاطمه99138054170174گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:00شیواشرفپور1110کارورزیدلشاداقدمفاطمه99138054170192گرافیک-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزیوحدتی پورزلیخا97138054190462امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزیایجادینیلوفرسادات98138054190075امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزیدامغانیآرزو98138054190202امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزیعظیمیسعید98138054190378امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزیفضلییعقوب98138054190400امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزیمحمدی شیخ شبانیسیدداود98138054190497امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزییونسیسجاد98138054190596امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزیالهامی فردامید98238054190023امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزیامجدی سادات محلهمحمد98238054190024امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزیحدادینجمه98238054190061امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزیطاهریحسین98238054190127امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزیطاهری زادهپگاه98238054190128امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزیعبادیمینا98238054190134امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00هادیالبرزی دعوتی2123کارورزینصریهوشنگ98238054190199امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیاسکندرلوفاطمه99138054190020امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیبادروجسهیال99138054190055امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیباشیحمید99138054190056امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیتاجیکلیال99138054190082امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیصفائی اسکیپیام99138054190242امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیفالحی رادامیر99138054190300امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیقدیمیقاسم99138054190306امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیگلناریمهناز99138054190334امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیمجلسیسهیله99138054190341امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیجوزی نیاجهانگیر99238054190061امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزی           حکمت شعار                             مهدیه         99238054190072امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیساداتی         سیدمحمدمهدی          99238054190094امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیعلویفائزه                         99238054190132امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیکاظمیحامد99238054190152امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1216:00رضامحمدبابائی1124کارورزیمیریونس حقیعلیرضا99238054190196امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1216:00گلنوشعطار1150کارورزیعبدالملکیمبینا98238054190137پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1216:00گلنوشعطار1150کارورزیپاینده داری نژادمژگان99138054190074پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1216:00گلنوشعطار1150کارورزیحمودیزینب99138054190130پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1216:00گلنوشعطار1150کارورزیحیدری برومندارغوان99138054190134پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1216:00گلنوشعطار1150کارورزیذاحمفرناز99138054190157پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1216:00گلنوشعطار1150کارورزیعبدالهی یزن ابادزهره99138054190260پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1216:00گلنوشعطار1150کارورزیقادری گرکانیمتین99138054190302پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1216:00گلنوشعطار1150کارورزیقزاقیعرفان99138054190308پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1216:00گلنوشعطار1150کارورزیمطلوبی سیسعلیرضا99138054190366پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1216:00گلنوشعطار1150کارورزییکتاپریسا99138054190437پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1216:00گلنوشعطار1150کارورزیاکبری شاهرودیمینو99238054190021پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1216:00گلنوشعطار1150کارورزیکریمینگار                          99238054190162پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1316:00هادیصمدی1145کارورزیپوراکبری فومنیفاطمه98138054190107مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1316:00هادیصمدی1145کارورزیماکوئی یکانهمعصومه98138054190473مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1316:00هادیصمدی1145کارورزیاکبریعلی98138054190604مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1316:00هادیصمدی1145کارورزیمیرزائی قمیسیده نازنین98238054190194مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1316:00هادیصمدی1145کارورزیرضوان مدنیسیدمحسن99138054190183مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1316:00هادیصمدی1145کارورزیسجادی بخشمهسا99138054190199مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1316:00هادیصمدی1145کارورزیمحمدیسعید99138054190347مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1316:00هادیصمدی1145کارورزیخوش روی نعمتی                           حانیه                         99238054190079مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1316:00هادیصمدی1145کارورزیذی نوری                                 فتاح                          99238054190084مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1316:00هادیصمدی1145کارورزیفرمانی بهنام                            منیژه                         99238054190139مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1316:00هادیصمدی1145کارورزییعقوب زاده                              زهرا                          99238054190216مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1162کارورزیسیدانسیدمحمد97238054190164آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1162کارورزیمحرابیبردیا97238054190261آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1162کارورزیرسولیدانیال98138054190233آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1162کارورزیمهدویامیرحسین98238054190191آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1162کارورزیجوهری مجدملینا99138054190108آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1162کارورزیرجائی قاضلورامونا99138054190165آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1162کارورزیسلطانپورمنفردآنوشا99138054190211آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1162کارورزیشرفی فردفائزه99138054190223آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1162کارورزیصادقی مقدمیآرمین99138054190234آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1162کارورزیعامرامیرعلی99138054190256آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1162کارورزینادی پورمریم99138054190395آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1162کارورزینجارزادگانمحمدعلی99138054190400آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1162کارورزیکوشکیمحسن99238054190167آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1163کارورزیکریمی نژادشایان99138054190327آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1163کارورزیوحدانیوحید99138054190421آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1163کارورزی                     نویدمهر            آیدین99238054190206آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1316:00فرزاماعتمادی1164کارورزیغالبیعلی98238054190144آهنگسازی ایرانی-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1416:00مژگانرضائیان1121کارورزیجعفریامین98138054190140کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1416:00مژگانرضائیان1121کارورزیگیوه چیمرآت98138054190467کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1416:00مژگانرضائیان1121کارورزیوکیلی قاهانیعماد98138054190661کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1416:00مژگانرضائیان1121کارورزیعلی دادیمژگان98238054190139کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1416:00مژگانرضائیان1121کارورزیاقبالی تاجانیسامان99138054190037کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1416:00مژگانرضائیان1121کارورزیرئیسیمصطفی99138054190191کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1416:00مژگانرضائیان1121کارورزیپورزالفی کومنیمطهره99238054190047کارشناسی حرفه ای بازیگری



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1416:00مژگانرضائیان1121کارورزیفرهپورمهتاب99238054190141کارشناسی حرفه ای بازیگری

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیاردستانیزینب98138054190012مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیپوست پردازسارا98138054190113مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیحسنیبیتا98138054190165مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیلطفیهانیه98138054190469مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیمحزونساحل98138054190481مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیمحمودیفاطمه98138054190499مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیمنصوررومینا98138054190531مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیبشردوست لنگرودیامید98238054190038مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیحبیبیحانیه98238054190058مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیپورافضلحمیدرضا99138054190076مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیمحمدیمحمد99138054190346مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیمیرعظیمیپارمیدا99138054190393مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیشکیبائی                                 ژوبین                         99238054190109مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00آی تای شکیبافر1143کارورزیمصحف پناه                               نگار                          99238054190184مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1616:00نازنینحقیقی1155کارورزیاکبریامیرحسین98238054190021کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1616:00نازنینحقیقی1155کارورزیشنگل زادهمحمدمهدی98238054190120کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1616:00نازنینحقیقی1155کارورزیکیوانی نوجه دهمهدیه98238054190170کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1616:00نازنینحقیقی1155کارورزیدولت خواهنصیبه99238015190025کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1616:00نازنینحقیقی1155کارورزییوسفی فرمریم99238054190219کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1616:00نازنینحقیقی2999کارورزیآفتابیعسل98138054190041کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزیجباریامید96238054170088نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزینظامی رنجبرالمیرا97138054170412نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزیمطبوع صالحپرنیان97138054170529نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزیمالئیامیر97138054170531نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزیاماملومرتضی97238054170031کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزیعقیقیحسین97238054170230نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزیاردستانیمریم98138054170009نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزیامیریملیکا98138054170037نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزیبامدادمحمود98138054170050نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزیبهروزریحانه98138054170065نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزیدنیویمبینا98138054170204نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزیکمالیآریا98138054170435نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزیمرواریدزادهمهدی98138054170485نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/1716:00فریدهرضایی2184کارورزیمعروفیبهار98138054170493نوازندگی ساز ایرانی-کاردانی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیافشارکامبیز98138054190043نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیعباسیهیوا98138054190363نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیابرقوئیعلی98238054190001نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیانصارینگار98238054190027نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیآقاوردی برزگرعلی99138054190034نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیتاجراننگین99138054190081نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیرحمانیدلیر99138054190167نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیعارف نیاعلی99138054190254نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیفتحی لحاقیمریم99138054190285نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیکاشانینغمه99138054190315نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیناظریرومینا99138054190397نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیوجدان پرست اصلآناهیتا99138054190419نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیاسدیعارف99238054190012نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیقضاویلیال99238054190148نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/2016:00آزادهشرفی1177کارورزیقنبریامیررضا99238054190150نوازندگی ساز کالسیک-کارشناسی حرفه ای موسیقی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزیافسریان محصلعارفه سادات96238054170031عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزیبابارحیمیفائزه97238054170044عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزیجزائریعلی98138054170100عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزیجعفری کفاشحسین98138054170104عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزیدژم خویمونا98138054170200عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزیسکوتیسودا98138054170269عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزیکمینیاننرگس98138054170437عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزینیک عملعلی98138054170566عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزیامینی سرابسوگند98138054170606عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزیخدامیملیکا98138054170645عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزیرضائیسمانه98138054170659عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزیروزبهانیستاره98138054170667عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزیشمس کبیرقزوینیمروارید98138054170681عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1216:30نفیسهحسینیان یگانه2105کارورزیمحمدیمرضیه98138054170731عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1117:00فریبادلیری142کارورزیبیگدلیمحمدمهدی98138054170614کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1117:00فریبادلیری142کارورزیعبدالحسینیمتین98238054170143کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1117:00فریبادلیری142کارورزیتیشه گرانهستی99138054170118کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

1400/05/1117:00فریبادلیری142کارورزیبرهانیآرمین98138054170058کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1117:00فریبادلیری142کارورزینقیبی اونجیسیدمصطفی98138054170556کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1117:00فریبادلیری142کارورزیبابائیمحمدامین98238054170031کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1117:00فریبادلیری142کارورزیطوماریطاها98238054170138کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1117:00فریبادلیری142کارورزیبرقی میرآبادداریوش99138054170072کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1117:00فریبادلیری142کارورزیحیدریامید94238054170241کاردانی حرفه ای بازیگری

1400/05/1117:00فریبادلیری273کارورزیشبانیمهسا97238054170187کاردانی حرفه ای گریم

1400/05/1117:00فریبادلیری273کارورزیخدائی بیله درقهدیه98138054170175کاردانی حرفه ای گریم

1400/05/1117:00فریبادلیری273کارورزیرضائیسهیل98138054170229کاردانی حرفه ای گریم

1400/05/1117:00فریبادلیری273کارورزیکیانیناهید98138054170440کاردانی حرفه ای گریم

1400/05/1117:00فریبادلیری273کارورزیامیریهانیه98138054170605کاردانی حرفه ای گریم

1400/05/1117:00فریبادلیری273کارورزیخاموشی صحنهءسیده نیلگون98138054170642کاردانی حرفه ای گریم

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیزرنوشه فراهانیزهرا96238054170166عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیخورشیدیحدیثه98138054170188عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیکاظمیمهدیه98138054170412عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیمهدوی فردریحانه98138054170741عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیسنائیان رودسریمائده98138100170036عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیشاکرجداقیهامیرحسین98238054170123عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیامجدی سادات محلهفاطمه99138054170048عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیبیاتمحمد99138054170089عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیحسن وندمبینا99138054170153عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیدشتکیانفاطمه99138054170190عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیشمسزهرا99138054170269عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیقلیزادهمهسا99138054170382عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیمقدمفاطمه99138054170453عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزیمهدوی ویندحنانه99138054170468عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1417:00محسنامیر فراهانی1103کارورزینوحیحانیه99138054170494عکاسی-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزیچمنیمحمد99138054190112امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزیحیدریمحمد99138054190131امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی



ساعت  کالسروز برگزاری کالسنام مدرس نام خانوادگی مدرسگروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجوییرشته 

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزیدستخوش نیک قلبسعید99138054190154امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزیصفریسعید99138054190243امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزیگودرزیمجید99138054190336امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزیمقدسیسحر99138054190371امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزیتقویسیدحسن99238054190055امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزیخادمی قهرودیمریم سادات99238054190075امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزیطالبیمیترا99238054190125امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزیطاهرزاده اسبفروشانیوحید99238054190126امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزیطاهریوحیده99238054190127امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزیفوالدی ماهانیلیال99238054190143امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزیکرامتیعلی99238054190154امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزینصرتیان کوشیکالنی        پگاه99238054190202امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1817:00عابدینعابدی زاده1125کارورزییعقوب زاده سورمیزینب99238054190217امور رسانه-کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

1400/05/1118:00عباسحمیدسمیعی2144کارورزیاله یاری جاللیغزل98138054190057مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1118:00عباسحمیدسمیعی2144کارورزیاوزرودیعلی98138054190072مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1118:00عباسحمیدسمیعی2144کارورزیباغچه اجی بیشهسحر98138054190085مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی
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1400/05/1118:00عباسحمیدسمیعی2144کارورزیکلهریصدف98138054190445مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1118:00عباسحمیدسمیعی2144کارورزیهمتینسرین98138054190584مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1118:00عباسحمیدسمیعی2173کارورزیپوست پردازسارا98138054190113مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1118:00عباسحمیدسمیعی2173کارورزیحسنیبیتا98138054190165مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی

1400/05/1418:00صهبامنیر زاد2129کارورزیجالدتیزهرا98138054190142تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1418:00صهبامنیر زاد2129کارورزیکریمیزهرا98138054190436تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1418:00صهبامنیر زاد2129کارورزیاحمدیامیرمحمد98238054190007تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1418:00صهبامنیر زاد2129کارورزیبدوی مکریمهسا98238054190035تدوین فیلم-کارشناسی حرفه ای سینما

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزیاسکندریمنا98138054190023پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزیاله وردیامیرمحمد98138054190056پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزیبستانچینسرین98138054190091پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزیتمیمیمریم98138054190125پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزیرفعت دلیوندوحید98138054190241پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزیسهیلیفرزانه98138054190298پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزیشوندینگین98138054190319پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزیقره خانی سنجانیعلی98138054190420پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک
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1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزیمهدیانسیدجواد98138054190544پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزیمیرجانیمرجان98138054190547پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزیمیرجانیمهسا98138054190548پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزینصرالهمحمدمهدی98138054190563پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزینعمتیآرمان98138054190565پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزیعلی حسینیپگاه98138054190639پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00مسعودایلوخانی2148کارورزینوری کله سرفاطمه98138054190660پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00فاطمهعبدی مراد1149کارورزیندیمی سیارمریم98138054190562پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00فاطمهعبدی مراد1149کارورزیاحمدیزینب98238054190006پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00فاطمهعبدی مراد1149کارورزیایجیمریم98238054190029پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00فاطمهعبدی مراد1149کارورزیسعیدیرقیه98238054190107پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00فاطمهعبدی مراد1149کارورزیکاوک توزهرا98238054190161پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00فاطمهعبدی مراد1149کارورزیماه پسندشالزهرا98238054190174پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00فاطمهعبدی مراد1149کارورزیمجمعکوثر98238054190175پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00فاطمهعبدی مراد1149کارورزیمحمدی جلفانمحمدرضا98238054190180پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک

1400/05/1319:00فاطمهعبدی مراد1149کارورزینادعلیانفاطمه98238054190197پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک
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1400/05/1319:00فاطمهعبدی مراد1149کارورزیطالب زادهفاطمه99238054190124پوستر و نشانه-کارشناسی حرفه ای گرافیک


