
گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانابراهیم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

771کاربرد رایانه در موسیقیابراهیم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییابراهیم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

1776ساز کالسیکابراهیم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

772فیزیک صوتابراهیم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

770شناخت موسیقیابراهیم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

187تربیت بدنیابراهیم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

1137کاربینیابراهیم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

11199پیانو عمومیابراهیم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

26آشنایی با هنرهای نمایشیابراهیم زاده چوبریفرزاد401138054190004

65فرهنگ مردمابراهیم زاده چوبریفرزاد401138054190004

59ادبیات کهن ایران و جهانابراهیم زاده چوبریفرزاد401138054190004

178کاربینیابراهیم زاده چوبریفرزاد401138054190004

11152ورزشابراهیم زاده چوبریفرزاد401138054190004

94روانشناسی عمومیابراهیم زاده چوبریفرزاد401138054190004

156تاریخ فلسفهابراهیم زاده چوبریفرزاد401138054190004

109سبکهای سینماییابراهیم زاده چوبریفرزاد401138054190004

985روانشناسی اجتماعیابراهیمیزهره401138054190006

5919پیانو عمومیابراهیمیمجید401138054190007

1920ارکستر کالسیکابراهیمیمجید401138054190007

3478هارمونیابراهیمیمجید401138054190007

2366تاریخ موسیقی ایرانابراهیمینیما401138054190009

1481هارمونیابراهیمینیما401138054190009

381تاریخ هنرابراهیمیمجید401138054190007

984روانشناسی عمومیابراهیمیزهره401138054190006

1104کاربینیابراهیمیزهره401138054190006

668کاربینیابراهیمینیما401138054190009

1120کاربینیابراهیمیمجید401138054190007

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانابراهیمینیما401138054190009



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11155ورزشابراهیمینیما401138054190009

11155ورزشابراهیمیمجید401138054190007

520تئوری موسیقی ایرانابراهیمینیما401138054190009

5485سرایش و تربیت شنواییابراهیمیمجید401138054190007

5527سرایش و تربیت شنواییابراهیمینیما401138054190009

5671ساز ایرانیابراهیمینیما401138054190009

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییابراهیمیمیالد401138054170003

2402آواز گروهیابراهیمیمجید401138054190007

983رفتار سازمانیابراهیمیزهره401138054190006

1780آواز ایرانیابراهیمیمیالد401138054170003

988روانشناسی تربیتیابراهیمیزهره401138054190006

952پیانو عمومیابراهیمیمیالد401138054170003

987های کوچینگنظریهابراهیمیزهره401138054190006

5918ساز کالسیکابراهیمیمجید401138054190007

483مبانی نظری موسیقیابراهیمیمیالد401138054170003

980نظریه های نوین یادگیریابراهیمیزهره401138054190006

398مبانی صوت شناسیابراهیمیمیالد401138054170003

1165تربیت بدنیابراهیمیمیالد401138054170003

986اخالق حرفه ای در کوچینگابراهیمیزهره401138054190006

982روش تحقیقابراهیمیزهره401138054190006

765کاربینیابراهیمیمیالد401138054170003

417صداسازیابراهیمیمیالد401138054170003

981روانشناسی مثبت گراابراهیمیزهره401138054190006

14761سلفژابریشمیشبنم401138054190010

167کاربینیابریشمیشبنم401138054190010

1188ورزشابریشمیشبنم401138054190010

110شناخت سینماابریشمیشبنم401138054190010

68جامعه شناسیابریشمیشبنم401138054190010

12فرهنگ عامهابریشمیشبنم401138054190010



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

27تاریخ نمایش در شرقابریشمیشبنم401138054190010

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونابریشمیشبنم401138054190010

210آزمایشگاه پایهابوالحسنیمینا401138054170009

221خواندن و درک مفاهیم پایهابوالحسنیمینا401138054170009

229دستور زبان پایهابوالحسنیمینا401138054170009

219گفت و شنود پایهابوالحسنیمینا401138054170009

243اخالق اسالمیابوالحسنیمینا401138054170009

1168تربیت بدنیابوالحسنیمینا401138054170009

235کاربینیابوالحسنیمینا401138054170009

247اصول و روش ترجمه پایهابوالحسنیمینا401138054170009

557تاریخ عکاسی ایراناجاققلیمیالد401138054190014

1113کاربینیاجاققلیمیالد401138054190014

11152ورزشاجاققلیمیالد401138054190014

579زیبایی شناسیاجاققلیمیالد401138054190014

572حقوق عکاسان و قراردادهااجاققلیمیالد401138054190014

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگاجاققلیمیالد401138054190014

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاناجاققلیمیالد401138054190014

736مدیریت رنگ در عکاسیاجاققلیمیالد401138054190014

26آشنایی با هنرهای نمایشیاحدزادهسمیه401138054190016

65فرهنگ مردماحدزادهسمیه401138054190016

59ادبیات کهن ایران و جهاناحدزادهسمیه401138054190016

1109کاربینیاحدزادهسمیه401138054190016

1989ورزشاحدزادهسمیه401138054190016

94روانشناسی عمومیاحدزادهسمیه401138054190016

156تاریخ فلسفهاحدزادهسمیه401138054190016

109سبکهای سینماییاحدزادهسمیه401138054190016

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییاحسان بخشمتین401138054170013

1780آواز ایرانیاحسان بخشمتین401138054170013

952پیانو عمومیاحسان بخشمتین401138054170013



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

483مبانی نظری موسیقیاحسان بخشمتین401138054170013

398مبانی صوت شناسیاحسان بخشمتین401138054170013

1165تربیت بدنیاحسان بخشمتین401138054170013

765کاربینیاحسان بخشمتین401138054170013

417صداسازیاحسان بخشمتین401138054170013

694کاربینیاحسان نیاحسین401138054190017

11156ورزشاحسان نیاحسین401138054190017

893انقالب اسالمی ایراناحسان نیاحسین401138054190017

5367سرایش و تربیت شنواییاحسان نیاحسین401138054190017

3351هماهنگی عمومیاحسان نیاحسین401138054190017

5698ساز ایرانیاحسان نیاحسین401138054190017

475سازشناسی ایرانیاحسان نیاحسین401138054190017

5695پیانو عمومیاحسان نیاحسین401138054190017

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایراناحسان نیاحسین401138054190017

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای احمدپورزهرا401138054170015

1180بهداشت و سالمت نوازندگیاحمدپورزهرا401138054170015

1147کاربینیاحمدپورزهرا401138054170015

1034(اکول)1پیانو عمومی احمدپورزهرا401138054170015

1003شناخت ریتماحمدپورزهرا401138054170015

1002تئوری موسیقیاحمدپورزهرا401138054170015

1016فارسیاحمدپورزهرا401138054170015

1000(ریتم خوانی)1سلفژاحمدپورزهرا401138054170015

190تربیت بدنیاحمدپورزهرا401138054170015

261پتینه و کالژاحمدوندزکیه401138054190019

267زینت و زیبایی در اسالماحمدوندزکیه401138054190019

540کاربینیاحمدوندزکیه401138054190019

292نرم افزارهای کاربردیاحمدوندزکیه401138054190019

264جامعه شناسی هنراحمدوندزکیه401138054190019

266زیبایی شناسیاحمدوندزکیه401138054190019



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

265روانشناسی شخصیت و گریماحمدوندزکیه401138054190019

291مراقبت از پوست و مواحمدوندزکیه401138054190019

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیاحمدیفاطمه401138054190021

2366تاریخ موسیقی ایراناحمدیامیرحسین401138054190020

1481هارمونیاحمدیامیرحسین401138054190020

523کاربینیاحمدیفاطمه401138054190021

668کاربینیاحمدیامیرحسین401138054190020

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایراناحمدیامیرحسین401138054190020

11155ورزشاحمدیامیرحسین401138054190020

520تئوری موسیقی ایراناحمدیامیرحسین401138054190020

5367سرایش و تربیت شنواییاحمدیامیرمحمد401138054190022

5527سرایش و تربیت شنواییاحمدیامیرحسین401138054190020

469تنبک نوازیاحمدیفاطمه401138054190021

547(4)آواز ایرانی احمدیفاطمه401138054190021

5671ساز ایرانیاحمدیامیرحسین401138054190020

1201مبانی موسیقیاحمدیفاطمه401138054190021

437فلسفه هنراحمدیامیرمحمد401138054190022

787تاریخ تحلیلی صدر اسالماحمدیامیرمحمد401138054190022

787تاریخ تحلیلی صدر اسالماحمدیفاطمه401138054190021

409شعر و موسیقیاحمدیفاطمه401138054190021

1459ارکستراسیوناحمدیامیرمحمد401138054190022

475سازشناسی ایرانیاحمدیامیرمحمد401138054190022

5695پیانو عمومیاحمدیامیرمحمد401138054190022

4492هماهنگی عمومیاحمدیامیرمحمد401138054190022

443(ملودی، گام خوانی)تربیت شنوایی احمدیفاطمه401138054190021

6691ساز ایرانیاحمدیامیرمحمد401138054190022

380حکمت موسیقی اسالمی احمدیفاطمه401138054190021

692کاربینیاحمدی االشتیملیکا401138054190023

11148ورزشاحمدی االشتیملیکا401138054190023



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

893انقالب اسالمی ایراناحمدی االشتیملیکا401138054190023

5367سرایش و تربیت شنواییاحمدی االشتیملیکا401138054190023

3351هماهنگی عمومیاحمدی االشتیملیکا401138054190023

5698ساز ایرانیاحمدی االشتیملیکا401138054190023

475سازشناسی ایرانیاحمدی االشتیملیکا401138054190023

5695پیانو عمومیاحمدی االشتیملیکا401138054190023

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایراناحمدی االشتیملیکا401138054190023

1060مبانی تدویناحمدی جوپاریمهدی401138054170019

1062مبانی تصویربرداریاحمدی جوپاریمهدی401138054170019

1061مبانی فیلم نامه نویسیاحمدی جوپاریمهدی401138054170019

1059تاریخ سینمای ایران و جهاناحمدی جوپاریمهدی401138054170019

1058شناخت عوامل تولیداحمدی جوپاریمهدی401138054170019

1057مبانی برنامه ریزی و تولیداحمدی جوپاریمهدی401138054170019

184تربیت بدنیاحمدی جوپاریمهدی401138054170019

170کاربینیاحمدی جوپاریمهدی401138054170019

994بهداشت و سالمت نوازندگیاحمدی حقیقمحدثه401138054170020

1018کاربینیاحمدی حقیقمحدثه401138054170020

1990اندیشه اسالمیاحمدی حقیقمحدثه401138054170020

993تئوری موسیقیاحمدی حقیقمحدثه401138054170020

991(ریتم خوانی)1سلفژاحمدی حقیقمحدثه401138054170020

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانواحمدی حقیقمحدثه401138054170020

190تربیت بدنیاحمدی حقیقمحدثه401138054170020

992تاریخ شنیداری موسیقیاحمدی حقیقمحدثه401138054170020

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

1008بهداشت و سالمت نوازندگیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

1051کاربینیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

1030(اکول)1پیانو عمومی احمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

11007اندیشه اسالمیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

1009تئوری موسیقیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1005فارسیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

1006(ریتم خوانی)1سلفژاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

1167تربیت بدنیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

107آشنایی با هنرهای نمایشیاحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

69فرهنگ مردماحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

60ادبیات کهن ایران و جهاناحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

1109کاربینیاحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

11151ورزشاحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

95روانشناسی عمومیاحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

154تاریخ فلسفهاحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

113سبکهای سینماییاحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

1019بهداشت و سالمت نوازندگیاحمدی نیاامیرمحمد401138054170022

1144کاربینیاحمدی نیاامیرمحمد401138054170022

1996اندیشه اسالمیاحمدی نیاامیرمحمد401138054170022

997تئوری موسیقیاحمدی نیاامیرمحمد401138054170022

995(ریتم خوانی)1سلفژاحمدی نیاامیرمحمد401138054170022

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانواحمدی نیاامیرمحمد401138054170022

1198تربیت بدنیاحمدی نیاامیرمحمد401138054170022

998تاریخ شنیداری موسیقیاحمدی نیاامیرمحمد401138054170022

1077روانشناسی اجتماعیاخگرمعصومه401138054190026

1076روانشناسی عمومیاخگرمعصومه401138054190026

1103کاربینیاخگرمعصومه401138054190026

1070رفتار سازمانیاخگرمعصومه401138054190026

1078روانشناسی تربیتیاخگرمعصومه401138054190026

1072های کوچینگنظریهاخگرمعصومه401138054190026

1071نظریه های نوین یادگیریاخگرمعصومه401138054190026

1075اخالق حرفه ای در کوچینگاخگرمعصومه401138054190026

1074روش تحقیقاخگرمعصومه401138054190026

1073روانشناسی مثبت گرااخگرمعصومه401138054190026



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

220بیان شفاهیاخگری بستان آبادمعصومه401138054190027

238کاربینیاخگری بستان آبادمعصومه401138054190027

11149ورزشاخگری بستان آبادمعصومه401138054190027

257انقالب اسالمی ایراناخگری بستان آبادمعصومه401138054190027

205متون ادبیاخگری بستان آبادمعصومه401138054190027

216اصول و مبانی ترجمهاخگری بستان آبادمعصومه401138054190027

249زبان شناسیاخگری بستان آبادمعصومه401138054190027

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهاخگری بستان آبادمعصومه401138054190027

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهاناخالقی پورمبینا401138054170023

771کاربرد رایانه در موسیقیاخالقی پورمبینا401138054170023

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییاخالقی پورمبینا401138054170023

1776ساز کالسیکاخالقی پورمبینا401138054170023

772فیزیک صوتاخالقی پورمبینا401138054170023

770شناخت موسیقیاخالقی پورمبینا401138054170023

187تربیت بدنیاخالقی پورمبینا401138054170023

1135کاربینیاخالقی پورمبینا401138054170023

1775پیانو عمومیاخالقی پورمبینا401138054170023

5919پیانو عمومیادبیکیانا401138054190029

11202ارکستر کالسیکادبیکیانا401138054190029

3426هارمونیادبیکیانا401138054190029

531تاریخ هنرادبیکیانا401138054190029

1122کاربینیادبیکیانا401138054190029

1188ورزشادبیکیانا401138054190029

5484سرایش و تربیت شنواییادبیکیانا401138054190029

2496آواز گروهیادبیکیانا401138054190029

5917ساز کالسیکادبیکیانا401138054190029

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهادریس آبادیمصطفی401138054170024

1175اصول آراستگی در اسالمادریس آبادیمصطفی401138054170024

1176آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمادریس آبادیمصطفی401138054170024



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1288مبانی گریمادریس آبادیمصطفی401138054170024

11177اندیشه اسالمیادریس آبادیمصطفی401138054170024

1174عوامل موثر بر گریمادریس آبادیمصطفی401138054170024

1134کاربینیادریس آبادیمصطفی401138054170024

1172مبانی روانشناسیادریس آبادیمصطفی401138054170024

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیارادهآیدا401138054170026

10081بهداشت و سالمت نوازندگیارادهآیدا401138054170026

1139کاربینیارادهآیدا401138054170026

1032(اکول)1پیانو عمومی ارادهآیدا401138054170026

11014اندیشه اسالمیارادهآیدا401138054170026

1013تئوری موسیقیارادهآیدا401138054170026

1010(ریتم خوانی)1سلفژارادهآیدا401138054170026

127تاریخ هنر ایران و جهاناربابی شریففاطمه401138054170027

58روانشناسی شخصیتاربابی شریففاطمه401138054170027

1720اندیشه اسالمیاربابی شریففاطمه401138054170027

128مبانی بازیگریاربابی شریففاطمه401138054170027

186تربیت بدنیاربابی شریففاطمه401138054170027

24بدن و حرکتاربابی شریففاطمه401138054170027

70خاستگاه آیین و دراماربابی شریففاطمه401138054170027

192کاربینیاربابی شریففاطمه401138054170027

51196پیانو عمومیاردستانیمریم401138054190035

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهاردستانیزهرا401138054170028

11202ارکستر کالسیکاردستانیمریم401138054190035

3478هارمونیاردستانیمریم401138054190035

381تاریخ هنراردستانیمریم401138054190035

6353سرایش و تربیت شنواییاردستانیمریم401138054190035

1204کاربینیاردستانیمریم401138054190035

140مبانی تدویناردستانیایلیا401138054170029

1175اصول آراستگی در اسالماردستانیزهرا401138054170028



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1176آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریماردستانیزهرا401138054170028

1288مبانی گریماردستانیزهرا401138054170028

125مبانی تصویربرداریاردستانیایلیا401138054170029

53مبانی فیلم نامه نویسیاردستانیایلیا401138054170029

2402آواز گروهیاردستانیمریم401138054190035

39تاریخ سینمای ایران و جهاناردستانیایلیا401138054170029

5917ساز کالسیکاردستانیمریم401138054190035

11177اندیشه اسالمیاردستانیزهرا401138054170028

1058شناخت عوامل تولیداردستانیایلیا401138054170029

1174عوامل موثر بر گریماردستانیزهرا401138054170028

1057مبانی برنامه ریزی و تولیداردستانیایلیا401138054170029

1163تربیت بدنیاردستانیایلیا401138054170029

275کاربینیاردستانیزهرا401138054170028

170کاربینیاردستانیایلیا401138054170029

1172مبانی روانشناسیاردستانیزهرا401138054170028

975روانشناسی اجتماعیاردیبهشتیمحمد401138054190036

974روانشناسی عمومیاردیبهشتیمحمد401138054190036

1079کاربینیاردیبهشتیمحمد401138054190036

973رفتار سازمانیاردیبهشتیمحمد401138054190036

978روانشناسی تربیتیاردیبهشتیمحمد401138054190036

977های کوچینگنظریهاردیبهشتیمحمد401138054190036

970نظریه های نوین یادگیریاردیبهشتیمحمد401138054190036

976اخالق حرفه ای در کوچینگاردیبهشتیمحمد401138054190036

972روش تحقیقاردیبهشتیمحمد401138054190036

971روانشناسی مثبت گرااردیبهشتیمحمد401138054190036

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیارزانی بیرگانیآناهیتا401138054170030

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی ارزانی بیرگانیآناهیتا401138054170030

1142کاربینیارزانی بیرگانیآناهیتا401138054170030

1194(1)ساز ارزانی بیرگانیآناهیتا401138054170030



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی ارزانی بیرگانیآناهیتا401138054170030

1020تئوری موسیقیارزانی بیرگانیآناهیتا401138054170030

1021آناتومی حنجرهارزانی بیرگانیآناهیتا401138054170030

220بیان شفاهیارژنگمریم401138054190038

238کاربینیارژنگمریم401138054190038

11149ورزشارژنگمریم401138054190038

257انقالب اسالمی ایرانارژنگمریم401138054190038

205متون ادبیارژنگمریم401138054190038

216اصول و مبانی ترجمهارژنگمریم401138054190038

249زبان شناسیارژنگمریم401138054190038

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهارژنگمریم401138054190038

692کاربینیارکیانلیلی401138054190039

11148ورزشارکیانلیلی401138054190039

893انقالب اسالمی ایرانارکیانلیلی401138054190039

5367سرایش و تربیت شنواییارکیانلیلی401138054190039

3351هماهنگی عمومیارکیانلیلی401138054190039

5698ساز ایرانیارکیانلیلی401138054190039

475سازشناسی ایرانیارکیانلیلی401138054190039

5695پیانو عمومیارکیانلیلی401138054190039

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانارکیانلیلی401138054190039

1077روانشناسی اجتماعیاروج زادهناهید401138054190040

1076روانشناسی عمومیاروج زادهناهید401138054190040

1102کاربینیاروج زادهناهید401138054190040

1070رفتار سازمانیاروج زادهناهید401138054190040

1078روانشناسی تربیتیاروج زادهناهید401138054190040

1072های کوچینگنظریهاروج زادهناهید401138054190040

1071نظریه های نوین یادگیریاروج زادهناهید401138054190040

1075اخالق حرفه ای در کوچینگاروج زادهناهید401138054190040

1074روش تحقیقاروج زادهناهید401138054190040



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1073روانشناسی مثبت گرااروج زادهناهید401138054190040

1186دانش خانواده و جمعیتاستقامت علی آبادیامیرمهدی401138054170034

1653ساز ایرانیاستقامت علی آبادیامیرمهدی401138054170034

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییاستقامت علی آبادیامیرمهدی401138054170034

364مبانی نظری موسیقیاستقامت علی آبادیامیرمهدی401138054170034

400مبانی صوت شناسیاستقامت علی آبادیامیرمهدی401138054170034

1163تربیت بدنیاستقامت علی آبادیامیرمهدی401138054170034

656کاربینیاستقامت علی آبادیامیرمهدی401138054170034

470تمبک نوازیاستقامت علی آبادیامیرمهدی401138054170034

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایراناستواننگین401138054170035

633مبانی فنون چاپاستواننگین401138054170035

591عکاسی پایهاستواننگین401138054170035

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیاستواننگین401138054170035

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیاستواننگین401138054170035

811زبان خارجی عمومیاستواننگین401138054170035

200فارسیاستواننگین401138054170035

361سرایش و ترتیب شنواییاسحق زادهامیررضا401138054190045

692کاربینیاسحق زادهامیررضا401138054190045

479هماهنگی عمومیاسحق زادهامیررضا401138054190045

11153ورزشاسحق زادهامیررضا401138054190045

517تئوری موسیقیاسحق زادهامیررضا401138054190045

5697ساز ایرانیاسحق زادهامیررضا401138054190045

476سازشناسی ایرانیاسحق زادهامیررضا401138054190045

5696پیانو عمومیاسحق زادهامیررضا401138054190045

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایراناسحق زادهامیررضا401138054190045

126تاریخ هنر ایران و جهاناسداللهیحنانه401138054170036

57روانشناسی شخصیتاسداللهیحنانه401138054170036

1721اندیشه اسالمیاسداللهیحنانه401138054170036

42مبانی بازیگریاسداللهیحنانه401138054170036



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1200تربیت بدنیاسداللهیحنانه401138054170036

20بدن و حرکتاسداللهیحنانه401138054170036

155خاستگاه آیین و دراماسداللهیحنانه401138054170036

194کاربینیاسداللهیحنانه401138054170036

14811هارمونیاسدیفاطمه401138054190047

6362سرایش و تربیت شنواییاسدیفاطمه401138054190047

1019بهداشت و سالمت نوازندگیاسدیفرزانه401138054170038

1118کاربینیاسدیفاطمه401138054190047

1060مبانی تدویناسدیعلی401138054170039

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی اسدیفرزانه401138054170038

4251آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایراناسدیفاطمه401138054190047

1062مبانی تصویربرداریاسدیعلی401138054170039

999کاربینیاسدیفرزانه401138054170038

11148ورزشاسدیفاطمه401138054190047

1061مبانی فیلم نامه نویسیاسدیعلی401138054170039

1028(اکول)1پیانو عمومی اسدیفرزانه401138054170038

391فرم موسیقی جهاناسدیفاطمه401138054190047

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاسدیفاطمه401138054190047

1059تاریخ سینمای ایران و جهاناسدیعلی401138054170039

11014اندیشه اسالمیاسدیفرزانه401138054170038

1058شناخت عوامل تولیداسدیعلی401138054170039

1002تئوری موسیقیاسدیفرزانه401138054170038

1057مبانی برنامه ریزی و تولیداسدیعلی401138054170039

1011فارسیاسدیفرزانه401138054170038

1000(ریتم خوانی)1سلفژاسدیفرزانه401138054170038

5664پیانو عمومیاسدیفاطمه401138054190047

1164تربیت بدنیاسدیعلی401138054170039

186تربیت بدنیاسدیفرزانه401138054170038

1068کاربینیاسدیعلی401138054170039



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

975روانشناسی اجتماعیاسدی جنتینرگس401138054190046

974روانشناسی عمومیاسدی جنتینرگس401138054190046

1101کاربینیاسدی جنتینرگس401138054190046

973رفتار سازمانیاسدی جنتینرگس401138054190046

978روانشناسی تربیتیاسدی جنتینرگس401138054190046

977های کوچینگنظریهاسدی جنتینرگس401138054190046

970نظریه های نوین یادگیریاسدی جنتینرگس401138054190046

976اخالق حرفه ای در کوچینگاسدی جنتینرگس401138054190046

972روش تحقیقاسدی جنتینرگس401138054190046

971روانشناسی مثبت گرااسدی جنتینرگس401138054190046

994بهداشت و سالمت نوازندگیاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

1145کاربینیاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

1990اندیشه اسالمیاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

993تئوری موسیقیاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

991(ریتم خوانی)1سلفژاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانواسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

190تربیت بدنیاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

992تاریخ شنیداری موسیقیاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

1186دانش خانواده و جمعیتاسفندیاریامیرصدرا401138054170043

1653ساز ایرانیاسفندیاریامیرصدرا401138054170043

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییاسفندیاریامیرصدرا401138054170043

364مبانی نظری موسیقیاسفندیاریامیرصدرا401138054170043

400مبانی صوت شناسیاسفندیاریامیرصدرا401138054170043

1163تربیت بدنیاسفندیاریامیرصدرا401138054170043

656کاربینیاسفندیاریامیرصدرا401138054170043

470تمبک نوازیاسفندیاریامیرصدرا401138054170043

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیاسکندریداتیس401138054170045

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی اسکندریداتیس401138054170045

994بهداشت و سالمت نوازندگیاسکندریایلیا401138054170047



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1145کاربینیاسکندریایلیا401138054170047

1142کاربینیاسکندریداتیس401138054170045

1194(1)ساز اسکندریداتیس401138054170045

1990اندیشه اسالمیاسکندریایلیا401138054170047

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی اسکندریداتیس401138054170045

1020تئوری موسیقیاسکندریداتیس401138054170045

993تئوری موسیقیاسکندریایلیا401138054170047

1021آناتومی حنجرهاسکندریداتیس401138054170045

991(ریتم خوانی)1سلفژاسکندریایلیا401138054170047

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانواسکندریایلیا401138054170047

1163تربیت بدنیاسکندریایلیا401138054170047

184تربیت بدنیاسکندریداتیس401138054170045

992تاریخ شنیداری موسیقیاسکندریایلیا401138054170047

556تاریخ عکاسی ایراناسالمیفاطمه401138054190050

1114کاربینیاسالمیفاطمه401138054190050

11089ورزشاسالمیفاطمه401138054190050

578زیبایی شناسیاسالمیفاطمه401138054190050

571حقوق عکاسان و قراردادهااسالمیفاطمه401138054190050

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگاسالمیفاطمه401138054190050

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاناسالمیفاطمه401138054190050

636مدیریت رنگ در عکاسیاسالمیفاطمه401138054190050

361سرایش و ترتیب شنواییاسماعیلیکوروش401138054190051

1111کاربینیاسماعیلیکوروش401138054190051

479هماهنگی عمومیاسماعیلیکوروش401138054190051

517تئوری موسیقیاسماعیلیکوروش401138054190051

5697ساز ایرانیاسماعیلیکوروش401138054190051

476سازشناسی ایرانیاسماعیلیکوروش401138054190051

5696پیانو عمومیاسماعیلیکوروش401138054190051

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایراناسماعیلیکوروش401138054190051



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

126تاریخ هنر ایران و جهاناسمعیلیمریم401138054170051

57روانشناسی شخصیتاسمعیلیمریم401138054170051

1171اندیشه اسالمیاسمعیلیمریم401138054170051

42مبانی بازیگریاسمعیلیمریم401138054170051

186تربیت بدنیاسمعیلیمریم401138054170051

20بدن و حرکتاسمعیلیمریم401138054170051

155خاستگاه آیین و دراماسمعیلیمریم401138054170051

191کاربینیاسمعیلیمریم401138054170051

1019بهداشت و سالمت نوازندگیاسمیبهاره401138054170052

1012کاربینیاسمیبهاره401138054170052

1996اندیشه اسالمیاسمیبهاره401138054170052

997تئوری موسیقیاسمیبهاره401138054170052

995(ریتم خوانی)1سلفژاسمیبهاره401138054170052

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانواسمیبهاره401138054170052

1200تربیت بدنیاسمیبهاره401138054170052

998تاریخ شنیداری موسیقیاسمیبهاره401138054170052

51196پیانو عمومیاشتری توندشتینیلوفر401138054190053

1920ارکستر کالسیکاشتری توندشتینیلوفر401138054190053

34781هارمونیاشتری توندشتینیلوفر401138054190053

381تاریخ هنراشتری توندشتینیلوفر401138054190053

1204کاربینیاشتری توندشتینیلوفر401138054190053

54841سرایش و تربیت شنواییاشتری توندشتینیلوفر401138054190053

2402آواز گروهیاشتری توندشتینیلوفر401138054190053

5917ساز کالسیکاشتری توندشتینیلوفر401138054190053

51196پیانو عمومیاشتیاقیامیرحسین401138054190054

11195ارکستر کالسیکاشتیاقیامیرحسین401138054190054

3426هارمونیاشتیاقیامیرحسین401138054190054

531تاریخ هنراشتیاقیامیرحسین401138054190054

1123کاربینیاشتیاقیامیرحسین401138054190054



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11155ورزشاشتیاقیامیرحسین401138054190054

5484سرایش و تربیت شنواییاشتیاقیامیرحسین401138054190054

2496آواز گروهیاشتیاقیامیرحسین401138054190054

5917ساز کالسیکاشتیاقیامیرحسین401138054190054

985روانشناسی اجتماعیاشرفمرضیه401138054190055

984روانشناسی عمومیاشرفمرضیه401138054190055

1104کاربینیاشرفمرضیه401138054190055

983رفتار سازمانیاشرفمرضیه401138054190055

988روانشناسی تربیتیاشرفمرضیه401138054190055

987های کوچینگنظریهاشرفمرضیه401138054190055

980نظریه های نوین یادگیریاشرفمرضیه401138054190055

986اخالق حرفه ای در کوچینگاشرفمرضیه401138054190055

982روش تحقیقاشرفمرضیه401138054190055

981روانشناسی مثبت گرااشرفمرضیه401138054190055

975روانشناسی اجتماعیاصغریریحانه401138054190058

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهاناصغریامیر401138054170054

771کاربرد رایانه در موسیقیاصغریامیر401138054170054

974روانشناسی عمومیاصغریریحانه401138054190058

1101کاربینیاصغریریحانه401138054190058

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییاصغریامیر401138054170054

973رفتار سازمانیاصغریریحانه401138054190058

1776ساز کالسیکاصغریامیر401138054170054

978روانشناسی تربیتیاصغریریحانه401138054190058

977های کوچینگنظریهاصغریریحانه401138054190058

772فیزیک صوتاصغریامیر401138054170054

770شناخت موسیقیاصغریامیر401138054170054

970نظریه های نوین یادگیریاصغریریحانه401138054190058

1164تربیت بدنیاصغریامیر401138054170054

976اخالق حرفه ای در کوچینگاصغریریحانه401138054190058



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

972روش تحقیقاصغریریحانه401138054190058

1135کاربینیاصغریامیر401138054170054

1775پیانو عمومیاصغریامیر401138054170054

971روانشناسی مثبت گرااصغریریحانه401138054190058

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیاصالحیمائده401138054170055

1008بهداشت و سالمت نوازندگیاصالحیمائده401138054170055

1051کاربینیاصالحیمائده401138054170055

1030(اکول)1پیانو عمومی اصالحیمائده401138054170055

11007اندیشه اسالمیاصالحیمائده401138054170055

1009تئوری موسیقیاصالحیمائده401138054170055

1005فارسیاصالحیمائده401138054170055

1006(ریتم خوانی)1سلفژاصالحیمائده401138054170055

1167تربیت بدنیاصالحیمائده401138054170055

361سرایش و ترتیب شنواییاصالنیفرنوش401138054190060

693کاربینیاصالنیفرنوش401138054190060

479هماهنگی عمومیاصالنیفرنوش401138054190060

11089ورزشاصالنیفرنوش401138054190060

517تئوری موسیقیاصالنیفرنوش401138054190060

5697ساز ایرانیاصالنیفرنوش401138054190060

476سازشناسی ایرانیاصالنیفرنوش401138054190060

5696پیانو عمومیاصالنیفرنوش401138054190060

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایراناصالنیفرنوش401138054190060

326هنر و رسانهاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

295ارتباطات سیاسیاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

539کاربینیاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

303تحوالت اجتماعی ایران معاصراصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

11149ورزشاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

324نظریه های ارتباط جمعیاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

317فناوری نوین ارتباطیاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

312سواد هنریاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

557تاریخ عکاسی ایراناطیابیعلی401138054190062

1113کاربینیاطیابیعلی401138054190062

11152ورزشاطیابیعلی401138054190062

579زیبایی شناسیاطیابیعلی401138054190062

572حقوق عکاسان و قراردادهااطیابیعلی401138054190062

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگاطیابیعلی401138054190062

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاناطیابیعلی401138054190062

736مدیریت رنگ در عکاسیاطیابیعلی401138054190062

141مبانی تدویناعالئیعلیرضا401138054170058

123مبانی تصویربرداریاعالئیعلیرضا401138054170058

54مبانی فیلم نامه نویسیاعالئیعلیرضا401138054170058

106تاریخ سینمای ایران و جهاناعالئیعلیرضا401138054170058

5شناخت عوامل تولیداعالئیعلیرضا401138054170058

4مبانی برنامه ریزی و تولیداعالئیعلیرضا401138054170058

184تربیت بدنیاعالئیعلیرضا401138054170058

177کاربینیاعالئیعلیرضا401138054170058

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیافتخاریتبسم401138054170062

10081بهداشت و سالمت نوازندگیافتخاریتبسم401138054170062

1140کاربینیافتخاریتبسم401138054170062

1032(اکول)1پیانو عمومی افتخاریتبسم401138054170062

11014اندیشه اسالمیافتخاریتبسم401138054170062

1013تئوری موسیقیافتخاریتبسم401138054170062

1011فارسیافتخاریتبسم401138054170062

1010(ریتم خوانی)1سلفژافتخاریتبسم401138054170062

1168تربیت بدنیافتخاریتبسم401138054170062

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیافتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی افتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

1143کاربینیافتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1192(1)ساز افتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی افتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

1020تئوری موسیقیافتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

1021آناتومی حنجرهافتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

187تربیت بدنیافتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیافشارطهرانیعلی401138054170064

1008بهداشت و سالمت نوازندگیافشارطهرانیعلی401138054170064

1050کاربینیافشارطهرانیعلی401138054170064

1030(اکول)1پیانو عمومی افشارطهرانیعلی401138054170064

11007اندیشه اسالمیافشارطهرانیعلی401138054170064

1009تئوری موسیقیافشارطهرانیعلی401138054170064

1005فارسیافشارطهرانیعلی401138054170064

1006(ریتم خوانی)1سلفژافشارطهرانیعلی401138054170064

1164تربیت بدنیافشارطهرانیعلی401138054170064

51196پیانو عمومیافشاریمجتبی401138054190064

11195ارکستر کالسیکافشاریمجتبی401138054190064

3426هارمونیافشاریمجتبی401138054190064

531تاریخ هنرافشاریمجتبی401138054190064

1123کاربینیافشاریمجتبی401138054190064

11155ورزشافشاریمجتبی401138054190064

5484سرایش و تربیت شنواییافشاریمجتبی401138054190064

2496آواز گروهیافشاریمجتبی401138054190064

5917ساز کالسیکافشاریمجتبی401138054190064

1060مبانی تدوینافضلیعلی401138054170065

1061مبانی فیلم نامه نویسیافضلیعلی401138054170065

97انیمیشنافضلیعلی401138054170065

719اخالق اسالمیافضلیعلی401138054170065

1059تاریخ سینمای ایران و جهانافضلیعلی401138054170065

1058شناخت عوامل تولیدافضلیعلی401138054170065



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدافضلیعلی401138054170065

1068کاربینیافضلیعلی401138054170065

985روانشناسی اجتماعیافکاری احمدآبادیسلیمه401138054190065

984روانشناسی عمومیافکاری احمدآبادیسلیمه401138054190065

1104کاربینیافکاری احمدآبادیسلیمه401138054190065

983رفتار سازمانیافکاری احمدآبادیسلیمه401138054190065

988روانشناسی تربیتیافکاری احمدآبادیسلیمه401138054190065

987های کوچینگنظریهافکاری احمدآبادیسلیمه401138054190065

980نظریه های نوین یادگیریافکاری احمدآبادیسلیمه401138054190065

986اخالق حرفه ای در کوچینگافکاری احمدآبادیسلیمه401138054190065

982روش تحقیقافکاری احمدآبادیسلیمه401138054190065

981روانشناسی مثبت گراافکاری احمدآبادیسلیمه401138054190065

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهاناکبرزاده تقویالهه401138054170072

771کاربرد رایانه در موسیقیاکبرزاده تقویالهه401138054170072

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییاکبرزاده تقویالهه401138054170072

1776ساز کالسیکاکبرزاده تقویالهه401138054170072

772فیزیک صوتاکبرزاده تقویالهه401138054170072

770شناخت موسیقیاکبرزاده تقویالهه401138054170072

1166تربیت بدنیاکبرزاده تقویالهه401138054170072

1135کاربینیاکبرزاده تقویالهه401138054170072

1775پیانو عمومیاکبرزاده تقویالهه401138054170072

681کاربینیاکبریبهار401138054170074

680مشتری مداریاکبریبهار401138054170074

677اصول حسابداریاکبریبهار401138054170074

678اصول علم اقتصاداکبریبهار401138054170074

679کسب و کار از دیدگاه اسالماکبریبهار401138054170074

676آماراکبریبهار401138054170074

675مبانی سازمان و مدیریتاکبریبهار401138054170074

1186دانش خانواده و جمعیتاکبری توران پشتیعلیرضا401138054170075



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1653ساز ایرانیاکبری توران پشتیعلیرضا401138054170075

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییاکبری توران پشتیعلیرضا401138054170075

364مبانی نظری موسیقیاکبری توران پشتیعلیرضا401138054170075

400مبانی صوت شناسیاکبری توران پشتیعلیرضا401138054170075

1163تربیت بدنیاکبری توران پشتیعلیرضا401138054170075

656کاربینیاکبری توران پشتیعلیرضا401138054170075

470تمبک نوازیاکبری توران پشتیعلیرضا401138054170075

146سلفژاکبری سرکشفاطمه401138054190071

169کاربینیاکبری سرکشفاطمه401138054190071

1989ورزشاکبری سرکشفاطمه401138054190071

110شناخت سینمااکبری سرکشفاطمه401138054190071

68جامعه شناسیاکبری سرکشفاطمه401138054190071

12فرهنگ عامهاکبری سرکشفاطمه401138054190071

27تاریخ نمایش در شرقاکبری سرکشفاطمه401138054190071

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوناکبری سرکشفاطمه401138054190071

326هنر و رسانهاکبری نسبمهرداد401138054190073

295ارتباطات سیاسیاکبری نسبمهرداد401138054190073

539کاربینیاکبری نسبمهرداد401138054190073

303تحوالت اجتماعی ایران معاصراکبری نسبمهرداد401138054190073

11152ورزشاکبری نسبمهرداد401138054190073

324نظریه های ارتباط جمعیاکبری نسبمهرداد401138054190073

317فناوری نوین ارتباطیاکبری نسبمهرداد401138054190073

312سواد هنریاکبری نسبمهرداد401138054190073

26آشنایی با هنرهای نمایشیالبوغبیشمحدثه401138054190075

65فرهنگ مردمالبوغبیشمحدثه401138054190075

59ادبیات کهن ایران و جهانالبوغبیشمحدثه401138054190075

1109کاربینیالبوغبیشمحدثه401138054190075

1989ورزشالبوغبیشمحدثه401138054190075

94روانشناسی عمومیالبوغبیشمحدثه401138054190075



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

156تاریخ فلسفهالبوغبیشمحدثه401138054190075

109سبکهای سینماییالبوغبیشمحدثه401138054190075

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانالفتروژین401138054170079

507کاربرد رایانه در موسیقیالفتروژین401138054170079

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییالفتروژین401138054170079

1733ساز کالسیکالفتروژین401138054170079

397فیزیک صوتالفتروژین401138054170079

404شناخت موسیقیالفتروژین401138054170079

1167تربیت بدنیالفتروژین401138054170079

779کاربینیالفتروژین401138054170079

1775پیانو عمومیالفتروژین401138054170079

107آشنایی با هنرهای نمایشیاهلل بخشیعلیرضا401138054190076

69فرهنگ مردماهلل بخشیعلیرضا401138054190076

60ادبیات کهن ایران و جهاناهلل بخشیعلیرضا401138054190076

180کاربینیاهلل بخشیعلیرضا401138054190076

11153ورزشاهلل بخشیعلیرضا401138054190076

95روانشناسی عمومیاهلل بخشیعلیرضا401138054190076

154تاریخ فلسفهاهلل بخشیعلیرضا401138054190076

113سبکهای سینماییاهلل بخشیعلیرضا401138054190076

559تاریخ هنر ایرانالماسیریحانه401138054170080

591عکاسی پایهالماسیریحانه401138054170080

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیالماسیریحانه401138054170080

584طراحی پایهالماسیریحانه401138054170080

561تاریخ هنر جهانالماسیریحانه401138054170080

186تربیت بدنیالماسیریحانه401138054170080

938کاربینیالماسیریحانه401138054170080

642هندسه مناظر و مرایاالماسیریحانه401138054170080

140مبانی تدوینالماسیانسیده فاطمه401138054170081

125مبانی تصویربرداریالماسیانسیده فاطمه401138054170081



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

53مبانی فیلم نامه نویسیالماسیانسیده فاطمه401138054170081

8شناخت تجهیزات و مواد خامالماسیانسیده فاطمه401138054170081

39تاریخ سینمای ایران و جهانالماسیانسیده فاطمه401138054170081

1171اندیشه اسالمیالماسیانسیده فاطمه401138054170081

1166تربیت بدنیالماسیانسیده فاطمه401138054170081

163کاربینیالماسیانسیده فاطمه401138054170081

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهاله کرمیفاطمه401138054170082

258اصول آراستگی در اسالماله کرمیفاطمه401138054170082

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریماله کرمیفاطمه401138054170082

1288مبانی گریماله کرمیفاطمه401138054170082

1171اندیشه اسالمیاله کرمیفاطمه401138054170082

272عوامل موثر بر گریماله کرمیفاطمه401138054170082

275کاربینیاله کرمیفاطمه401138054170082

1172مبانی روانشناسیاله کرمیفاطمه401138054170082

2366تاریخ موسیقی ایرانالیاسیمحمد401138054190077

1481هارمونیالیاسیمحمد401138054190077

668کاربینیالیاسیمحمد401138054190077

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانالیاسیمحمد401138054190077

11155ورزشالیاسیمحمد401138054190077

520تئوری موسیقی ایرانالیاسیمحمد401138054190077

5527سرایش و تربیت شنواییالیاسیمحمد401138054190077

5671ساز ایرانیالیاسیمحمد401138054190077

1186دانش خانواده و جمعیتامانیعبدالحمید401138054170083

1654ساز ایرانیامانیعبدالحمید401138054170083

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییامانیعبدالحمید401138054170083

450مبانی نظری موسیقیامانیعبدالحمید401138054170083

399مبانی صوت شناسیامانیعبدالحمید401138054170083

1163تربیت بدنیامانیعبدالحمید401138054170083

655کاربینیامانیعبدالحمید401138054170083



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

419تمبک نوازیامانیعبدالحمید401138054170083

127تاریخ هنر ایران و جهانامانی گرمیمصطفی401138054170084

58روانشناسی شخصیتامانی گرمیمصطفی401138054170084

17201اندیشه اسالمیامانی گرمیمصطفی401138054170084

128مبانی بازیگریامانی گرمیمصطفی401138054170084

1198تربیت بدنیامانی گرمیمصطفی401138054170084

24بدن و حرکتامانی گرمیمصطفی401138054170084

70خاستگاه آیین و درامامانی گرمیمصطفی401138054170084

191کاربینیامانی گرمیمصطفی401138054170084

146سلفژامریمبینا401138054190078

1117کاربینیامریمبینا401138054190078

1989ورزشامریمبینا401138054190078

110شناخت سینماامریمبینا401138054190078

68جامعه شناسیامریمبینا401138054190078

12فرهنگ عامهامریمبینا401138054190078

27تاریخ نمایش در شرقامریمبینا401138054190078

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونامریمبینا401138054190078

126تاریخ هنر ایران و جهانامیدی پورشیدا401138054170086

57روانشناسی شخصیتامیدی پورشیدا401138054170086

1721اندیشه اسالمیامیدی پورشیدا401138054170086

42مبانی بازیگریامیدی پورشیدا401138054170086

1166تربیت بدنیامیدی پورشیدا401138054170086

20بدن و حرکتامیدی پورشیدا401138054170086

155خاستگاه آیین و درامامیدی پورشیدا401138054170086

192کاربینیامیدی پورشیدا401138054170086

559تاریخ هنر ایرانامیرحسنیمهسا401138054170087

591عکاسی پایهامیرحسنیمهسا401138054170087

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیامیرحسنیمهسا401138054170087

584طراحی پایهامیرحسنیمهسا401138054170087



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

561تاریخ هنر جهانامیرحسنیمهسا401138054170087

186تربیت بدنیامیرحسنیمهسا401138054170087

1130کاربینیامیرحسنیمهسا401138054170087

642هندسه مناظر و مرایاامیرحسنیمهسا401138054170087

2379تاریخ موسیقی ایرانامیرخانلوساناز401138054190081

528سرایش و ترتیب شنواییامیرخانلوساناز401138054190081

1118کاربینیامیرخانلوساناز401138054190081

477هماهنگی عمومیامیرخانلوساناز401138054190081

4251آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانامیرخانلوساناز401138054190081

5671ساز ایرانیامیرخانلوساناز401138054190081

473تئوری موسیقیامیرخانلوساناز401138054190081

1077روانشناسی اجتماعیامیرعسگریملودی401138054190083

1076روانشناسی عمومیامیرعسگریملودی401138054190083

1106کاربینیامیرعسگریملودی401138054190083

1989ورزشامیرعسگریملودی401138054190083

1070رفتار سازمانیامیرعسگریملودی401138054190083

1078روانشناسی تربیتیامیرعسگریملودی401138054190083

1072های کوچینگنظریهامیرعسگریملودی401138054190083

1071نظریه های نوین یادگیریامیرعسگریملودی401138054190083

1075اخالق حرفه ای در کوچینگامیرعسگریملودی401138054190083

1074روش تحقیقامیرعسگریملودی401138054190083

1073روانشناسی مثبت گراامیرعسگریملودی401138054190083

293ارتباطات انسانیامیریامیرحسین401138054170089

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیامیریژینا401138054170088

1008بهداشت و سالمت نوازندگیامیریژینا401138054170088

1140کاربینیامیریژینا401138054170088

1032(اکول)1پیانو عمومی امیریژینا401138054170088

308روانشناسی اجتماعیامیریامیرحسین401138054170089

325هنر و ارتباطاتامیریامیرحسین401138054170089



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

304جامعه شناسی فرهنگیامیریامیرحسین401138054170089

11014اندیشه اسالمیامیریژینا401138054170088

1013تئوری موسیقیامیریژینا401138054170088

307رسانه شناسیامیریامیرحسین401138054170089

1011فارسیامیریژینا401138054170088

1010(ریتم خوانی)1سلفژامیریژینا401138054170088

1168تربیت بدنیامیریژینا401138054170088

1165تربیت بدنیامیریامیرحسین401138054170089

306حقوق فرهنگی و رسانه ایامیریامیرحسین401138054170089

533کاربینیامیریامیرحسین401138054170089

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی امیری قریه علیرقیه401138054190084

632مبانی فرم و طرح           امیری قریه علیرقیه401138054190084

950کاربینیامیری قریه علیرقیه401138054190084

639نرم افزار فتوشاپ  امیری قریه علیرقیه401138054190084

11089ورزشامیری قریه علیرقیه401138054190084

628مبانی رنگ دیجیتال         امیری قریه علیرقیه401138054190084

555تاریخ تحوالت چاپ       امیری قریه علیرقیه401138054190084

603فنون بازاریابی و تبلیغاتامیری قریه علیرقیه401138054190084

220بیان شفاهیامیری نیاحانیه401138054190085

238کاربینیامیری نیاحانیه401138054190085

11149ورزشامیری نیاحانیه401138054190085

257انقالب اسالمی ایرانامیری نیاحانیه401138054190085

205متون ادبیامیری نیاحانیه401138054190085

216اصول و مبانی ترجمهامیری نیاحانیه401138054190085

249زبان شناسیامیری نیاحانیه401138054190085

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهامیری نیاحانیه401138054190085

361سرایش و ترتیب شنواییامیریان نائینیحامد401138054190086

1111کاربینیامیریان نائینیحامد401138054190086

479هماهنگی عمومیامیریان نائینیحامد401138054190086



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

517تئوری موسیقیامیریان نائینیحامد401138054190086

5697ساز ایرانیامیریان نائینیحامد401138054190086

476سازشناسی ایرانیامیریان نائینیحامد401138054190086

5696پیانو عمومیامیریان نائینیحامد401138054190086

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانامیریان نائینیحامد401138054190086

293ارتباطات انسانیامینیمحمد401138054170090

308روانشناسی اجتماعیامینیمحمد401138054170090

325هنر و ارتباطاتامینیمحمد401138054170090

304جامعه شناسی فرهنگیامینیمحمد401138054170090

307رسانه شناسیامینیمحمد401138054170090

1165تربیت بدنیامینیمحمد401138054170090

306حقوق فرهنگی و رسانه ایامینیمحمد401138054170090

534کاربینیامینیمحمد401138054170090

975روانشناسی اجتماعیامینی نیاژیال401138054190091

974روانشناسی عمومیامینی نیاژیال401138054190091

1101کاربینیامینی نیاژیال401138054190091

973رفتار سازمانیامینی نیاژیال401138054190091

978روانشناسی تربیتیامینی نیاژیال401138054190091

977های کوچینگنظریهامینی نیاژیال401138054190091

970نظریه های نوین یادگیریامینی نیاژیال401138054190091

976اخالق حرفه ای در کوچینگامینی نیاژیال401138054190091

972روش تحقیقامینی نیاژیال401138054190091

971روانشناسی مثبت گراامینی نیاژیال401138054190091

560تاریخ هنر ایران و جهانانصاریفاطمه401138054170096

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینانصاریفاطمه401138054170096

634مبانی هنرهای تجسمیانصاریفاطمه401138054170096

605کادربندی در عکاسیانصاریفاطمه401138054170096

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورانصاریفاطمه401138054170096

1168تربیت بدنیانصاریفاطمه401138054170096



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

597عکاسی سیاه و سفیدانصاریفاطمه401138054170096

756کاربینیانصاریفاطمه401138054170096

985روانشناسی اجتماعیاهرپورفیض نیامحمود401138054190096

984روانشناسی عمومیاهرپورفیض نیامحمود401138054190096

1102کاربینیاهرپورفیض نیامحمود401138054190096

983رفتار سازمانیاهرپورفیض نیامحمود401138054190096

988روانشناسی تربیتیاهرپورفیض نیامحمود401138054190096

987های کوچینگنظریهاهرپورفیض نیامحمود401138054190096

980نظریه های نوین یادگیریاهرپورفیض نیامحمود401138054190096

986اخالق حرفه ای در کوچینگاهرپورفیض نیامحمود401138054190096

982روش تحقیقاهرپورفیض نیامحمود401138054190096

981روانشناسی مثبت گرااهرپورفیض نیامحمود401138054190096

146سلفژاوتیک یانسکاترین401138054190092

257انقالب اسالمی ایراناوتیک یانسکاترین401138054190092

110شناخت سینمااوتیک یانسکاترین401138054190092

12فرهنگ عامهاوتیک یانسکاترین401138054190092

27تاریخ نمایش در شرقاوتیک یانسکاترین401138054190092

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوناوتیک یانسکاترین401138054190092

994بهداشت و سالمت نوازندگیایران نژادآوا401138054170099

1018کاربینیایران نژادآوا401138054170099

1990اندیشه اسالمیایران نژادآوا401138054170099

993تئوری موسیقیایران نژادآوا401138054170099

991(ریتم خوانی)1سلفژایران نژادآوا401138054170099

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوایران نژادآوا401138054170099

190تربیت بدنیایران نژادآوا401138054170099

992تاریخ شنیداری موسیقیایران نژادآوا401138054170099

51196پیانو عمومیایرانیان پورحقیقیمرجان401138054190099

11202ارکستر کالسیکایرانیان پورحقیقیمرجان401138054190099

1197ساز کالسیکایرانیان پورحقیقیمرجان401138054190099



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

436تاریخ هنرایرانیان پورحقیقیمرجان401138054190099

1204کاربینیایرانیان پورحقیقیمرجان401138054190099

2403هارمونیایرانیان پورحقیقیمرجان401138054190099

487سرایش و تربیت شنواییایرانیان پورحقیقیمرجان401138054190099

2446آواز گروهیایرانیان پورحقیقیمرجان401138054190099

141مبانی تدوینایزدپناهامیر401138054170101

123مبانی تصویربرداریایزدپناهامیر401138054170101

54مبانی فیلم نامه نویسیایزدپناهامیر401138054170101

106تاریخ سینمای ایران و جهانایزدپناهامیر401138054170101

1722اندیشه اسالمیایزدپناهامیر401138054170101

5شناخت عوامل تولیدایزدپناهامیر401138054170101

4مبانی برنامه ریزی و تولیدایزدپناهامیر401138054170101

177کاربینیایزدپناهامیر401138054170101

994بهداشت و سالمت نوازندگیایزدی رودسریآریان401138054170102

1145کاربینیایزدی رودسریآریان401138054170102

1990اندیشه اسالمیایزدی رودسریآریان401138054170102

993تئوری موسیقیایزدی رودسریآریان401138054170102

991(ریتم خوانی)1سلفژایزدی رودسریآریان401138054170102

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوایزدی رودسریآریان401138054170102

1163تربیت بدنیایزدی رودسریآریان401138054170102

992تاریخ شنیداری موسیقیایزدی رودسریآریان401138054170102

745واژگان کلیدی  زبان چینیایزدی یزدان آبادیزهرا401138054170103

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاایزدی یزدان آبادیزهرا401138054170103

747خواندن و درک مفاهیم رایجایزدی یزدان آبادیزهرا401138054170103

744کاربینیایزدی یزدان آبادیزهرا401138054170103

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینایزدی یزدان آبادیزهرا401138054170103

746گفت و شنود رایجایزدی یزدان آبادیزهرا401138054170103

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاایزدی یزدان آبادیزهرا401138054170103

361سرایش و ترتیب شنواییایلچی خرارودیآریامن401138054190101



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

693کاربینیایلچی خرارودیآریامن401138054190101

479هماهنگی عمومیایلچی خرارودیآریامن401138054190101

11153ورزشایلچی خرارودیآریامن401138054190101

517تئوری موسیقیایلچی خرارودیآریامن401138054190101

5697ساز ایرانیایلچی خرارودیآریامن401138054190101

476سازشناسی ایرانیایلچی خرارودیآریامن401138054190101

5696پیانو عمومیایلچی خرارودیآریامن401138054190101

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانایلچی خرارودیآریامن401138054190101

147سلفژایمانیعباس401138054190104

167کاربینیایمانیعباس401138054190104

11154ورزشایمانیعباس401138054190104

63شناخت سینماایمانیعباس401138054190104

67جامعه شناسیایمانیعباس401138054190104

11فرهنگ عامهایمانیعباس401138054190104

25تاریخ نمایش در شرقایمانیعباس401138054190104

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونایمانیعباس401138054190104

994بهداشت و سالمت نوازندگیایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

1144کاربینیایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

1996اندیشه اسالمیایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

997تئوری موسیقیایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

995(ریتم خوانی)1سلفژایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

1190تربیت بدنیایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

998تاریخ شنیداری موسیقیایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

51196پیانو عمومیآبادیانویدا401138054190002

1920ارکستر کالسیکآبادیانویدا401138054190002

3426هارمونیآبادیانویدا401138054190002

531تاریخ هنرآبادیانویدا401138054190002

1122کاربینیآبادیانویدا401138054190002



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11149ورزشآبادیانویدا401138054190002

5484سرایش و تربیت شنواییآبادیانویدا401138054190002

2496آواز گروهیآبادیانویدا401138054190002

5917ساز کالسیکآبادیانویدا401138054190002

1186دانش خانواده و جمعیتآبزینابوالفضل401138054170007

1654ساز ایرانیآبزینابوالفضل401138054170007

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییآبزینابوالفضل401138054170007

450مبانی نظری موسیقیآبزینابوالفضل401138054170007

399مبانی صوت شناسیآبزینابوالفضل401138054170007

1163تربیت بدنیآبزینابوالفضل401138054170007

655کاربینیآبزینابوالفضل401138054170007

419تمبک نوازیآبزینابوالفضل401138054170007

1077روانشناسی اجتماعیآجودانیسمیه401138054190015

1076روانشناسی عمومیآجودانیسمیه401138054190015

1106کاربینیآجودانیسمیه401138054190015

1070رفتار سازمانیآجودانیسمیه401138054190015

1078روانشناسی تربیتیآجودانیسمیه401138054190015

1072های کوچینگنظریهآجودانیسمیه401138054190015

1071نظریه های نوین یادگیریآجودانیسمیه401138054190015

1075اخالق حرفه ای در کوچینگآجودانیسمیه401138054190015

1074روش تحقیقآجودانیسمیه401138054190015

1073روانشناسی مثبت گراآجودانیسمیه401138054190015

985روانشناسی اجتماعیآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

984روانشناسی عمومیآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

1102کاربینیآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

1979ورزشآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

983رفتار سازمانیآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

988روانشناسی تربیتیآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

987های کوچینگنظریهآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

980نظریه های نوین یادگیریآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

986اخالق حرفه ای در کوچینگآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

982روش تحقیقآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

981روانشناسی مثبت گراآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

326هنر و رسانهآذرپرامرضیه401138054190032

295ارتباطات سیاسیآذرپرامرضیه401138054190032

539کاربینیآذرپرامرضیه401138054190032

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرآذرپرامرضیه401138054190032

11149ورزشآذرپرامرضیه401138054190032

324نظریه های ارتباط جمعیآذرپرامرضیه401138054190032

317فناوری نوین ارتباطیآذرپرامرضیه401138054190032

312سواد هنریآذرپرامرضیه401138054190032

51196پیانو عمومیآرام بن یادتینا401138054190033

11202ارکستر کالسیکآرام بن یادتینا401138054190033

1197ساز کالسیکآرام بن یادتینا401138054190033

436تاریخ هنرآرام بن یادتینا401138054190033

1123کاربینیآرام بن یادتینا401138054190033

2403هارمونیآرام بن یادتینا401138054190033

487سرایش و تربیت شنواییآرام بن یادتینا401138054190033

1188ورزشآرام بن یادتینا401138054190033

2446آواز گروهیآرام بن یادتینا401138054190033

557تاریخ عکاسی ایرانآرزومندفاطمه401138054190037

1115کاربینیآرزومندفاطمه401138054190037

1989ورزشآرزومندفاطمه401138054190037

579زیبایی شناسیآرزومندفاطمه401138054190037

572حقوق عکاسان و قراردادهاآرزومندفاطمه401138054190037

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگآرزومندفاطمه401138054190037

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانآرزومندفاطمه401138054190037

736مدیریت رنگ در عکاسیآرزومندفاطمه401138054190037



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

994بهداشت و سالمت نوازندگیآریاشمیم401138054170031

1018کاربینیآریاشمیم401138054170031

1990اندیشه اسالمیآریاشمیم401138054170031

993تئوری موسیقیآریاشمیم401138054170031

991(ریتم خوانی)1سلفژآریاشمیم401138054170031

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوآریاشمیم401138054170031

190تربیت بدنیآریاشمیم401138054170031

992تاریخ شنیداری موسیقیآریاشمیم401138054170031

261پتینه و کالژآریان یارزینب401138054190001

267زینت و زیبایی در اسالمآریان یارزینب401138054190001

1125کاربینیآریان یارزینب401138054190001

292نرم افزارهای کاربردیآریان یارزینب401138054190001

264جامعه شناسی هنرآریان یارزینب401138054190001

266زیبایی شناسیآریان یارزینب401138054190001

265روانشناسی شخصیت و گریمآریان یارزینب401138054190001

291مراقبت از پوست و موآریان یارزینب401138054190001

5919پیانو عمومیآریشخسرو401138054190041

1920ارکستر کالسیکآریشخسرو401138054190041

3478هارمونیآریشخسرو401138054190041

381تاریخ هنرآریشخسرو401138054190041

1120کاربینیآریشخسرو401138054190041

11155ورزشآریشخسرو401138054190041

5485سرایش و تربیت شنواییآریشخسرو401138054190041

2402آواز گروهیآریشخسرو401138054190041

5918ساز کالسیکآریشخسرو401138054190041

2379تاریخ موسیقی ایرانآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

528سرایش و ترتیب شنواییآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

1119کاربینیآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

477هماهنگی عمومیآزادوار جونقانیمحمود401138054190043



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

425آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

11155ورزشآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

5671ساز ایرانیآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

473تئوری موسیقیآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

556تاریخ عکاسی ایرانآزادیوهب401138054190044

1654ساز ایرانیآزادیمحمد401138054170033

1114کاربینیآزادیوهب401138054190044

11152ورزشآزادیوهب401138054190044

472آشنایی با تاریخ موسیقی ایرانآزادیمحمد401138054170033

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییآزادیمحمد401138054170033

578زیبایی شناسیآزادیوهب401138054190044

450مبانی نظری موسیقیآزادیمحمد401138054170033

399مبانی صوت شناسیآزادیمحمد401138054170033

571حقوق عکاسان و قراردادهاآزادیوهب401138054190044

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگآزادیوهب401138054190044

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانآزادیوهب401138054190044

1198تربیت بدنیآزادیمحمد401138054170033

658کاربینیآزادیمحمد401138054170033

419تمبک نوازیآزادیمحمد401138054170033

636مدیریت رنگ در عکاسیآزادیوهب401138054190044

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانآشناشادی401138054170053

771کاربرد رایانه در موسیقیآشناشادی401138054170053

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییآشناشادی401138054170053

1776ساز کالسیکآشناشادی401138054170053

772فیزیک صوتآشناشادی401138054170053

770شناخت موسیقیآشناشادی401138054170053

1166تربیت بدنیآشناشادی401138054170053

1136کاربینیآشناشادی401138054170053

1775پیانو عمومیآشناشادی401138054170053



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهآقابراریان بیشهاسماعیل401138054170066

1175اصول آراستگی در اسالمآقابراریان بیشهاسماعیل401138054170066

1176آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمآقابراریان بیشهاسماعیل401138054170066

1288مبانی گریمآقابراریان بیشهاسماعیل401138054170066

11177اندیشه اسالمیآقابراریان بیشهاسماعیل401138054170066

1174عوامل موثر بر گریمآقابراریان بیشهاسماعیل401138054170066

1134کاربینیآقابراریان بیشهاسماعیل401138054170066

1172مبانی روانشناسیآقابراریان بیشهاسماعیل401138054170066

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای آقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1180بهداشت و سالمت نوازندگیآقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1017کاربینیآقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1034(اکول)1پیانو عمومی آقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1003شناخت ریتمآقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1002تئوری موسیقیآقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1016فارسیآقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1000(ریتم خوانی)1سلفژآقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1198تربیت بدنیآقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیآقارضائیملینا401138054170070

1008بهداشت و سالمت نوازندگیآقارضائیملینا401138054170070

1140کاربینیآقارضائیملینا401138054170070

1032(اکول)1پیانو عمومی آقارضائیملینا401138054170070

11014اندیشه اسالمیآقارضائیملینا401138054170070

1013تئوری موسیقیآقارضائیملینا401138054170070

1011فارسیآقارضائیملینا401138054170070

1010(ریتم خوانی)1سلفژآقارضائیملینا401138054170070

1168تربیت بدنیآقارضائیملینا401138054170070

51196پیانو عمومیآقامحمدی دهقیمیالد401138054190067

11195ارکستر کالسیکآقامحمدی دهقیمیالد401138054190067

3426هارمونیآقامحمدی دهقیمیالد401138054190067



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

531تاریخ هنرآقامحمدی دهقیمیالد401138054190067

1123کاربینیآقامحمدی دهقیمیالد401138054190067

11155ورزشآقامحمدی دهقیمیالد401138054190067

5484سرایش و تربیت شنواییآقامحمدی دهقیمیالد401138054190067

2496آواز گروهیآقامحمدی دهقیمیالد401138054190067

5917ساز کالسیکآقامحمدی دهقیمیالد401138054190067

361سرایش و ترتیب شنواییآقایاریایرج401138054190068

692کاربینیآقایاریایرج401138054190068

479هماهنگی عمومیآقایاریایرج401138054190068

11153ورزشآقایاریایرج401138054190068

517تئوری موسیقیآقایاریایرج401138054190068

5697ساز ایرانیآقایاریایرج401138054190068

476سازشناسی ایرانیآقایاریایرج401138054190068

5696پیانو عمومیآقایاریایرج401138054190068

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانآقایاریایرج401138054190068

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغآقایی ارجمندعرفان401138054190069

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندآقایی ارجمندعرفان401138054190069

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمآقایی ارجمندعرفان401138054190069

159کاربینیآقایی ارجمندعرفان401138054190069

135اصول تدوینآقایی ارجمندعرفان401138054190069

49سینمای مستند ایرانآقایی ارجمندعرفان401138054190069

41سبکهای سینماییآقایی ارجمندعرفان401138054190069

56نقد و تحلیل فیلمآقایی ارجمندعرفان401138054190069

745واژگان کلیدی  زبان چینیآکستهمریم401138054170001

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاآکستهمریم401138054170001

747خواندن و درک مفاهیم رایجآکستهمریم401138054170001

744کاربینیآکستهمریم401138054170001

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینآکستهمریم401138054170001

746گفت و شنود رایجآکستهمریم401138054170001



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاآکستهمریم401138054170001

199فارسیآکستهمریم401138054170001

190تربیت بدنیآکستهمریم401138054170001

51196پیانو عمومیآل بویهفاطمه401138054190074

1920ارکستر کالسیکآل بویهفاطمه401138054190074

3426هارمونیآل بویهفاطمه401138054190074

531تاریخ هنرآل بویهفاطمه401138054190074

1122کاربینیآل بویهفاطمه401138054190074

11149ورزشآل بویهفاطمه401138054190074

5484سرایش و تربیت شنواییآل بویهفاطمه401138054190074

2496آواز گروهیآل بویهفاطمه401138054190074

5917ساز کالسیکآل بویهفاطمه401138054190074

556تاریخ عکاسی ایرانآهوقلندریسیده سحر401138054190097

1114کاربینیآهوقلندریسیده سحر401138054190097

11089ورزشآهوقلندریسیده سحر401138054190097

578زیبایی شناسیآهوقلندریسیده سحر401138054190097

571حقوق عکاسان و قراردادهاآهوقلندریسیده سحر401138054190097

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگآهوقلندریسیده سحر401138054190097

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانآهوقلندریسیده سحر401138054190097

636مدیریت رنگ در عکاسیآهوقلندریسیده سحر401138054190097

147سلفژآورزمانیعماد401138054190094

167کاربینیآورزمانیعماد401138054190094

11154ورزشآورزمانیعماد401138054190094

63شناخت سینماآورزمانیعماد401138054190094

67جامعه شناسیآورزمانیعماد401138054190094

11فرهنگ عامهآورزمانیعماد401138054190094

25تاریخ نمایش در شرقآورزمانیعماد401138054190094

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونآورزمانیعماد401138054190094

560تاریخ هنر ایران و جهانبابازادهپریسا401138054170105



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینبابازادهپریسا401138054170105

634مبانی هنرهای تجسمیبابازادهپریسا401138054170105

605کادربندی در عکاسیبابازادهپریسا401138054170105

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نوربابازادهپریسا401138054170105

1168تربیت بدنیبابازادهپریسا401138054170105

597عکاسی سیاه و سفیدبابازادهپریسا401138054170105

756کاربینیبابازادهپریسا401138054170105

126تاریخ هنر ایران و جهانباباولیانامیررضا401138054170106

57روانشناسی شخصیتباباولیانامیررضا401138054170106

1721اندیشه اسالمیباباولیانامیررضا401138054170106

42مبانی بازیگریباباولیانامیررضا401138054170106

183تربیت بدنیباباولیانامیررضا401138054170106

20بدن و حرکتباباولیانامیررضا401138054170106

155خاستگاه آیین و درامباباولیانامیررضا401138054170106

191کاربینیباباولیانامیررضا401138054170106

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیبابائیمحمد401138054190108

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانبابائیمهتاب401138054170109

507کاربرد رایانه در موسیقیبابائیمهتاب401138054170109

546کاربینیبابائیمحمد401138054190108

365(همایون، اصفهان)سرایش موسیقی ایرانیبابائیمحمد401138054190108

327مبانی موسیقی ایرانیبابائیمحمد401138054190108

469تنبک نوازیبابائیمحمد401138054190108

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییبابائیمهتاب401138054170109

1733ساز کالسیکبابائیمهتاب401138054170109

787تاریخ تحلیلی صدر اسالمبابائیمحمد401138054190108

409شعر و موسیقیبابائیمحمد401138054190108

397فیزیک صوتبابائیمهتاب401138054170109

404شناخت موسیقیبابائیمهتاب401138054170109

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی بابائیمحمد401138054190108



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1167تربیت بدنیبابائیمهتاب401138054170109

779کاربینیبابائیمهتاب401138054170109

1775پیانو عمومیبابائیمهتاب401138054170109

380حکمت موسیقی اسالمی بابائیمحمد401138054190108

556تاریخ عکاسی ایرانبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

1114کاربینیبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

11089ورزشبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

578زیبایی شناسیبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

571حقوق عکاسان و قراردادهابابائی عزیزکندینرگس401138054190109

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

636مدیریت رنگ در عکاسیبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

261پتینه و کالژباجالنهستی401138054190110

267زینت و زیبایی در اسالمباجالنهستی401138054190110

540کاربینیباجالنهستی401138054190110

292نرم افزارهای کاربردیباجالنهستی401138054190110

141مبانی تدوینباجالنزهرا401138054170110

123مبانی تصویربرداریباجالنزهرا401138054170110

54مبانی فیلم نامه نویسیباجالنزهرا401138054170110

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییباجالنغالمرضا401138054170111

1780آواز ایرانیباجالنغالمرضا401138054170111

106تاریخ سینمای ایران و جهانباجالنزهرا401138054170110

264جامعه شناسی هنرباجالنهستی401138054190110

952پیانو عمومیباجالنغالمرضا401138054170111

5شناخت عوامل تولیدباجالنزهرا401138054170110

266زیبایی شناسیباجالنهستی401138054190110

483مبانی نظری موسیقیباجالنغالمرضا401138054170111

4مبانی برنامه ریزی و تولیدباجالنزهرا401138054170110

265روانشناسی شخصیت و گریمباجالنهستی401138054190110



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

398مبانی صوت شناسیباجالنغالمرضا401138054170111

187تربیت بدنیباجالنزهرا401138054170110

1165تربیت بدنیباجالنغالمرضا401138054170111

1132کاربینیباجالنزهرا401138054170110

765کاربینیباجالنغالمرضا401138054170111

291مراقبت از پوست و موباجالنهستی401138054190110

417صداسازیباجالنغالمرضا401138054170111

107آشنایی با هنرهای نمایشیباصریمحمدرضا401138054190111

69فرهنگ مردمباصریمحمدرضا401138054190111

60ادبیات کهن ایران و جهانباصریمحمدرضا401138054190111

179کاربینیباصریمحمدرضا401138054190111

11153ورزشباصریمحمدرضا401138054190111

95روانشناسی عمومیباصریمحمدرضا401138054190111

154تاریخ فلسفهباصریمحمدرضا401138054190111

113سبکهای سینماییباصریمحمدرضا401138054190111

1077روانشناسی اجتماعیباطنیشیماءسادات401138054190112

1076روانشناسی عمومیباطنیشیماءسادات401138054190112

1102کاربینیباطنیشیماءسادات401138054190112

1070رفتار سازمانیباطنیشیماءسادات401138054190112

1078روانشناسی تربیتیباطنیشیماءسادات401138054190112

1072های کوچینگنظریهباطنیشیماءسادات401138054190112

1071نظریه های نوین یادگیریباطنیشیماءسادات401138054190112

1075اخالق حرفه ای در کوچینگباطنیشیماءسادات401138054190112

1074روش تحقیقباطنیشیماءسادات401138054190112

1073روانشناسی مثبت گراباطنیشیماءسادات401138054190112

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

10081بهداشت و سالمت نوازندگیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

1050کاربینیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

1030(اکول)1پیانو عمومی باغ شاهیمحمدصالح401138054170114



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11007اندیشه اسالمیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

1009تئوری موسیقیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

1005فارسیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

1006(ریتم خوانی)1سلفژباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

1165تربیت بدنیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهباقریزهرا401138054170115

258اصول آراستگی در اسالمباقریزهرا401138054170115

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمباقریزهرا401138054170115

1288مبانی گریمباقریزهرا401138054170115

1723اندیشه اسالمیباقریزهرا401138054170115

272عوامل موثر بر گریمباقریزهرا401138054170115

1134کاربینیباقریزهرا401138054170115

1172مبانی روانشناسیباقریزهرا401138054170115

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییباقریان نیگجهمیثم401138054170116

1780آواز ایرانیباقریان نیگجهمیثم401138054170116

952پیانو عمومیباقریان نیگجهمیثم401138054170116

483مبانی نظری موسیقیباقریان نیگجهمیثم401138054170116

398مبانی صوت شناسیباقریان نیگجهمیثم401138054170116

1165تربیت بدنیباقریان نیگجهمیثم401138054170116

765کاربینیباقریان نیگجهمیثم401138054170116

417صداسازیباقریان نیگجهمیثم401138054170116

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیبامدادمحمود401138054190114

523کاربینیبامدادمحمود401138054190114

365(همایون، اصفهان)سرایش موسیقی ایرانیبامدادمحمود401138054190114

327مبانی موسیقی ایرانیبامدادمحمود401138054190114

469تنبک نوازیبامدادمحمود401138054190114

787تاریخ تحلیلی صدر اسالمبامدادمحمود401138054190114

409شعر و موسیقیبامدادمحمود401138054190114

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی بامدادمحمود401138054190114



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

380حکمت موسیقی اسالمی بامدادمحمود401138054190114

2366تاریخ موسیقی ایرانباویسییزدان401138054190115

1481هارمونیباویسییزدان401138054190115

668کاربینیباویسییزدان401138054190115

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانباویسییزدان401138054190115

11155ورزشباویسییزدان401138054190115

520تئوری موسیقی ایرانباویسییزدان401138054190115

5527سرایش و تربیت شنواییباویسییزدان401138054190115

5671ساز ایرانیباویسییزدان401138054190115

147سلفژبخشی پوربیتا401138054190116

166کاربینیبخشی پوربیتا401138054190116

11089ورزشبخشی پوربیتا401138054190116

63شناخت سینمابخشی پوربیتا401138054190116

67جامعه شناسیبخشی پوربیتا401138054190116

11فرهنگ عامهبخشی پوربیتا401138054190116

25تاریخ نمایش در شرقبخشی پوربیتا401138054190116

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونبخشی پوربیتا401138054190116

2366تاریخ موسیقی ایرانبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

1481هارمونیبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

668کاربینیبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

11155ورزشبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

520تئوری موسیقی ایرانبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

5527سرایش و تربیت شنواییبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

5671ساز ایرانیبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

361سرایش و ترتیب شنواییبذل جوصدف401138054190118

693کاربینیبذل جوصدف401138054190118

479هماهنگی عمومیبذل جوصدف401138054190118

11089ورزشبذل جوصدف401138054190118



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

517تئوری موسیقیبذل جوصدف401138054190118

5697ساز ایرانیبذل جوصدف401138054190118

476سازشناسی ایرانیبذل جوصدف401138054190118

5696پیانو عمومیبذل جوصدف401138054190118

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانبذل جوصدف401138054190118

740مبانی رنگبراتیشکوفه401138054170119

738طراحی لباس روی اندامبراتیشکوفه401138054170119

739آناتومیبراتیشکوفه401138054170119

741تکنیک های رنگ در طراحی لباسبراتیشکوفه401138054170119

829زبان خارجی عمومیبراتیشکوفه401138054170119

1167تربیت بدنیبراتیشکوفه401138054170119

751کاربینیبراتیشکوفه401138054170119

737پارچه شناسیبراتیشکوفه401138054170119

107آشنایی با هنرهای نمایشیبراتی حسین آبادیزهرا401138054190119

69فرهنگ مردمبراتی حسین آبادیزهرا401138054190119

60ادبیات کهن ایران و جهانبراتی حسین آبادیزهرا401138054190119

179کاربینیبراتی حسین آبادیزهرا401138054190119

11149ورزشبراتی حسین آبادیزهرا401138054190119

95روانشناسی عمومیبراتی حسین آبادیزهرا401138054190119

154تاریخ فلسفهبراتی حسین آبادیزهرا401138054190119

113سبکهای سینماییبراتی حسین آبادیزهرا401138054190119

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیبرادران اوزیهستی401138054170120

1008بهداشت و سالمت نوازندگیبرادران اوزیهستی401138054170120

1051کاربینیبرادران اوزیهستی401138054170120

1030(اکول)1پیانو عمومی برادران اوزیهستی401138054170120

11007اندیشه اسالمیبرادران اوزیهستی401138054170120

1009تئوری موسیقیبرادران اوزیهستی401138054170120

1005فارسیبرادران اوزیهستی401138054170120

1006(ریتم خوانی)1سلفژبرادران اوزیهستی401138054170120



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1167تربیت بدنیبرادران اوزیهستی401138054170120

556تاریخ عکاسی ایرانبرزگراصالنیپرستو401138054190121

1114کاربینیبرزگراصالنیپرستو401138054190121

11089ورزشبرزگراصالنیپرستو401138054190121

578زیبایی شناسیبرزگراصالنیپرستو401138054190121

571حقوق عکاسان و قراردادهابرزگراصالنیپرستو401138054190121

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگبرزگراصالنیپرستو401138054190121

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانبرزگراصالنیپرستو401138054190121

636مدیریت رنگ در عکاسیبرزگراصالنیپرستو401138054190121

1187دانش خانواده و جمعیتبرزگربفروئیمهسا401138054170121

1653ساز ایرانیبرزگربفروئیمهسا401138054170121

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییبرزگربفروئیمهسا401138054170121

364مبانی نظری موسیقیبرزگربفروئیمهسا401138054170121

400مبانی صوت شناسیبرزگربفروئیمهسا401138054170121

1166تربیت بدنیبرزگربفروئیمهسا401138054170121

669کاربینیبرزگربفروئیمهسا401138054170121

470تمبک نوازیبرزگربفروئیمهسا401138054170121

559تاریخ هنر ایرانبرفی دریاییپرستو401138054170122

591عکاسی پایهبرفی دریاییپرستو401138054170122

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیبرفی دریاییپرستو401138054170122

584طراحی پایهبرفی دریاییپرستو401138054170122

561تاریخ هنر جهانبرفی دریاییپرستو401138054170122

186تربیت بدنیبرفی دریاییپرستو401138054170122

938کاربینیبرفی دریاییپرستو401138054170122

642هندسه مناظر و مرایابرفی دریاییپرستو401138054170122

893انقالب اسالمی ایرانبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

5367سرایش و تربیت شنواییبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

437فلسفه هنربرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

1350کنترپوانبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3351هماهنگی عمومیبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

5698ساز ایرانیبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

475سازشناسی ایرانیبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

5695پیانو عمومیبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانبرهمنمهدی401138054170124

507کاربرد رایانه در موسیقیبرهمنمهدی401138054170124

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییبرهمنمهدی401138054170124

1733ساز کالسیکبرهمنمهدی401138054170124

397فیزیک صوتبرهمنمهدی401138054170124

404شناخت موسیقیبرهمنمهدی401138054170124

1165تربیت بدنیبرهمنمهدی401138054170124

779کاربینیبرهمنمهدی401138054170124

1732پیانو عمومیبرهمنمهدی401138054170124

127تاریخ هنر ایران و جهانبروغنیامیرحسام401138054170123

58روانشناسی شخصیتبروغنیامیرحسام401138054170123

1720اندیشه اسالمیبروغنیامیرحسام401138054170123

128مبانی بازیگریبروغنیامیرحسام401138054170123

183تربیت بدنیبروغنیامیرحسام401138054170123

24بدن و حرکتبروغنیامیرحسام401138054170123

70خاستگاه آیین و درامبروغنیامیرحسام401138054170123

193کاربینیبروغنیامیرحسام401138054170123

2379تاریخ موسیقی ایرانبزرگی پورعلی401138054190123

528سرایش و ترتیب شنواییبزرگی پورعلی401138054190123

1119کاربینیبزرگی پورعلی401138054190123

477هماهنگی عمومیبزرگی پورعلی401138054190123

425آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانبزرگی پورعلی401138054190123

5671ساز ایرانیبزرگی پورعلی401138054190123

473تئوری موسیقیبزرگی پورعلی401138054190123

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیبستاممحمدایمان401138054170125



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی بستاممحمدایمان401138054170125

1141کاربینیبستاممحمدایمان401138054170125

1192(1)ساز بستاممحمدایمان401138054170125

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی بستاممحمدایمان401138054170125

1020تئوری موسیقیبستاممحمدایمان401138054170125

1021آناتومی حنجرهبستاممحمدایمان401138054170125

1190تربیت بدنیبستاممحمدایمان401138054170125

141مبانی تدوینبصامسیده پرنیا401138054170126

123مبانی تصویربرداریبصامسیده پرنیا401138054170126

54مبانی فیلم نامه نویسیبصامسیده پرنیا401138054170126

106تاریخ سینمای ایران و جهانبصامسیده پرنیا401138054170126

5شناخت عوامل تولیدبصامسیده پرنیا401138054170126

4مبانی برنامه ریزی و تولیدبصامسیده پرنیا401138054170126

187تربیت بدنیبصامسیده پرنیا401138054170126

1132کاربینیبصامسیده پرنیا401138054170126

985روانشناسی اجتماعیبصیرت قهفرخیزهره401138054190125

984روانشناسی عمومیبصیرت قهفرخیزهره401138054190125

1104کاربینیبصیرت قهفرخیزهره401138054190125

983رفتار سازمانیبصیرت قهفرخیزهره401138054190125

988روانشناسی تربیتیبصیرت قهفرخیزهره401138054190125

987های کوچینگنظریهبصیرت قهفرخیزهره401138054190125

980نظریه های نوین یادگیریبصیرت قهفرخیزهره401138054190125

986اخالق حرفه ای در کوچینگبصیرت قهفرخیزهره401138054190125

982روش تحقیقبصیرت قهفرخیزهره401138054190125

981روانشناسی مثبت گرابصیرت قهفرخیزهره401138054190125

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیبصیرتیآدرین401138054170127

1008بهداشت و سالمت نوازندگیبصیرتیآدرین401138054170127

1050کاربینیبصیرتیآدرین401138054170127

1030(اکول)1پیانو عمومی بصیرتیآدرین401138054170127



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11007اندیشه اسالمیبصیرتیآدرین401138054170127

1009تئوری موسیقیبصیرتیآدرین401138054170127

1005فارسیبصیرتیآدرین401138054170127

1006(ریتم خوانی)1سلفژبصیرتیآدرین401138054170127

1164تربیت بدنیبصیرتیآدرین401138054170127

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیبغدادچیدانیال401138054170128

10081بهداشت و سالمت نوازندگیبغدادچیدانیال401138054170128

1139کاربینیبغدادچیدانیال401138054170128

1032(اکول)1پیانو عمومی بغدادچیدانیال401138054170128

11014اندیشه اسالمیبغدادچیدانیال401138054170128

1013تئوری موسیقیبغدادچیدانیال401138054170128

1011فارسیبغدادچیدانیال401138054170128

1010(ریتم خوانی)1سلفژبغدادچیدانیال401138054170128

1163تربیت بدنیبغدادچیدانیال401138054170128

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای بغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1180بهداشت و سالمت نوازندگیبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1017کاربینیبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1034(اکول)1پیانو عمومی بغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1003شناخت ریتمبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1002تئوری موسیقیبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1016فارسیبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1000(ریتم خوانی)1سلفژبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1198تربیت بدنیبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهباللی کسالنیمهدی401138054170131

1175اصول آراستگی در اسالمباللی کسالنیمهدی401138054170131

1176آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمباللی کسالنیمهدی401138054170131

1288مبانی گریمباللی کسالنیمهدی401138054170131

11177اندیشه اسالمیباللی کسالنیمهدی401138054170131

1174عوامل موثر بر گریمباللی کسالنیمهدی401138054170131



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1134کاربینیباللی کسالنیمهدی401138054170131

1172مبانی روانشناسیباللی کسالنیمهدی401138054170131

51196پیانو عمومیبنادکوکیزهره401138054190126

11202ارکستر کالسیکبنادکوکیزهره401138054190126

1197ساز کالسیکبنادکوکیزهره401138054190126

436تاریخ هنربنادکوکیزهره401138054190126

1204کاربینیبنادکوکیزهره401138054190126

2403هارمونیبنادکوکیزهره401138054190126

487سرایش و تربیت شنواییبنادکوکیزهره401138054190126

11151ورزشبنادکوکیزهره401138054190126

2446آواز گروهیبنادکوکیزهره401138054190126

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییبنائیانمهدی401138054170134

1780آواز ایرانیبنائیانمهدی401138054170134

952پیانو عمومیبنائیانمهدی401138054170134

483مبانی نظری موسیقیبنائیانمهدی401138054170134

398مبانی صوت شناسیبنائیانمهدی401138054170134

1165تربیت بدنیبنائیانمهدی401138054170134

765کاربینیبنائیانمهدی401138054170134

417صداسازیبنائیانمهدی401138054170134

1077روانشناسی اجتماعیبهادریعباس401138054190128

1076روانشناسی عمومیبهادریعباس401138054190128

1103کاربینیبهادریعباس401138054190128

1070رفتار سازمانیبهادریعباس401138054190128

1078روانشناسی تربیتیبهادریعباس401138054190128

1072های کوچینگنظریهبهادریعباس401138054190128

1071نظریه های نوین یادگیریبهادریعباس401138054190128

1075اخالق حرفه ای در کوچینگبهادریعباس401138054190128

1074روش تحقیقبهادریعباس401138054190128

1073روانشناسی مثبت گرابهادریعباس401138054190128



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

107آشنایی با هنرهای نمایشیبهاریرضا401138054190130

69فرهنگ مردمبهاریرضا401138054190130

60ادبیات کهن ایران و جهانبهاریرضا401138054190130

180کاربینیبهاریرضا401138054190130

11154ورزشبهاریرضا401138054190130

95روانشناسی عمومیبهاریرضا401138054190130

154تاریخ فلسفهبهاریرضا401138054190130

113سبکهای سینماییبهاریرضا401138054190130

107آشنایی با هنرهای نمایشیبهبودی جبه داربهناز401138054190131

69فرهنگ مردمبهبودی جبه داربهناز401138054190131

60ادبیات کهن ایران و جهانبهبودی جبه داربهناز401138054190131

180کاربینیبهبودی جبه داربهناز401138054190131

11149ورزشبهبودی جبه داربهناز401138054190131

95روانشناسی عمومیبهبودی جبه داربهناز401138054190131

154تاریخ فلسفهبهبودی جبه داربهناز401138054190131

113سبکهای سینماییبهبودی جبه داربهناز401138054190131

51196پیانو عمومیبهرادرسول401138054190132

11195ارکستر کالسیکبهرادرسول401138054190132

3426هارمونیبهرادرسول401138054190132

531تاریخ هنربهرادرسول401138054190132

1123کاربینیبهرادرسول401138054190132

11155ورزشبهرادرسول401138054190132

5484سرایش و تربیت شنواییبهرادرسول401138054190132

2496آواز گروهیبهرادرسول401138054190132

5917ساز کالسیکبهرادرسول401138054190132

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیبهرامی پورمریم401138054170141

1008بهداشت و سالمت نوازندگیبهرامی پورمریم401138054170141

1051کاربینیبهرامی پورمریم401138054170141

1030(اکول)1پیانو عمومی بهرامی پورمریم401138054170141



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11007اندیشه اسالمیبهرامی پورمریم401138054170141

1009تئوری موسیقیبهرامی پورمریم401138054170141

1005فارسیبهرامی پورمریم401138054170141

1006(ریتم خوانی)1سلفژبهرامی پورمریم401138054170141

1167تربیت بدنیبهرامی پورمریم401138054170141

1077روانشناسی اجتماعیبهرامی گهروئیسکینه401138054190134

1076روانشناسی عمومیبهرامی گهروئیسکینه401138054190134

1106کاربینیبهرامی گهروئیسکینه401138054190134

1070رفتار سازمانیبهرامی گهروئیسکینه401138054190134

1078روانشناسی تربیتیبهرامی گهروئیسکینه401138054190134

1072های کوچینگنظریهبهرامی گهروئیسکینه401138054190134

1071نظریه های نوین یادگیریبهرامی گهروئیسکینه401138054190134

1075اخالق حرفه ای در کوچینگبهرامی گهروئیسکینه401138054190134

1074روش تحقیقبهرامی گهروئیسکینه401138054190134

1073روانشناسی مثبت گرابهرامی گهروئیسکینه401138054190134

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهبهرامیهفاطمه401138054170142

1175اصول آراستگی در اسالمبهرامیهفاطمه401138054170142

1176آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمبهرامیهفاطمه401138054170142

1288مبانی گریمبهرامیهفاطمه401138054170142

11177اندیشه اسالمیبهرامیهفاطمه401138054170142

1174عوامل موثر بر گریمبهرامیهفاطمه401138054170142

275کاربینیبهرامیهفاطمه401138054170142

1172مبانی روانشناسیبهرامیهفاطمه401138054170142

107آشنایی با هنرهای نمایشیبهروزنودهیمیترا401138054190135

2مدیریت تولیدبهروزنودهیمیترا401138054190135

60ادبیات کهن ایران و جهانبهروزنودهیمیترا401138054190135

118آشنایی با موسیقیبهروزنودهیمیترا401138054190135

11151ورزشبهروزنودهیمیترا401138054190135

822انقالب اسالمی ایرانبهروزنودهیمیترا401138054190135



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

95روانشناسی عمومیبهروزنودهیمیترا401138054190135

1187دانش خانواده و جمعیتبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

1654ساز ایرانیبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

450مبانی نظری موسیقیبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

399مبانی صوت شناسیبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

1166تربیت بدنیبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

658کاربینیبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

419تمبک نوازیبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

107آشنایی با هنرهای نمایشیبهشتیعطیه401138054190136

69فرهنگ مردمبهشتیعطیه401138054190136

60ادبیات کهن ایران و جهانبهشتیعطیه401138054190136

126تاریخ هنر ایران و جهانبهشتیشقایق سادات401138054170145

179کاربینیبهشتیعطیه401138054190136

11149ورزشبهشتیعطیه401138054190136

95روانشناسی عمومیبهشتیعطیه401138054190136

154تاریخ فلسفهبهشتیعطیه401138054190136

57روانشناسی شخصیتبهشتیشقایق سادات401138054170145

661تاریخ سینمابهشتیشقایق سادات401138054170145

113سبکهای سینماییبهشتیعطیه401138054190136

42مبانی بازیگریبهشتیشقایق سادات401138054170145

20بدن و حرکتبهشتیشقایق سادات401138054170145

155خاستگاه آیین و درامبهشتیشقایق سادات401138054170145

191کاربینیبهشتیشقایق سادات401138054170145

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغبهمن آبادیجواد401138054190137

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندبهمن آبادیجواد401138054190137

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمبهمن آبادیجواد401138054190137

159کاربینیبهمن آبادیجواد401138054190137

135اصول تدوینبهمن آبادیجواد401138054190137



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

49سینمای مستند ایرانبهمن آبادیجواد401138054190137

41سبکهای سینماییبهمن آبادیجواد401138054190137

56نقد و تحلیل فیلمبهمن آبادیجواد401138054190137

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغبهمن پورفشندینگین401138054190138

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندبهمن پورفشندینگین401138054190138

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمبهمن پورفشندینگین401138054190138

159کاربینیبهمن پورفشندینگین401138054190138

135اصول تدوینبهمن پورفشندینگین401138054190138

49سینمای مستند ایرانبهمن پورفشندینگین401138054190138

41سبکهای سینماییبهمن پورفشندینگین401138054190138

56نقد و تحلیل فیلمبهمن پورفشندینگین401138054190138

45تربیت حسبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

10شناخت عوامل نمایشبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

57روانشناسی شخصیتبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

661تاریخ سینمابهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

1721اندیشه اسالمیبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

108تاریخ نمایش در ایرانبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

20بدن و حرکتبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

131بیان بدنیبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

210آزمایشگاه پایهبهنام زادهمعصومه401138054170911

221خواندن و درک مفاهیم پایهبهنام زادهمعصومه401138054170911

229دستور زبان پایهبهنام زادهمعصومه401138054170911

219گفت و شنود پایهبهنام زادهمعصومه401138054170911

243اخالق اسالمیبهنام زادهمعصومه401138054170911

1168تربیت بدنیبهنام زادهمعصومه401138054170911

235کاربینیبهنام زادهمعصومه401138054170911

247اصول و روش ترجمه پایهبهنام زادهمعصومه401138054170911

745واژگان کلیدی  زبان چینیبوجاریانفرشاد401138054170136

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهابوجاریانفرشاد401138054170136



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

747خواندن و درک مفاهیم رایجبوجاریانفرشاد401138054170136

744کاربینیبوجاریانفرشاد401138054170136

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینبوجاریانفرشاد401138054170136

746گفت و شنود رایجبوجاریانفرشاد401138054170136

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهابوجاریانفرشاد401138054170136

199فارسیبوجاریانفرشاد401138054170136

1190تربیت بدنیبوجاریانفرشاد401138054170136

140مبانی تدوینبویریمهیار401138054170138

125مبانی تصویربرداریبویریمهیار401138054170138

53مبانی فیلم نامه نویسیبویریمهیار401138054170138

39تاریخ سینمای ایران و جهانبویریمهیار401138054170138

1058شناخت عوامل تولیدبویریمهیار401138054170138

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدبویریمهیار401138054170138

1164تربیت بدنیبویریمهیار401138054170138

170کاربینیبویریمهیار401138054170138

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیبی آبیمیثم401138054190139

523کاربینیبی آبیمیثم401138054190139

469تنبک نوازیبی آبیمیثم401138054190139

547(4)آواز ایرانی بی آبیمیثم401138054190139

1201مبانی موسیقیبی آبیمیثم401138054190139

409شعر و موسیقیبی آبیمیثم401138054190139

443(ملودی، گام خوانی)تربیت شنوایی بی آبیمیثم401138054190139

380حکمت موسیقی اسالمی بی آبیمیثم401138054190139

5919پیانو عمومیبی باکدرسا401138054190140

11195ارکستر کالسیکبی باکدرسا401138054190140

3478هارمونیبی باکدرسا401138054190140

381تاریخ هنربی باکدرسا401138054190140

1121کاربینیبی باکدرسا401138054190140

1979ورزشبی باکدرسا401138054190140



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5485سرایش و تربیت شنواییبی باکدرسا401138054190140

2402آواز گروهیبی باکدرسا401138054190140

5918ساز کالسیکبی باکدرسا401138054190140

11093کارورزیبی رنگمریم401138054190141

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمبی رنگمریم401138054190141

833انقالب اسالمی ایرانبی رنگمریم401138054190141

16تدوین مستند آموزشیبی رنگمریم401138054190141

41سبکهای سینماییبی رنگمریم401138054190141

56نقد و تحلیل فیلمبی رنگمریم401138054190141

107آشنایی با هنرهای نمایشیبیاتحسین401138054190144

69فرهنگ مردمبیاتحسین401138054190144

556تاریخ عکاسی ایرانبیاتمحمد401138054190143

60ادبیات کهن ایران و جهانبیاتحسین401138054190144

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیبیاتپریسا401138054170148

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی بیاتپریسا401138054170148

180کاربینیبیاتحسین401138054190144

1112کاربینیبیاتمحمد401138054190143

140مبانی تدوینبیاتمحمدرضا401138054170150

125مبانی تصویربرداریبیاتمحمدرضا401138054170150

1142کاربینیبیاتپریسا401138054170148

11152ورزشبیاتمحمد401138054190143

11153ورزشبیاتحسین401138054190144

53مبانی فیلم نامه نویسیبیاتمحمدرضا401138054170150

95روانشناسی عمومیبیاتحسین401138054190144

8شناخت تجهیزات و مواد خامبیاتمحمدرضا401138054170150

1194(1)ساز بیاتپریسا401138054170148

154تاریخ فلسفهبیاتحسین401138054190144

39تاریخ سینمای ایران و جهانبیاتمحمدرضا401138054170150

1171اندیشه اسالمیبیاتمحمدرضا401138054170150



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

578زیبایی شناسیبیاتمحمد401138054190143

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی بیاتپریسا401138054170148

1020تئوری موسیقیبیاتپریسا401138054170148

1021آناتومی حنجرهبیاتپریسا401138054170148

113سبکهای سینماییبیاتحسین401138054190144

571حقوق عکاسان و قراردادهابیاتمحمد401138054190143

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگبیاتمحمد401138054190143

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانبیاتمحمد401138054190143

187تربیت بدنیبیاتپریسا401138054170148

1164تربیت بدنیبیاتمحمدرضا401138054170150

163کاربینیبیاتمحمدرضا401138054170150

636مدیریت رنگ در عکاسیبیاتمحمد401138054190143

559تاریخ هنر ایرانبیاتعلینگار401138054170151

591عکاسی پایهبیاتعلینگار401138054170151

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیبیاتعلینگار401138054170151

584طراحی پایهبیاتعلینگار401138054170151

561تاریخ هنر جهانبیاتعلینگار401138054170151

186تربیت بدنیبیاتعلینگار401138054170151

938کاربینیبیاتعلینگار401138054170151

642هندسه مناظر و مرایابیاتعلینگار401138054170151

51196پیانو عمومیبیاتیستاره401138054190146

11202ارکستر کالسیکبیاتیستاره401138054190146

1197ساز کالسیکبیاتیستاره401138054190146

436تاریخ هنربیاتیستاره401138054190146

1122کاربینیبیاتیستاره401138054190146

2403هارمونیبیاتیستاره401138054190146

487سرایش و تربیت شنواییبیاتیستاره401138054190146

2446آواز گروهیبیاتیستاره401138054190146

26آشنایی با هنرهای نمایشیبیادسیدسجاد401138054190147



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

65فرهنگ مردمبیادسیدسجاد401138054190147

59ادبیات کهن ایران و جهانبیادسیدسجاد401138054190147

178کاربینیبیادسیدسجاد401138054190147

11152ورزشبیادسیدسجاد401138054190147

94روانشناسی عمومیبیادسیدسجاد401138054190147

156تاریخ فلسفهبیادسیدسجاد401138054190147

109سبکهای سینماییبیادسیدسجاد401138054190147

985روانشناسی اجتماعیبیکیانسمیه401138054190149

984روانشناسی عمومیبیکیانسمیه401138054190149

1104کاربینیبیکیانسمیه401138054190149

983رفتار سازمانیبیکیانسمیه401138054190149

988روانشناسی تربیتیبیکیانسمیه401138054190149

987های کوچینگنظریهبیکیانسمیه401138054190149

980نظریه های نوین یادگیریبیکیانسمیه401138054190149

986اخالق حرفه ای در کوچینگبیکیانسمیه401138054190149

982روش تحقیقبیکیانسمیه401138054190149

981روانشناسی مثبت گرابیکیانسمیه401138054190149

127تاریخ هنر ایران و جهانبیگ زاده عباسیمحیا401138054170153

58روانشناسی شخصیتبیگ زاده عباسیمحیا401138054170153

1720اندیشه اسالمیبیگ زاده عباسیمحیا401138054170153

128مبانی بازیگریبیگ زاده عباسیمحیا401138054170153

186تربیت بدنیبیگ زاده عباسیمحیا401138054170153

24بدن و حرکتبیگ زاده عباسیمحیا401138054170153

70خاستگاه آیین و درامبیگ زاده عباسیمحیا401138054170153

192کاربینیبیگ زاده عباسیمحیا401138054170153

1186دانش خانواده و جمعیتبیگدلیامیرعلی401138054170154

1654ساز ایرانیبیگدلیامیرعلی401138054170154

361سرایش و ترتیب شنواییبیگدلیفریماه401138054190150

693کاربینیبیگدلیفریماه401138054190150



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

479هماهنگی عمومیبیگدلیفریماه401138054190150

11089ورزشبیگدلیفریماه401138054190150

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییبیگدلیامیرعلی401138054170154

517تئوری موسیقیبیگدلیفریماه401138054190150

450مبانی نظری موسیقیبیگدلیامیرعلی401138054170154

399مبانی صوت شناسیبیگدلیامیرعلی401138054170154

5697ساز ایرانیبیگدلیفریماه401138054190150

476سازشناسی ایرانیبیگدلیفریماه401138054190150

5696پیانو عمومیبیگدلیفریماه401138054190150

655کاربینیبیگدلیامیرعلی401138054170154

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانبیگدلیفریماه401138054190150

419تمبک نوازیبیگدلیامیرعلی401138054170154

220بیان شفاهیبیگی ادیبمهدیه401138054190151

237کاربینیبیگی ادیبمهدیه401138054190151

11149ورزشبیگی ادیبمهدیه401138054190151

257انقالب اسالمی ایرانبیگی ادیبمهدیه401138054190151

205متون ادبیبیگی ادیبمهدیه401138054190151

216اصول و مبانی ترجمهبیگی ادیبمهدیه401138054190151

249زبان شناسیبیگی ادیبمهدیه401138054190151

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهبیگی ادیبمهدیه401138054190151

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیپابرجاامین401138054190152

523کاربینیپابرجاامین401138054190152

365(همایون، اصفهان)سرایش موسیقی ایرانیپابرجاامین401138054190152

327مبانی موسیقی ایرانیپابرجاامین401138054190152

469تنبک نوازیپابرجاامین401138054190152

787تاریخ تحلیلی صدر اسالمپابرجاامین401138054190152

409شعر و موسیقیپابرجاامین401138054190152

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی پابرجاامین401138054190152

380حکمت موسیقی اسالمی پابرجاامین401138054190152



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

994بهداشت و سالمت نوازندگیپاپهنمائده401138054170156

1145کاربینیپاپهنمائده401138054170156

1990اندیشه اسالمیپاپهنمائده401138054170156

993تئوری موسیقیپاپهنمائده401138054170156

991(ریتم خوانی)1سلفژپاپهنمائده401138054170156

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوپاپهنمائده401138054170156

190تربیت بدنیپاپهنمائده401138054170156

992تاریخ شنیداری موسیقیپاپهنمائده401138054170156

127تاریخ هنر ایران و جهانپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

58روانشناسی شخصیتپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

1720اندیشه اسالمیپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

128مبانی بازیگریپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

183تربیت بدنیپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

24بدن و حرکتپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

70خاستگاه آیین و درامپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

193کاربینیپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

1077روانشناسی اجتماعیپارس بینبهرام401138054190153

1076روانشناسی عمومیپارس بینبهرام401138054190153

1106کاربینیپارس بینبهرام401138054190153

1070رفتار سازمانیپارس بینبهرام401138054190153

1078روانشناسی تربیتیپارس بینبهرام401138054190153

1072های کوچینگنظریهپارس بینبهرام401138054190153

1071نظریه های نوین یادگیریپارس بینبهرام401138054190153

1075اخالق حرفه ای در کوچینگپارس بینبهرام401138054190153

1074روش تحقیقپارس بینبهرام401138054190153

1073روانشناسی مثبت گراپارس بینبهرام401138054190153

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیپارساسیده ستاره401138054170158

10081بهداشت و سالمت نوازندگیپارساسیده ستاره401138054170158

1050کاربینیپارساسیده ستاره401138054170158



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1030(اکول)1پیانو عمومی پارساسیده ستاره401138054170158

11007اندیشه اسالمیپارساسیده ستاره401138054170158

1009تئوری موسیقیپارساسیده ستاره401138054170158

1005فارسیپارساسیده ستاره401138054170158

1006(ریتم خوانی)1سلفژپارساسیده ستاره401138054170158

187تربیت بدنیپارساسیده ستاره401138054170158

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیپاک ضمیرتهمینه401138054170159

1008بهداشت و سالمت نوازندگیپاک ضمیرتهمینه401138054170159

1140کاربینیپاک ضمیرتهمینه401138054170159

1032(اکول)1پیانو عمومی پاک ضمیرتهمینه401138054170159

11014اندیشه اسالمیپاک ضمیرتهمینه401138054170159

1013تئوری موسیقیپاک ضمیرتهمینه401138054170159

1011فارسیپاک ضمیرتهمینه401138054170159

1010(ریتم خوانی)1سلفژپاک ضمیرتهمینه401138054170159

1168تربیت بدنیپاک ضمیرتهمینه401138054170159

761تاریخ هنر ایران و جهانپاک نهادالهه401138054170160

759(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینپاک نهادالهه401138054170160

758مبانی هنرهای تجسمیپاک نهادالهه401138054170160

760کادربندی در عکاسیپاک نهادالهه401138054170160

757مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورپاک نهادالهه401138054170160

1168تربیت بدنیپاک نهادالهه401138054170160

762عکاسی سیاه و سفیدپاک نهادالهه401138054170160

755کاربینیپاک نهادالهه401138054170160

26آشنایی با هنرهای نمایشیپاکدینسپیده401138054190155

65فرهنگ مردمپاکدینسپیده401138054190155

59ادبیات کهن ایران و جهانپاکدینسپیده401138054190155

1109کاربینیپاکدینسپیده401138054190155

1989ورزشپاکدینسپیده401138054190155

94روانشناسی عمومیپاکدینسپیده401138054190155



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

156تاریخ فلسفهپاکدینسپیده401138054190155

109سبکهای سینماییپاکدینسپیده401138054190155

559تاریخ هنر ایرانپرپنچیسیده بیتا401138054170162

591عکاسی پایهپرپنچیسیده بیتا401138054170162

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیپرپنچیسیده بیتا401138054170162

584طراحی پایهپرپنچیسیده بیتا401138054170162

561تاریخ هنر جهانپرپنچیسیده بیتا401138054170162

186تربیت بدنیپرپنچیسیده بیتا401138054170162

1130کاربینیپرپنچیسیده بیتا401138054170162

642هندسه مناظر و مرایاپرپنچیسیده بیتا401138054170162

2379تاریخ موسیقی ایرانپرمرسعید401138054190156

528سرایش و ترتیب شنواییپرمرسعید401138054190156

668کاربینیپرمرسعید401138054190156

477هماهنگی عمومیپرمرسعید401138054190156

425آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانپرمرسعید401138054190156

11155ورزشپرمرسعید401138054190156

5671ساز ایرانیپرمرسعید401138054190156

473تئوری موسیقیپرمرسعید401138054190156

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانپرهیزکارپارسا401138054170165

771کاربرد رایانه در موسیقیپرهیزکارپارسا401138054170165

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییپرهیزکارپارسا401138054170165

1776ساز کالسیکپرهیزکارپارسا401138054170165

772فیزیک صوتپرهیزکارپارسا401138054170165

770شناخت موسیقیپرهیزکارپارسا401138054170165

1164تربیت بدنیپرهیزکارپارسا401138054170165

1135کاربینیپرهیزکارپارسا401138054170165

1775پیانو عمومیپرهیزکارپارسا401138054170165

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغپروینمحمدحسین401138054190157

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندپروینمحمدحسین401138054190157



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمپروینمحمدحسین401138054190157

159کاربینیپروینمحمدحسین401138054190157

135اصول تدوینپروینمحمدحسین401138054190157

49سینمای مستند ایرانپروینمحمدحسین401138054190157

41سبکهای سینماییپروینمحمدحسین401138054190157

56نقد و تحلیل فیلمپروینمحمدحسین401138054190157

140مبانی تدوینپروینیمهدی401138054170164

125مبانی تصویربرداریپروینیمهدی401138054170164

53مبانی فیلم نامه نویسیپروینیمهدی401138054170164

8شناخت تجهیزات و مواد خامپروینیمهدی401138054170164

39تاریخ سینمای ایران و جهانپروینیمهدی401138054170164

1171اندیشه اسالمیپروینیمهدی401138054170164

1164تربیت بدنیپروینیمهدی401138054170164

163کاربینیپروینیمهدی401138054170164

361سرایش و ترتیب شنواییپشنگ پورکوشا401138054190158

1111کاربینیپشنگ پورکوشا401138054190158

479هماهنگی عمومیپشنگ پورکوشا401138054190158

517تئوری موسیقیپشنگ پورکوشا401138054190158

5698ساز ایرانیپشنگ پورکوشا401138054190158

476سازشناسی ایرانیپشنگ پورکوشا401138054190158

5695پیانو عمومیپشنگ پورکوشا401138054190158

3771آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانپشنگ پورکوشا401138054190158

1187دانش خانواده و جمعیتپناهیدیانا401138054170168

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیپناهیماهیا401138054170167

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی پناهیماهیا401138054170167

1019بهداشت و سالمت نوازندگیپناهیمهال401138054170166

1654ساز ایرانیپناهیدیانا401138054170168

1012کاربینیپناهیمهال401138054170166

1142کاربینیپناهیماهیا401138054170167



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییپناهیدیانا401138054170168

1194(1)ساز پناهیماهیا401138054170167

1996اندیشه اسالمیپناهیمهال401138054170166

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی پناهیماهیا401138054170167

1020تئوری موسیقیپناهیماهیا401138054170167

997تئوری موسیقیپناهیمهال401138054170166

450مبانی نظری موسیقیپناهیدیانا401138054170168

1021آناتومی حنجرهپناهیماهیا401138054170167

399مبانی صوت شناسیپناهیدیانا401138054170168

995(ریتم خوانی)1سلفژپناهیمهال401138054170166

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوپناهیمهال401138054170166

1166تربیت بدنیپناهیدیانا401138054170168

187تربیت بدنیپناهیماهیا401138054170167

190تربیت بدنیپناهیمهال401138054170166

658کاربینیپناهیدیانا401138054170168

419تمبک نوازیپناهیدیانا401138054170168

998تاریخ شنیداری موسیقیپناهیمهال401138054170166

261پتینه و کالژپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

267زینت و زیبایی در اسالمپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

540کاربینیپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

292نرم افزارهای کاربردیپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

264جامعه شناسی هنرپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

266زیبایی شناسیپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

265روانشناسی شخصیت و گریمپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

291مراقبت از پوست و موپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

26آشنایی با هنرهای نمایشیپهلوانآرش401138054190163

65فرهنگ مردمپهلوانآرش401138054190163

59ادبیات کهن ایران و جهانپهلوانآرش401138054190163

178کاربینیپهلوانآرش401138054190163



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11152ورزشپهلوانآرش401138054190163

94روانشناسی عمومیپهلوانآرش401138054190163

156تاریخ فلسفهپهلوانآرش401138054190163

109سبکهای سینماییپهلوانآرش401138054190163

975روانشناسی اجتماعیپورحسینیمنا401138054190160

974روانشناسی عمومیپورحسینیمنا401138054190160

1079کاربینیپورحسینیمنا401138054190160

11151ورزشپورحسینیمنا401138054190160

973رفتار سازمانیپورحسینیمنا401138054190160

978روانشناسی تربیتیپورحسینیمنا401138054190160

977های کوچینگنظریهپورحسینیمنا401138054190160

970نظریه های نوین یادگیریپورحسینیمنا401138054190160

976اخالق حرفه ای در کوچینگپورحسینیمنا401138054190160

972روش تحقیقپورحسینیمنا401138054190160

971روانشناسی مثبت گراپورحسینیمنا401138054190160

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیپورحیدرمریم401138054170171

10081بهداشت و سالمت نوازندگیپورحیدرمریم401138054170171

1139کاربینیپورحیدرمریم401138054170171

1030(اکول)1پیانو عمومی پورحیدرمریم401138054170171

11007اندیشه اسالمیپورحیدرمریم401138054170171

1009تئوری موسیقیپورحیدرمریم401138054170171

1005فارسیپورحیدرمریم401138054170171

1006(ریتم خوانی)1سلفژپورحیدرمریم401138054170171

326هنر و رسانهپورصالحیسادات هاله401138054190162

295ارتباطات سیاسیپورصالحیسادات هاله401138054190162

539کاربینیپورصالحیسادات هاله401138054190162

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرپورصالحیسادات هاله401138054190162

11149ورزشپورصالحیسادات هاله401138054190162

324نظریه های ارتباط جمعیپورصالحیسادات هاله401138054190162



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

317فناوری نوین ارتباطیپورصالحیسادات هاله401138054190162

312سواد هنریپورصالحیسادات هاله401138054190162

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانپورمختاردیبا401138054170177

507کاربرد رایانه در موسیقیپورمختاردیبا401138054170177

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییپورمختاردیبا401138054170177

1733ساز کالسیکپورمختاردیبا401138054170177

397فیزیک صوتپورمختاردیبا401138054170177

404شناخت موسیقیپورمختاردیبا401138054170177

1167تربیت بدنیپورمختاردیبا401138054170177

1136کاربینیپورمختاردیبا401138054170177

1775پیانو عمومیپورمختاردیبا401138054170177

994بهداشت و سالمت نوازندگیپورمنجمیساره401138054170178

1012کاربینیپورمنجمیساره401138054170178

1996اندیشه اسالمیپورمنجمیساره401138054170178

997تئوری موسیقیپورمنجمیساره401138054170178

995(ریتم خوانی)1سلفژپورمنجمیساره401138054170178

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوپورمنجمیساره401138054170178

190تربیت بدنیپورمنجمیساره401138054170178

998تاریخ شنیداری موسیقیپورمنجمیساره401138054170178

681کاربینیپیرزاده ساقصلوالهه401138054170182

680مشتری مداریپیرزاده ساقصلوالهه401138054170182

677اصول حسابداریپیرزاده ساقصلوالهه401138054170182

678اصول علم اقتصادپیرزاده ساقصلوالهه401138054170182

679کسب و کار از دیدگاه اسالمپیرزاده ساقصلوالهه401138054170182

676آمارپیرزاده ساقصلوالهه401138054170182

675مبانی سازمان و مدیریتپیرزاده ساقصلوالهه401138054170182

557تاریخ عکاسی ایرانپیرنظرزهرا401138054190164

1115کاربینیپیرنظرزهرا401138054190164

1989ورزشپیرنظرزهرا401138054190164



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

579زیبایی شناسیپیرنظرزهرا401138054190164

572حقوق عکاسان و قراردادهاپیرنظرزهرا401138054190164

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگپیرنظرزهرا401138054190164

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانپیرنظرزهرا401138054190164

736مدیریت رنگ در عکاسیپیرنظرزهرا401138054190164

127تاریخ هنر ایران و جهانپیرنیازادهمحمود401138054170184

58روانشناسی شخصیتپیرنیازادهمحمود401138054170184

1720اندیشه اسالمیپیرنیازادهمحمود401138054170184

128مبانی بازیگریپیرنیازادهمحمود401138054170184

183تربیت بدنیپیرنیازادهمحمود401138054170184

24بدن و حرکتپیرنیازادهمحمود401138054170184

70خاستگاه آیین و درامپیرنیازادهمحمود401138054170184

193کاربینیپیرنیازادهمحمود401138054170184

557تاریخ عکاسی ایرانپیرهادینوشین401138054190166

1115کاربینیپیرهادینوشین401138054190166

1989ورزشپیرهادینوشین401138054190166

579زیبایی شناسیپیرهادینوشین401138054190166

572حقوق عکاسان و قراردادهاپیرهادینوشین401138054190166

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگپیرهادینوشین401138054190166

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانپیرهادینوشین401138054190166

736مدیریت رنگ در عکاسیپیرهادینوشین401138054190166

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیپیروزیپارسا401138054170185

1008بهداشت و سالمت نوازندگیپیروزیپارسا401138054170185

1050کاربینیپیروزیپارسا401138054170185

1030(اکول)1پیانو عمومی پیروزیپارسا401138054170185

11007اندیشه اسالمیپیروزیپارسا401138054170185

1009تئوری موسیقیپیروزیپارسا401138054170185

1005فارسیپیروزیپارسا401138054170185

1006(ریتم خوانی)1سلفژپیروزیپارسا401138054170185



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1164تربیت بدنیپیروزیپارسا401138054170185

147سلفژپیشقدم گولکفرناز401138054190167

166کاربینیپیشقدم گولکفرناز401138054190167

1989ورزشپیشقدم گولکفرناز401138054190167

63شناخت سینماپیشقدم گولکفرناز401138054190167

67جامعه شناسیپیشقدم گولکفرناز401138054190167

11فرهنگ عامهپیشقدم گولکفرناز401138054190167

25تاریخ نمایش در شرقپیشقدم گولکفرناز401138054190167

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونپیشقدم گولکفرناز401138054190167

994بهداشت و سالمت نوازندگیپیوندیرژین401138054170186

1018کاربینیپیوندیرژین401138054170186

1990اندیشه اسالمیپیوندیرژین401138054170186

993تئوری موسیقیپیوندیرژین401138054170186

991(ریتم خوانی)1سلفژپیوندیرژین401138054170186

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوپیوندیرژین401138054170186

190تربیت بدنیپیوندیرژین401138054170186

992تاریخ شنیداری موسیقیپیوندیرژین401138054170186

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانتاجیکیآرمینا401138054170189

771کاربرد رایانه در موسیقیتاجیکیآرمینا401138054170189

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییتاجیکیآرمینا401138054170189

1776ساز کالسیکتاجیکیآرمینا401138054170189

772فیزیک صوتتاجیکیآرمینا401138054170189

770شناخت موسیقیتاجیکیآرمینا401138054170189

187تربیت بدنیتاجیکیآرمینا401138054170189

1135کاربینیتاجیکیآرمینا401138054170189

1775پیانو عمومیتاجیکیآرمینا401138054170189

26آشنایی با هنرهای نمایشیتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

65فرهنگ مردمتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

59ادبیات کهن ایران و جهانتاری ویردیعلی اصغر401138054190169



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

180کاربینیتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

11153ورزشتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

94روانشناسی عمومیتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

156تاریخ فلسفهتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

109سبکهای سینماییتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

985روانشناسی اجتماعیتبریزی اصلعاطفه401138054190170

984روانشناسی عمومیتبریزی اصلعاطفه401138054190170

1102کاربینیتبریزی اصلعاطفه401138054190170

1979ورزشتبریزی اصلعاطفه401138054190170

983رفتار سازمانیتبریزی اصلعاطفه401138054190170

988روانشناسی تربیتیتبریزی اصلعاطفه401138054190170

987های کوچینگنظریهتبریزی اصلعاطفه401138054190170

980نظریه های نوین یادگیریتبریزی اصلعاطفه401138054190170

986اخالق حرفه ای در کوچینگتبریزی اصلعاطفه401138054190170

982روش تحقیقتبریزی اصلعاطفه401138054190170

981روانشناسی مثبت گراتبریزی اصلعاطفه401138054190170

1019بهداشت و سالمت نوازندگیتدین زادهمریم401138054170191

1012کاربینیتدین زادهمریم401138054170191

1996اندیشه اسالمیتدین زادهمریم401138054170191

997تئوری موسیقیتدین زادهمریم401138054170191

995(ریتم خوانی)1سلفژتدین زادهمریم401138054170191

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوتدین زادهمریم401138054170191

190تربیت بدنیتدین زادهمریم401138054170191

998تاریخ شنیداری موسیقیتدین زادهمریم401138054170191

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

523کاربینیترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

469تنبک نوازیترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

547(4)آواز ایرانی ترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

1201مبانی موسیقیترابی نوش آبادیمسعود401138054190174



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

409شعر و موسیقیترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

443(ملودی، گام خوانی)تربیت شنوایی ترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

380حکمت موسیقی اسالمی ترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

975روانشناسی اجتماعیترک زباننگین401138054190175

974روانشناسی عمومیترک زباننگین401138054190175

1101کاربینیترک زباننگین401138054190175

973رفتار سازمانیترک زباننگین401138054190175

978روانشناسی تربیتیترک زباننگین401138054190175

977های کوچینگنظریهترک زباننگین401138054190175

970نظریه های نوین یادگیریترک زباننگین401138054190175

976اخالق حرفه ای در کوچینگترک زباننگین401138054190175

972روش تحقیقترک زباننگین401138054190175

971روانشناسی مثبت گراترک زباننگین401138054190175

1186دانش خانواده و جمعیتترکمنمهدی401138054170195

1654ساز ایرانیترکمنمهدی401138054170195

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییترکمنمهدی401138054170195

450مبانی نظری موسیقیترکمنمهدی401138054170195

399مبانی صوت شناسیترکمنمهدی401138054170195

1163تربیت بدنیترکمنمهدی401138054170195

655کاربینیترکمنمهدی401138054170195

419تمبک نوازیترکمنمهدی401138054170195

994بهداشت و سالمت نوازندگیتشکریبهنام401138054170196

1018کاربینیتشکریبهنام401138054170196

1990اندیشه اسالمیتشکریبهنام401138054170196

993تئوری موسیقیتشکریبهنام401138054170196

991(ریتم خوانی)1سلفژتشکریبهنام401138054170196

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوتشکریبهنام401138054170196

1190تربیت بدنیتشکریبهنام401138054170196

992تاریخ شنیداری موسیقیتشکریبهنام401138054170196



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5919پیانو عمومیتعلیمیائلمان401138054190177

1920ارکستر کالسیکتعلیمیائلمان401138054190177

3478هارمونیتعلیمیائلمان401138054190177

381تاریخ هنرتعلیمیائلمان401138054190177

1120کاربینیتعلیمیائلمان401138054190177

11155ورزشتعلیمیائلمان401138054190177

5485سرایش و تربیت شنواییتعلیمیائلمان401138054190177

2402آواز گروهیتعلیمیائلمان401138054190177

5918ساز کالسیکتعلیمیائلمان401138054190177

51196پیانو عمومیتفرشیصبا401138054190178

1920ارکستر کالسیکتفرشیصبا401138054190178

3426هارمونیتفرشیصبا401138054190178

531تاریخ هنرتفرشیصبا401138054190178

1122کاربینیتفرشیصبا401138054190178

11149ورزشتفرشیصبا401138054190178

5484سرایش و تربیت شنواییتفرشیصبا401138054190178

2496آواز گروهیتفرشیصبا401138054190178

5917ساز کالسیکتفرشیصبا401138054190178

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغتفکریفوأد401138054190179

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندتفکریفوأد401138054190179

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمتفکریفوأد401138054190179

159کاربینیتفکریفوأد401138054190179

135اصول تدوینتفکریفوأد401138054190179

49سینمای مستند ایرانتفکریفوأد401138054190179

41سبکهای سینماییتفکریفوأد401138054190179

56نقد و تحلیل فیلمتفکریفوأد401138054190179

590عدسی ها و لنزهاتقی پوردودرانملیکا401138054170198

560تاریخ هنر ایران و جهانتقی پوردودرانملیکا401138054170198

1723اندیشه اسالمیتقی پوردودرانملیکا401138054170198



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

596عکاسی دیجیتال پیشرفتهتقی پوردودرانملیکا401138054170198

810زبان خارجی عمومیتقی پوردودرانملیکا401138054170198

581شیوه های نگهداری و ارائه عکستقی پوردودرانملیکا401138054170198

1186دانش خانواده و جمعیتتقی زادهپارسا401138054170199

1654ساز ایرانیتقی زادهپارسا401138054170199

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییتقی زادهپارسا401138054170199

450مبانی نظری موسیقیتقی زادهپارسا401138054170199

399مبانی صوت شناسیتقی زادهپارسا401138054170199

1163تربیت بدنیتقی زادهپارسا401138054170199

656کاربینیتقی زادهپارسا401138054170199

419تمبک نوازیتقی زادهپارسا401138054170199

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیتمسکینیبهنام401138054170201

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی تمسکینیبهنام401138054170201

1141کاربینیتمسکینیبهنام401138054170201

1192(1)ساز تمسکینیبهنام401138054170201

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی تمسکینیبهنام401138054170201

1020تئوری موسیقیتمسکینیبهنام401138054170201

1021آناتومی حنجرهتمسکینیبهنام401138054170201

1190تربیت بدنیتمسکینیبهنام401138054170201

261پتینه و کالژتوتونچیمحدثه401138054190182

267زینت و زیبایی در اسالمتوتونچیمحدثه401138054190182

540کاربینیتوتونچیمحدثه401138054190182

292نرم افزارهای کاربردیتوتونچیمحدثه401138054190182

264جامعه شناسی هنرتوتونچیمحدثه401138054190182

266زیبایی شناسیتوتونچیمحدثه401138054190182

265روانشناسی شخصیت و گریمتوتونچیمحدثه401138054190182

291مراقبت از پوست و موتوتونچیمحدثه401138054190182

1187دانش خانواده و جمعیتتوتونکوانمریم401138054170202

1653ساز ایرانیتوتونکوانمریم401138054170202



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییتوتونکوانمریم401138054170202

364مبانی نظری موسیقیتوتونکوانمریم401138054170202

400مبانی صوت شناسیتوتونکوانمریم401138054170202

1166تربیت بدنیتوتونکوانمریم401138054170202

669کاربینیتوتونکوانمریم401138054170202

470تمبک نوازیتوتونکوانمریم401138054170202

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیتوحیدیانتانیا401138054170203

1008بهداشت و سالمت نوازندگیتوحیدیانتانیا401138054170203

1051کاربینیتوحیدیانتانیا401138054170203

1030(اکول)1پیانو عمومی توحیدیانتانیا401138054170203

11007اندیشه اسالمیتوحیدیانتانیا401138054170203

1009تئوری موسیقیتوحیدیانتانیا401138054170203

1005فارسیتوحیدیانتانیا401138054170203

1006(ریتم خوانی)1سلفژتوحیدیانتانیا401138054170203

1167تربیت بدنیتوحیدیانتانیا401138054170203

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغتوفیقیکیادخت401138054190184

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندتوفیقیکیادخت401138054190184

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمتوفیقیکیادخت401138054190184

159کاربینیتوفیقیکیادخت401138054190184

135اصول تدوینتوفیقیکیادخت401138054190184

49سینمای مستند ایرانتوفیقیکیادخت401138054190184

41سبکهای سینماییتوفیقیکیادخت401138054190184

56نقد و تحلیل فیلمتوفیقیکیادخت401138054190184

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیتوکلیمحمد401138054190187

51196پیانو عمومیتوکلیکیمیا401138054190186

107آشنایی با هنرهای نمایشیتوکلیمحمدمهدی401138054190185

69فرهنگ مردمتوکلیمحمدمهدی401138054190185

1920ارکستر کالسیکتوکلیکیمیا401138054190186

3426هارمونیتوکلیکیمیا401138054190186



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

531تاریخ هنرتوکلیکیمیا401138054190186

60ادبیات کهن ایران و جهانتوکلیمحمدمهدی401138054190185

745واژگان کلیدی  زبان چینیتوکلیمهدیس401138054170204

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاتوکلیمهدیس401138054170204

523کاربینیتوکلیمحمد401138054190187

180کاربینیتوکلیمحمدمهدی401138054190185

1122کاربینیتوکلیکیمیا401138054190186

747خواندن و درک مفاهیم رایجتوکلیمهدیس401138054170204

365(همایون، اصفهان)سرایش موسیقی ایرانیتوکلیمحمد401138054190187

141مبانی تدوینتوکلیسینا401138054170205

123مبانی تصویربرداریتوکلیسینا401138054170205

744کاربینیتوکلیمهدیس401138054170204

327مبانی موسیقی ایرانیتوکلیمحمد401138054190187

11149ورزشتوکلیکیمیا401138054190186

11153ورزشتوکلیمحمدمهدی401138054190185

5484سرایش و تربیت شنواییتوکلیکیمیا401138054190186

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینتوکلیمهدیس401138054170204

469تنبک نوازیتوکلیمحمد401138054190187

54مبانی فیلم نامه نویسیتوکلیسینا401138054170205

95روانشناسی عمومیتوکلیمحمدمهدی401138054190185

746گفت و شنود رایجتوکلیمهدیس401138054170204

2496آواز گروهیتوکلیکیمیا401138054190186

154تاریخ فلسفهتوکلیمحمدمهدی401138054190185

106تاریخ سینمای ایران و جهانتوکلیسینا401138054170205

787تاریخ تحلیلی صدر اسالمتوکلیمحمد401138054190187

409شعر و موسیقیتوکلیمحمد401138054190187

5917ساز کالسیکتوکلیکیمیا401138054190186

5شناخت عوامل تولیدتوکلیسینا401138054170205

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاتوکلیمهدیس401138054170204



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

4مبانی برنامه ریزی و تولیدتوکلیسینا401138054170205

113سبکهای سینماییتوکلیمحمدمهدی401138054190185

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی توکلیمحمد401138054190187

184تربیت بدنیتوکلیسینا401138054170205

177کاربینیتوکلیسینا401138054170205

380حکمت موسیقی اسالمی توکلیمحمد401138054190187

147سلفژتونتابیالهام401138054190190

169کاربینیتونتابیالهام401138054190190

63شناخت سینماتونتابیالهام401138054190190

67جامعه شناسیتونتابیالهام401138054190190

11فرهنگ عامهتونتابیالهام401138054190190

25تاریخ نمایش در شرقتونتابیالهام401138054190190

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونتونتابیالهام401138054190190

126تاریخ هنر ایران و جهانتیزپازنیاریسهند401138054170207

57روانشناسی شخصیتتیزپازنیاریسهند401138054170207

1721اندیشه اسالمیتیزپازنیاریسهند401138054170207

42مبانی بازیگریتیزپازنیاریسهند401138054170207

183تربیت بدنیتیزپازنیاریسهند401138054170207

20بدن و حرکتتیزپازنیاریسهند401138054170207

155خاستگاه آیین و درامتیزپازنیاریسهند401138054170207

191کاربینیتیزپازنیاریسهند401138054170207

220بیان شفاهیتیموریتینا401138054190192

238کاربینیتیموریتینا401138054190192

11149ورزشتیموریتینا401138054190192

257انقالب اسالمی ایرانتیموریتینا401138054190192

205متون ادبیتیموریتینا401138054190192

216اصول و مبانی ترجمهتیموریتینا401138054190192

249زبان شناسیتیموریتینا401138054190192

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهتیموریتینا401138054190192



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

985روانشناسی اجتماعیتیموری جروکانیمعصومه401138054190194

984روانشناسی عمومیتیموری جروکانیمعصومه401138054190194

1104کاربینیتیموری جروکانیمعصومه401138054190194

983رفتار سازمانیتیموری جروکانیمعصومه401138054190194

988روانشناسی تربیتیتیموری جروکانیمعصومه401138054190194

987های کوچینگنظریهتیموری جروکانیمعصومه401138054190194

980نظریه های نوین یادگیریتیموری جروکانیمعصومه401138054190194

986اخالق حرفه ای در کوچینگتیموری جروکانیمعصومه401138054190194

982روش تحقیقتیموری جروکانیمعصومه401138054190194

981روانشناسی مثبت گراتیموری جروکانیمعصومه401138054190194

1019بهداشت و سالمت نوازندگیتیموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

1012کاربینیتیموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

1996اندیشه اسالمیتیموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

997تئوری موسیقیتیموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

995(ریتم خوانی)1سلفژتیموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوتیموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

190تربیت بدنیتیموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

998تاریخ شنیداری موسیقیتیموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای ثانیمحمدحسن401138054170210

1180بهداشت و سالمت نوازندگیثانیمحمدحسن401138054170210

1017کاربینیثانیمحمدحسن401138054170210

1034(اکول)1پیانو عمومی ثانیمحمدحسن401138054170210

1003شناخت ریتمثانیمحمدحسن401138054170210

1002تئوری موسیقیثانیمحمدحسن401138054170210

1016فارسیثانیمحمدحسن401138054170210

1000(ریتم خوانی)1سلفژثانیمحمدحسن401138054170210

1198تربیت بدنیثانیمحمدحسن401138054170210

147سلفژجام جمسپیده401138054190196

166کاربینیجام جمسپیده401138054190196



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11089ورزشجام جمسپیده401138054190196

63شناخت سینماجام جمسپیده401138054190196

67جامعه شناسیجام جمسپیده401138054190196

11فرهنگ عامهجام جمسپیده401138054190196

25تاریخ نمایش در شرقجام جمسپیده401138054190196

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونجام جمسپیده401138054190196

557تاریخ عکاسی ایرانجاویدانمحمدرضا401138054190197

1113کاربینیجاویدانمحمدرضا401138054190197

11152ورزشجاویدانمحمدرضا401138054190197

579زیبایی شناسیجاویدانمحمدرضا401138054190197

572حقوق عکاسان و قراردادهاجاویدانمحمدرضا401138054190197

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگجاویدانمحمدرضا401138054190197

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانجاویدانمحمدرضا401138054190197

736مدیریت رنگ در عکاسیجاویدانمحمدرضا401138054190197

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیجاویدنیاعرفان401138054170211

1008بهداشت و سالمت نوازندگیجاویدنیاعرفان401138054170211

1050کاربینیجاویدنیاعرفان401138054170211

1030(اکول)1پیانو عمومی جاویدنیاعرفان401138054170211

11007اندیشه اسالمیجاویدنیاعرفان401138054170211

1009تئوری موسیقیجاویدنیاعرفان401138054170211

1005فارسیجاویدنیاعرفان401138054170211

1006(ریتم خوانی)1سلفژجاویدنیاعرفان401138054170211

1164تربیت بدنیجاویدنیاعرفان401138054170211

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای جباریزهرا401138054170214

1180بهداشت و سالمت نوازندگیجباریزهرا401138054170214

761تاریخ هنر ایران و جهانجباریمهدی401138054170213

1147کاربینیجباریزهرا401138054170214

759(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینجباریمهدی401138054170213

1034(اکول)1پیانو عمومی جباریزهرا401138054170214



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

758مبانی هنرهای تجسمیجباریمهدی401138054170213

760کادربندی در عکاسیجباریمهدی401138054170213

1003شناخت ریتمجباریزهرا401138054170214

757مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورجباریمهدی401138054170213

1002تئوری موسیقیجباریزهرا401138054170214

1016فارسیجباریزهرا401138054170214

1000(ریتم خوانی)1سلفژجباریزهرا401138054170214

190تربیت بدنیجباریزهرا401138054170214

1165تربیت بدنیجباریمهدی401138054170213

762عکاسی سیاه و سفیدجباریمهدی401138054170213

755کاربینیجباریمهدی401138054170213

5919پیانو عمومیجداری هاشمینیلوفر401138054190198

11195ارکستر کالسیکجداری هاشمینیلوفر401138054190198

3478هارمونیجداری هاشمینیلوفر401138054190198

381تاریخ هنرجداری هاشمینیلوفر401138054190198

1121کاربینیجداری هاشمینیلوفر401138054190198

1979ورزشجداری هاشمینیلوفر401138054190198

5485سرایش و تربیت شنواییجداری هاشمینیلوفر401138054190198

2402آواز گروهیجداری هاشمینیلوفر401138054190198

5918ساز کالسیکجداری هاشمینیلوفر401138054190198

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیجدی دولقسینا401138054170216

1008بهداشت و سالمت نوازندگیجدی دولقسینا401138054170216

1050کاربینیجدی دولقسینا401138054170216

1030(اکول)1پیانو عمومی جدی دولقسینا401138054170216

11007اندیشه اسالمیجدی دولقسینا401138054170216

1009تئوری موسیقیجدی دولقسینا401138054170216

1005فارسیجدی دولقسینا401138054170216

1006(ریتم خوانی)1سلفژجدی دولقسینا401138054170216

1164تربیت بدنیجدی دولقسینا401138054170216



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

975روانشناسی اجتماعیجعفرپورجالل401138054190199

974روانشناسی عمومیجعفرپورجالل401138054190199

1079کاربینیجعفرپورجالل401138054190199

973رفتار سازمانیجعفرپورجالل401138054190199

978روانشناسی تربیتیجعفرپورجالل401138054190199

977های کوچینگنظریهجعفرپورجالل401138054190199

970نظریه های نوین یادگیریجعفرپورجالل401138054190199

976اخالق حرفه ای در کوچینگجعفرپورجالل401138054190199

972روش تحقیقجعفرپورجالل401138054190199

971روانشناسی مثبت گراجعفرپورجالل401138054190199

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی جعفرزادهفاطمه401138054190200

632مبانی فرم و طرح           جعفرزادهفاطمه401138054190200

950کاربینیجعفرزادهفاطمه401138054190200

639نرم افزار فتوشاپ  جعفرزادهفاطمه401138054190200

11089ورزشجعفرزادهفاطمه401138054190200

628مبانی رنگ دیجیتال         جعفرزادهفاطمه401138054190200

555تاریخ تحوالت چاپ       جعفرزادهفاطمه401138054190200

603فنون بازاریابی و تبلیغاتجعفرزادهفاطمه401138054190200

994بهداشت و سالمت نوازندگیجعفرقلینازنین زهرا401138054170217

1018کاربینیجعفرقلینازنین زهرا401138054170217

1990اندیشه اسالمیجعفرقلینازنین زهرا401138054170217

993تئوری موسیقیجعفرقلینازنین زهرا401138054170217

991(ریتم خوانی)1سلفژجعفرقلینازنین زهرا401138054170217

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوجعفرقلینازنین زهرا401138054170217

190تربیت بدنیجعفرقلینازنین زهرا401138054170217

992تاریخ شنیداری موسیقیجعفرقلینازنین زهرا401138054170217

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانجعفریامیرعرشیا401138054170222

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیجعفریمحمدمتین401138054170219

507کاربرد رایانه در موسیقیجعفریامیرعرشیا401138054170222



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیجعفریعلی401138054170218

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی جعفریعلی401138054170218

1008بهداشت و سالمت نوازندگیجعفریمحمدمتین401138054170219

994بهداشت و سالمت نوازندگیجعفریمهسا401138054170220

1139کاربینیجعفریمحمدمتین401138054170219

1018کاربینیجعفریمهسا401138054170220

1141کاربینیجعفریعلی401138054170218

1032(اکول)1پیانو عمومی جعفریمحمدمتین401138054170219

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییجعفریامیرعرشیا401138054170222

1192(1)ساز جعفریعلی401138054170218

1733ساز کالسیکجعفریامیرعرشیا401138054170222

397فیزیک صوتجعفریامیرعرشیا401138054170222

1990اندیشه اسالمیجعفریمهسا401138054170220

11014اندیشه اسالمیجعفریمحمدمتین401138054170219

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی جعفریعلی401138054170218

1020تئوری موسیقیجعفریعلی401138054170218

1013تئوری موسیقیجعفریمحمدمتین401138054170219

993تئوری موسیقیجعفریمهسا401138054170220

404شناخت موسیقیجعفریامیرعرشیا401138054170222

1021آناتومی حنجرهجعفریعلی401138054170218

1011فارسیجعفریمحمدمتین401138054170219

1010(ریتم خوانی)1سلفژجعفریمحمدمتین401138054170219

991(ریتم خوانی)1سلفژجعفریمهسا401138054170220

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوجعفریمهسا401138054170220

1190تربیت بدنیجعفریعلی401138054170218

1164تربیت بدنیجعفریمحمدمتین401138054170219

190تربیت بدنیجعفریمهسا401138054170220

1165تربیت بدنیجعفریامیرعرشیا401138054170222

779کاربینیجعفریامیرعرشیا401138054170222



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

992تاریخ شنیداری موسیقیجعفریمهسا401138054170220

1732پیانو عمومیجعفریامیرعرشیا401138054170222

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیجعفری قلی درقمحمدحسین401138054190203

523کاربینیجعفری قلی درقمحمدحسین401138054190203

469تنبک نوازیجعفری قلی درقمحمدحسین401138054190203

547(4)آواز ایرانی جعفری قلی درقمحمدحسین401138054190203

1201مبانی موسیقیجعفری قلی درقمحمدحسین401138054190203

409شعر و موسیقیجعفری قلی درقمحمدحسین401138054190203

443(ملودی، گام خوانی)تربیت شنوایی جعفری قلی درقمحمدحسین401138054190203

380حکمت موسیقی اسالمی جعفری قلی درقمحمدحسین401138054190203

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیجعفری نسبماجده401138054190204

546کاربینیجعفری نسبماجده401138054190204

469تنبک نوازیجعفری نسبماجده401138054190204

547(4)آواز ایرانی جعفری نسبماجده401138054190204

1201مبانی موسیقیجعفری نسبماجده401138054190204

409شعر و موسیقیجعفری نسبماجده401138054190204

443(ملودی، گام خوانی)تربیت شنوایی جعفری نسبماجده401138054190204

380حکمت موسیقی اسالمی جعفری نسبماجده401138054190204

681کاربینیجعفریانسیدمحسن401138054170223

680مشتری مداریجعفریانسیدمحسن401138054170223

677اصول حسابداریجعفریانسیدمحسن401138054170223

678اصول علم اقتصادجعفریانسیدمحسن401138054170223

679کسب و کار از دیدگاه اسالمجعفریانسیدمحسن401138054170223

676آمارجعفریانسیدمحسن401138054170223

675مبانی سازمان و مدیریتجعفریانسیدمحسن401138054170223

985روانشناسی اجتماعیجعفریان نافجیالهه401138054190205

984روانشناسی عمومیجعفریان نافجیالهه401138054190205

1102کاربینیجعفریان نافجیالهه401138054190205

983رفتار سازمانیجعفریان نافجیالهه401138054190205



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

988روانشناسی تربیتیجعفریان نافجیالهه401138054190205

987های کوچینگنظریهجعفریان نافجیالهه401138054190205

980نظریه های نوین یادگیریجعفریان نافجیالهه401138054190205

986اخالق حرفه ای در کوچینگجعفریان نافجیالهه401138054190205

982روش تحقیقجعفریان نافجیالهه401138054190205

981روانشناسی مثبت گراجعفریان نافجیالهه401138054190205

5919پیانو عمومیجلیلیلیال401138054190206

11195ارکستر کالسیکجلیلیلیال401138054190206

3478هارمونیجلیلیلیال401138054190206

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانجلیلیالهه401138054170224

771کاربرد رایانه در موسیقیجلیلیالهه401138054170224

381تاریخ هنرجلیلیلیال401138054190206

1121کاربینیجلیلیلیال401138054190206

1979ورزشجلیلیلیال401138054190206

5485سرایش و تربیت شنواییجلیلیلیال401138054190206

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییجلیلیالهه401138054170224

2402آواز گروهیجلیلیلیال401138054190206

1776ساز کالسیکجلیلیالهه401138054170224

5918ساز کالسیکجلیلیلیال401138054190206

772فیزیک صوتجلیلیالهه401138054170224

770شناخت موسیقیجلیلیالهه401138054170224

187تربیت بدنیجلیلیالهه401138054170224

1135کاربینیجلیلیالهه401138054170224

1775پیانو عمومیجلیلیالهه401138054170224

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

1175اصول آراستگی در اسالمجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

1176آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

1288مبانی گریمجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

11177اندیشه اسالمیجمالی اسطلخیزهرا401138054170226



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1174عوامل موثر بر گریمجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

275کاربینیجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

1172مبانی روانشناسیجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

51196پیانو عمومیجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

11195ارکستر کالسیکجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

3426هارمونیجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

531تاریخ هنرجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

1123کاربینیجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

11155ورزشجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

5484سرایش و تربیت شنواییجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

2496آواز گروهیجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

5917ساز کالسیکجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

127تاریخ هنر ایران و جهانجندقیسعید401138054170227

58روانشناسی شخصیتجندقیسعید401138054170227

1720اندیشه اسالمیجندقیسعید401138054170227

128مبانی بازیگریجندقیسعید401138054170227

183تربیت بدنیجندقیسعید401138054170227

24بدن و حرکتجندقیسعید401138054170227

70خاستگاه آیین و درامجندقیسعید401138054170227

193کاربینیجندقیسعید401138054170227

51206پیانو عمومیجهانگیرشیویاریعرفان401138054190211

1920ارکستر کالسیکجهانگیرشیویاریعرفان401138054190211

3426هارمونیجهانگیرشیویاریعرفان401138054190211

531تاریخ هنرجهانگیرشیویاریعرفان401138054190211

1120کاربینیجهانگیرشیویاریعرفان401138054190211

11152ورزشجهانگیرشیویاریعرفان401138054190211

54841سرایش و تربیت شنواییجهانگیرشیویاریعرفان401138054190211

2496آواز گروهیجهانگیرشیویاریعرفان401138054190211

5917ساز کالسیکجهانگیرشیویاریعرفان401138054190211



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1060مبانی تدوینجهانگیریمیثم401138054170233

1062مبانی تصویربرداریجهانگیریمیثم401138054170233

1061مبانی فیلم نامه نویسیجهانگیریمیثم401138054170233

1059تاریخ سینمای ایران و جهانجهانگیریمیثم401138054170233

1058شناخت عوامل تولیدجهانگیریمیثم401138054170233

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدجهانگیریمیثم401138054170233

1164تربیت بدنیجهانگیریمیثم401138054170233

1068کاربینیجهانگیریمیثم401138054170233

1060مبانی تدوینجهانیهادی401138054170234

1062مبانی تصویربرداریجهانیهادی401138054170234

1061مبانی فیلم نامه نویسیجهانیهادی401138054170234

1059تاریخ سینمای ایران و جهانجهانیهادی401138054170234

1058شناخت عوامل تولیدجهانیهادی401138054170234

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدجهانیهادی401138054170234

1164تربیت بدنیجهانیهادی401138054170234

1068کاربینیجهانیهادی401138054170234

745واژگان کلیدی  زبان چینیجهانی لیلیرقیه401138054170235

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاجهانی لیلیرقیه401138054170235

747خواندن و درک مفاهیم رایججهانی لیلیرقیه401138054170235

752کاربینیجهانی لیلیرقیه401138054170235

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینجهانی لیلیرقیه401138054170235

746گفت و شنود رایججهانی لیلیرقیه401138054170235

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاجهانی لیلیرقیه401138054170235

1005فارسیجهانی لیلیرقیه401138054170235

1200تربیت بدنیجهانی لیلیرقیه401138054170235

994بهداشت و سالمت نوازندگیجوادی تربتیغزل401138054170228

1018کاربینیجوادی تربتیغزل401138054170228

1990اندیشه اسالمیجوادی تربتیغزل401138054170228

993تئوری موسیقیجوادی تربتیغزل401138054170228



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

991(ریتم خوانی)1سلفژجوادی تربتیغزل401138054170228

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوجوادی تربتیغزل401138054170228

190تربیت بدنیجوادی تربتیغزل401138054170228

992تاریخ شنیداری موسیقیجوادی تربتیغزل401138054170228

140مبانی تدوینجواهریامیرحسین401138054170230

125مبانی تصویربرداریجواهریامیرحسین401138054170230

53مبانی فیلم نامه نویسیجواهریامیرحسین401138054170230

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییجواهرینازنین401138054170229

8شناخت تجهیزات و مواد خامجواهریامیرحسین401138054170230

1780آواز ایرانیجواهرینازنین401138054170229

39تاریخ سینمای ایران و جهانجواهریامیرحسین401138054170230

952پیانو عمومیجواهرینازنین401138054170229

1171اندیشه اسالمیجواهریامیرحسین401138054170230

483مبانی نظری موسیقیجواهرینازنین401138054170229

398مبانی صوت شناسیجواهرینازنین401138054170229

1164تربیت بدنیجواهریامیرحسین401138054170230

163کاربینیجواهریامیرحسین401138054170230

765کاربینیجواهرینازنین401138054170229

417صداسازیجواهرینازنین401138054170229

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیجواهری طهرانیهانیه401138054170231

10081بهداشت و سالمت نوازندگیجواهری طهرانیهانیه401138054170231

1050کاربینیجواهری طهرانیهانیه401138054170231

1030(اکول)1پیانو عمومی جواهری طهرانیهانیه401138054170231

11007اندیشه اسالمیجواهری طهرانیهانیه401138054170231

1009تئوری موسیقیجواهری طهرانیهانیه401138054170231

1005فارسیجواهری طهرانیهانیه401138054170231

1006(ریتم خوانی)1سلفژجواهری طهرانیهانیه401138054170231

187تربیت بدنیجواهری طهرانیهانیه401138054170231

127تاریخ هنر ایران و جهانچاوشیان دزفولیمجتبی401138054170236



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

58روانشناسی شخصیتچاوشیان دزفولیمجتبی401138054170236

1720اندیشه اسالمیچاوشیان دزفولیمجتبی401138054170236

128مبانی بازیگریچاوشیان دزفولیمجتبی401138054170236

183تربیت بدنیچاوشیان دزفولیمجتبی401138054170236

24بدن و حرکتچاوشیان دزفولیمجتبی401138054170236

70خاستگاه آیین و درامچاوشیان دزفولیمجتبی401138054170236

193کاربینیچاوشیان دزفولیمجتبی401138054170236

994بهداشت و سالمت نوازندگیچراغ زادهعلیرضا401138054170237

1145کاربینیچراغ زادهعلیرضا401138054170237

1990اندیشه اسالمیچراغ زادهعلیرضا401138054170237

993تئوری موسیقیچراغ زادهعلیرضا401138054170237

991(ریتم خوانی)1سلفژچراغ زادهعلیرضا401138054170237

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوچراغ زادهعلیرضا401138054170237

1163تربیت بدنیچراغ زادهعلیرضا401138054170237

992تاریخ شنیداری موسیقیچراغ زادهعلیرضا401138054170237

975روانشناسی اجتماعیچگینی مقدمحسن401138054190213

974روانشناسی عمومیچگینی مقدمحسن401138054190213

1101کاربینیچگینی مقدمحسن401138054190213

973رفتار سازمانیچگینی مقدمحسن401138054190213

978روانشناسی تربیتیچگینی مقدمحسن401138054190213

977های کوچینگنظریهچگینی مقدمحسن401138054190213

970نظریه های نوین یادگیریچگینی مقدمحسن401138054190213

976اخالق حرفه ای در کوچینگچگینی مقدمحسن401138054190213

972روش تحقیقچگینی مقدمحسن401138054190213

971روانشناسی مثبت گراچگینی مقدمحسن401138054190213

127تاریخ هنر ایران و جهانچوپانیعاطفه401138054170238

58روانشناسی شخصیتچوپانیعاطفه401138054170238

1720اندیشه اسالمیچوپانیعاطفه401138054170238

128مبانی بازیگریچوپانیعاطفه401138054170238



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

186تربیت بدنیچوپانیعاطفه401138054170238

24بدن و حرکتچوپانیعاطفه401138054170238

70خاستگاه آیین و درامچوپانیعاطفه401138054170238

192کاربینیچوپانیعاطفه401138054170238

326هنر و رسانهچیت سازشایان401138054190214

295ارتباطات سیاسیچیت سازشایان401138054190214

539کاربینیچیت سازشایان401138054190214

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرچیت سازشایان401138054190214

11152ورزشچیت سازشایان401138054190214

324نظریه های ارتباط جمعیچیت سازشایان401138054190214

317فناوری نوین ارتباطیچیت سازشایان401138054190214

312سواد هنریچیت سازشایان401138054190214

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی حاج علی عربسعیده401138054190215

632مبانی فرم و طرح           حاج علی عربسعیده401138054190215

950کاربینیحاج علی عربسعیده401138054190215

639نرم افزار فتوشاپ  حاج علی عربسعیده401138054190215

628مبانی رنگ دیجیتال         حاج علی عربسعیده401138054190215

555تاریخ تحوالت چاپ       حاج علی عربسعیده401138054190215

603فنون بازاریابی و تبلیغاتحاج علی عربسعیده401138054190215

985روانشناسی اجتماعیحاجی بیگیمریم401138054190217

984روانشناسی عمومیحاجی بیگیمریم401138054190217

1102کاربینیحاجی بیگیمریم401138054190217

1979ورزشحاجی بیگیمریم401138054190217

983رفتار سازمانیحاجی بیگیمریم401138054190217

988روانشناسی تربیتیحاجی بیگیمریم401138054190217

987های کوچینگنظریهحاجی بیگیمریم401138054190217

980نظریه های نوین یادگیریحاجی بیگیمریم401138054190217

986اخالق حرفه ای در کوچینگحاجی بیگیمریم401138054190217

982روش تحقیقحاجی بیگیمریم401138054190217



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

981روانشناسی مثبت گراحاجی بیگیمریم401138054190217

560تاریخ هنر ایران و جهانحاجی پورحسام401138054170241

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینحاجی پورحسام401138054170241

634مبانی هنرهای تجسمیحاجی پورحسام401138054170241

605کادربندی در عکاسیحاجی پورحسام401138054170241

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورحاجی پورحسام401138054170241

1165تربیت بدنیحاجی پورحسام401138054170241

597عکاسی سیاه و سفیدحاجی پورحسام401138054170241

756کاربینیحاجی پورحسام401138054170241

1019بهداشت و سالمت نوازندگیحاجی محمدیانعسل401138054170242

1012کاربینیحاجی محمدیانعسل401138054170242

1996اندیشه اسالمیحاجی محمدیانعسل401138054170242

997تئوری موسیقیحاجی محمدیانعسل401138054170242

995(ریتم خوانی)1سلفژحاجی محمدیانعسل401138054170242

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوحاجی محمدیانعسل401138054170242

1167تربیت بدنیحاجی محمدیانعسل401138054170242

998تاریخ شنیداری موسیقیحاجی محمدیانعسل401138054170242

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانحاجی نژادپانته ا401138054170243

507کاربرد رایانه در موسیقیحاجی نژادپانته ا401138054170243

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییحاجی نژادپانته ا401138054170243

1733ساز کالسیکحاجی نژادپانته ا401138054170243

397فیزیک صوتحاجی نژادپانته ا401138054170243

404شناخت موسیقیحاجی نژادپانته ا401138054170243

1167تربیت بدنیحاجی نژادپانته ا401138054170243

779کاربینیحاجی نژادپانته ا401138054170243

1775پیانو عمومیحاجی نژادپانته ا401138054170243

740مبانی رنگحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

738طراحی لباس روی اندامحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

739آناتومیحاجی هاشمیمنصوره401138054170244



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

741تکنیک های رنگ در طراحی لباسحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

829زبان خارجی عمومیحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

1168تربیت بدنیحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

751کاربینیحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

737پارچه شناسیحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

210آزمایشگاه پایهحاصلیمحمدحسین401138054170245

221خواندن و درک مفاهیم پایهحاصلیمحمدحسین401138054170245

229دستور زبان پایهحاصلیمحمدحسین401138054170245

219گفت و شنود پایهحاصلیمحمدحسین401138054170245

243اخالق اسالمیحاصلیمحمدحسین401138054170245

1165تربیت بدنیحاصلیمحمدحسین401138054170245

235کاربینیحاصلیمحمدحسین401138054170245

247اصول و روش ترجمه پایهحاصلیمحمدحسین401138054170245

1186دانش خانواده و جمعیتحبیب نژادمتین401138054170248

1653ساز ایرانیحبیب نژادمتین401138054170248

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییحبیب نژادمتین401138054170248

364مبانی نظری موسیقیحبیب نژادمتین401138054170248

400مبانی صوت شناسیحبیب نژادمتین401138054170248

1163تربیت بدنیحبیب نژادمتین401138054170248

656کاربینیحبیب نژادمتین401138054170248

470تمبک نوازیحبیب نژادمتین401138054170248

220بیان شفاهیحبیبیمعصومه401138054190221

237کاربینیحبیبیمعصومه401138054190221

11149ورزشحبیبیمعصومه401138054190221

257انقالب اسالمی ایرانحبیبیمعصومه401138054190221

205متون ادبیحبیبیمعصومه401138054190221

216اصول و مبانی ترجمهحبیبیمعصومه401138054190221

249زبان شناسیحبیبیمعصومه401138054190221

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهحبیبیمعصومه401138054190221



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانحبیبیان صائینییاسمین401138054170251

507کاربرد رایانه در موسیقیحبیبیان صائینییاسمین401138054170251

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییحبیبیان صائینییاسمین401138054170251

1733ساز کالسیکحبیبیان صائینییاسمین401138054170251

397فیزیک صوتحبیبیان صائینییاسمین401138054170251

404شناخت موسیقیحبیبیان صائینییاسمین401138054170251

1167تربیت بدنیحبیبیان صائینییاسمین401138054170251

779کاربینیحبیبیان صائینییاسمین401138054170251

1775پیانو عمومیحبیبیان صائینییاسمین401138054170251

140مبانی تدوینحجازیریحانه السادات401138054170253

125مبانی تصویربرداریحجازیریحانه السادات401138054170253

53مبانی فیلم نامه نویسیحجازیریحانه السادات401138054170253

39تاریخ سینمای ایران و جهانحجازیریحانه السادات401138054170253

1058شناخت عوامل تولیدحجازیریحانه السادات401138054170253

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدحجازیریحانه السادات401138054170253

1068کاربینیحجازیریحانه السادات401138054170253

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانحریریدالرام401138054170254

507کاربرد رایانه در موسیقیحریریدالرام401138054170254

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییحریریدالرام401138054170254

1733ساز کالسیکحریریدالرام401138054170254

397فیزیک صوتحریریدالرام401138054170254

404شناخت موسیقیحریریدالرام401138054170254

1167تربیت بدنیحریریدالرام401138054170254

779کاربینیحریریدالرام401138054170254

1775پیانو عمومیحریریدالرام401138054170254

556تاریخ عکاسی ایرانحسن پورسما401138054190225

1112کاربینیحسن پورسما401138054190225

11089ورزشحسن پورسما401138054190225

578زیبایی شناسیحسن پورسما401138054190225



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

571حقوق عکاسان و قراردادهاحسن پورسما401138054190225

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگحسن پورسما401138054190225

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانحسن پورسما401138054190225

636مدیریت رنگ در عکاسیحسن پورسما401138054190225

26آشنایی با هنرهای نمایشیحسن پورکهندانیرضا401138054190226

65فرهنگ مردمحسن پورکهندانیرضا401138054190226

59ادبیات کهن ایران و جهانحسن پورکهندانیرضا401138054190226

178کاربینیحسن پورکهندانیرضا401138054190226

11153ورزشحسن پورکهندانیرضا401138054190226

94روانشناسی عمومیحسن پورکهندانیرضا401138054190226

156تاریخ فلسفهحسن پورکهندانیرضا401138054190226

109سبکهای سینماییحسن پورکهندانیرضا401138054190226

141مبانی تدوینحسن زادهامیرحسین401138054170255

123مبانی تصویربرداریحسن زادهامیرحسین401138054170255

54مبانی فیلم نامه نویسیحسن زادهامیرحسین401138054170255

106تاریخ سینمای ایران و جهانحسن زادهامیرحسین401138054170255

5شناخت عوامل تولیدحسن زادهامیرحسین401138054170255

4مبانی برنامه ریزی و تولیدحسن زادهامیرحسین401138054170255

184تربیت بدنیحسن زادهامیرحسین401138054170255

177کاربینیحسن زادهامیرحسین401138054170255

127تاریخ هنر ایران و جهانحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

58روانشناسی شخصیتحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

17201اندیشه اسالمیحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

128مبانی بازیگریحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

186تربیت بدنیحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

24بدن و حرکتحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

70خاستگاه آیین و درامحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

192کاربینیحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

985روانشناسی اجتماعیحسن زاده شهریورهما401138054190227



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

984روانشناسی عمومیحسن زاده شهریورهما401138054190227

1104کاربینیحسن زاده شهریورهما401138054190227

983رفتار سازمانیحسن زاده شهریورهما401138054190227

988روانشناسی تربیتیحسن زاده شهریورهما401138054190227

987های کوچینگنظریهحسن زاده شهریورهما401138054190227

980نظریه های نوین یادگیریحسن زاده شهریورهما401138054190227

986اخالق حرفه ای در کوچینگحسن زاده شهریورهما401138054190227

982روش تحقیقحسن زاده شهریورهما401138054190227

981روانشناسی مثبت گراحسن زاده شهریورهما401138054190227

557تاریخ عکاسی ایرانحسن وندمبینا401138054190228

1113کاربینیحسن وندمبینا401138054190228

11148ورزشحسن وندمبینا401138054190228

579زیبایی شناسیحسن وندمبینا401138054190228

572حقوق عکاسان و قراردادهاحسن وندمبینا401138054190228

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگحسن وندمبینا401138054190228

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانحسن وندمبینا401138054190228

736مدیریت رنگ در عکاسیحسن وندمبینا401138054190228

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیحسنلومحمد401138054170258

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی حسنلومحمد401138054170258

1142کاربینیحسنلومحمد401138054170258

1194(1)ساز حسنلومحمد401138054170258

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی حسنلومحمد401138054170258

1020تئوری موسیقیحسنلومحمد401138054170258

1021آناتومی حنجرهحسنلومحمد401138054170258

1187دانش خانواده و جمعیتحسنیسبا401138054170259

1653ساز ایرانیحسنیسبا401138054170259

127تاریخ هنر ایران و جهانحسنیهلیا401138054170260

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییحسنیسبا401138054170259

58روانشناسی شخصیتحسنیهلیا401138054170260



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1720اندیشه اسالمیحسنیهلیا401138054170260

364مبانی نظری موسیقیحسنیسبا401138054170259

400مبانی صوت شناسیحسنیسبا401138054170259

128مبانی بازیگریحسنیهلیا401138054170260

1166تربیت بدنیحسنیسبا401138054170259

186تربیت بدنیحسنیهلیا401138054170260

24بدن و حرکتحسنیهلیا401138054170260

70خاستگاه آیین و درامحسنیهلیا401138054170260

192کاربینیحسنیهلیا401138054170260

669کاربینیحسنیسبا401138054170259

470تمبک نوازیحسنیسبا401138054170259

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانحسنی کاخمصطفی401138054170261

771کاربرد رایانه در موسیقیحسنی کاخمصطفی401138054170261

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییحسنی کاخمصطفی401138054170261

1776ساز کالسیکحسنی کاخمصطفی401138054170261

772فیزیک صوتحسنی کاخمصطفی401138054170261

770شناخت موسیقیحسنی کاخمصطفی401138054170261

1164تربیت بدنیحسنی کاخمصطفی401138054170261

1135کاربینیحسنی کاخمصطفی401138054170261

1775پیانو عمومیحسنی کاخمصطفی401138054170261

1019بهداشت و سالمت نوازندگیحسین پناهیجوانه401138054170262

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی حسین پناهیجوانه401138054170262

999کاربینیحسین پناهیجوانه401138054170262

1028(اکول)1پیانو عمومی حسین پناهیجوانه401138054170262

11014اندیشه اسالمیحسین پناهیجوانه401138054170262

1002تئوری موسیقیحسین پناهیجوانه401138054170262

1011فارسیحسین پناهیجوانه401138054170262

1000(ریتم خوانی)1سلفژحسین پناهیجوانه401138054170262

186تربیت بدنیحسین پناهیجوانه401138054170262



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1019بهداشت و سالمت نوازندگیحسین پورمریم401138054170265

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی حسین پورمریم401138054170265

999کاربینیحسین پورمریم401138054170265

1028(اکول)1پیانو عمومی حسین پورمریم401138054170265

11014اندیشه اسالمیحسین پورمریم401138054170265

1002تئوری موسیقیحسین پورمریم401138054170265

1011فارسیحسین پورمریم401138054170265

1000(ریتم خوانی)1سلفژحسین پورمریم401138054170265

186تربیت بدنیحسین پورمریم401138054170265

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای حسینیمهراد401138054170269

1019بهداشت و سالمت نوازندگیحسینیسیدمرتضی401138054170270

1180بهداشت و سالمت نوازندگیحسینیمهراد401138054170269

694کاربینیحسینیمحمدجواد401138054190231

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی حسینیسیدمرتضی401138054170270

999کاربینیحسینیسیدمرتضی401138054170270

1017کاربینیحسینیمهراد401138054170269

11156ورزشحسینیمحمدجواد401138054190231

893انقالب اسالمی ایرانحسینیمحمدجواد401138054190231

5367سرایش و تربیت شنواییحسینیمحمدجواد401138054190231

1034(اکول)1پیانو عمومی حسینیمهراد401138054170269

1028(اکول)1پیانو عمومی حسینیسیدمرتضی401138054170270

1003شناخت ریتمحسینیمهراد401138054170269

11014اندیشه اسالمیحسینیسیدمرتضی401138054170270

3351هماهنگی عمومیحسینیمحمدجواد401138054190231

1002تئوری موسیقیحسینیمهراد401138054170269

1002تئوری موسیقیحسینیسیدمرتضی401138054170270

1016فارسیحسینیمهراد401138054170269

1011فارسیحسینیسیدمرتضی401138054170270

5698ساز ایرانیحسینیمحمدجواد401138054190231



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1000(ریتم خوانی)1سلفژحسینیسیدمرتضی401138054170270

1000(ریتم خوانی)1سلفژحسینیمهراد401138054170269

475سازشناسی ایرانیحسینیمحمدجواد401138054190231

5695پیانو عمومیحسینیمحمدجواد401138054190231

1163تربیت بدنیحسینیسیدمرتضی401138054170270

1198تربیت بدنیحسینیمهراد401138054170269

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانحسینیمحمدجواد401138054190231

5919پیانو عمومیحسینی ابداالنیسیدحسن401138054190234

1920ارکستر کالسیکحسینی ابداالنیسیدحسن401138054190234

3478هارمونیحسینی ابداالنیسیدحسن401138054190234

381تاریخ هنرحسینی ابداالنیسیدحسن401138054190234

1120کاربینیحسینی ابداالنیسیدحسن401138054190234

11155ورزشحسینی ابداالنیسیدحسن401138054190234

5485سرایش و تربیت شنواییحسینی ابداالنیسیدحسن401138054190234

2402آواز گروهیحسینی ابداالنیسیدحسن401138054190234

5918ساز کالسیکحسینی ابداالنیسیدحسن401138054190234

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغحسینی پولسیده محدثه401138054190235

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندحسینی پولسیده محدثه401138054190235

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمحسینی پولسیده محدثه401138054190235

159کاربینیحسینی پولسیده محدثه401138054190235

135اصول تدوینحسینی پولسیده محدثه401138054190235

49سینمای مستند ایرانحسینی پولسیده محدثه401138054190235

41سبکهای سینماییحسینی پولسیده محدثه401138054190235

56نقد و تحلیل فیلمحسینی پولسیده محدثه401138054190235

1654ساز ایرانیحسینی خواه منشادیسیده سارا401138054170272

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییحسینی خواه منشادیسیده سارا401138054170272

450مبانی نظری موسیقیحسینی خواه منشادیسیده سارا401138054170272

399مبانی صوت شناسیحسینی خواه منشادیسیده سارا401138054170272

1166تربیت بدنیحسینی خواه منشادیسیده سارا401138054170272



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

658کاربینیحسینی خواه منشادیسیده سارا401138054170272

419تمبک نوازیحسینی خواه منشادیسیده سارا401138054170272

5919پیانو عمومیحسینی مطلقآتنا401138054190236

11195ارکستر کالسیکحسینی مطلقآتنا401138054190236

3478هارمونیحسینی مطلقآتنا401138054190236

381تاریخ هنرحسینی مطلقآتنا401138054190236

1121کاربینیحسینی مطلقآتنا401138054190236

1979ورزشحسینی مطلقآتنا401138054190236

5485سرایش و تربیت شنواییحسینی مطلقآتنا401138054190236

2402آواز گروهیحسینی مطلقآتنا401138054190236

5918ساز کالسیکحسینی مطلقآتنا401138054190236

692کاربینیحسینی منزهرز401138054190237

11148ورزشحسینی منزهرز401138054190237

893انقالب اسالمی ایرانحسینی منزهرز401138054190237

5367سرایش و تربیت شنواییحسینی منزهرز401138054190237

3351هماهنگی عمومیحسینی منزهرز401138054190237

5698ساز ایرانیحسینی منزهرز401138054190237

475سازشناسی ایرانیحسینی منزهرز401138054190237

5695پیانو عمومیحسینی منزهرز401138054190237

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانحسینی منزهرز401138054190237

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیحصنی فتیدهریحانه401138054170274

10081بهداشت و سالمت نوازندگیحصنی فتیدهریحانه401138054170274

1139کاربینیحصنی فتیدهریحانه401138054170274

1032(اکول)1پیانو عمومی حصنی فتیدهریحانه401138054170274

1013تئوری موسیقیحصنی فتیدهریحانه401138054170274

1010(ریتم خوانی)1سلفژحصنی فتیدهریحانه401138054170274

187تربیت بدنیحصنی فتیدهریحانه401138054170274

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهحق جانیسما401138054170276

258اصول آراستگی در اسالمحق جانیسما401138054170276



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمحق جانیسما401138054170276

1288مبانی گریمحق جانیسما401138054170276

1723اندیشه اسالمیحق جانیسما401138054170276

272عوامل موثر بر گریمحق جانیسما401138054170276

275کاربینیحق جانیسما401138054170276

1172مبانی روانشناسیحق جانیسما401138054170276

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای حق دوست نژادسهیال401138054170277

1180بهداشت و سالمت نوازندگیحق دوست نژادسهیال401138054170277

1147کاربینیحق دوست نژادسهیال401138054170277

1034(اکول)1پیانو عمومی حق دوست نژادسهیال401138054170277

1003شناخت ریتمحق دوست نژادسهیال401138054170277

1002تئوری موسیقیحق دوست نژادسهیال401138054170277

1016فارسیحق دوست نژادسهیال401138054170277

1000(ریتم خوانی)1سلفژحق دوست نژادسهیال401138054170277

190تربیت بدنیحق دوست نژادسهیال401138054170277

692کاربینیحقیشقایق401138054190238

11148ورزشحقیشقایق401138054190238

893انقالب اسالمی ایرانحقیشقایق401138054190238

5367سرایش و تربیت شنواییحقیشقایق401138054190238

3351هماهنگی عمومیحقیشقایق401138054190238

5698ساز ایرانیحقیشقایق401138054190238

475سازشناسی ایرانیحقیشقایق401138054190238

5695پیانو عمومیحقیشقایق401138054190238

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانحقیشقایق401138054190238

975روانشناسی اجتماعیحمیدیزینب401138054190240

974روانشناسی عمومیحمیدیزینب401138054190240

1079کاربینیحمیدیزینب401138054190240

11151ورزشحمیدیزینب401138054190240

973رفتار سازمانیحمیدیزینب401138054190240



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

978روانشناسی تربیتیحمیدیزینب401138054190240

977های کوچینگنظریهحمیدیزینب401138054190240

970نظریه های نوین یادگیریحمیدیزینب401138054190240

976اخالق حرفه ای در کوچینگحمیدیزینب401138054190240

972روش تحقیقحمیدیزینب401138054190240

971روانشناسی مثبت گراحمیدیزینب401138054190240

575رسانه شناسی مد و شبکه های اجتماعیحواصلی اشتیانیفاطمه401138054190241

640نقد عکسحواصلی اشتیانیفاطمه401138054190241

11148ورزشحواصلی اشتیانیفاطمه401138054190241

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیحواصلی اشتیانیفاطمه401138054190241

566تکنیک های ژستحواصلی اشتیانیفاطمه401138054190241

612کارگاه عکاسی پرتره بیرون از استودیوحواصلی اشتیانیفاطمه401138054190241

619کارگاه نورپردازی تکچهرهحواصلی اشتیانیفاطمه401138054190241

761تاریخ هنر ایران و جهانحیاتیرهام401138054170280

759(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینحیاتیرهام401138054170280

758مبانی هنرهای تجسمیحیاتیرهام401138054170280

760کادربندی در عکاسیحیاتیرهام401138054170280

757مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورحیاتیرهام401138054170280

1190تربیت بدنیحیاتیرهام401138054170280

762عکاسی سیاه و سفیدحیاتیرهام401138054170280

755کاربینیحیاتیرهام401138054170280

1186دانش خانواده و جمعیتحیدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

1653ساز ایرانیحیدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییحیدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

364مبانی نظری موسیقیحیدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

400مبانی صوت شناسیحیدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

1163تربیت بدنیحیدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

656کاربینیحیدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

470تمبک نوازیحیدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهحیدریپویا401138054170283

557تاریخ عکاسی ایرانحیدریملیکا401138054190243

210آزمایشگاه پایهحیدریزهرا401138054170285

221خواندن و درک مفاهیم پایهحیدریزهرا401138054170285

694کاربینیحیدریعلیرضا401138054190242

1115کاربینیحیدریملیکا401138054190243

1175اصول آراستگی در اسالمحیدریپویا401138054170283

1176آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمحیدریپویا401138054170283

1288مبانی گریمحیدریپویا401138054170283

1989ورزشحیدریملیکا401138054190243

5367سرایش و تربیت شنواییحیدریعلیرضا401138054190242

229دستور زبان پایهحیدریزهرا401138054170285

219گفت و شنود پایهحیدریزهرا401138054170285

243اخالق اسالمیحیدریزهرا401138054170285

11177اندیشه اسالمیحیدریپویا401138054170283

579زیبایی شناسیحیدریملیکا401138054190243

3351هماهنگی عمومیحیدریعلیرضا401138054190242

1174عوامل موثر بر گریمحیدریپویا401138054170283

786تفسیر موضوعی قرآنحیدریعلیرضا401138054190242

572حقوق عکاسان و قراردادهاحیدریملیکا401138054190243

5698ساز ایرانیحیدریعلیرضا401138054190242

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگحیدریملیکا401138054190243

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانحیدریملیکا401138054190243

475سازشناسی ایرانیحیدریعلیرضا401138054190242

5695پیانو عمومیحیدریعلیرضا401138054190242

1200تربیت بدنیحیدریزهرا401138054170285

235کاربینیحیدریزهرا401138054170285

1134کاربینیحیدریپویا401138054170283

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانحیدریعلیرضا401138054190242



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1172مبانی روانشناسیحیدریپویا401138054170283

247اصول و روش ترجمه پایهحیدریزهرا401138054170285

736مدیریت رنگ در عکاسیحیدریملیکا401138054190243

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیحیدری الوستانیالهه401138054170286

1008بهداشت و سالمت نوازندگیحیدری الوستانیالهه401138054170286

1140کاربینیحیدری الوستانیالهه401138054170286

1032(اکول)1پیانو عمومی حیدری الوستانیالهه401138054170286

11014اندیشه اسالمیحیدری الوستانیالهه401138054170286

1013تئوری موسیقیحیدری الوستانیالهه401138054170286

1011فارسیحیدری الوستانیالهه401138054170286

1010(ریتم خوانی)1سلفژحیدری الوستانیالهه401138054170286

1168تربیت بدنیحیدری الوستانیالهه401138054170286

994بهداشت و سالمت نوازندگیحیدری توشمانلوعسل401138054170287

1018کاربینیحیدری توشمانلوعسل401138054170287

1990اندیشه اسالمیحیدری توشمانلوعسل401138054170287

993تئوری موسیقیحیدری توشمانلوعسل401138054170287

991(ریتم خوانی)1سلفژحیدری توشمانلوعسل401138054170287

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوحیدری توشمانلوعسل401138054170287

190تربیت بدنیحیدری توشمانلوعسل401138054170287

992تاریخ شنیداری موسیقیحیدری توشمانلوعسل401138054170287

1019بهداشت و سالمت نوازندگیحیدری کبریتییاسمین401138054170289

1012کاربینیحیدری کبریتییاسمین401138054170289

1996اندیشه اسالمیحیدری کبریتییاسمین401138054170289

997تئوری موسیقیحیدری کبریتییاسمین401138054170289

995(ریتم خوانی)1سلفژحیدری کبریتییاسمین401138054170289

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوحیدری کبریتییاسمین401138054170289

190تربیت بدنیحیدری کبریتییاسمین401138054170289

998تاریخ شنیداری موسیقیحیدری کبریتییاسمین401138054170289

681کاربینیحیرت خواهمرتضی401138054170290



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

680مشتری مداریحیرت خواهمرتضی401138054170290

677اصول حسابداریحیرت خواهمرتضی401138054170290

678اصول علم اقتصادحیرت خواهمرتضی401138054170290

679کسب و کار از دیدگاه اسالمحیرت خواهمرتضی401138054170290

676آمارحیرت خواهمرتضی401138054170290

675مبانی سازمان و مدیریتحیرت خواهمرتضی401138054170290

5919پیانو عمومیخاتم بخشمبینا401138054190244

11195ارکستر کالسیکخاتم بخشمبینا401138054190244

3478هارمونیخاتم بخشمبینا401138054190244

381تاریخ هنرخاتم بخشمبینا401138054190244

1121کاربینیخاتم بخشمبینا401138054190244

1979ورزشخاتم بخشمبینا401138054190244

5485سرایش و تربیت شنواییخاتم بخشمبینا401138054190244

2402آواز گروهیخاتم بخشمبینا401138054190244

5918ساز کالسیکخاتم بخشمبینا401138054190244

1019بهداشت و سالمت نوازندگیخادم الحسینیملینا401138054170291

1012کاربینیخادم الحسینیملینا401138054170291

1996اندیشه اسالمیخادم الحسینیملینا401138054170291

997تئوری موسیقیخادم الحسینیملینا401138054170291

995(ریتم خوانی)1سلفژخادم الحسینیملینا401138054170291

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوخادم الحسینیملینا401138054170291

190تربیت بدنیخادم الحسینیملینا401138054170291

998تاریخ شنیداری موسیقیخادم الحسینیملینا401138054170291

557تاریخ عکاسی ایرانخانی نژادزهرا401138054190246

1115کاربینیخانی نژادزهرا401138054190246

1989ورزشخانی نژادزهرا401138054190246

579زیبایی شناسیخانی نژادزهرا401138054190246

572حقوق عکاسان و قراردادهاخانی نژادزهرا401138054190246

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگخانی نژادزهرا401138054190246



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانخانی نژادزهرا401138054190246

736مدیریت رنگ در عکاسیخانی نژادزهرا401138054190246

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی خبازانمیالد401138054190247

632مبانی فرم و طرح           خبازانمیالد401138054190247

950کاربینیخبازانمیالد401138054190247

639نرم افزار فتوشاپ  خبازانمیالد401138054190247

11154ورزشخبازانمیالد401138054190247

628مبانی رنگ دیجیتال         خبازانمیالد401138054190247

555تاریخ تحوالت چاپ       خبازانمیالد401138054190247

603فنون بازاریابی و تبلیغاتخبازانمیالد401138054190247

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهخدابخشیحنانه401138054170294

1175اصول آراستگی در اسالمخدابخشیحنانه401138054170294

1176آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمخدابخشیحنانه401138054170294

1288مبانی گریمخدابخشیحنانه401138054170294

11177اندیشه اسالمیخدابخشیحنانه401138054170294

1174عوامل موثر بر گریمخدابخشیحنانه401138054170294

275کاربینیخدابخشیحنانه401138054170294

1172مبانی روانشناسیخدابخشیحنانه401138054170294

559تاریخ هنر ایرانخدادادیمهدی401138054170296

591عکاسی پایهخدادادیمهدی401138054170296

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیخدادادیمهدی401138054170296

584طراحی پایهخدادادیمهدی401138054170296

561تاریخ هنر جهانخدادادیمهدی401138054170296

183تربیت بدنیخدادادیمهدی401138054170296

938کاربینیخدادادیمهدی401138054170296

642هندسه مناظر و مرایاخدادادیمهدی401138054170296

1654ساز ایرانیخدادوستنسترن401138054170297

472آشنایی با تاریخ موسیقی ایرانخدادوستنسترن401138054170297

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییخدادوستنسترن401138054170297



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

450مبانی نظری موسیقیخدادوستنسترن401138054170297

399مبانی صوت شناسیخدادوستنسترن401138054170297

658کاربینیخدادوستنسترن401138054170297

419تمبک نوازیخدادوستنسترن401138054170297

1186دانش خانواده و جمعیتخدایاریحمیدرضا401138054170298

1654ساز ایرانیخدایاریحمیدرضا401138054170298

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییخدایاریحمیدرضا401138054170298

450مبانی نظری موسیقیخدایاریحمیدرضا401138054170298

399مبانی صوت شناسیخدایاریحمیدرضا401138054170298

1163تربیت بدنیخدایاریحمیدرضا401138054170298

655کاربینیخدایاریحمیدرضا401138054170298

419تمبک نوازیخدایاریحمیدرضا401138054170298

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیخدایگانیکسری401138054190249

523کاربینیخدایگانیکسری401138054190249

365(همایون، اصفهان)سرایش موسیقی ایرانیخدایگانیکسری401138054190249

327مبانی موسیقی ایرانیخدایگانیکسری401138054190249

469تنبک نوازیخدایگانیکسری401138054190249

409شعر و موسیقیخدایگانیکسری401138054190249

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی خدایگانیکسری401138054190249

380حکمت موسیقی اسالمی خدایگانیکسری401138054190249

140مبانی تدوینخدائیانمحمد401138054170299

125مبانی تصویربرداریخدائیانمحمد401138054170299

53مبانی فیلم نامه نویسیخدائیانمحمد401138054170299

8شناخت تجهیزات و مواد خامخدائیانمحمد401138054170299

39تاریخ سینمای ایران و جهانخدائیانمحمد401138054170299

164زبان خارجی عمومیخدائیانمحمد401138054170299

163کاربینیخدائیانمحمد401138054170299

126تاریخ هنر ایران و جهانخدمتی الطرانحسین401138054170301

57روانشناسی شخصیتخدمتی الطرانحسین401138054170301



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1721اندیشه اسالمیخدمتی الطرانحسین401138054170301

42مبانی بازیگریخدمتی الطرانحسین401138054170301

1164تربیت بدنیخدمتی الطرانحسین401138054170301

20بدن و حرکتخدمتی الطرانحسین401138054170301

155خاستگاه آیین و درامخدمتی الطرانحسین401138054170301

191کاربینیخدمتی الطرانحسین401138054170301

1019بهداشت و سالمت نوازندگیخراسانلوساینا401138054170302

1012کاربینیخراسانلوساینا401138054170302

1996اندیشه اسالمیخراسانلوساینا401138054170302

997تئوری موسیقیخراسانلوساینا401138054170302

995(ریتم خوانی)1سلفژخراسانلوساینا401138054170302

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوخراسانلوساینا401138054170302

190تربیت بدنیخراسانلوساینا401138054170302

998تاریخ شنیداری موسیقیخراسانلوساینا401138054170302

5919پیانو عمومیخروتیصبا401138054190251

11195ارکستر کالسیکخروتیصبا401138054190251

3478هارمونیخروتیصبا401138054190251

381تاریخ هنرخروتیصبا401138054190251

1121کاربینیخروتیصبا401138054190251

1979ورزشخروتیصبا401138054190251

5485سرایش و تربیت شنواییخروتیصبا401138054190251

2402آواز گروهیخروتیصبا401138054190251

5918ساز کالسیکخروتیصبا401138054190251

745واژگان کلیدی  زبان چینیخزاعینرگس401138054170303

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاخزاعینرگس401138054170303

747خواندن و درک مفاهیم رایجخزاعینرگس401138054170303

752کاربینیخزاعینرگس401138054170303

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینخزاعینرگس401138054170303

746گفت و شنود رایجخزاعینرگس401138054170303



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاخزاعینرگس401138054170303

361سرایش و ترتیب شنواییخزائیاحسان401138054190252

1111کاربینیخزائیاحسان401138054190252

479هماهنگی عمومیخزائیاحسان401138054190252

517تئوری موسیقیخزائیاحسان401138054190252

5697ساز ایرانیخزائیاحسان401138054190252

476سازشناسی ایرانیخزائیاحسان401138054190252

5696پیانو عمومیخزائیاحسان401138054190252

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانخزائیاحسان401138054190252

1077روانشناسی اجتماعیخسرونیارزا401138054190253

1076روانشناسی عمومیخسرونیارزا401138054190253

1106کاربینیخسرونیارزا401138054190253

1070رفتار سازمانیخسرونیارزا401138054190253

1078روانشناسی تربیتیخسرونیارزا401138054190253

1072های کوچینگنظریهخسرونیارزا401138054190253

1071نظریه های نوین یادگیریخسرونیارزا401138054190253

1075اخالق حرفه ای در کوچینگخسرونیارزا401138054190253

1074روش تحقیقخسرونیارزا401138054190253

1073روانشناسی مثبت گراخسرونیارزا401138054190253

761تاریخ هنر ایران و جهانخسرویمائده401138054170304

759(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینخسرویمائده401138054170304

758مبانی هنرهای تجسمیخسرویمائده401138054170304

760کادربندی در عکاسیخسرویمائده401138054170304

757مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورخسرویمائده401138054170304

1168تربیت بدنیخسرویمائده401138054170304

762عکاسی سیاه و سفیدخسرویمائده401138054170304

755کاربینیخسرویمائده401138054170304

692کاربینیخضریفاطمه سادات401138054190255

11148ورزشخضریفاطمه سادات401138054190255



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

893انقالب اسالمی ایرانخضریفاطمه سادات401138054190255

5367سرایش و تربیت شنواییخضریفاطمه سادات401138054190255

3351هماهنگی عمومیخضریفاطمه سادات401138054190255

5698ساز ایرانیخضریفاطمه سادات401138054190255

475سازشناسی ایرانیخضریفاطمه سادات401138054190255

5695پیانو عمومیخضریفاطمه سادات401138054190255

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانخضریفاطمه سادات401138054190255

994بهداشت و سالمت نوازندگیخطائیان خلیل آبادپریا401138054170306

1012کاربینیخطائیان خلیل آبادپریا401138054170306

1996اندیشه اسالمیخطائیان خلیل آبادپریا401138054170306

997تئوری موسیقیخطائیان خلیل آبادپریا401138054170306

995(ریتم خوانی)1سلفژخطائیان خلیل آبادپریا401138054170306

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوخطائیان خلیل آبادپریا401138054170306

190تربیت بدنیخطائیان خلیل آبادپریا401138054170306

998تاریخ شنیداری موسیقیخطائیان خلیل آبادپریا401138054170306

2366تاریخ موسیقی ایرانخطیبیاحسان401138054190257

1481هارمونیخطیبیاحسان401138054190257

668کاربینیخطیبیاحسان401138054190257

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانخطیبیاحسان401138054190257

11155ورزشخطیبیاحسان401138054190257

520تئوری موسیقی ایرانخطیبیاحسان401138054190257

5527سرایش و تربیت شنواییخطیبیاحسان401138054190257

5671ساز ایرانیخطیبیاحسان401138054190257

293ارتباطات انسانیخمسهمهدیه401138054170307

308روانشناسی اجتماعیخمسهمهدیه401138054170307

325هنر و ارتباطاتخمسهمهدیه401138054170307

304جامعه شناسی فرهنگیخمسهمهدیه401138054170307

307رسانه شناسیخمسهمهدیه401138054170307

1168تربیت بدنیخمسهمهدیه401138054170307



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

306حقوق فرهنگی و رسانه ایخمسهمهدیه401138054170307

534کاربینیخمسهمهدیه401138054170307

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغخمسهء زادهدرسا401138054190258

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندخمسهء زادهدرسا401138054190258

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمخمسهء زادهدرسا401138054190258

159کاربینیخمسهء زادهدرسا401138054190258

135اصول تدوینخمسهء زادهدرسا401138054190258

49سینمای مستند ایرانخمسهء زادهدرسا401138054190258

41سبکهای سینماییخمسهء زادهدرسا401138054190258

56نقد و تحلیل فیلمخمسهء زادهدرسا401138054190258

139تاریخ سینمای مستندایرانخنجری انبوهیشهاب401138054170308

141مبانی تدوینخنجری انبوهیشهاب401138054170308

123مبانی تصویربرداریخنجری انبوهیشهاب401138054170308

3شناخت ساختار فیلم و سریالخنجری انبوهیشهاب401138054170308

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتخنجری انبوهیشهاب401138054170308

782فارسیخنجری انبوهیشهاب401138054170308

177کاربینیخنجری انبوهیشهاب401138054170308

147سلفژخورانامیرحسین401138054190260

167کاربینیخورانامیرحسین401138054190260

11154ورزشخورانامیرحسین401138054190260

63شناخت سینماخورانامیرحسین401138054190260

67جامعه شناسیخورانامیرحسین401138054190260

11فرهنگ عامهخورانامیرحسین401138054190260

25تاریخ نمایش در شرقخورانامیرحسین401138054190260

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونخورانامیرحسین401138054190260

681کاربینیخورسندی شیرغانپری401138054170310

680مشتری مداریخورسندی شیرغانپری401138054170310

677اصول حسابداریخورسندی شیرغانپری401138054170310

678اصول علم اقتصادخورسندی شیرغانپری401138054170310



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

679کسب و کار از دیدگاه اسالمخورسندی شیرغانپری401138054170310

676آمارخورسندی شیرغانپری401138054170310

675مبانی سازمان و مدیریتخورسندی شیرغانپری401138054170310

1019بهداشت و سالمت نوازندگیخوش خوشیما401138054170311

1012کاربینیخوش خوشیما401138054170311

1996اندیشه اسالمیخوش خوشیما401138054170311

997تئوری موسیقیخوش خوشیما401138054170311

995(ریتم خوانی)1سلفژخوش خوشیما401138054170311

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوخوش خوشیما401138054170311

190تربیت بدنیخوش خوشیما401138054170311

998تاریخ شنیداری موسیقیخوش خوشیما401138054170311

2366تاریخ موسیقی ایرانخوشابی اصلمریم401138054190261

1481هارمونیخوشابی اصلمریم401138054190261

1119کاربینیخوشابی اصلمریم401138054190261

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانخوشابی اصلمریم401138054190261

1188ورزشخوشابی اصلمریم401138054190261

520تئوری موسیقی ایرانخوشابی اصلمریم401138054190261

5527سرایش و تربیت شنواییخوشابی اصلمریم401138054190261

5670ساز ایرانیخوشابی اصلمریم401138054190261

261پتینه و کالژخیریفاطمه401138054190262

267زینت و زیبایی در اسالمخیریفاطمه401138054190262

540کاربینیخیریفاطمه401138054190262

292نرم افزارهای کاربردیخیریفاطمه401138054190262

264جامعه شناسی هنرخیریفاطمه401138054190262

266زیبایی شناسیخیریفاطمه401138054190262

265روانشناسی شخصیت و گریمخیریفاطمه401138054190262

291مراقبت از پوست و موخیریفاطمه401138054190262

2379تاریخ موسیقی ایراندابشهاب401138054190263

528سرایش و ترتیب شنواییدابشهاب401138054190263



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1119کاربینیدابشهاب401138054190263

477هماهنگی عمومیدابشهاب401138054190263

425آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایراندابشهاب401138054190263

11155ورزشدابشهاب401138054190263

5671ساز ایرانیدابشهاب401138054190263

473تئوری موسیقیدابشهاب401138054190263

5919پیانو عمومیداخرجینیحمیدرضا401138054190264

1920ارکستر کالسیکداخرجینیحمیدرضا401138054190264

3478هارمونیداخرجینیحمیدرضا401138054190264

381تاریخ هنرداخرجینیحمیدرضا401138054190264

1120کاربینیداخرجینیحمیدرضا401138054190264

11155ورزشداخرجینیحمیدرضا401138054190264

5485سرایش و تربیت شنواییداخرجینیحمیدرضا401138054190264

2402آواز گروهیداخرجینیحمیدرضا401138054190264

5918ساز کالسیکداخرجینیحمیدرضا401138054190264

220بیان شفاهیدادرس پاکدهینگین401138054190265

237کاربینیدادرس پاکدهینگین401138054190265

11149ورزشدادرس پاکدهینگین401138054190265

257انقالب اسالمی ایراندادرس پاکدهینگین401138054190265

205متون ادبیدادرس پاکدهینگین401138054190265

216اصول و مبانی ترجمهدادرس پاکدهینگین401138054190265

249زبان شناسیدادرس پاکدهینگین401138054190265

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهدادرس پاکدهینگین401138054190265

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیدادوندنگار401138054170313

1008بهداشت و سالمت نوازندگیدادوندنگار401138054170313

1051کاربینیدادوندنگار401138054170313

1030(اکول)1پیانو عمومی دادوندنگار401138054170313

11007اندیشه اسالمیدادوندنگار401138054170313

1009تئوری موسیقیدادوندنگار401138054170313



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1005فارسیدادوندنگار401138054170313

1006(ریتم خوانی)1سلفژدادوندنگار401138054170313

1167تربیت بدنیدادوندنگار401138054170313

126تاریخ هنر ایران و جهاندارابیمحمدرضا401138054170314

57روانشناسی شخصیتدارابیمحمدرضا401138054170314

1721اندیشه اسالمیدارابیمحمدرضا401138054170314

42مبانی بازیگریدارابیمحمدرضا401138054170314

183تربیت بدنیدارابیمحمدرضا401138054170314

20بدن و حرکتدارابیمحمدرضا401138054170314

155خاستگاه آیین و درامدارابیمحمدرضا401138054170314

191کاربینیدارابیمحمدرضا401138054170314

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیداراپورشبنم401138054190268

523کاربینیداراپورشبنم401138054190268

365(همایون، اصفهان)سرایش موسیقی ایرانیداراپورشبنم401138054190268

327مبانی موسیقی ایرانیداراپورشبنم401138054190268

469تنبک نوازیداراپورشبنم401138054190268

787تاریخ تحلیلی صدر اسالمداراپورشبنم401138054190268

409شعر و موسیقیداراپورشبنم401138054190268

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی داراپورشبنم401138054190268

380حکمت موسیقی اسالمی داراپورشبنم401138054190268

326هنر و رسانهداودبیگیمسعود401138054190269

295ارتباطات سیاسیداودبیگیمسعود401138054190269

539کاربینیداودبیگیمسعود401138054190269

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرداودبیگیمسعود401138054190269

11152ورزشداودبیگیمسعود401138054190269

324نظریه های ارتباط جمعیداودبیگیمسعود401138054190269

317فناوری نوین ارتباطیداودبیگیمسعود401138054190269

312سواد هنریداودبیگیمسعود401138054190269

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهداودخانیزهرا401138054170317



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

258اصول آراستگی در اسالمداودخانیزهرا401138054170317

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمداودخانیزهرا401138054170317

1288مبانی گریمداودخانیزهرا401138054170317

1723اندیشه اسالمیداودخانیزهرا401138054170317

272عوامل موثر بر گریمداودخانیزهرا401138054170317

1134کاربینیداودخانیزهرا401138054170317

1172مبانی روانشناسیداودخانیزهرا401138054170317

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای داودیمریم401138054170318

10081بهداشت و سالمت نوازندگیداودیمریم401138054170318

1017کاربینیداودیمریم401138054170318

1034(اکول)1پیانو عمومی داودیمریم401138054170318

1003شناخت ریتمداودیمریم401138054170318

1002تئوری موسیقیداودیمریم401138054170318

1000(ریتم خوانی)1سلفژداودیمریم401138054170318

1166تربیت بدنیداودیمریم401138054170318

293ارتباطات انسانیداوطلب جانبازیامیرحسین401138054170319

308روانشناسی اجتماعیداوطلب جانبازیامیرحسین401138054170319

325هنر و ارتباطاتداوطلب جانبازیامیرحسین401138054170319

304جامعه شناسی فرهنگیداوطلب جانبازیامیرحسین401138054170319

307رسانه شناسیداوطلب جانبازیامیرحسین401138054170319

1165تربیت بدنیداوطلب جانبازیامیرحسین401138054170319

306حقوق فرهنگی و رسانه ایداوطلب جانبازیامیرحسین401138054170319

533کاربینیداوطلب جانبازیامیرحسین401138054170319

146سلفژدرخشانمهتاب401138054190274

146سلفژدرخشانسیدعلی اکبر401138054190275

169کاربینیدرخشانسیدعلی اکبر401138054190275

166کاربینیدرخشانمهتاب401138054190274

11154ورزشدرخشانسیدعلی اکبر401138054190275

11148ورزشدرخشانمهتاب401138054190274



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

110شناخت سینمادرخشانمهتاب401138054190274

110شناخت سینمادرخشانسیدعلی اکبر401138054190275

68جامعه شناسیدرخشانمهتاب401138054190274

68جامعه شناسیدرخشانسیدعلی اکبر401138054190275

12فرهنگ عامهدرخشانسیدعلی اکبر401138054190275

12فرهنگ عامهدرخشانمهتاب401138054190274

27تاریخ نمایش در شرقدرخشانمهتاب401138054190274

27تاریخ نمایش در شرقدرخشانسیدعلی اکبر401138054190275

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوندرخشانمهتاب401138054190274

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوندرخشانسیدعلی اکبر401138054190275

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیدرستکارمهدی401138054190276

546کاربینیدرستکارمهدی401138054190276

141مبانی تدویندرستکارسیداحمد401138054170320

123مبانی تصویربرداریدرستکارسیداحمد401138054170320

469تنبک نوازیدرستکارمهدی401138054190276

54مبانی فیلم نامه نویسیدرستکارسیداحمد401138054170320

547(4)آواز ایرانی درستکارمهدی401138054190276

1201مبانی موسیقیدرستکارمهدی401138054190276

106تاریخ سینمای ایران و جهاندرستکارسیداحمد401138054170320

409شعر و موسیقیدرستکارمهدی401138054190276

5شناخت عوامل تولیددرستکارسیداحمد401138054170320

4مبانی برنامه ریزی و تولیددرستکارسیداحمد401138054170320

177کاربینیدرستکارسیداحمد401138054170320

443(ملودی، گام خوانی)تربیت شنوایی درستکارمهدی401138054190276

380حکمت موسیقی اسالمی درستکارمهدی401138054190276

146سلفژدرویش اوجورامیرحسین401138054190277

1117کاربینیدرویش اوجورامیرحسین401138054190277

11154ورزشدرویش اوجورامیرحسین401138054190277

110شناخت سینمادرویش اوجورامیرحسین401138054190277



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

68جامعه شناسیدرویش اوجورامیرحسین401138054190277

12فرهنگ عامهدرویش اوجورامیرحسین401138054190277

27تاریخ نمایش در شرقدرویش اوجورامیرحسین401138054190277

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوندرویش اوجورامیرحسین401138054190277

975روانشناسی اجتماعیدرویشان فردمینا401138054190278

974روانشناسی عمومیدرویشان فردمینا401138054190278

1101کاربینیدرویشان فردمینا401138054190278

11151ورزشدرویشان فردمینا401138054190278

973رفتار سازمانیدرویشان فردمینا401138054190278

978روانشناسی تربیتیدرویشان فردمینا401138054190278

977های کوچینگنظریهدرویشان فردمینا401138054190278

970نظریه های نوین یادگیریدرویشان فردمینا401138054190278

976اخالق حرفه ای در کوچینگدرویشان فردمینا401138054190278

972روش تحقیقدرویشان فردمینا401138054190278

971روانشناسی مثبت گرادرویشان فردمینا401138054190278

681کاربینیدرویشیانمنیره401138054170321

680مشتری مداریدرویشیانمنیره401138054170321

677اصول حسابداریدرویشیانمنیره401138054170321

678اصول علم اقتصاددرویشیانمنیره401138054170321

679کسب و کار از دیدگاه اسالمدرویشیانمنیره401138054170321

676آماردرویشیانمنیره401138054170321

675مبانی سازمان و مدیریتدرویشیانمنیره401138054170321

141مبانی تدویندریصبا401138054170322

123مبانی تصویربرداریدریصبا401138054170322

54مبانی فیلم نامه نویسیدریصبا401138054170322

106تاریخ سینمای ایران و جهاندریصبا401138054170322

5شناخت عوامل تولیددریصبا401138054170322

4مبانی برنامه ریزی و تولیددریصبا401138054170322

187تربیت بدنیدریصبا401138054170322



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1132کاربینیدریصبا401138054170322

146سلفژدریائیمجید401138054190279

1117کاربینیدریائیمجید401138054190279

11154ورزشدریائیمجید401138054190279

110شناخت سینمادریائیمجید401138054190279

68جامعه شناسیدریائیمجید401138054190279

12فرهنگ عامهدریائیمجید401138054190279

27تاریخ نمایش در شرقدریائیمجید401138054190279

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوندریائیمجید401138054190279

5919پیانو عمومیدزائی پوررضا401138054190280

1920ارکستر کالسیکدزائی پوررضا401138054190280

3478هارمونیدزائی پوررضا401138054190280

381تاریخ هنردزائی پوررضا401138054190280

1120کاربینیدزائی پوررضا401138054190280

11155ورزشدزائی پوررضا401138054190280

5485سرایش و تربیت شنواییدزائی پوررضا401138054190280

2402آواز گروهیدزائی پوررضا401138054190280

5918ساز کالسیکدزائی پوررضا401138054190280

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیدشتینگین401138054170323

1008بهداشت و سالمت نوازندگیدشتینگین401138054170323

1051کاربینیدشتینگین401138054170323

1030(اکول)1پیانو عمومی دشتینگین401138054170323

11007اندیشه اسالمیدشتینگین401138054170323

1009تئوری موسیقیدشتینگین401138054170323

1005فارسیدشتینگین401138054170323

1006(ریتم خوانی)1سلفژدشتینگین401138054170323

1167تربیت بدنیدشتینگین401138054170323

2379تاریخ موسیقی ایراندفاعی پشته ءامیرحسین401138054190281

528سرایش و ترتیب شنواییدفاعی پشته ءامیرحسین401138054190281



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1119کاربینیدفاعی پشته ءامیرحسین401138054190281

477هماهنگی عمومیدفاعی پشته ءامیرحسین401138054190281

425آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایراندفاعی پشته ءامیرحسین401138054190281

11155ورزشدفاعی پشته ءامیرحسین401138054190281

5671ساز ایرانیدفاعی پشته ءامیرحسین401138054190281

473تئوری موسیقیدفاعی پشته ءامیرحسین401138054190281

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی دلشاداقدمفاطمه401138054190283

632مبانی فرم و طرح           دلشاداقدمفاطمه401138054190283

950کاربینیدلشاداقدمفاطمه401138054190283

639نرم افزار فتوشاپ  دلشاداقدمفاطمه401138054190283

11089ورزشدلشاداقدمفاطمه401138054190283

628مبانی رنگ دیجیتال         دلشاداقدمفاطمه401138054190283

555تاریخ تحوالت چاپ       دلشاداقدمفاطمه401138054190283

603فنون بازاریابی و تبلیغاتدلشاداقدمفاطمه401138054190283

147سلفژدلیرمحمدحسین401138054190285

167کاربینیدلیرمحمدحسین401138054190285

11154ورزشدلیرمحمدحسین401138054190285

63شناخت سینمادلیرمحمدحسین401138054190285

67جامعه شناسیدلیرمحمدحسین401138054190285

11فرهنگ عامهدلیرمحمدحسین401138054190285

25تاریخ نمایش در شرقدلیرمحمدحسین401138054190285

36 (فرم های جهانی)حرکات موزوندلیرمحمدحسین401138054190285

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهدمرچلینازنین401138054170325

258اصول آراستگی در اسالمدمرچلینازنین401138054170325

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمدمرچلینازنین401138054170325

1288مبانی گریمدمرچلینازنین401138054170325

1723اندیشه اسالمیدمرچلینازنین401138054170325

272عوامل موثر بر گریمدمرچلینازنین401138054170325

275کاربینیدمرچلینازنین401138054170325



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1172مبانی روانشناسیدمرچلینازنین401138054170325

146سلفژدهدارزادهفاطمه401138054190286

1117کاربینیدهدارزادهفاطمه401138054190286

1989ورزشدهدارزادهفاطمه401138054190286

110شناخت سینمادهدارزادهفاطمه401138054190286

68جامعه شناسیدهدارزادهفاطمه401138054190286

12فرهنگ عامهدهدارزادهفاطمه401138054190286

27تاریخ نمایش در شرقدهدارزادهفاطمه401138054190286

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوندهدارزادهفاطمه401138054190286

147سلفژدهریداریوش401138054190287

167کاربینیدهریداریوش401138054190287

11154ورزشدهریداریوش401138054190287

63شناخت سینمادهریداریوش401138054190287

67جامعه شناسیدهریداریوش401138054190287

11فرهنگ عامهدهریداریوش401138054190287

25تاریخ نمایش در شرقدهریداریوش401138054190287

36 (فرم های جهانی)حرکات موزوندهریداریوش401138054190287

745واژگان کلیدی  زبان چینیدهقانیمجید401138054170329

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهادهقانیمجید401138054170329

747خواندن و درک مفاهیم رایجدهقانیمجید401138054170329

744کاربینیدهقانیمجید401138054170329

748آشنایی با فرهنگ سنتی چیندهقانیمجید401138054170329

746گفت و شنود رایجدهقانیمجید401138054170329

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهادهقانیمجید401138054170329

261پتینه و کالژدیبامهرزهرا401138054190288

267زینت و زیبایی در اسالمدیبامهرزهرا401138054190288

1125کاربینیدیبامهرزهرا401138054190288

292نرم افزارهای کاربردیدیبامهرزهرا401138054190288

264جامعه شناسی هنردیبامهرزهرا401138054190288



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

266زیبایی شناسیدیبامهرزهرا401138054190288

265روانشناسی شخصیت و گریمدیبامهرزهرا401138054190288

291مراقبت از پوست و مودیبامهرزهرا401138054190288

994بهداشت و سالمت نوازندگیذوالفقاریمتین401138054170333

147سلفژذوالفقاریعاطفه401138054190290

169کاربینیذوالفقاریعاطفه401138054190290

1144کاربینیذوالفقاریمتین401138054170333

63شناخت سینماذوالفقاریعاطفه401138054190290

1996اندیشه اسالمیذوالفقاریمتین401138054170333

67جامعه شناسیذوالفقاریعاطفه401138054190290

997تئوری موسیقیذوالفقاریمتین401138054170333

11فرهنگ عامهذوالفقاریعاطفه401138054190290

995(ریتم خوانی)1سلفژذوالفقاریمتین401138054170333

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوذوالفقاریمتین401138054170333

1190تربیت بدنیذوالفقاریمتین401138054170333

25تاریخ نمایش در شرقذوالفقاریعاطفه401138054190290

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونذوالفقاریعاطفه401138054190290

998تاریخ شنیداری موسیقیذوالفقاریمتین401138054170333

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانراعی فرسارینا401138054170335

771کاربرد رایانه در موسیقیراعی فرسارینا401138054170335

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییراعی فرسارینا401138054170335

1776ساز کالسیکراعی فرسارینا401138054170335

772فیزیک صوتراعی فرسارینا401138054170335

770شناخت موسیقیراعی فرسارینا401138054170335

1166تربیت بدنیراعی فرسارینا401138054170335

1136کاربینیراعی فرسارینا401138054170335

1775پیانو عمومیراعی فرسارینا401138054170335

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیربانیسیداسماعیل401138054170337

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی ربانیسیداسماعیل401138054170337



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1141کاربینیربانیسیداسماعیل401138054170337

1192(1)ساز ربانیسیداسماعیل401138054170337

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی ربانیسیداسماعیل401138054170337

1020تئوری موسیقیربانیسیداسماعیل401138054170337

1021آناتومی حنجرهربانیسیداسماعیل401138054170337

1190تربیت بدنیربانیسیداسماعیل401138054170337

975روانشناسی اجتماعیربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

974روانشناسی عمومیربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

1079کاربینیربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

11151ورزشربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

973رفتار سازمانیربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

978روانشناسی تربیتیربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

977های کوچینگنظریهربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

970نظریه های نوین یادگیریربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

976اخالق حرفه ای در کوچینگربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

972روش تحقیقربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

971روانشناسی مثبت گراربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

1019بهداشت و سالمت نوازندگیرجائی فرامیرحسین401138054170338

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی رجائی فرامیرحسین401138054170338

999کاربینیرجائی فرامیرحسین401138054170338

1028(اکول)1پیانو عمومی رجائی فرامیرحسین401138054170338

11014اندیشه اسالمیرجائی فرامیرحسین401138054170338

1002تئوری موسیقیرجائی فرامیرحسین401138054170338

1011فارسیرجائی فرامیرحسین401138054170338

1000(ریتم خوانی)1سلفژرجائی فرامیرحسین401138054170338

1163تربیت بدنیرجائی فرامیرحسین401138054170338

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهرجبیزهرا401138054170342

1186دانش خانواده و جمعیترجبیمهدی401138054170339

1653ساز ایرانیرجبیمهدی401138054170339



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

258اصول آراستگی در اسالمرجبیزهرا401138054170342

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمرجبیزهرا401138054170342

1288مبانی گریمرجبیزهرا401138054170342

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییرجبیمهدی401138054170339

1723اندیشه اسالمیرجبیزهرا401138054170342

364مبانی نظری موسیقیرجبیمهدی401138054170339

272عوامل موثر بر گریمرجبیزهرا401138054170342

400مبانی صوت شناسیرجبیمهدی401138054170339

1163تربیت بدنیرجبیمهدی401138054170339

656کاربینیرجبیمهدی401138054170339

275کاربینیرجبیزهرا401138054170342

470تمبک نوازیرجبیمهدی401138054170339

1172مبانی روانشناسیرجبیزهرا401138054170342

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی رجبی اصغریملیکا401138054190294

632مبانی فرم و طرح           رجبی اصغریملیکا401138054190294

950کاربینیرجبی اصغریملیکا401138054190294

639نرم افزار فتوشاپ  رجبی اصغریملیکا401138054190294

11089ورزشرجبی اصغریملیکا401138054190294

628مبانی رنگ دیجیتال         رجبی اصغریملیکا401138054190294

555تاریخ تحوالت چاپ       رجبی اصغریملیکا401138054190294

603فنون بازاریابی و تبلیغاترجبی اصغریملیکا401138054190294

2379تاریخ موسیقی ایرانرحمانیحسین401138054190296

361سرایش و ترتیب شنواییرحمانیعلی401138054190298

528سرایش و ترتیب شنواییرحمانیحسین401138054190296

693کاربینیرحمانیعلی401138054190298

1119کاربینیرحمانیحسین401138054190296

479هماهنگی عمومیرحمانیعلی401138054190298

477هماهنگی عمومیرحمانیحسین401138054190296

141مبانی تدوینرحمانیمحمود401138054170343



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

425آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانرحمانیحسین401138054190296

123مبانی تصویربرداریرحمانیمحمود401138054170343

11155ورزشرحمانیحسین401138054190296

11153ورزشرحمانیعلی401138054190298

54مبانی فیلم نامه نویسیرحمانیمحمود401138054170343

5671ساز ایرانیرحمانیحسین401138054190296

517تئوری موسیقیرحمانیعلی401138054190298

473تئوری موسیقیرحمانیحسین401138054190296

106تاریخ سینمای ایران و جهانرحمانیمحمود401138054170343

5شناخت عوامل تولیدرحمانیمحمود401138054170343

4مبانی برنامه ریزی و تولیدرحمانیمحمود401138054170343

5697ساز ایرانیرحمانیعلی401138054190298

476سازشناسی ایرانیرحمانیعلی401138054190298

5696پیانو عمومیرحمانیعلی401138054190298

184تربیت بدنیرحمانیمحمود401138054170343

177کاربینیرحمانیمحمود401138054170343

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانرحمانیعلی401138054190298

26آشنایی با هنرهای نمایشیرحمانیانمحمد401138054190300

65فرهنگ مردمرحمانیانمحمد401138054190300

59ادبیات کهن ایران و جهانرحمانیانمحمد401138054190300

178کاربینیرحمانیانمحمد401138054190300

11152ورزشرحمانیانمحمد401138054190300

94روانشناسی عمومیرحمانیانمحمد401138054190300

156تاریخ فلسفهرحمانیانمحمد401138054190300

109سبکهای سینماییرحمانیانمحمد401138054190300

1187دانش خانواده و جمعیترحمتیآیناز401138054170346

1653ساز ایرانیرحمتیآیناز401138054170346

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییرحمتیآیناز401138054170346

364مبانی نظری موسیقیرحمتیآیناز401138054170346



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

400مبانی صوت شناسیرحمتیآیناز401138054170346

1166تربیت بدنیرحمتیآیناز401138054170346

669کاربینیرحمتیآیناز401138054170346

470تمبک نوازیرحمتیآیناز401138054170346

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیرحیمیعلی401138054170349

1008بهداشت و سالمت نوازندگیرحیمیعلی401138054170349

1140کاربینیرحیمیعلی401138054170349

1032(اکول)1پیانو عمومی رحیمیعلی401138054170349

11014اندیشه اسالمیرحیمیعلی401138054170349

1013تئوری موسیقیرحیمیعلی401138054170349

1011فارسیرحیمیعلی401138054170349

1010(ریتم خوانی)1سلفژرحیمیعلی401138054170349

1190تربیت بدنیرحیمیعلی401138054170349

51196پیانو عمومیرحیمی پورانارکیکیمیا401138054190303

1920ارکستر کالسیکرحیمی پورانارکیکیمیا401138054190303

3426هارمونیرحیمی پورانارکیکیمیا401138054190303

531تاریخ هنررحیمی پورانارکیکیمیا401138054190303

1122کاربینیرحیمی پورانارکیکیمیا401138054190303

11149ورزشرحیمی پورانارکیکیمیا401138054190303

5484سرایش و تربیت شنواییرحیمی پورانارکیکیمیا401138054190303

2496آواز گروهیرحیمی پورانارکیکیمیا401138054190303

5917ساز کالسیکرحیمی پورانارکیکیمیا401138054190303

261پتینه و کالژرحیمی قوتانلوریحانه401138054190304

267زینت و زیبایی در اسالمرحیمی قوتانلوریحانه401138054190304

540کاربینیرحیمی قوتانلوریحانه401138054190304

292نرم افزارهای کاربردیرحیمی قوتانلوریحانه401138054190304

264جامعه شناسی هنررحیمی قوتانلوریحانه401138054190304

266زیبایی شناسیرحیمی قوتانلوریحانه401138054190304

265روانشناسی شخصیت و گریمرحیمی قوتانلوریحانه401138054190304



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

291مراقبت از پوست و مورحیمی قوتانلوریحانه401138054190304

208آزمایشگاه پیش متوسطهرزالنسریعلیرضا401138054170353

233(فارسی به انگلیسی)ترجمه شفاهی آثار شنیداریرزالنسریعلیرضا401138054170353

223خواندن ودرک مفاهیم پیش متوسطهرزالنسریعلیرضا401138054170353

245(فارسی به انگلیسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریرزالنسریعلیرضا401138054170353

244(انگلیسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریرزالنسریعلیرضا401138054170353

256اصول نگارشرزالنسریعلیرضا401138054170353

232(انگلیسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار شنیداریرزالنسریعلیرضا401138054170353

226مکالمه موضوعیرزالنسریعلیرضا401138054170353

235کاربینیرزالنسریعلیرضا401138054170353

632مبانی فرم و طرح           رزمیحسین401138054190306

950کاربینیرزمیحسین401138054190306

639نرم افزار فتوشاپ  رزمیحسین401138054190306

555تاریخ تحوالت چاپ       رزمیحسین401138054190306

603فنون بازاریابی و تبلیغاترزمیحسین401138054190306

580ساخت ماکت بسته بندیرزمیحسین401138054190306

786تفسیر موضوعی قرآنرزمیحسین401138054190306

559تاریخ هنر ایرانرسائیمحمدمهدی401138054170354

591عکاسی پایهرسائیمحمدمهدی401138054170354

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیرسائیمحمدمهدی401138054170354

584طراحی پایهرسائیمحمدمهدی401138054170354

561تاریخ هنر جهانرسائیمحمدمهدی401138054170354

183تربیت بدنیرسائیمحمدمهدی401138054170354

938کاربینیرسائیمحمدمهدی401138054170354

642هندسه مناظر و مرایارسائیمحمدمهدی401138054170354

146سلفژرستم پورروژمان401138054190307

1117کاربینیرستم پورروژمان401138054190307

11154ورزشرستم پورروژمان401138054190307

110شناخت سینمارستم پورروژمان401138054190307



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

68جامعه شناسیرستم پورروژمان401138054190307

12فرهنگ عامهرستم پورروژمان401138054190307

27تاریخ نمایش در شرقرستم پورروژمان401138054190307

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونرستم پورروژمان401138054190307

994بهداشت و سالمت نوازندگیرستمیامیررضا401138054170356

1145کاربینیرستمیامیررضا401138054170356

1990اندیشه اسالمیرستمیامیررضا401138054170356

993تئوری موسیقیرستمیامیررضا401138054170356

991(ریتم خوانی)1سلفژرستمیامیررضا401138054170356

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانورستمیامیررضا401138054170356

1163تربیت بدنیرستمیامیررضا401138054170356

992تاریخ شنیداری موسیقیرستمیامیررضا401138054170356

107آشنایی با هنرهای نمایشیرستمی غاری مزرعهحبیب401138054190308

69فرهنگ مردمرستمی غاری مزرعهحبیب401138054190308

60ادبیات کهن ایران و جهانرستمی غاری مزرعهحبیب401138054190308

1109کاربینیرستمی غاری مزرعهحبیب401138054190308

11153ورزشرستمی غاری مزرعهحبیب401138054190308

95روانشناسی عمومیرستمی غاری مزرعهحبیب401138054190308

154تاریخ فلسفهرستمی غاری مزرعهحبیب401138054190308

113سبکهای سینماییرستمی غاری مزرعهحبیب401138054190308

694کاربینیرستمی نقیبیسیاوش401138054190309

11156ورزشرستمی نقیبیسیاوش401138054190309

893انقالب اسالمی ایرانرستمی نقیبیسیاوش401138054190309

5367سرایش و تربیت شنواییرستمی نقیبیسیاوش401138054190309

3351هماهنگی عمومیرستمی نقیبیسیاوش401138054190309

5698ساز ایرانیرستمی نقیبیسیاوش401138054190309

475سازشناسی ایرانیرستمی نقیبیسیاوش401138054190309

5695پیانو عمومیرستمی نقیبیسیاوش401138054190309

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانرستمی نقیبیسیاوش401138054190309



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

146سلفژرسول زاده میرکشیما401138054190310

1117کاربینیرسول زاده میرکشیما401138054190310

1989ورزشرسول زاده میرکشیما401138054190310

110شناخت سینمارسول زاده میرکشیما401138054190310

68جامعه شناسیرسول زاده میرکشیما401138054190310

12فرهنگ عامهرسول زاده میرکشیما401138054190310

27تاریخ نمایش در شرقرسول زاده میرکشیما401138054190310

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونرسول زاده میرکشیما401138054190310

975روانشناسی اجتماعیرشیدزادهنیلوفر401138054190312

974روانشناسی عمومیرشیدزادهنیلوفر401138054190312

1079کاربینیرشیدزادهنیلوفر401138054190312

973رفتار سازمانیرشیدزادهنیلوفر401138054190312

978روانشناسی تربیتیرشیدزادهنیلوفر401138054190312

977های کوچینگنظریهرشیدزادهنیلوفر401138054190312

970نظریه های نوین یادگیریرشیدزادهنیلوفر401138054190312

976اخالق حرفه ای در کوچینگرشیدزادهنیلوفر401138054190312

972روش تحقیقرشیدزادهنیلوفر401138054190312

971روانشناسی مثبت گرارشیدزادهنیلوفر401138054190312

1019بهداشت و سالمت نوازندگیرشیدی اصلپوریا401138054170359

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی رشیدی اصلپوریا401138054170359

999کاربینیرشیدی اصلپوریا401138054170359

1028(اکول)1پیانو عمومی رشیدی اصلپوریا401138054170359

11014اندیشه اسالمیرشیدی اصلپوریا401138054170359

1002تئوری موسیقیرشیدی اصلپوریا401138054170359

1011فارسیرشیدی اصلپوریا401138054170359

1000(ریتم خوانی)1سلفژرشیدی اصلپوریا401138054170359

1163تربیت بدنیرشیدی اصلپوریا401138054170359

2366تاریخ موسیقی ایرانرضاخانیمحمدامین401138054190313

1481هارمونیرضاخانیمحمدامین401138054190313



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

668کاربینیرضاخانیمحمدامین401138054190313

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانرضاخانیمحمدامین401138054190313

11155ورزشرضاخانیمحمدامین401138054190313

520تئوری موسیقی ایرانرضاخانیمحمدامین401138054190313

5527سرایش و تربیت شنواییرضاخانیمحمدامین401138054190313

5671ساز ایرانیرضاخانیمحمدامین401138054190313

26آشنایی با هنرهای نمایشیرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

65فرهنگ مردمرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

59ادبیات کهن ایران و جهانرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

1109کاربینیرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

1989ورزشرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

94روانشناسی عمومیرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

156تاریخ فلسفهرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

109سبکهای سینماییرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

681کاربینیرضاقلی زادهمهدیه401138054170362

681کاربینیرضاقلی زادهمریم401138054170361

680مشتری مداریرضاقلی زادهمهدیه401138054170362

680مشتری مداریرضاقلی زادهمریم401138054170361

677اصول حسابداریرضاقلی زادهمهدیه401138054170362

677اصول حسابداریرضاقلی زادهمریم401138054170361

678اصول علم اقتصادرضاقلی زادهمریم401138054170361

678اصول علم اقتصادرضاقلی زادهمهدیه401138054170362

679کسب و کار از دیدگاه اسالمرضاقلی زادهمریم401138054170361

679کسب و کار از دیدگاه اسالمرضاقلی زادهمهدیه401138054170362

676آماررضاقلی زادهمهدیه401138054170362

676آماررضاقلی زادهمریم401138054170361

675مبانی سازمان و مدیریترضاقلی زادهمهدیه401138054170362

675مبانی سازمان و مدیریترضاقلی زادهمریم401138054170361

126تاریخ هنر ایران و جهانرضائیرضا401138054170364



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی رضائیحدیث401138054190318

1077روانشناسی اجتماعیرضائیمریم401138054190315

26آشنایی با هنرهای نمایشیرضائیمریم سادات401138054190320

65فرهنگ مردمرضائیمریم سادات401138054190320

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانرضائیپرنیان401138054170368

507کاربرد رایانه در موسیقیرضائیپرنیان401138054170368

59ادبیات کهن ایران و جهانرضائیمریم سادات401138054190320

632مبانی فرم و طرح           رضائیحدیث401138054190318

740مبانی رنگرضائیتینا401138054170363

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیرضائیفریبا401138054170367

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی رضائیفریبا401138054170367

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغرضائیحسین401138054190316

1076روانشناسی عمومیرضائیمریم401138054190315

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندرضائیحسین401138054190316

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمرضائیحسین401138054190316

127تاریخ هنر ایران و جهانرضائیمحمد401138054170365

146سلفژرضائیامید401138054190317

559تاریخ هنر ایرانرضائیمحمدمهدی401138054170366

169کاربینیرضائیامید401138054190317

1079کاربینیرضائیمریم401138054190315

950کاربینیرضائیحدیث401138054190318

159کاربینیرضائیحسین401138054190316

1109کاربینیرضائیمریم سادات401138054190320

738طراحی لباس روی اندامرضائیتینا401138054170363

639نرم افزار فتوشاپ  رضائیحدیث401138054190318

135اصول تدوینرضائیحسین401138054190316

1142کاربینیرضائیفریبا401138054170367

1989ورزشرضائیمریم سادات401138054190320

11153ورزشرضائیامید401138054190317



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

49سینمای مستند ایرانرضائیحسین401138054190316

739آناتومیرضائیتینا401138054170363

628مبانی رنگ دیجیتال         رضائیحدیث401138054190318

94روانشناسی عمومیرضائیمریم سادات401138054190320

474آشنایی با تاریخ موسیقی ایرانرضائیامیرحسین401138054170369

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییرضائیپرنیان401138054170368

591عکاسی پایهرضائیمحمدمهدی401138054170366

555تاریخ تحوالت چاپ       رضائیحدیث401138054190318

110شناخت سینمارضائیامید401138054190317

1194(1)ساز رضائیفریبا401138054170367

1070رفتار سازمانیرضائیمریم401138054190315

1733ساز کالسیکرضائیپرنیان401138054170368

1780آواز ایرانیرضائیامیرحسین401138054170369

156تاریخ فلسفهرضائیمریم سادات401138054190320

57روانشناسی شخصیترضائیرضا401138054170364

58روانشناسی شخصیترضائیمحمد401138054170365

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیرضائیمحمدمهدی401138054170366

516ساز شناسی ایرانیرضائیامیرحسین401138054170369

1078روانشناسی تربیتیرضائیمریم401138054190315

952پیانو عمومیرضائیامیرحسین401138054170369

1072های کوچینگنظریهرضائیمریم401138054190315

397فیزیک صوترضائیپرنیان401138054170368

1721اندیشه اسالمیرضائیرضا401138054170364

17201اندیشه اسالمیرضائیمحمد401138054170365

68جامعه شناسیرضائیامید401138054190317

584طراحی پایهرضائیمحمدمهدی401138054170366

741تکنیک های رنگ در طراحی لباسرضائیتینا401138054170363

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی رضائیفریبا401138054170367

1020تئوری موسیقیرضائیفریبا401138054170367



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

829زبان خارجی عمومیرضائیتینا401138054170363

561تاریخ هنر جهانرضائیمحمدمهدی401138054170366

404شناخت موسیقیرضائیپرنیان401138054170368

1071نظریه های نوین یادگیریرضائیمریم401138054190315

434مبانی هارمونیرضائیامیرحسین401138054170369

1021آناتومی حنجرهرضائیفریبا401138054170367

41سبکهای سینماییرضائیحسین401138054190316

109سبکهای سینماییرضائیمریم سادات401138054190320

603فنون بازاریابی و تبلیغاترضائیحدیث401138054190318

56نقد و تحلیل فیلمرضائیحسین401138054190316

12فرهنگ عامهرضائیامید401138054190317

42مبانی بازیگریرضائیرضا401138054170364

128مبانی بازیگریرضائیمحمد401138054170365

1166تربیت بدنیرضائیتینا401138054170363

183تربیت بدنیرضائیرضا401138054170364

183تربیت بدنیرضائیمحمدمهدی401138054170366

187تربیت بدنیرضائیپرنیان401138054170368

1164تربیت بدنیرضائیمحمد401138054170365

1075اخالق حرفه ای در کوچینگرضائیمریم401138054190315

20بدن و حرکترضائیرضا401138054170364

24بدن و حرکترضائیمحمد401138054170365

155خاستگاه آیین و درامرضائیرضا401138054170364

70خاستگاه آیین و درامرضائیمحمد401138054170365

1074روش تحقیقرضائیمریم401138054190315

938کاربینیرضائیمحمدمهدی401138054170366

191کاربینیرضائیرضا401138054170364

194کاربینیرضائیمحمد401138054170365

751کاربینیرضائیتینا401138054170363

765کاربینیرضائیامیرحسین401138054170369



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1137کاربینیرضائیپرنیان401138054170368

27تاریخ نمایش در شرقرضائیامید401138054190317

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونرضائیامید401138054190317

417صداسازیرضائیامیرحسین401138054170369

642هندسه مناظر و مرایارضائیمحمدمهدی401138054170366

1732پیانو عمومیرضائیپرنیان401138054170368

737پارچه شناسیرضائیتینا401138054170363

1073روانشناسی مثبت گرارضائیمریم401138054190315

62دیدن و تحلیل فیلمرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

32تاریخ نمایش در غربرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

146سلفژرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

30 بازی در نمایشهای کالسیک جهانرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

9دیدن و تحلیل نمایشرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

38 (نواحی ایران)حرکات موزونرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیرضائی راوریآریا401138054170371

1008بهداشت و سالمت نوازندگیرضائی راوریآریا401138054170371

1050کاربینیرضائی راوریآریا401138054170371

1030(اکول)1پیانو عمومی رضائی راوریآریا401138054170371

11007اندیشه اسالمیرضائی راوریآریا401138054170371

1009تئوری موسیقیرضائی راوریآریا401138054170371

1005فارسیرضائی راوریآریا401138054170371

1006(ریتم خوانی)1سلفژرضائی راوریآریا401138054170371

1164تربیت بدنیرضائی راوریآریا401138054170371

26آشنایی با هنرهای نمایشیرضوانیسیدمحمدسعید401138054190324

65فرهنگ مردمرضوانیسیدمحمدسعید401138054190324

59ادبیات کهن ایران و جهانرضوانیسیدمحمدسعید401138054190324

179کاربینیرضوانیسیدمحمدسعید401138054190324



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11152ورزشرضوانیسیدمحمدسعید401138054190324

94روانشناسی عمومیرضوانیسیدمحمدسعید401138054190324

156تاریخ فلسفهرضوانیسیدمحمدسعید401138054190324

109سبکهای سینماییرضوانیسیدمحمدسعید401138054190324

147سلفژرضوی عمادیسیده نیوشا401138054190325

166کاربینیرضوی عمادیسیده نیوشا401138054190325

1989ورزشرضوی عمادیسیده نیوشا401138054190325

63شناخت سینمارضوی عمادیسیده نیوشا401138054190325

67جامعه شناسیرضوی عمادیسیده نیوشا401138054190325

11فرهنگ عامهرضوی عمادیسیده نیوشا401138054190325

25تاریخ نمایش در شرقرضوی عمادیسیده نیوشا401138054190325

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونرضوی عمادیسیده نیوشا401138054190325

2366تاریخ موسیقی ایرانرقیب دوستمرتضی401138054190328

1481هارمونیرقیب دوستمرتضی401138054190328

668کاربینیرقیب دوستمرتضی401138054190328

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانرقیب دوستمرتضی401138054190328

11155ورزشرقیب دوستمرتضی401138054190328

520تئوری موسیقی ایرانرقیب دوستمرتضی401138054190328

5527سرایش و تربیت شنواییرقیب دوستمرتضی401138054190328

5671ساز ایرانیرقیب دوستمرتضی401138054190328

107آشنایی با هنرهای نمایشیرنجبرمحمد401138054190329

69فرهنگ مردمرنجبرمحمد401138054190329

60ادبیات کهن ایران و جهانرنجبرمحمد401138054190329

180کاربینیرنجبرمحمد401138054190329

11153ورزشرنجبرمحمد401138054190329

95روانشناسی عمومیرنجبرمحمد401138054190329

154تاریخ فلسفهرنجبرمحمد401138054190329

113سبکهای سینماییرنجبرمحمد401138054190329

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای روح نیاروشنک401138054170378



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1180بهداشت و سالمت نوازندگیروح نیاروشنک401138054170378

1015کاربینیروح نیاروشنک401138054170378

1185(اکول)1پیانو عمومی روح نیاروشنک401138054170378

1182شناخت ریتمروح نیاروشنک401138054170378

1181تئوری موسیقیروح نیاروشنک401138054170378

1169فارسیروح نیاروشنک401138054170378

1183(ریتم خوانی)1سلفژروح نیاروشنک401138054170378

1200تربیت بدنیروح نیاروشنک401138054170378

556تاریخ عکاسی ایرانروزبهانیستاره401138054190333

2366تاریخ موسیقی ایرانروزبهانیامیر401138054190331

1481هارمونیروزبهانیامیر401138054190331

361سرایش و ترتیب شنواییروزبهانیحامد401138054190332

1111کاربینیروزبهانیحامد401138054190332

1114کاربینیروزبهانیستاره401138054190333

668کاربینیروزبهانیامیر401138054190331

479هماهنگی عمومیروزبهانیحامد401138054190332

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانروزبهانیامیر401138054190331

11089ورزشروزبهانیستاره401138054190333

11155ورزشروزبهانیامیر401138054190331

520تئوری موسیقی ایرانروزبهانیامیر401138054190331

5527سرایش و تربیت شنواییروزبهانیامیر401138054190331

5671ساز ایرانیروزبهانیامیر401138054190331

517تئوری موسیقیروزبهانیحامد401138054190332

578زیبایی شناسیروزبهانیستاره401138054190333

571حقوق عکاسان و قراردادهاروزبهانیستاره401138054190333

5697ساز ایرانیروزبهانیحامد401138054190332

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگروزبهانیستاره401138054190333

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانروزبهانیستاره401138054190333

476سازشناسی ایرانیروزبهانیحامد401138054190332



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5696پیانو عمومیروزبهانیحامد401138054190332

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانروزبهانیحامد401138054190332

636مدیریت رنگ در عکاسیروزبهانیستاره401138054190333

361سرایش و ترتیب شنواییرویتوندمهسا401138054190336

1111کاربینیرویتوندمهسا401138054190336

479هماهنگی عمومیرویتوندمهسا401138054190336

11151ورزشرویتوندمهسا401138054190336

517تئوری موسیقیرویتوندمهسا401138054190336

5697ساز ایرانیرویتوندمهسا401138054190336

476سازشناسی ایرانیرویتوندمهسا401138054190336

5695پیانو عمومیرویتوندمهسا401138054190336

3771آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانرویتوندمهسا401138054190336

51206پیانو عمومیریاضیفاطمه401138054190337

11202ارکستر کالسیکریاضیفاطمه401138054190337

1197ساز کالسیکریاضیفاطمه401138054190337

436تاریخ هنرریاضیفاطمه401138054190337

1204کاربینیریاضیفاطمه401138054190337

2403هارمونیریاضیفاطمه401138054190337

487سرایش و تربیت شنواییریاضیفاطمه401138054190337

2446آواز گروهیریاضیفاطمه401138054190337

293ارتباطات انسانیریحانی دارابیمحدثه401138054170380

308روانشناسی اجتماعیریحانی دارابیمحدثه401138054170380

325هنر و ارتباطاتریحانی دارابیمحدثه401138054170380

304جامعه شناسی فرهنگیریحانی دارابیمحدثه401138054170380

307رسانه شناسیریحانی دارابیمحدثه401138054170380

1168تربیت بدنیریحانی دارابیمحدثه401138054170380

306حقوق فرهنگی و رسانه ایریحانی دارابیمحدثه401138054170380

534کاربینیریحانی دارابیمحدثه401138054170380

26آشنایی با هنرهای نمایشیزارعامیرهاشم401138054190338



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

65فرهنگ مردمزارعامیرهاشم401138054190338

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانزارعمحمدپارسا401138054170383

507کاربرد رایانه در موسیقیزارعمحمدپارسا401138054170383

59ادبیات کهن ایران و جهانزارعامیرهاشم401138054190338

994بهداشت و سالمت نوازندگیزارعساغر401138054170384

179کاربینیزارعامیرهاشم401138054190338

1018کاربینیزارعساغر401138054170384

11152ورزشزارعامیرهاشم401138054190338

94روانشناسی عمومیزارعامیرهاشم401138054190338

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییزارعمحمدپارسا401138054170383

1733ساز کالسیکزارعمحمدپارسا401138054170383

156تاریخ فلسفهزارعامیرهاشم401138054190338

397فیزیک صوتزارعمحمدپارسا401138054170383

1990اندیشه اسالمیزارعساغر401138054170384

993تئوری موسیقیزارعساغر401138054170384

404شناخت موسیقیزارعمحمدپارسا401138054170383

109سبکهای سینماییزارعامیرهاشم401138054190338

991(ریتم خوانی)1سلفژزارعساغر401138054170384

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوزارعساغر401138054170384

190تربیت بدنیزارعساغر401138054170384

1165تربیت بدنیزارعمحمدپارسا401138054170383

779کاربینیزارعمحمدپارسا401138054170383

992تاریخ شنیداری موسیقیزارعساغر401138054170384

1732پیانو عمومیزارعمحمدپارسا401138054170383

1186دانش خانواده و جمعیتزارعیپارسا401138054170388

1019بهداشت و سالمت نوازندگیزارعیبیتا401138054170386

1653ساز ایرانیزارعیپارسا401138054170388

1012کاربینیزارعیبیتا401138054170386

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییزارعیپارسا401138054170388



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1996اندیشه اسالمیزارعیبیتا401138054170386

997تئوری موسیقیزارعیبیتا401138054170386

364مبانی نظری موسیقیزارعیپارسا401138054170388

400مبانی صوت شناسیزارعیپارسا401138054170388

995(ریتم خوانی)1سلفژزارعیبیتا401138054170386

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوزارعیبیتا401138054170386

190تربیت بدنیزارعیبیتا401138054170386

1163تربیت بدنیزارعیپارسا401138054170388

656کاربینیزارعیپارسا401138054170388

470تمبک نوازیزارعیپارسا401138054170388

998تاریخ شنیداری موسیقیزارعیبیتا401138054170386

559تاریخ هنر ایرانزارعی پورایلیا401138054170390

591عکاسی پایهزارعی پورایلیا401138054170390

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیزارعی پورایلیا401138054170390

584طراحی پایهزارعی پورایلیا401138054170390

561تاریخ هنر جهانزارعی پورایلیا401138054170390

1190تربیت بدنیزارعی پورایلیا401138054170390

1130کاربینیزارعی پورایلیا401138054170390

642هندسه مناظر و مرایازارعی پورایلیا401138054170390

560تاریخ هنر ایران و جهانزارعی سفیددشتیغزال401138054170391

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینزارعی سفیددشتیغزال401138054170391

634مبانی هنرهای تجسمیزارعی سفیددشتیغزال401138054170391

605کادربندی در عکاسیزارعی سفیددشتیغزال401138054170391

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورزارعی سفیددشتیغزال401138054170391

1168تربیت بدنیزارعی سفیددشتیغزال401138054170391

597عکاسی سیاه و سفیدزارعی سفیددشتیغزال401138054170391

756کاربینیزارعی سفیددشتیغزال401138054170391

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیزارعی شیرازانیلیلی401138054170392

10081بهداشت و سالمت نوازندگیزارعی شیرازانیلیلی401138054170392



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1140کاربینیزارعی شیرازانیلیلی401138054170392

1032(اکول)1پیانو عمومی زارعی شیرازانیلیلی401138054170392

11014اندیشه اسالمیزارعی شیرازانیلیلی401138054170392

1013تئوری موسیقیزارعی شیرازانیلیلی401138054170392

1011فارسیزارعی شیرازانیلیلی401138054170392

1010(ریتم خوانی)1سلفژزارعی شیرازانیلیلی401138054170392

1168تربیت بدنیزارعی شیرازانیلیلی401138054170392

284گریم در ادوار مختلف تاریخزالی زادهمبینا401138054190340

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریزالی زادهمبینا401138054190340

277کارگاه گریم عروسکیزالی زادهمبینا401138054190340

264جامعه شناسی هنرزالی زادهمبینا401138054190340

803تاریخ تحلیلی صدر اسالمزالی زادهمبینا401138054190340

263تحلیل تیپ و شخصیتزالی زادهمبینا401138054190340

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغزاهدیزهرا401138054190341

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندزاهدیزهرا401138054190341

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمزاهدیزهرا401138054190341

159کاربینیزاهدیزهرا401138054190341

135اصول تدوینزاهدیزهرا401138054190341

49سینمای مستند ایرانزاهدیزهرا401138054190341

41سبکهای سینماییزاهدیزهرا401138054190341

56نقد و تحلیل فیلمزاهدیزهرا401138054190341

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانزبردستعاطفه401138054170394

771کاربرد رایانه در موسیقیزبردستعاطفه401138054170394

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییزبردستعاطفه401138054170394

1776ساز کالسیکزبردستعاطفه401138054170394

772فیزیک صوتزبردستعاطفه401138054170394

770شناخت موسیقیزبردستعاطفه401138054170394

1166تربیت بدنیزبردستعاطفه401138054170394

1136کاربینیزبردستعاطفه401138054170394



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1775پیانو عمومیزبردستعاطفه401138054170394

51196پیانو عمومیزرابیانملیکا401138054190344

11202ارکستر کالسیکزرابیانملیکا401138054190344

1197ساز کالسیکزرابیانملیکا401138054190344

436تاریخ هنرزرابیانملیکا401138054190344

1123کاربینیزرابیانملیکا401138054190344

2403هارمونیزرابیانملیکا401138054190344

487سرایش و تربیت شنواییزرابیانملیکا401138054190344

1188ورزشزرابیانملیکا401138054190344

2446آواز گروهیزرابیانملیکا401138054190344

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیزرگرمهرسا401138054170396

10081بهداشت و سالمت نوازندگیزرگرمهرسا401138054170396

1050کاربینیزرگرمهرسا401138054170396

1030(اکول)1پیانو عمومی زرگرمهرسا401138054170396

1013تئوری موسیقیزرگرمهرسا401138054170396

811زبان خارجی عمومیزرگرمهرسا401138054170396

1005فارسیزرگرمهرسا401138054170396

1006(ریتم خوانی)1سلفژزرگرمهرسا401138054170396

187تربیت بدنیزرگرمهرسا401138054170396

107آشنایی با هنرهای نمایشیزرین قلمسیدوحید401138054190347

69فرهنگ مردمزرین قلمسیدوحید401138054190347

60ادبیات کهن ایران و جهانزرین قلمسیدوحید401138054190347

180کاربینیزرین قلمسیدوحید401138054190347

11153ورزشزرین قلمسیدوحید401138054190347

95روانشناسی عمومیزرین قلمسیدوحید401138054190347

154تاریخ فلسفهزرین قلمسیدوحید401138054190347

113سبکهای سینماییزرین قلمسیدوحید401138054190347

5919پیانو عمومیزرین کمرفرادنبهامیرعلی401138054190348

1920ارکستر کالسیکزرین کمرفرادنبهامیرعلی401138054190348



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3478هارمونیزرین کمرفرادنبهامیرعلی401138054190348

381تاریخ هنرزرین کمرفرادنبهامیرعلی401138054190348

559تاریخ هنر ایرانزرین کمرفرادنبهکیمیا401138054170398

1120کاربینیزرین کمرفرادنبهامیرعلی401138054190348

11155ورزشزرین کمرفرادنبهامیرعلی401138054190348

5485سرایش و تربیت شنواییزرین کمرفرادنبهامیرعلی401138054190348

591عکاسی پایهزرین کمرفرادنبهکیمیا401138054170398

2402آواز گروهیزرین کمرفرادنبهامیرعلی401138054190348

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیزرین کمرفرادنبهکیمیا401138054170398

5918ساز کالسیکزرین کمرفرادنبهامیرعلی401138054190348

584طراحی پایهزرین کمرفرادنبهکیمیا401138054170398

561تاریخ هنر جهانزرین کمرفرادنبهکیمیا401138054170398

1130کاربینیزرین کمرفرادنبهکیمیا401138054170398

642هندسه مناظر و مرایازرین کمرفرادنبهکیمیا401138054170398

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهزعفری رحقیمریم401138054170399

258اصول آراستگی در اسالمزعفری رحقیمریم401138054170399

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمزعفری رحقیمریم401138054170399

1288مبانی گریمزعفری رحقیمریم401138054170399

1723اندیشه اسالمیزعفری رحقیمریم401138054170399

272عوامل موثر بر گریمزعفری رحقیمریم401138054170399

1134کاربینیزعفری رحقیمریم401138054170399

1172مبانی روانشناسیزعفری رحقیمریم401138054170399

2366تاریخ موسیقی ایرانزمانیرضا401138054190349

1481هارمونیزمانیرضا401138054190349

668کاربینیزمانیرضا401138054190349

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانزمانیرضا401138054190349

11155ورزشزمانیرضا401138054190349

520تئوری موسیقی ایرانزمانیرضا401138054190349

5527سرایش و تربیت شنواییزمانیرضا401138054190349



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5671ساز ایرانیزمانیرضا401138054190349

261پتینه و کالژزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

267زینت و زیبایی در اسالمزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

1125کاربینیزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

292نرم افزارهای کاربردیزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

264جامعه شناسی هنرزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

266زیبایی شناسیزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

265روانشناسی شخصیت و گریمزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

291مراقبت از پوست و موزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

139تاریخ سینمای مستندایرانزنجانیامیراردالن401138054170402

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدازنجانیامیراردالن401138054170402

17اصول صدابرداریزنجانیامیراردالن401138054170402

1211کارگردانی فیلم مستندزنجانیامیراردالن401138054170402

1171اندیشه اسالمیزنجانیامیراردالن401138054170402

124آشنایی با دوربین های تصویربرداریزنجانیامیراردالن401138054170402

104نورپردازیزنجانیامیراردالن401138054170402

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغزیدآبادیمحمدحسین401138054190353

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندزیدآبادیمحمدحسین401138054190353

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمزیدآبادیمحمدحسین401138054190353

159کاربینیزیدآبادیمحمدحسین401138054190353

135اصول تدوینزیدآبادیمحمدحسین401138054190353

49سینمای مستند ایرانزیدآبادیمحمدحسین401138054190353

41سبکهای سینماییزیدآبادیمحمدحسین401138054190353

56نقد و تحلیل فیلمزیدآبادیمحمدحسین401138054190353

127تاریخ هنر ایران و جهانزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

58روانشناسی شخصیتزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

1720اندیشه اسالمیزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

128مبانی بازیگریزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

183تربیت بدنیزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

24بدن و حرکتزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

70خاستگاه آیین و درامزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

193کاربینیزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

107آشنایی با هنرهای نمایشیساجدسیدمیالد401138054190354

69فرهنگ مردمساجدسیدمیالد401138054190354

60ادبیات کهن ایران و جهانساجدسیدمیالد401138054190354

179کاربینیساجدسیدمیالد401138054190354

11153ورزشساجدسیدمیالد401138054190354

95روانشناسی عمومیساجدسیدمیالد401138054190354

154تاریخ فلسفهساجدسیدمیالد401138054190354

113سبکهای سینماییساجدسیدمیالد401138054190354

681کاربینیساداتسیده فاطمه401138054170113

680مشتری مداریساداتسیده فاطمه401138054170113

677اصول حسابداریساداتسیده فاطمه401138054170113

678اصول علم اقتصادساداتسیده فاطمه401138054170113

679کسب و کار از دیدگاه اسالمساداتسیده فاطمه401138054170113

676آمارساداتسیده فاطمه401138054170113

675مبانی سازمان و مدیریتساداتسیده فاطمه401138054170113

293ارتباطات انسانیسادات موسویسیده ملیکا401138054170406

308روانشناسی اجتماعیسادات موسویسیده ملیکا401138054170406

325هنر و ارتباطاتسادات موسویسیده ملیکا401138054170406

304جامعه شناسی فرهنگیسادات موسویسیده ملیکا401138054170406

307رسانه شناسیسادات موسویسیده ملیکا401138054170406

1168تربیت بدنیسادات موسویسیده ملیکا401138054170406

306حقوق فرهنگی و رسانه ایسادات موسویسیده ملیکا401138054170406

533کاربینیسادات موسویسیده ملیکا401138054170406

1060مبانی تدوینسادهسیدعلی401138054170407

1062مبانی تصویربرداریسادهسیدعلی401138054170407

1061مبانی فیلم نامه نویسیسادهسیدعلی401138054170407



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1059تاریخ سینمای ایران و جهانسادهسیدعلی401138054170407

1058شناخت عوامل تولیدسادهسیدعلی401138054170407

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدسادهسیدعلی401138054170407

184تربیت بدنیسادهسیدعلی401138054170407

170کاربینیسادهسیدعلی401138054170407

107آشنایی با هنرهای نمایشیساعدیابراهیم401138054190356

69فرهنگ مردمساعدیابراهیم401138054190356

60ادبیات کهن ایران و جهانساعدیابراهیم401138054190356

180کاربینیساعدیابراهیم401138054190356

11153ورزشساعدیابراهیم401138054190356

95روانشناسی عمومیساعدیابراهیم401138054190356

154تاریخ فلسفهساعدیابراهیم401138054190356

113سبکهای سینماییساعدیابراهیم401138054190356

1019بهداشت و سالمت نوازندگیساالرینیکسا401138054170409

1145کاربینیساالرینیکسا401138054170409

1996اندیشه اسالمیساالرینیکسا401138054170409

997تئوری موسیقیساالرینیکسا401138054170409

995(ریتم خوانی)1سلفژساالرینیکسا401138054170409

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوساالرینیکسا401138054170409

1167تربیت بدنیساالرینیکسا401138054170409

998تاریخ شنیداری موسیقیساالرینیکسا401138054170409

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیساالری تجدانومحمدسعید401138054170410

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی ساالری تجدانومحمدسعید401138054170410

1141کاربینیساالری تجدانومحمدسعید401138054170410

1192(1)ساز ساالری تجدانومحمدسعید401138054170410

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی ساالری تجدانومحمدسعید401138054170410

1020تئوری موسیقیساالری تجدانومحمدسعید401138054170410

1021آناتومی حنجرهساالری تجدانومحمدسعید401138054170410

1190تربیت بدنیساالری تجدانومحمدسعید401138054170410



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای سامعیمرجان401138054170411

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای سامعیمعصومه401138054170412

1180بهداشت و سالمت نوازندگیسامعیمرجان401138054170411

1180بهداشت و سالمت نوازندگیسامعیمعصومه401138054170412

1147کاربینیسامعیمرجان401138054170411

1147کاربینیسامعیمعصومه401138054170412

1034(اکول)1پیانو عمومی سامعیمرجان401138054170411

1034(اکول)1پیانو عمومی سامعیمعصومه401138054170412

1003شناخت ریتمسامعیمرجان401138054170411

1003شناخت ریتمسامعیمعصومه401138054170412

1002تئوری موسیقیسامعیمرجان401138054170411

1002تئوری موسیقیسامعیمعصومه401138054170412

1016فارسیسامعیمرجان401138054170411

1016فارسیسامعیمعصومه401138054170412

1000(ریتم خوانی)1سلفژسامعیمعصومه401138054170412

1000(ریتم خوانی)1سلفژسامعیمرجان401138054170411

190تربیت بدنیسامعیمرجان401138054170411

190تربیت بدنیسامعیمعصومه401138054170412

1187دانش خانواده و جمعیتسبزیمعصومه401138054170413

1653ساز ایرانیسبزیمعصومه401138054170413

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییسبزیمعصومه401138054170413

364مبانی نظری موسیقیسبزیمعصومه401138054170413

400مبانی صوت شناسیسبزیمعصومه401138054170413

1166تربیت بدنیسبزیمعصومه401138054170413

669کاربینیسبزیمعصومه401138054170413

470تمبک نوازیسبزیمعصومه401138054170413

1186دانش خانواده و جمعیتستاررهام401138054170416

1653ساز ایرانیستاررهام401138054170416

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییستاررهام401138054170416



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

364مبانی نظری موسیقیستاررهام401138054170416

400مبانی صوت شناسیستاررهام401138054170416

1163تربیت بدنیستاررهام401138054170416

656کاربینیستاررهام401138054170416

470تمبک نوازیستاررهام401138054170416

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای ستاریانعماد401138054170417

1180بهداشت و سالمت نوازندگیستاریانعماد401138054170417

1017کاربینیستاریانعماد401138054170417

1034(اکول)1پیانو عمومی ستاریانعماد401138054170417

1003شناخت ریتمستاریانعماد401138054170417

1002تئوری موسیقیستاریانعماد401138054170417

1016فارسیستاریانعماد401138054170417

1000(ریتم خوانی)1سلفژستاریانعماد401138054170417

1198تربیت بدنیستاریانعماد401138054170417

326هنر و رسانهسجدهصغری401138054190358

295ارتباطات سیاسیسجدهصغری401138054190358

539کاربینیسجدهصغری401138054190358

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرسجدهصغری401138054190358

11149ورزشسجدهصغری401138054190358

324نظریه های ارتباط جمعیسجدهصغری401138054190358

317فناوری نوین ارتباطیسجدهصغری401138054190358

312سواد هنریسجدهصغری401138054190358

1077روانشناسی اجتماعیسراجی فردینسمیرا401138054190360

1076روانشناسی عمومیسراجی فردینسمیرا401138054190360

1104کاربینیسراجی فردینسمیرا401138054190360

11089ورزشسراجی فردینسمیرا401138054190360

1070رفتار سازمانیسراجی فردینسمیرا401138054190360

1078روانشناسی تربیتیسراجی فردینسمیرا401138054190360

1072های کوچینگنظریهسراجی فردینسمیرا401138054190360



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1071نظریه های نوین یادگیریسراجی فردینسمیرا401138054190360

1075اخالق حرفه ای در کوچینگسراجی فردینسمیرا401138054190360

1074روش تحقیقسراجی فردینسمیرا401138054190360

1073روانشناسی مثبت گراسراجی فردینسمیرا401138054190360

146سلفژسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

169کاربینیسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

1989ورزشسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

110شناخت سینماسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

68جامعه شناسیسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

12فرهنگ عامهسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

27تاریخ نمایش در شرقسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

220بیان شفاهیسرمعلی پورگیریروژینا401138054190362

238کاربینیسرمعلی پورگیریروژینا401138054190362

11149ورزشسرمعلی پورگیریروژینا401138054190362

257انقالب اسالمی ایرانسرمعلی پورگیریروژینا401138054190362

205متون ادبیسرمعلی پورگیریروژینا401138054190362

216اصول و مبانی ترجمهسرمعلی پورگیریروژینا401138054190362

249زبان شناسیسرمعلی پورگیریروژینا401138054190362

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهسرمعلی پورگیریروژینا401138054190362

1186دانش خانواده و جمعیتسرومیلیامیرعلی401138054170420

1654ساز ایرانیسرومیلیامیرعلی401138054170420

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییسرومیلیامیرعلی401138054170420

450مبانی نظری موسیقیسرومیلیامیرعلی401138054170420

399مبانی صوت شناسیسرومیلیامیرعلی401138054170420

1163تربیت بدنیسرومیلیامیرعلی401138054170420

655کاربینیسرومیلیامیرعلی401138054170420

419تمبک نوازیسرومیلیامیرعلی401138054170420

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای سعادتمحمدرضا401138054170422



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1180بهداشت و سالمت نوازندگیسعادتمحمدرضا401138054170422

1017کاربینیسعادتمحمدرضا401138054170422

1034(اکول)1پیانو عمومی سعادتمحمدرضا401138054170422

1003شناخت ریتمسعادتمحمدرضا401138054170422

1002تئوری موسیقیسعادتمحمدرضا401138054170422

1016فارسیسعادتمحمدرضا401138054170422

1000(ریتم خوانی)1سلفژسعادتمحمدرضا401138054170422

1198تربیت بدنیسعادتمحمدرضا401138054170422

994بهداشت و سالمت نوازندگیسعادتیبیتا401138054170423

1018کاربینیسعادتیبیتا401138054170423

1990اندیشه اسالمیسعادتیبیتا401138054170423

993تئوری موسیقیسعادتیبیتا401138054170423

991(ریتم خوانی)1سلفژسعادتیبیتا401138054170423

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوسعادتیبیتا401138054170423

190تربیت بدنیسعادتیبیتا401138054170423

992تاریخ شنیداری موسیقیسعادتیبیتا401138054170423

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای سعادتی کیاسحر401138054170425

10081بهداشت و سالمت نوازندگیسعادتی کیاسحر401138054170425

1015کاربینیسعادتی کیاسحر401138054170425

1034(اکول)1پیانو عمومی سعادتی کیاسحر401138054170425

1182شناخت ریتمسعادتی کیاسحر401138054170425

1181تئوری موسیقیسعادتی کیاسحر401138054170425

1183(ریتم خوانی)1سلفژسعادتی کیاسحر401138054170425

1019بهداشت و سالمت نوازندگیسعیدکیانا401138054170426

1144کاربینیسعیدکیانا401138054170426

997تئوری موسیقیسعیدکیانا401138054170426

995(ریتم خوانی)1سلفژسعیدکیانا401138054170426

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوسعیدکیانا401138054170426

187تربیت بدنیسعیدکیانا401138054170426



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

998تاریخ شنیداری موسیقیسعیدکیانا401138054170426

5919پیانو عمومیسعیدیفاطمه401138054190363

107آشنایی با هنرهای نمایشیسعیدیمیالد401138054190365

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای سعیدیمهساسادات401138054170427

69فرهنگ مردمسعیدیمیالد401138054190365

11195ارکستر کالسیکسعیدیفاطمه401138054190363

1187دانش خانواده و جمعیتسعیدیستایش401138054170429

3478هارمونیسعیدیفاطمه401138054190363

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانسعیدیامیرسام401138054170430

507کاربرد رایانه در موسیقیسعیدیامیرسام401138054170430

381تاریخ هنرسعیدیفاطمه401138054190363

60ادبیات کهن ایران و جهانسعیدیمیالد401138054190365

1180بهداشت و سالمت نوازندگیسعیدیمهساسادات401138054170427

1654ساز ایرانیسعیدیهانیه السادات401138054170428

1653ساز ایرانیسعیدیستایش401138054170429

146سلفژسعیدیریحانه401138054190364

179کاربینیسعیدیمیالد401138054190365

169کاربینیسعیدیریحانه401138054190364

1121کاربینیسعیدیفاطمه401138054190363

1147کاربینیسعیدیمهساسادات401138054170427

11154ورزشسعیدیمیالد401138054190365

1989ورزشسعیدیریحانه401138054190364

1979ورزشسعیدیفاطمه401138054190363

5485سرایش و تربیت شنواییسعیدیفاطمه401138054190363

1185(اکول)1پیانو عمومی سعیدیمهساسادات401138054170427

95روانشناسی عمومیسعیدیمیالد401138054190365

1182شناخت ریتمسعیدیمهساسادات401138054170427

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییسعیدیهانیه السادات401138054170428

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییسعیدیامیرسام401138054170430



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییسعیدیستایش401138054170429

110شناخت سینماسعیدیریحانه401138054190364

2402آواز گروهیسعیدیفاطمه401138054190363

1733ساز کالسیکسعیدیامیرسام401138054170430

154تاریخ فلسفهسعیدیمیالد401138054190365

5918ساز کالسیکسعیدیفاطمه401138054190363

397فیزیک صوتسعیدیامیرسام401138054170430

68جامعه شناسیسعیدیریحانه401138054190364

1181تئوری موسیقیسعیدیمهساسادات401138054170427

810زبان خارجی عمومیسعیدیهانیه السادات401138054170428

404شناخت موسیقیسعیدیامیرسام401138054170430

450مبانی نظری موسیقیسعیدیهانیه السادات401138054170428

364مبانی نظری موسیقیسعیدیستایش401138054170429

113سبکهای سینماییسعیدیمیالد401138054190365

1011فارسیسعیدیمهساسادات401138054170427

399مبانی صوت شناسیسعیدیهانیه السادات401138054170428

400مبانی صوت شناسیسعیدیستایش401138054170429

12فرهنگ عامهسعیدیریحانه401138054190364

1183(ریتم خوانی)1سلفژسعیدیمهساسادات401138054170427

1166تربیت بدنیسعیدیستایش401138054170429

1167تربیت بدنیسعیدیمهساسادات401138054170427

1165تربیت بدنیسعیدیامیرسام401138054170430

658کاربینیسعیدیهانیه السادات401138054170428

669کاربینیسعیدیستایش401138054170429

779کاربینیسعیدیامیرسام401138054170430

27تاریخ نمایش در شرقسعیدیریحانه401138054190364

470تمبک نوازیسعیدیستایش401138054170429

419تمبک نوازیسعیدیهانیه السادات401138054170428

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونسعیدیریحانه401138054190364



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1732پیانو عمومیسعیدیامیرسام401138054170430

994بهداشت و سالمت نوازندگیسفرکارفرزام401138054170432

1144کاربینیسفرکارفرزام401138054170432

1996اندیشه اسالمیسفرکارفرزام401138054170432

997تئوری موسیقیسفرکارفرزام401138054170432

995(ریتم خوانی)1سلفژسفرکارفرزام401138054170432

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوسفرکارفرزام401138054170432

1190تربیت بدنیسفرکارفرزام401138054170432

998تاریخ شنیداری موسیقیسفرکارفرزام401138054170432

1019بهداشت و سالمت نوازندگیسفیداریفائزه سادات401138054170433

1144کاربینیسفیداریفائزه سادات401138054170433

1996اندیشه اسالمیسفیداریفائزه سادات401138054170433

997تئوری موسیقیسفیداریفائزه سادات401138054170433

995(ریتم خوانی)1سلفژسفیداریفائزه سادات401138054170433

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوسفیداریفائزه سادات401138054170433

187تربیت بدنیسفیداریفائزه سادات401138054170433

998تاریخ شنیداری موسیقیسفیداریفائزه سادات401138054170433

1187دانش خانواده و جمعیتسالطینپروانه401138054170434

1653ساز ایرانیسالطینپروانه401138054170434

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییسالطینپروانه401138054170434

364مبانی نظری موسیقیسالطینپروانه401138054170434

400مبانی صوت شناسیسالطینپروانه401138054170434

669کاربینیسالطینپروانه401138054170434

470تمبک نوازیسالطینپروانه401138054170434

1077روانشناسی اجتماعیسلطان زادهحوریه401138054190369

1076روانشناسی عمومیسلطان زادهحوریه401138054190369

1106کاربینیسلطان زادهحوریه401138054190369

1070رفتار سازمانیسلطان زادهحوریه401138054190369

1078روانشناسی تربیتیسلطان زادهحوریه401138054190369



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1072های کوچینگنظریهسلطان زادهحوریه401138054190369

1071نظریه های نوین یادگیریسلطان زادهحوریه401138054190369

1075اخالق حرفه ای در کوچینگسلطان زادهحوریه401138054190369

1074روش تحقیقسلطان زادهحوریه401138054190369

1073روانشناسی مثبت گراسلطان زادهحوریه401138054190369

220بیان شفاهیسلطان محمدیامیرکامیار401138054190367

237کاربینیسلطان محمدیامیرکامیار401138054190367

11154ورزشسلطان محمدیامیرکامیار401138054190367

257انقالب اسالمی ایرانسلطان محمدیامیرکامیار401138054190367

205متون ادبیسلطان محمدیامیرکامیار401138054190367

216اصول و مبانی ترجمهسلطان محمدیامیرکامیار401138054190367

249زبان شناسیسلطان محمدیامیرکامیار401138054190367

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهسلطان محمدیامیرکامیار401138054190367

975روانشناسی اجتماعیسلطانخواهنسیم401138054190368

974روانشناسی عمومیسلطانخواهنسیم401138054190368

1079کاربینیسلطانخواهنسیم401138054190368

973رفتار سازمانیسلطانخواهنسیم401138054190368

978روانشناسی تربیتیسلطانخواهنسیم401138054190368

977های کوچینگنظریهسلطانخواهنسیم401138054190368

970نظریه های نوین یادگیریسلطانخواهنسیم401138054190368

976اخالق حرفه ای در کوچینگسلطانخواهنسیم401138054190368

972روش تحقیقسلطانخواهنسیم401138054190368

971روانشناسی مثبت گراسلطانخواهنسیم401138054190368

557تاریخ عکاسی ایرانسلطانیدانیال401138054190370

1113کاربینیسلطانیدانیال401138054190370

11152ورزشسلطانیدانیال401138054190370

579زیبایی شناسیسلطانیدانیال401138054190370

572حقوق عکاسان و قراردادهاسلطانیدانیال401138054190370

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگسلطانیدانیال401138054190370



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانسلطانیدانیال401138054190370

736مدیریت رنگ در عکاسیسلطانیدانیال401138054190370

51196پیانو عمومیسلطانی گرمیآریا401138054190372

11195ارکستر کالسیکسلطانی گرمیآریا401138054190372

3426هارمونیسلطانی گرمیآریا401138054190372

531تاریخ هنرسلطانی گرمیآریا401138054190372

1123کاربینیسلطانی گرمیآریا401138054190372

11155ورزشسلطانی گرمیآریا401138054190372

5484سرایش و تربیت شنواییسلطانی گرمیآریا401138054190372

2496آواز گروهیسلطانی گرمیآریا401138054190372

5917ساز کالسیکسلطانی گرمیآریا401138054190372

147سلفژسلطانی همپارقیه401138054190373

166کاربینیسلطانی همپارقیه401138054190373

1989ورزشسلطانی همپارقیه401138054190373

63شناخت سینماسلطانی همپارقیه401138054190373

67جامعه شناسیسلطانی همپارقیه401138054190373

11فرهنگ عامهسلطانی همپارقیه401138054190373

25تاریخ نمایش در شرقسلطانی همپارقیه401138054190373

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونسلطانی همپارقیه401138054190373

147سلفژسلیمان فالحمبینا401138054190374

166کاربینیسلیمان فالحمبینا401138054190374

11089ورزشسلیمان فالحمبینا401138054190374

63شناخت سینماسلیمان فالحمبینا401138054190374

67جامعه شناسیسلیمان فالحمبینا401138054190374

11فرهنگ عامهسلیمان فالحمبینا401138054190374

25تاریخ نمایش در شرقسلیمان فالحمبینا401138054190374

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونسلیمان فالحمبینا401138054190374

62دیدن و تحلیل فیلمسلیمانیداوود401138054190375

73سنتی-کارگاه نمایش های آئینیسلیمانیداوود401138054190375



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

994بهداشت و سالمت نوازندگیسلیمانیغزل401138054170436

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریسلیمانیداوود401138054190375

146سلفژسلیمانیداوود401138054190375

1111کاربینیسلیمانیکامیاب401138054190376

1018کاربینیسلیمانیغزل401138054170436

11152ورزشسلیمانیکامیاب401138054190376

893انقالب اسالمی ایرانسلیمانیکامیاب401138054190376

823انقالب اسالمی ایرانسلیمانیداوود401138054190375

5367سرایش و تربیت شنواییسلیمانیکامیاب401138054190376

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایسلیمانیداوود401138054190375

1990اندیشه اسالمیسلیمانیغزل401138054170436

3351هماهنگی عمومیسلیمانیکامیاب401138054190376

993تئوری موسیقیسلیمانیغزل401138054170436

12فرهنگ عامهسلیمانیداوود401138054190375

5698ساز ایرانیسلیمانیکامیاب401138054190376

991(ریتم خوانی)1سلفژسلیمانیغزل401138054170436

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوسلیمانیغزل401138054170436

475سازشناسی ایرانیسلیمانیکامیاب401138054190376

5695پیانو عمومیسلیمانیکامیاب401138054190376

190تربیت بدنیسلیمانیغزل401138054170436

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانسلیمانیکامیاب401138054190376

992تاریخ شنیداری موسیقیسلیمانیغزل401138054170436

126تاریخ هنر ایران و جهانسلیمانی فرحسین401138054170437

57روانشناسی شخصیتسلیمانی فرحسین401138054170437

1721اندیشه اسالمیسلیمانی فرحسین401138054170437

42مبانی بازیگریسلیمانی فرحسین401138054170437

183تربیت بدنیسلیمانی فرحسین401138054170437

20بدن و حرکتسلیمانی فرحسین401138054170437

155خاستگاه آیین و درامسلیمانی فرحسین401138054170437



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

191کاربینیسلیمانی فرحسین401138054170437

975روانشناسی اجتماعیسلیمیفرزانه401138054190377

1019بهداشت و سالمت نوازندگیسلیمیدرسا401138054170438

974روانشناسی عمومیسلیمیفرزانه401138054190377

1101کاربینیسلیمیفرزانه401138054190377

1144کاربینیسلیمیدرسا401138054170438

973رفتار سازمانیسلیمیفرزانه401138054190377

978روانشناسی تربیتیسلیمیفرزانه401138054190377

977های کوچینگنظریهسلیمیفرزانه401138054190377

997تئوری موسیقیسلیمیدرسا401138054170438

970نظریه های نوین یادگیریسلیمیفرزانه401138054190377

995(ریتم خوانی)1سلفژسلیمیدرسا401138054170438

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوسلیمیدرسا401138054170438

187تربیت بدنیسلیمیدرسا401138054170438

976اخالق حرفه ای در کوچینگسلیمیفرزانه401138054190377

972روش تحقیقسلیمیفرزانه401138054190377

998تاریخ شنیداری موسیقیسلیمیدرسا401138054170438

971روانشناسی مثبت گراسلیمیفرزانه401138054190377

220بیان شفاهیسوریمحمدعرفان401138054190378

238کاربینیسوریمحمدعرفان401138054190378

11154ورزشسوریمحمدعرفان401138054190378

257انقالب اسالمی ایرانسوریمحمدعرفان401138054190378

205متون ادبیسوریمحمدعرفان401138054190378

216اصول و مبانی ترجمهسوریمحمدعرفان401138054190378

249زبان شناسیسوریمحمدعرفان401138054190378

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهسوریمحمدعرفان401138054190378

557تاریخ عکاسی ایرانسیاوشآناهیتا401138054190380

1113کاربینیسیاوشآناهیتا401138054190380

579زیبایی شناسیسیاوشآناهیتا401138054190380



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

572حقوق عکاسان و قراردادهاسیاوشآناهیتا401138054190380

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگسیاوشآناهیتا401138054190380

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانسیاوشآناهیتا401138054190380

736مدیریت رنگ در عکاسیسیاوشآناهیتا401138054190380

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهسیجانیزهرا401138054170439

258اصول آراستگی در اسالمسیجانیزهرا401138054170439

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمسیجانیزهرا401138054170439

1288مبانی گریمسیجانیزهرا401138054170439

1723اندیشه اسالمیسیجانیزهرا401138054170439

272عوامل موثر بر گریمسیجانیزهرا401138054170439

1134کاربینیسیجانیزهرا401138054170439

1172مبانی روانشناسیسیجانیزهرا401138054170439

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای سیداصغریسمیرا401138054170440

1180بهداشت و سالمت نوازندگیسیداصغریسمیرا401138054170440

1015کاربینیسیداصغریسمیرا401138054170440

1034(اکول)1پیانو عمومی سیداصغریسمیرا401138054170440

1182شناخت ریتمسیداصغریسمیرا401138054170440

1181تئوری موسیقیسیداصغریسمیرا401138054170440

1183(ریتم خوانی)1سلفژسیداصغریسمیرا401138054170440

557تاریخ عکاسی ایرانسیدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

1115کاربینیسیدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

1989ورزشسیدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

579زیبایی شناسیسیدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

572حقوق عکاسان و قراردادهاسیدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگسیدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانسیدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

736مدیریت رنگ در عکاسیسیدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

127تاریخ هنر ایران و جهانسیدصدریامیرعرشیا401138054170442

58روانشناسی شخصیتسیدصدریامیرعرشیا401138054170442



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1720اندیشه اسالمیسیدصدریامیرعرشیا401138054170442

128مبانی بازیگریسیدصدریامیرعرشیا401138054170442

183تربیت بدنیسیدصدریامیرعرشیا401138054170442

24بدن و حرکتسیدصدریامیرعرشیا401138054170442

70خاستگاه آیین و درامسیدصدریامیرعرشیا401138054170442

193کاربینیسیدصدریامیرعرشیا401138054170442

1077روانشناسی اجتماعیسیدعلیخانیسیده مریم401138054190382

1076روانشناسی عمومیسیدعلیخانیسیده مریم401138054190382

1104کاربینیسیدعلیخانیسیده مریم401138054190382

1070رفتار سازمانیسیدعلیخانیسیده مریم401138054190382

1078روانشناسی تربیتیسیدعلیخانیسیده مریم401138054190382

1072های کوچینگنظریهسیدعلیخانیسیده مریم401138054190382

1071نظریه های نوین یادگیریسیدعلیخانیسیده مریم401138054190382

1075اخالق حرفه ای در کوچینگسیدعلیخانیسیده مریم401138054190382

1074روش تحقیقسیدعلیخانیسیده مریم401138054190382

1073روانشناسی مثبت گراسیدعلیخانیسیده مریم401138054190382

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیسیدکشمیریسالومه401138054190383

523کاربینیسیدکشمیریسالومه401138054190383

469تنبک نوازیسیدکشمیریسالومه401138054190383

547(4)آواز ایرانی سیدکشمیریسالومه401138054190383

1201مبانی موسیقیسیدکشمیریسالومه401138054190383

409شعر و موسیقیسیدکشمیریسالومه401138054190383

786تفسیر موضوعی قرآنسیدکشمیریسالومه401138054190383

443(ملودی، گام خوانی)تربیت شنوایی سیدکشمیریسالومه401138054190383

380حکمت موسیقی اسالمی سیدکشمیریسالومه401138054190383

1186دانش خانواده و جمعیتسیدی گلنشینیسیدعلیرضا401138054170443

1653ساز ایرانیسیدی گلنشینیسیدعلیرضا401138054170443

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییسیدی گلنشینیسیدعلیرضا401138054170443

364مبانی نظری موسیقیسیدی گلنشینیسیدعلیرضا401138054170443



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

400مبانی صوت شناسیسیدی گلنشینیسیدعلیرضا401138054170443

1163تربیت بدنیسیدی گلنشینیسیدعلیرضا401138054170443

656کاربینیسیدی گلنشینیسیدعلیرضا401138054170443

470تمبک نوازیسیدی گلنشینیسیدعلیرضا401138054170443

560تاریخ هنر ایران و جهانسیف ربیعینیکان401138054170445

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینسیف ربیعینیکان401138054170445

634مبانی هنرهای تجسمیسیف ربیعینیکان401138054170445

605کادربندی در عکاسیسیف ربیعینیکان401138054170445

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورسیف ربیعینیکان401138054170445

1165تربیت بدنیسیف ربیعینیکان401138054170445

597عکاسی سیاه و سفیدسیف ربیعینیکان401138054170445

756کاربینیسیف ربیعینیکان401138054170445

293ارتباطات انسانیسیفیمحمد401138054170446

308روانشناسی اجتماعیسیفیمحمد401138054170446

325هنر و ارتباطاتسیفیمحمد401138054170446

304جامعه شناسی فرهنگیسیفیمحمد401138054170446

307رسانه شناسیسیفیمحمد401138054170446

306حقوق فرهنگی و رسانه ایسیفیمحمد401138054170446

534کاربینیسیفیمحمد401138054170446

361سرایش و ترتیب شنواییسیم برامیرحسین401138054190384

693کاربینیسیم برامیرحسین401138054190384

479هماهنگی عمومیسیم برامیرحسین401138054190384

11153ورزشسیم برامیرحسین401138054190384

517تئوری موسیقیسیم برامیرحسین401138054190384

5697ساز ایرانیسیم برامیرحسین401138054190384

476سازشناسی ایرانیسیم برامیرحسین401138054190384

5696پیانو عمومیسیم برامیرحسین401138054190384

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانسیم برامیرحسین401138054190384

1077روانشناسی اجتماعیسینائیلیال401138054190385



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1076روانشناسی عمومیسینائیلیال401138054190385

1101کاربینیسینائیلیال401138054190385

11089ورزشسینائیلیال401138054190385

1070رفتار سازمانیسینائیلیال401138054190385

1078روانشناسی تربیتیسینائیلیال401138054190385

1072های کوچینگنظریهسینائیلیال401138054190385

1071نظریه های نوین یادگیریسینائیلیال401138054190385

1075اخالق حرفه ای در کوچینگسینائیلیال401138054190385

1074روش تحقیقسینائیلیال401138054190385

1073روانشناسی مثبت گراسینائیلیال401138054190385

220بیان شفاهیشالیزهرا401138054190387

238کاربینیشالیزهرا401138054190387

11149ورزششالیزهرا401138054190387

257انقالب اسالمی ایرانشالیزهرا401138054190387

205متون ادبیشالیزهرا401138054190387

216اصول و مبانی ترجمهشالیزهرا401138054190387

249زبان شناسیشالیزهرا401138054190387

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهشالیزهرا401138054190387

740مبانی رنگشامرادیاننیلوفر401138054170449

361سرایش و ترتیب شنواییشامرادیانشقایق401138054190388

693کاربینیشامرادیانشقایق401138054190388

738طراحی لباس روی اندامشامرادیاننیلوفر401138054170449

479هماهنگی عمومیشامرادیانشقایق401138054190388

11089ورزششامرادیانشقایق401138054190388

739آناتومیشامرادیاننیلوفر401138054170449

517تئوری موسیقیشامرادیانشقایق401138054190388

741تکنیک های رنگ در طراحی لباسشامرادیاننیلوفر401138054170449

829زبان خارجی عمومیشامرادیاننیلوفر401138054170449

5697ساز ایرانیشامرادیانشقایق401138054190388



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

476سازشناسی ایرانیشامرادیانشقایق401138054190388

5696پیانو عمومیشامرادیانشقایق401138054190388

1168تربیت بدنیشامرادیاننیلوفر401138054170449

751کاربینیشامرادیاننیلوفر401138054170449

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانشامرادیانشقایق401138054190388

737پارچه شناسیشامرادیاننیلوفر401138054170449

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیشاه چراغسیده زینب401138054190390

523کاربینیشاه چراغسیده زینب401138054190390

365(همایون، اصفهان)سرایش موسیقی ایرانیشاه چراغسیده زینب401138054190390

327مبانی موسیقی ایرانیشاه چراغسیده زینب401138054190390

469تنبک نوازیشاه چراغسیده زینب401138054190390

787تاریخ تحلیلی صدر اسالمشاه چراغسیده زینب401138054190390

409شعر و موسیقیشاه چراغسیده زینب401138054190390

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی شاه چراغسیده زینب401138054190390

380حکمت موسیقی اسالمی شاه چراغسیده زینب401138054190390

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهشاه قاسمیسیده صدف401138054170453

258اصول آراستگی در اسالمشاه قاسمیسیده صدف401138054170453

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمشاه قاسمیسیده صدف401138054170453

1288مبانی گریمشاه قاسمیسیده صدف401138054170453

1723اندیشه اسالمیشاه قاسمیسیده صدف401138054170453

272عوامل موثر بر گریمشاه قاسمیسیده صدف401138054170453

1134کاربینیشاه قاسمیسیده صدف401138054170453

1172مبانی روانشناسیشاه قاسمیسیده صدف401138054170453

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای شاه محمدیان ارشادیمهیار401138054170454

10081بهداشت و سالمت نوازندگیشاه محمدیان ارشادیمهیار401138054170454

1017کاربینیشاه محمدیان ارشادیمهیار401138054170454

1185(اکول)1پیانو عمومی شاه محمدیان ارشادیمهیار401138054170454

1003شناخت ریتمشاه محمدیان ارشادیمهیار401138054170454

1002تئوری موسیقیشاه محمدیان ارشادیمهیار401138054170454



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1016فارسیشاه محمدیان ارشادیمهیار401138054170454

1000(ریتم خوانی)1سلفژشاه محمدیان ارشادیمهیار401138054170454

1198تربیت بدنیشاه محمدیان ارشادیمهیار401138054170454

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانشاهرخوندسیدشادمهر401138054170456

771کاربرد رایانه در موسیقیشاهرخوندسیدشادمهر401138054170456

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییشاهرخوندسیدشادمهر401138054170456

1776ساز کالسیکشاهرخوندسیدشادمهر401138054170456

772فیزیک صوتشاهرخوندسیدشادمهر401138054170456

770شناخت موسیقیشاهرخوندسیدشادمهر401138054170456

1164تربیت بدنیشاهرخوندسیدشادمهر401138054170456

1135کاربینیشاهرخوندسیدشادمهر401138054170456

1775پیانو عمومیشاهرخوندسیدشادمهر401138054170456

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانشاهی وندمهدی401138054170458

771کاربرد رایانه در موسیقیشاهی وندمهدی401138054170458

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییشاهی وندمهدی401138054170458

1776ساز کالسیکشاهی وندمهدی401138054170458

772فیزیک صوتشاهی وندمهدی401138054170458

770شناخت موسیقیشاهی وندمهدی401138054170458

1163تربیت بدنیشاهی وندمهدی401138054170458

1135کاربینیشاهی وندمهدی401138054170458

11199پیانو عمومیشاهی وندمهدی401138054170458

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانشجاعیمریم401138054170459

771کاربرد رایانه در موسیقیشجاعیمریم401138054170459

694کاربینیشجاعیماهان401138054190394

11156ورزششجاعیماهان401138054190394

893انقالب اسالمی ایرانشجاعیماهان401138054190394

5367سرایش و تربیت شنواییشجاعیماهان401138054190394

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییشجاعیمریم401138054170459

1776ساز کالسیکشجاعیمریم401138054170459



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

772فیزیک صوتشجاعیمریم401138054170459

3351هماهنگی عمومیشجاعیماهان401138054190394

770شناخت موسیقیشجاعیمریم401138054170459

5698ساز ایرانیشجاعیماهان401138054190394

475سازشناسی ایرانیشجاعیماهان401138054190394

5695پیانو عمومیشجاعیماهان401138054190394

187تربیت بدنیشجاعیمریم401138054170459

1135کاربینیشجاعیمریم401138054170459

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانشجاعیماهان401138054190394

1775پیانو عمومیشجاعیمریم401138054170459

220بیان شفاهیشرافتی پورمعصومه401138054190395

238کاربینیشرافتی پورمعصومه401138054190395

1188ورزششرافتی پورمعصومه401138054190395

257انقالب اسالمی ایرانشرافتی پورمعصومه401138054190395

205متون ادبیشرافتی پورمعصومه401138054190395

216اصول و مبانی ترجمهشرافتی پورمعصومه401138054190395

249زبان شناسیشرافتی پورمعصومه401138054190395

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهشرافتی پورمعصومه401138054190395

127تاریخ هنر ایران و جهانشربتی گهرازامیرسجاد401138054170461

719اخالق اسالمیشربتی گهرازامیرسجاد401138054170461

58روانشناسی شخصیتشربتی گهرازامیرسجاد401138054170461

128مبانی بازیگریشربتی گهرازامیرسجاد401138054170461

1190تربیت بدنیشربتی گهرازامیرسجاد401138054170461

24بدن و حرکتشربتی گهرازامیرسجاد401138054170461

70خاستگاه آیین و درامشربتی گهرازامیرسجاد401138054170461

191کاربینیشربتی گهرازامیرسجاد401138054170461

1187دانش خانواده و جمعیتشرفینسترن401138054170462

1653ساز ایرانیشرفینسترن401138054170462

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییشرفینسترن401138054170462



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

364مبانی نظری موسیقیشرفینسترن401138054170462

400مبانی صوت شناسیشرفینسترن401138054170462

1166تربیت بدنیشرفینسترن401138054170462

669کاربینیشرفینسترن401138054170462

470تمبک نوازیشرفینسترن401138054170462

51196پیانو عمومیشریفیغزل401138054190397

1920ارکستر کالسیکشریفیغزل401138054190397

3426هارمونیشریفیغزل401138054190397

531تاریخ هنرشریفیغزل401138054190397

127تاریخ هنر ایران و جهانشریفیابوالفضل401138054170463

1122کاربینیشریفیغزل401138054190397

11149ورزششریفیغزل401138054190397

5484سرایش و تربیت شنواییشریفیغزل401138054190397

2496آواز گروهیشریفیغزل401138054190397

58روانشناسی شخصیتشریفیابوالفضل401138054170463

5917ساز کالسیکشریفیغزل401138054190397

1720اندیشه اسالمیشریفیابوالفضل401138054170463

128مبانی بازیگریشریفیابوالفضل401138054170463

183تربیت بدنیشریفیابوالفضل401138054170463

24بدن و حرکتشریفیابوالفضل401138054170463

70خاستگاه آیین و درامشریفیابوالفضل401138054170463

193کاربینیشریفیابوالفضل401138054170463

361سرایش و ترتیب شنواییشریفی ایردموسیملیکا401138054190399

1111کاربینیشریفی ایردموسیملیکا401138054190399

479هماهنگی عمومیشریفی ایردموسیملیکا401138054190399

517تئوری موسیقیشریفی ایردموسیملیکا401138054190399

5697ساز ایرانیشریفی ایردموسیملیکا401138054190399

476سازشناسی ایرانیشریفی ایردموسیملیکا401138054190399

5696پیانو عمومیشریفی ایردموسیملیکا401138054190399



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3771آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانشریفی ایردموسیملیکا401138054190399

51196پیانو عمومیشریفی آقبالغنیما401138054190398

11195ارکستر کالسیکشریفی آقبالغنیما401138054190398

3426هارمونیشریفی آقبالغنیما401138054190398

531تاریخ هنرشریفی آقبالغنیما401138054190398

1123کاربینیشریفی آقبالغنیما401138054190398

11155ورزششریفی آقبالغنیما401138054190398

5484سرایش و تربیت شنواییشریفی آقبالغنیما401138054190398

2496آواز گروهیشریفی آقبالغنیما401138054190398

5917ساز کالسیکشریفی آقبالغنیما401138054190398

5919پیانو عمومیشعبانیپریا401138054190401

11195ارکستر کالسیکشعبانیپریا401138054190401

3478هارمونیشعبانیپریا401138054190401

381تاریخ هنرشعبانیپریا401138054190401

1121کاربینیشعبانیپریا401138054190401

141مبانی تدوینشعبانیپارسا401138054170466

123مبانی تصویربرداریشعبانیپارسا401138054170466

1979ورزششعبانیپریا401138054190401

5485سرایش و تربیت شنواییشعبانیپریا401138054190401

54مبانی فیلم نامه نویسیشعبانیپارسا401138054170466

2402آواز گروهیشعبانیپریا401138054190401

106تاریخ سینمای ایران و جهانشعبانیپارسا401138054170466

5918ساز کالسیکشعبانیپریا401138054190401

5شناخت عوامل تولیدشعبانیپارسا401138054170466

4مبانی برنامه ریزی و تولیدشعبانیپارسا401138054170466

1190تربیت بدنیشعبانیپارسا401138054170466

177کاربینیشعبانیپارسا401138054170466

107آشنایی با هنرهای نمایشیشعبانی نادرجالل401138054190402

69فرهنگ مردمشعبانی نادرجالل401138054190402



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

60ادبیات کهن ایران و جهانشعبانی نادرجالل401138054190402

833انقالب اسالمی ایرانشعبانی نادرجالل401138054190402

95روانشناسی عمومیشعبانی نادرجالل401138054190402

91کارگاه طراحیشعبانی نادرجالل401138054190402

113سبکهای سینماییشعبانی نادرجالل401138054190402

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیشفازندانوشیروان401138054170467

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی شفازندانوشیروان401138054170467

1141کاربینیشفازندانوشیروان401138054170467

1192(1)ساز شفازندانوشیروان401138054170467

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی شفازندانوشیروان401138054170467

1020تئوری موسیقیشفازندانوشیروان401138054170467

1021آناتومی حنجرهشفازندانوشیروان401138054170467

1190تربیت بدنیشفازندانوشیروان401138054170467

5919پیانو عمومیشفیعیزهراسادات401138054190403

11195ارکستر کالسیکشفیعیزهراسادات401138054190403

3478هارمونیشفیعیزهراسادات401138054190403

381تاریخ هنرشفیعیزهراسادات401138054190403

147سلفژشفیعیامین401138054190404

1121کاربینیشفیعیزهراسادات401138054190403

167کاربینیشفیعیامین401138054190404

141مبانی تدوینشفیعیاحسان401138054170469

123مبانی تصویربرداریشفیعیاحسان401138054170469

11154ورزششفیعیامین401138054190404

1979ورزششفیعیزهراسادات401138054190403

5485سرایش و تربیت شنواییشفیعیزهراسادات401138054190403

54مبانی فیلم نامه نویسیشفیعیاحسان401138054170469

63شناخت سینماشفیعیامین401138054190404

2402آواز گروهیشفیعیزهراسادات401138054190403

106تاریخ سینمای ایران و جهانشفیعیاحسان401138054170469



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5918ساز کالسیکشفیعیزهراسادات401138054190403

5شناخت عوامل تولیدشفیعیاحسان401138054170469

67جامعه شناسیشفیعیامین401138054190404

4مبانی برنامه ریزی و تولیدشفیعیاحسان401138054170469

11فرهنگ عامهشفیعیامین401138054190404

184تربیت بدنیشفیعیاحسان401138054170469

177کاربینیشفیعیاحسان401138054170469

25تاریخ نمایش در شرقشفیعیامین401138054190404

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونشفیعیامین401138054190404

293ارتباطات انسانیشفیعی مطلقاحمد401138054170470

308روانشناسی اجتماعیشفیعی مطلقاحمد401138054170470

325هنر و ارتباطاتشفیعی مطلقاحمد401138054170470

304جامعه شناسی فرهنگیشفیعی مطلقاحمد401138054170470

307رسانه شناسیشفیعی مطلقاحمد401138054170470

1165تربیت بدنیشفیعی مطلقاحمد401138054170470

306حقوق فرهنگی و رسانه ایشفیعی مطلقاحمد401138054170470

533کاربینیشفیعی مطلقاحمد401138054170470

1019بهداشت و سالمت نوازندگیشفیعی نیستانکشکیبا401138054170472

1144کاربینیشفیعی نیستانکشکیبا401138054170472

1996اندیشه اسالمیشفیعی نیستانکشکیبا401138054170472

997تئوری موسیقیشفیعی نیستانکشکیبا401138054170472

995(ریتم خوانی)1سلفژشفیعی نیستانکشکیبا401138054170472

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوشفیعی نیستانکشکیبا401138054170472

1167تربیت بدنیشفیعی نیستانکشکیبا401138054170472

998تاریخ شنیداری موسیقیشفیعی نیستانکشکیبا401138054170472

985روانشناسی اجتماعیشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

984روانشناسی عمومیشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

1100کاربینیشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

11152ورزششکوری نقدهمحمدجواد401138054190406



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

983رفتار سازمانیشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

988روانشناسی تربیتیشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

987های کوچینگنظریهشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

980نظریه های نوین یادگیریشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

986اخالق حرفه ای در کوچینگشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

982روش تحقیقشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

981روانشناسی مثبت گراشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

261پتینه و کالژشکوفی مقیمیانستاره401138054190407

267زینت و زیبایی در اسالمشکوفی مقیمیانستاره401138054190407

540کاربینیشکوفی مقیمیانستاره401138054190407

292نرم افزارهای کاربردیشکوفی مقیمیانستاره401138054190407

264جامعه شناسی هنرشکوفی مقیمیانستاره401138054190407

266زیبایی شناسیشکوفی مقیمیانستاره401138054190407

265روانشناسی شخصیت و گریمشکوفی مقیمیانستاره401138054190407

291مراقبت از پوست و موشکوفی مقیمیانستاره401138054190407

975روانشناسی اجتماعیشکیبارجاحمیدرضا401138054190408

974روانشناسی عمومیشکیبارجاحمیدرضا401138054190408

1079کاربینیشکیبارجاحمیدرضا401138054190408

11153ورزششکیبارجاحمیدرضا401138054190408

973رفتار سازمانیشکیبارجاحمیدرضا401138054190408

978روانشناسی تربیتیشکیبارجاحمیدرضا401138054190408

977های کوچینگنظریهشکیبارجاحمیدرضا401138054190408

970نظریه های نوین یادگیریشکیبارجاحمیدرضا401138054190408

976اخالق حرفه ای در کوچینگشکیبارجاحمیدرضا401138054190408

972روش تحقیقشکیبارجاحمیدرضا401138054190408

971روانشناسی مثبت گراشکیبارجاحمیدرضا401138054190408

147سلفژشکیبافردمسلم401138054190409

166کاربینیشکیبافردمسلم401138054190409

11153ورزششکیبافردمسلم401138054190409



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

63شناخت سینماشکیبافردمسلم401138054190409

67جامعه شناسیشکیبافردمسلم401138054190409

11فرهنگ عامهشکیبافردمسلم401138054190409

25تاریخ نمایش در شرقشکیبافردمسلم401138054190409

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونشکیبافردمسلم401138054190409

127تاریخ هنر ایران و جهانشلتوکیدریا401138054170476

58روانشناسی شخصیتشلتوکیدریا401138054170476

1720اندیشه اسالمیشلتوکیدریا401138054170476

128مبانی بازیگریشلتوکیدریا401138054170476

186تربیت بدنیشلتوکیدریا401138054170476

24بدن و حرکتشلتوکیدریا401138054170476

70خاستگاه آیین و درامشلتوکیدریا401138054170476

192کاربینیشلتوکیدریا401138054170476

1077روانشناسی اجتماعیشمالیشقایق401138054190410

1076روانشناسی عمومیشمالیشقایق401138054190410

1101کاربینیشمالیشقایق401138054190410

1070رفتار سازمانیشمالیشقایق401138054190410

1078روانشناسی تربیتیشمالیشقایق401138054190410

1072های کوچینگنظریهشمالیشقایق401138054190410

1071نظریه های نوین یادگیریشمالیشقایق401138054190410

1075اخالق حرفه ای در کوچینگشمالیشقایق401138054190410

1074روش تحقیقشمالیشقایق401138054190410

1073روانشناسی مثبت گراشمالیشقایق401138054190410

1019بهداشت و سالمت نوازندگیشهبازعلی401138054170477

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی شهبازعلی401138054170477

999کاربینیشهبازعلی401138054170477

1028(اکول)1پیانو عمومی شهبازعلی401138054170477

11014اندیشه اسالمیشهبازعلی401138054170477

1002تئوری موسیقیشهبازعلی401138054170477



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1000(ریتم خوانی)1سلفژشهبازعلی401138054170477

1190تربیت بدنیشهبازعلی401138054170477

147سلفژشهبازیمحمدرضا401138054190413

167کاربینیشهبازیمحمدرضا401138054190413

11154ورزششهبازیمحمدرضا401138054190413

63شناخت سینماشهبازیمحمدرضا401138054190413

67جامعه شناسیشهبازیمحمدرضا401138054190413

11فرهنگ عامهشهبازیمحمدرضا401138054190413

25تاریخ نمایش در شرقشهبازیمحمدرضا401138054190413

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونشهبازیمحمدرضا401138054190413

994بهداشت و سالمت نوازندگیشهرکیامیرحسین401138054170480

1145کاربینیشهرکیامیرحسین401138054170480

1990اندیشه اسالمیشهرکیامیرحسین401138054170480

993تئوری موسیقیشهرکیامیرحسین401138054170480

991(ریتم خوانی)1سلفژشهرکیامیرحسین401138054170480

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوشهرکیامیرحسین401138054170480

1163تربیت بدنیشهرکیامیرحسین401138054170480

992تاریخ شنیداری موسیقیشهرکیامیرحسین401138054170480

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهشهمیرزادیشیال401138054170481

258اصول آراستگی در اسالمشهمیرزادیشیال401138054170481

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمشهمیرزادیشیال401138054170481

1288مبانی گریمشهمیرزادیشیال401138054170481

1723اندیشه اسالمیشهمیرزادیشیال401138054170481

272عوامل موثر بر گریمشهمیرزادیشیال401138054170481

275کاربینیشهمیرزادیشیال401138054170481

1172مبانی روانشناسیشهمیرزادیشیال401138054170481

26آشنایی با هنرهای نمایشیشیبانیاحسان401138054190414

65فرهنگ مردمشیبانیاحسان401138054190414

59ادبیات کهن ایران و جهانشیبانیاحسان401138054190414



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

178کاربینیشیبانیاحسان401138054190414

11152ورزششیبانیاحسان401138054190414

94روانشناسی عمومیشیبانیاحسان401138054190414

156تاریخ فلسفهشیبانیاحسان401138054190414

109سبکهای سینماییشیبانیاحسان401138054190414

1060مبانی تدوینشیبانی سخویدیامین401138054170482

1062مبانی تصویربرداریشیبانی سخویدیامین401138054170482

1061مبانی فیلم نامه نویسیشیبانی سخویدیامین401138054170482

1059تاریخ سینمای ایران و جهانشیبانی سخویدیامین401138054170482

1058شناخت عوامل تولیدشیبانی سخویدیامین401138054170482

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدشیبانی سخویدیامین401138054170482

1164تربیت بدنیشیبانی سخویدیامین401138054170482

1068کاربینیشیبانی سخویدیامین401138054170482

560تاریخ هنر ایران و جهانشیخیسیدمحمد401138054170486

831کارآفرینیشیخیسیدمحمد401138054170486

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینشیخیسیدمحمد401138054170486

634مبانی هنرهای تجسمیشیخیسیدمحمد401138054170486

605کادربندی در عکاسیشیخیسیدمحمد401138054170486

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورشیخیسیدمحمد401138054170486

11177اندیشه اسالمیشیخیسیدمحمد401138054170486

597عکاسی سیاه و سفیدشیخیسیدمحمد401138054170486

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییشیرازیارمان401138054170488

1780آواز ایرانیشیرازیارمان401138054170488

952پیانو عمومیشیرازیارمان401138054170488

483مبانی نظری موسیقیشیرازیارمان401138054170488

398مبانی صوت شناسیشیرازیارمان401138054170488

1198تربیت بدنیشیرازیارمان401138054170488

765کاربینیشیرازیارمان401138054170488

417صداسازیشیرازیارمان401138054170488



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیشیرالوندیکیانا401138054170489

10081بهداشت و سالمت نوازندگیشیرالوندیکیانا401138054170489

1140کاربینیشیرالوندیکیانا401138054170489

1032(اکول)1پیانو عمومی شیرالوندیکیانا401138054170489

11014اندیشه اسالمیشیرالوندیکیانا401138054170489

1013تئوری موسیقیشیرالوندیکیانا401138054170489

1011فارسیشیرالوندیکیانا401138054170489

1010(ریتم خوانی)1سلفژشیرالوندیکیانا401138054170489

1168تربیت بدنیشیرالوندیکیانا401138054170489

210آزمایشگاه پایهشیرزادمبین401138054170490

221خواندن و درک مفاهیم پایهشیرزادمبین401138054170490

229دستور زبان پایهشیرزادمبین401138054170490

219گفت و شنود پایهشیرزادمبین401138054170490

243اخالق اسالمیشیرزادمبین401138054170490

1165تربیت بدنیشیرزادمبین401138054170490

235کاربینیشیرزادمبین401138054170490

247اصول و روش ترجمه پایهشیرزادمبین401138054170490

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیشیرزادییاسمن401138054170491

1008بهداشت و سالمت نوازندگیشیرزادییاسمن401138054170491

1051کاربینیشیرزادییاسمن401138054170491

1030(اکول)1پیانو عمومی شیرزادییاسمن401138054170491

11007اندیشه اسالمیشیرزادییاسمن401138054170491

1009تئوری موسیقیشیرزادییاسمن401138054170491

1005فارسیشیرزادییاسمن401138054170491

1006(ریتم خوانی)1سلفژشیرزادییاسمن401138054170491

1167تربیت بدنیشیرزادییاسمن401138054170491

261پتینه و کالژشیرمحمدیسعیده401138054190415

267زینت و زیبایی در اسالمشیرمحمدیسعیده401138054190415

540کاربینیشیرمحمدیسعیده401138054190415



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

292نرم افزارهای کاربردیشیرمحمدیسعیده401138054190415

264جامعه شناسی هنرشیرمحمدیسعیده401138054190415

266زیبایی شناسیشیرمحمدیسعیده401138054190415

265روانشناسی شخصیت و گریمشیرمحمدیسعیده401138054190415

291مراقبت از پوست و موشیرمحمدیسعیده401138054190415

985روانشناسی اجتماعیشیروانیسهیال401138054190416

984روانشناسی عمومیشیروانیسهیال401138054190416

1102کاربینیشیروانیسهیال401138054190416

1979ورزششیروانیسهیال401138054190416

983رفتار سازمانیشیروانیسهیال401138054190416

988روانشناسی تربیتیشیروانیسهیال401138054190416

987های کوچینگنظریهشیروانیسهیال401138054190416

980نظریه های نوین یادگیریشیروانیسهیال401138054190416

986اخالق حرفه ای در کوچینگشیروانیسهیال401138054190416

982روش تحقیقشیروانیسهیال401138054190416

981روانشناسی مثبت گراشیروانیسهیال401138054190416

220بیان شفاهیشیریفرناز401138054190417

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهشیریهدیه401138054170493

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیشیریدریا401138054170494

10081بهداشت و سالمت نوازندگیشیریدریا401138054170494

237کاربینیشیریفرناز401138054190417

1175اصول آراستگی در اسالمشیریهدیه401138054170493

1176آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمشیریهدیه401138054170493

1288مبانی گریمشیریهدیه401138054170493

1050کاربینیشیریدریا401138054170494

11151ورزششیریفرناز401138054190417

257انقالب اسالمی ایرانشیریفرناز401138054190417

1030(اکول)1پیانو عمومی شیریدریا401138054170494

205متون ادبیشیریفرناز401138054190417



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11007اندیشه اسالمیشیریدریا401138054170494

11177اندیشه اسالمیشیریهدیه401138054170493

1009تئوری موسیقیشیریدریا401138054170494

216اصول و مبانی ترجمهشیریفرناز401138054190417

1174عوامل موثر بر گریمشیریهدیه401138054170493

249زبان شناسیشیریفرناز401138054190417

1005فارسیشیریدریا401138054170494

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهشیریفرناز401138054190417

1006(ریتم خوانی)1سلفژشیریدریا401138054170494

187تربیت بدنیشیریدریا401138054170494

275کاربینیشیریهدیه401138054170493

1172مبانی روانشناسیشیریهدیه401138054170493

140مبانی تدوینشیری قمقانیزهرا401138054170495

125مبانی تصویربرداریشیری قمقانیزهرا401138054170495

53مبانی فیلم نامه نویسیشیری قمقانیزهرا401138054170495

39تاریخ سینمای ایران و جهانشیری قمقانیزهرا401138054170495

1058شناخت عوامل تولیدشیری قمقانیزهرا401138054170495

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدشیری قمقانیزهرا401138054170495

1167تربیت بدنیشیری قمقانیزهرا401138054170495

170کاربینیشیری قمقانیزهرا401138054170495

975روانشناسی اجتماعیشیرینزهرا401138054190418

974روانشناسی عمومیشیرینزهرا401138054190418

1079کاربینیشیرینزهرا401138054190418

11151ورزششیرینزهرا401138054190418

973رفتار سازمانیشیرینزهرا401138054190418

978روانشناسی تربیتیشیرینزهرا401138054190418

977های کوچینگنظریهشیرینزهرا401138054190418

970نظریه های نوین یادگیریشیرینزهرا401138054190418

976اخالق حرفه ای در کوچینگشیرینزهرا401138054190418



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

972روش تحقیقشیرینزهرا401138054190418

971روانشناسی مثبت گراشیرینزهرا401138054190418

985روانشناسی اجتماعیشیرین سخنناصر401138054190419

984روانشناسی عمومیشیرین سخنناصر401138054190419

1102کاربینیشیرین سخنناصر401138054190419

11153ورزششیرین سخنناصر401138054190419

983رفتار سازمانیشیرین سخنناصر401138054190419

988روانشناسی تربیتیشیرین سخنناصر401138054190419

987های کوچینگنظریهشیرین سخنناصر401138054190419

980نظریه های نوین یادگیریشیرین سخنناصر401138054190419

986اخالق حرفه ای در کوچینگشیرین سخنناصر401138054190419

982روش تحقیقشیرین سخنناصر401138054190419

981روانشناسی مثبت گراشیرین سخنناصر401138054190419

591عکاسی پایهصادقزادهآئین401138054170496

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیصادقزادهآئین401138054170496

584طراحی پایهصادقزادهآئین401138054170496

561تاریخ هنر جهانصادقزادهآئین401138054170496

1190تربیت بدنیصادقزادهآئین401138054170496

1130کاربینیصادقزادهآئین401138054170496

642هندسه مناظر و مرایاصادقزادهآئین401138054170496

975روانشناسی اجتماعیصادقیزهرا401138054190426

107آشنایی با هنرهای نمایشیصادقیامین401138054190422

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهصادقینسترن401138054170499

69فرهنگ مردمصادقیامین401138054190422

556تاریخ عکاسی ایرانصادقیمهدی401138054190425

326هنر و رسانهصادقیآرمان401138054190424

60ادبیات کهن ایران و جهانصادقیامین401138054190422

295ارتباطات سیاسیصادقیآرمان401138054190424

740مبانی رنگصادقیامیرارسالن401138054170498



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

994بهداشت و سالمت نوازندگیصادقیحمیدرضا401138054170500

974روانشناسی عمومیصادقیزهرا401138054190426

539کاربینیصادقیآرمان401138054190424

180کاربینیصادقیامین401138054190422

1101کاربینیصادقیزهرا401138054190426

1114کاربینیصادقیمهدی401138054190425

738طراحی لباس روی اندامصادقیامیرارسالن401138054170498

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرصادقیآرمان401138054190424

258اصول آراستگی در اسالمصادقینسترن401138054170499

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمصادقینسترن401138054170499

1288مبانی گریمصادقینسترن401138054170499

1145کاربینیصادقیحمیدرضا401138054170500

11152ورزشصادقیآرمان401138054190424

11152ورزشصادقیمهدی401138054190425

11153ورزشصادقیامین401138054190422

324نظریه های ارتباط جمعیصادقیآرمان401138054190424

739آناتومیصادقیامیرارسالن401138054170498

95روانشناسی عمومیصادقیامین401138054190422

973رفتار سازمانیصادقیزهرا401138054190426

154تاریخ فلسفهصادقیامین401138054190422

978روانشناسی تربیتیصادقیزهرا401138054190426

317فناوری نوین ارتباطیصادقیآرمان401138054190424

977های کوچینگنظریهصادقیزهرا401138054190426

1723اندیشه اسالمیصادقینسترن401138054170499

1990اندیشه اسالمیصادقیحمیدرضا401138054170500

578زیبایی شناسیصادقیمهدی401138054190425

741تکنیک های رنگ در طراحی لباسصادقیامیرارسالن401138054170498

993تئوری موسیقیصادقیحمیدرضا401138054170500

829زبان خارجی عمومیصادقیامیرارسالن401138054170498



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

970نظریه های نوین یادگیریصادقیزهرا401138054190426

272عوامل موثر بر گریمصادقینسترن401138054170499

113سبکهای سینماییصادقیامین401138054190422

571حقوق عکاسان و قراردادهاصادقیمهدی401138054190425

991(ریتم خوانی)1سلفژصادقیحمیدرضا401138054170500

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگصادقیمهدی401138054190425

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوصادقیحمیدرضا401138054170500

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانصادقیمهدی401138054190425

1164تربیت بدنیصادقیامیرارسالن401138054170498

1163تربیت بدنیصادقیحمیدرضا401138054170500

976اخالق حرفه ای در کوچینگصادقیزهرا401138054190426

312سواد هنریصادقیآرمان401138054190424

972روش تحقیقصادقیزهرا401138054190426

751کاربینیصادقیامیرارسالن401138054170498

1134کاربینیصادقینسترن401138054170499

1172مبانی روانشناسیصادقینسترن401138054170499

992تاریخ شنیداری موسیقیصادقیحمیدرضا401138054170500

636مدیریت رنگ در عکاسیصادقیمهدی401138054190425

737پارچه شناسیصادقیامیرارسالن401138054170498

971روانشناسی مثبت گراصادقیزهرا401138054190426

326هنر و رسانهصادقیانطناز401138054190428

295ارتباطات سیاسیصادقیانطناز401138054190428

539کاربینیصادقیانطناز401138054190428

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرصادقیانطناز401138054190428

11149ورزشصادقیانطناز401138054190428

324نظریه های ارتباط جمعیصادقیانطناز401138054190428

317فناوری نوین ارتباطیصادقیانطناز401138054190428

312سواد هنریصادقیانطناز401138054190428

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیصالح زاده مهابادینرگس401138054170501



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی صالح زاده مهابادینرگس401138054170501

1142کاربینیصالح زاده مهابادینرگس401138054170501

1194(1)ساز صالح زاده مهابادینرگس401138054170501

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی صالح زاده مهابادینرگس401138054170501

1020تئوری موسیقیصالح زاده مهابادینرگس401138054170501

1021آناتومی حنجرهصالح زاده مهابادینرگس401138054170501

1167تربیت بدنیصالح زاده مهابادینرگس401138054170501

1187دانش خانواده و جمعیتصالحینرگس401138054170506

1187دانش خانواده و جمعیتصالحیفاطمه401138054170507

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیصالحیشیما401138054170504

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیصالحیمهدیار401138054170502

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی صالحیمهدیار401138054170502

10081بهداشت و سالمت نوازندگیصالحیشیما401138054170504

1654ساز ایرانیصالحینرگس401138054170506

1654ساز ایرانیصالحیفاطمه401138054170507

559تاریخ هنر ایرانصالحیمحمدحسین401138054170503

1140کاربینیصالحیشیما401138054170504

1143کاربینیصالحیمهدیار401138054170502

1032(اکول)1پیانو عمومی صالحیشیما401138054170504

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییصالحیفاطمه401138054170507

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییصالحینرگس401138054170506

591عکاسی پایهصالحیمحمدحسین401138054170503

1192(1)ساز صالحیمهدیار401138054170502

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیصالحیمحمدحسین401138054170503

584طراحی پایهصالحیمحمدحسین401138054170503

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی صالحیمهدیار401138054170502

1020تئوری موسیقیصالحیمهدیار401138054170502

1013تئوری موسیقیصالحیشیما401138054170504

561تاریخ هنر جهانصالحیمحمدحسین401138054170503



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

450مبانی نظری موسیقیصالحینرگس401138054170506

450مبانی نظری موسیقیصالحیفاطمه401138054170507

1021آناتومی حنجرهصالحیمهدیار401138054170502

399مبانی صوت شناسیصالحینرگس401138054170506

399مبانی صوت شناسیصالحیفاطمه401138054170507

1010(ریتم خوانی)1سلفژصالحیشیما401138054170504

1166تربیت بدنیصالحیفاطمه401138054170507

1190تربیت بدنیصالحیمهدیار401138054170502

187تربیت بدنیصالحیشیما401138054170504

1165تربیت بدنیصالحیمحمدحسین401138054170503

658کاربینیصالحیفاطمه401138054170507

658کاربینیصالحینرگس401138054170506

1130کاربینیصالحیمحمدحسین401138054170503

419تمبک نوازیصالحیفاطمه401138054170507

419تمبک نوازیصالحینرگس401138054170506

642هندسه مناظر و مرایاصالحیمحمدحسین401138054170503

261پتینه و کالژصبورینازنین401138054190429

267زینت و زیبایی در اسالمصبورینازنین401138054190429

540کاربینیصبورینازنین401138054190429

292نرم افزارهای کاربردیصبورینازنین401138054190429

264جامعه شناسی هنرصبورینازنین401138054190429

266زیبایی شناسیصبورینازنین401138054190429

265روانشناسی شخصیت و گریمصبورینازنین401138054190429

291مراقبت از پوست و موصبورینازنین401138054190429

361سرایش و ترتیب شنواییصدرالساداتسیدمحمدحسین401138054190430

1111کاربینیصدرالساداتسیدمحمدحسین401138054190430

479هماهنگی عمومیصدرالساداتسیدمحمدحسین401138054190430

517تئوری موسیقیصدرالساداتسیدمحمدحسین401138054190430

5697ساز ایرانیصدرالساداتسیدمحمدحسین401138054190430



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

476سازشناسی ایرانیصدرالساداتسیدمحمدحسین401138054190430

5696پیانو عمومیصدرالساداتسیدمحمدحسین401138054190430

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانصدرالساداتسیدمحمدحسین401138054190430

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیصدقی اقدمنرگس401138054170511

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی صدقی اقدمنرگس401138054170511

1143کاربینیصدقی اقدمنرگس401138054170511

1192(1)ساز صدقی اقدمنرگس401138054170511

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی صدقی اقدمنرگس401138054170511

1020تئوری موسیقیصدقی اقدمنرگس401138054170511

1021آناتومی حنجرهصدقی اقدمنرگس401138054170511

187تربیت بدنیصدقی اقدمنرگس401138054170511

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

258اصول آراستگی در اسالمصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

1288مبانی گریمصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

1723اندیشه اسالمیصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

272عوامل موثر بر گریمصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

1134کاربینیصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

1172مبانی روانشناسیصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

210آزمایشگاه پایهصفالوفریده401138054170513

221خواندن و درک مفاهیم پایهصفالوفریده401138054170513

229دستور زبان پایهصفالوفریده401138054170513

219گفت و شنود پایهصفالوفریده401138054170513

243اخالق اسالمیصفالوفریده401138054170513

1168تربیت بدنیصفالوفریده401138054170513

235کاربینیصفالوفریده401138054170513

247اصول و روش ترجمه پایهصفالوفریده401138054170513

681کاربینیصفائی محمودآبادیشکوفه401138054170515

680مشتری مداریصفائی محمودآبادیشکوفه401138054170515



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

677اصول حسابداریصفائی محمودآبادیشکوفه401138054170515

678اصول علم اقتصادصفائی محمودآبادیشکوفه401138054170515

679کسب و کار از دیدگاه اسالمصفائی محمودآبادیشکوفه401138054170515

676آمارصفائی محمودآبادیشکوفه401138054170515

675مبانی سازمان و مدیریتصفائی محمودآبادیشکوفه401138054170515

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیصفدریهانیه401138054170516

10081بهداشت و سالمت نوازندگیصفدریهانیه401138054170516

1140کاربینیصفدریهانیه401138054170516

1032(اکول)1پیانو عمومی صفدریهانیه401138054170516

11014اندیشه اسالمیصفدریهانیه401138054170516

1013تئوری موسیقیصفدریهانیه401138054170516

1011فارسیصفدریهانیه401138054170516

1010(ریتم خوانی)1سلفژصفدریهانیه401138054170516

1168تربیت بدنیصفدریهانیه401138054170516

127تاریخ هنر ایران و جهانصفرخانیسهیل401138054170518

127تاریخ هنر ایران و جهانصفرخانیسپهر401138054170517

58روانشناسی شخصیتصفرخانیسهیل401138054170518

58روانشناسی شخصیتصفرخانیسپهر401138054170517

1720اندیشه اسالمیصفرخانیسپهر401138054170517

1720اندیشه اسالمیصفرخانیسهیل401138054170518

128مبانی بازیگریصفرخانیسپهر401138054170517

128مبانی بازیگریصفرخانیسهیل401138054170518

183تربیت بدنیصفرخانیسپهر401138054170517

183تربیت بدنیصفرخانیسهیل401138054170518

24بدن و حرکتصفرخانیسپهر401138054170517

24بدن و حرکتصفرخانیسهیل401138054170518

70خاستگاه آیین و درامصفرخانیسپهر401138054170517

70خاستگاه آیین و درامصفرخانیسهیل401138054170518

193کاربینیصفرخانیسپهر401138054170517



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

193کاربینیصفرخانیسهیل401138054170518

692کاربینیصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

11148ورزشصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

893انقالب اسالمی ایرانصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

5367سرایش و تربیت شنواییصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

3351هماهنگی عمومیصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

5698ساز ایرانیصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

475سازشناسی ایرانیصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

5695پیانو عمومیصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

1186دانش خانواده و جمعیتصفرینکیسا401138054170523

293ارتباطات انسانیصفریبهار401138054170522

1653ساز ایرانیصفرینکیسا401138054170523

745واژگان کلیدی  زبان چینیصفریزینب401138054170524

147سلفژصفریعلیرضا401138054190433

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاصفریزینب401138054170524

167کاربینیصفریعلیرضا401138054190433

747خواندن و درک مفاهیم رایجصفریزینب401138054170524

744کاربینیصفریزینب401138054170524

11154ورزشصفریعلیرضا401138054190433

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینصفریزینب401138054170524

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییصفریرضا401138054170520

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییصفرینکیسا401138054170523

746گفت و شنود رایجصفریزینب401138054170524

63شناخت سینماصفریعلیرضا401138054190433

308روانشناسی اجتماعیصفریبهار401138054170522

325هنر و ارتباطاتصفریبهار401138054170522

1780آواز ایرانیصفریرضا401138054170520

952پیانو عمومیصفریرضا401138054170520



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

304جامعه شناسی فرهنگیصفریبهار401138054170522

67جامعه شناسیصفریعلیرضا401138054190433

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاصفریزینب401138054170524

307رسانه شناسیصفریبهار401138054170522

364مبانی نظری موسیقیصفرینکیسا401138054170523

483مبانی نظری موسیقیصفریرضا401138054170520

199فارسیصفریزینب401138054170524

398مبانی صوت شناسیصفریرضا401138054170520

400مبانی صوت شناسیصفرینکیسا401138054170523

11فرهنگ عامهصفریعلیرضا401138054190433

1168تربیت بدنیصفریبهار401138054170522

190تربیت بدنیصفریزینب401138054170524

1163تربیت بدنیصفرینکیسا401138054170523

1165تربیت بدنیصفریرضا401138054170520

306حقوق فرهنگی و رسانه ایصفریبهار401138054170522

656کاربینیصفرینکیسا401138054170523

534کاربینیصفریبهار401138054170522

765کاربینیصفریرضا401138054170520

25تاریخ نمایش در شرقصفریعلیرضا401138054190433

470تمبک نوازیصفرینکیسا401138054170523

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونصفریعلیرضا401138054190433

417صداسازیصفریرضا401138054170520

740مبانی رنگصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

738طراحی لباس روی اندامصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

739آناتومیصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

741تکنیک های رنگ در طراحی لباسصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

829زبان خارجی عمومیصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

1166تربیت بدنیصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

751کاربینیصفری اوتانلوفاطمه401138054170525



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

737پارچه شناسیصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

107آشنایی با هنرهای نمایشیصفویسیدمهدی401138054190435

69فرهنگ مردمصفویسیدمهدی401138054190435

60ادبیات کهن ایران و جهانصفویسیدمهدی401138054190435

180کاربینیصفویسیدمهدی401138054190435

11153ورزشصفویسیدمهدی401138054190435

95روانشناسی عمومیصفویسیدمهدی401138054190435

154تاریخ فلسفهصفویسیدمهدی401138054190435

113سبکهای سینماییصفویسیدمهدی401138054190435

2366تاریخ موسیقی ایرانصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

14811هارمونیصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

1119کاربینیصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

1188ورزشصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

520تئوری موسیقی ایرانصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

5527سرایش و تربیت شنواییصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

5670ساز ایرانیصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

556تاریخ عکاسی ایرانصلواتونیساالر401138054190437

1113کاربینیصلواتونیساالر401138054190437

11153ورزشصلواتونیساالر401138054190437

578زیبایی شناسیصلواتونیساالر401138054190437

571حقوق عکاسان و قراردادهاصلواتونیساالر401138054190437

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگصلواتونیساالر401138054190437

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانصلواتونیساالر401138054190437

636مدیریت رنگ در عکاسیصلواتونیساالر401138054190437

745واژگان کلیدی  زبان چینیصمدیزهرا401138054170527

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاصمدیزهرا401138054170527

747خواندن و درک مفاهیم رایجصمدیزهرا401138054170527

141مبانی تدوینصمدینگین401138054170528



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

123مبانی تصویربرداریصمدینگین401138054170528

744کاربینیصمدیزهرا401138054170527

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینصمدیزهرا401138054170527

54مبانی فیلم نامه نویسیصمدینگین401138054170528

746گفت و شنود رایجصمدیزهرا401138054170527

106تاریخ سینمای ایران و جهانصمدینگین401138054170528

5شناخت عوامل تولیدصمدینگین401138054170528

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاصمدیزهرا401138054170527

4مبانی برنامه ریزی و تولیدصمدینگین401138054170528

187تربیت بدنیصمدینگین401138054170528

1132کاربینیصمدینگین401138054170528

26آشنایی با هنرهای نمایشیصمیمیسینا401138054190438

65فرهنگ مردمصمیمیسینا401138054190438

59ادبیات کهن ایران و جهانصمیمیسینا401138054190438

178کاربینیصمیمیسینا401138054190438

11152ورزشصمیمیسینا401138054190438

94روانشناسی عمومیصمیمیسینا401138054190438

156تاریخ فلسفهصمیمیسینا401138054190438

109سبکهای سینماییصمیمیسینا401138054190438

361سرایش و ترتیب شنواییصیادی نقوستانیافسون401138054190439

1111کاربینیصیادی نقوستانیافسون401138054190439

479هماهنگی عمومیصیادی نقوستانیافسون401138054190439

517تئوری موسیقیصیادی نقوستانیافسون401138054190439

5697ساز ایرانیصیادی نقوستانیافسون401138054190439

476سازشناسی ایرانیصیادی نقوستانیافسون401138054190439

5696پیانو عمومیصیادی نقوستانیافسون401138054190439

3771آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانصیادی نقوستانیافسون401138054190439

994بهداشت و سالمت نوازندگیصیامیسیاوش401138054170531

1144کاربینیصیامیسیاوش401138054170531



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1996اندیشه اسالمیصیامیسیاوش401138054170531

997تئوری موسیقیصیامیسیاوش401138054170531

995(ریتم خوانی)1سلفژصیامیسیاوش401138054170531

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوصیامیسیاوش401138054170531

1190تربیت بدنیصیامیسیاوش401138054170531

998تاریخ شنیداری موسیقیصیامیسیاوش401138054170531

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیضرابیانمحمدحسین401138054170532

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی ضرابیانمحمدحسین401138054170532

1141کاربینیضرابیانمحمدحسین401138054170532

1192(1)ساز ضرابیانمحمدحسین401138054170532

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی ضرابیانمحمدحسین401138054170532

1020تئوری موسیقیضرابیانمحمدحسین401138054170532

1021آناتومی حنجرهضرابیانمحمدحسین401138054170532

1190تربیت بدنیضرابیانمحمدحسین401138054170532

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانضیائیترانه401138054170534

771کاربرد رایانه در موسیقیضیائیترانه401138054170534

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییضیائیترانه401138054170534

1776ساز کالسیکضیائیترانه401138054170534

772فیزیک صوتضیائیترانه401138054170534

770شناخت موسیقیضیائیترانه401138054170534

187تربیت بدنیضیائیترانه401138054170534

1135کاربینیضیائیترانه401138054170534

1775پیانو عمومیضیائیترانه401138054170534

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانضیائی فرحمیدرضا401138054170535

507کاربرد رایانه در موسیقیضیائی فرحمیدرضا401138054170535

147سلفژضیائی فردانیال401138054190440

824انقالب اسالمی ایرانضیائی فردانیال401138054190440

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییضیائی فرحمیدرضا401138054170535

63شناخت سینماضیائی فردانیال401138054190440



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1733ساز کالسیکضیائی فرحمیدرضا401138054170535

30 بازی در نمایشهای کالسیک جهانضیائی فردانیال401138054190440

397فیزیک صوتضیائی فرحمیدرضا401138054170535

67جامعه شناسیضیائی فردانیال401138054190440

404شناخت موسیقیضیائی فرحمیدرضا401138054170535

11فرهنگ عامهضیائی فردانیال401138054190440

1190تربیت بدنیضیائی فرحمیدرضا401138054170535

1137کاربینیضیائی فرحمیدرضا401138054170535

25تاریخ نمایش در شرقضیائی فردانیال401138054190440

1732پیانو عمومیضیائی فرحمیدرضا401138054170535

1186دانش خانواده و جمعیتطالبیانطاها401138054170536

1654ساز ایرانیطالبیانطاها401138054170536

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییطالبیانطاها401138054170536

450مبانی نظری موسیقیطالبیانطاها401138054170536

399مبانی صوت شناسیطالبیانطاها401138054170536

1163تربیت بدنیطالبیانطاها401138054170536

656کاربینیطالبیانطاها401138054170536

419تمبک نوازیطالبیانطاها401138054170536

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیطاهریناژین401138054170537

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی طاهریناژین401138054170537

127تاریخ هنر ایران و جهانطاهریآناهیتا401138054170539

1143کاربینیطاهریناژین401138054170537

1192(1)ساز طاهریناژین401138054170537

58روانشناسی شخصیتطاهریآناهیتا401138054170539

1720اندیشه اسالمیطاهریآناهیتا401138054170539

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی طاهریناژین401138054170537

1020تئوری موسیقیطاهریناژین401138054170537

1021آناتومی حنجرهطاهریناژین401138054170537

128مبانی بازیگریطاهریآناهیتا401138054170539



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

187تربیت بدنیطاهریناژین401138054170537

186تربیت بدنیطاهریآناهیتا401138054170539

24بدن و حرکتطاهریآناهیتا401138054170539

70خاستگاه آیین و درامطاهریآناهیتا401138054170539

192کاربینیطاهریآناهیتا401138054170539

107آشنایی با هنرهای نمایشیطاهری زادهالدن401138054190444

69فرهنگ مردمطاهری زادهالدن401138054190444

60ادبیات کهن ایران و جهانطاهری زادهالدن401138054190444

180کاربینیطاهری زادهالدن401138054190444

11149ورزشطاهری زادهالدن401138054190444

95روانشناسی عمومیطاهری زادهالدن401138054190444

154تاریخ فلسفهطاهری زادهالدن401138054190444

113سبکهای سینماییطاهری زادهالدن401138054190444

51196پیانو عمومیطباطبائیسیدمحمد401138054190446

11195ارکستر کالسیکطباطبائیسیدمحمد401138054190446

3426هارمونیطباطبائیسیدمحمد401138054190446

531تاریخ هنرطباطبائیسیدمحمد401138054190446

1123کاربینیطباطبائیسیدمحمد401138054190446

11155ورزشطباطبائیسیدمحمد401138054190446

5484سرایش و تربیت شنواییطباطبائیسیدمحمد401138054190446

2496آواز گروهیطباطبائیسیدمحمد401138054190446

5917ساز کالسیکطباطبائیسیدمحمد401138054190446

361سرایش و ترتیب شنواییطبیب چیحسام401138054190450

1111کاربینیطبیب چیحسام401138054190450

479هماهنگی عمومیطبیب چیحسام401138054190450

517تئوری موسیقیطبیب چیحسام401138054190450

5697ساز ایرانیطبیب چیحسام401138054190450

476سازشناسی ایرانیطبیب چیحسام401138054190450

5696پیانو عمومیطبیب چیحسام401138054190450



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانطبیب چیحسام401138054190450

5919پیانو عمومیطهماسبیمهتاب401138054190449

11195ارکستر کالسیکطهماسبیمهتاب401138054190449

3478هارمونیطهماسبیمهتاب401138054190449

381تاریخ هنرطهماسبیمهتاب401138054190449

745واژگان کلیدی  زبان چینیطهماسبیزهرا401138054170541

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاطهماسبیزهرا401138054170541

1121کاربینیطهماسبیمهتاب401138054190449

747خواندن و درک مفاهیم رایجطهماسبیزهرا401138054170541

752کاربینیطهماسبیزهرا401138054170541

1979ورزشطهماسبیمهتاب401138054190449

5485سرایش و تربیت شنواییطهماسبیمهتاب401138054190449

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینطهماسبیزهرا401138054170541

746گفت و شنود رایجطهماسبیزهرا401138054170541

2402آواز گروهیطهماسبیمهتاب401138054190449

5918ساز کالسیکطهماسبیمهتاب401138054190449

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاطهماسبیزهرا401138054170541

1005فارسیطهماسبیزهرا401138054170541

1200تربیت بدنیطهماسبیزهرا401138054170541

147سلفژطوماریطاها401138054190448

167کاربینیطوماریطاها401138054190448

11154ورزشطوماریطاها401138054190448

63شناخت سینماطوماریطاها401138054190448

67جامعه شناسیطوماریطاها401138054190448

11فرهنگ عامهطوماریطاها401138054190448

25تاریخ نمایش در شرقطوماریطاها401138054190448

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونطوماریطاها401138054190448

575رسانه شناسی مد و شبکه های اجتماعیعابدیهستی401138054190453

614کارگاه عکاسی مجالس و مراسمعابدیهستی401138054190453



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

615کارگاه عکاسی مد و مدلینگعابدیهستی401138054190453

559تاریخ هنر ایرانعابدینسترن السادات401138054170543

1112کاربینیعابدیهستی401138054190453

591عکاسی پایهعابدینسترن السادات401138054170543

566تکنیک های ژستعابدیهستی401138054190453

613کارگاه عکاسی لباس و پوشاکعابدیهستی401138054190453

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیعابدینسترن السادات401138054170543

612کارگاه عکاسی پرتره بیرون از استودیوعابدیهستی401138054190453

584طراحی پایهعابدینسترن السادات401138054170543

561تاریخ هنر جهانعابدینسترن السادات401138054170543

186تربیت بدنیعابدینسترن السادات401138054170543

1130کاربینیعابدینسترن السادات401138054170543

642هندسه مناظر و مرایاعابدینسترن السادات401138054170543

1187دانش خانواده و جمعیتعاشریحسنا401138054170544

1654ساز ایرانیعاشریحسنا401138054170544

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییعاشریحسنا401138054170544

450مبانی نظری موسیقیعاشریحسنا401138054170544

399مبانی صوت شناسیعاشریحسنا401138054170544

1166تربیت بدنیعاشریحسنا401138054170544

658کاربینیعاشریحسنا401138054170544

419تمبک نوازیعاشریحسنا401138054170544

994بهداشت و سالمت نوازندگیعاصیسارینا401138054170545

1018کاربینیعاصیسارینا401138054170545

1990اندیشه اسالمیعاصیسارینا401138054170545

993تئوری موسیقیعاصیسارینا401138054170545

991(ریتم خوانی)1سلفژعاصیسارینا401138054170545

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوعاصیسارینا401138054170545

190تربیت بدنیعاصیسارینا401138054170545

992تاریخ شنیداری موسیقیعاصیسارینا401138054170545



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

694کاربینیعالی زادهامیرعلی401138054190452

11156ورزشعالی زادهامیرعلی401138054190452

893انقالب اسالمی ایرانعالی زادهامیرعلی401138054190452

5367سرایش و تربیت شنواییعالی زادهامیرعلی401138054190452

3351هماهنگی عمومیعالی زادهامیرعلی401138054190452

5698ساز ایرانیعالی زادهامیرعلی401138054190452

475سازشناسی ایرانیعالی زادهامیرعلی401138054190452

5695پیانو عمومیعالی زادهامیرعلی401138054190452

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانعالی زادهامیرعلی401138054190452

51196پیانو عمومیعباداللهی نودهنرگس401138054190454

1920ارکستر کالسیکعباداللهی نودهنرگس401138054190454

3426هارمونیعباداللهی نودهنرگس401138054190454

531تاریخ هنرعباداللهی نودهنرگس401138054190454

1122کاربینیعباداللهی نودهنرگس401138054190454

11149ورزشعباداللهی نودهنرگس401138054190454

5484سرایش و تربیت شنواییعباداللهی نودهنرگس401138054190454

2496آواز گروهیعباداللهی نودهنرگس401138054190454

5917ساز کالسیکعباداللهی نودهنرگس401138054190454

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1008بهداشت و سالمت نوازندگیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1051کاربینیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1030(اکول)1پیانو عمومی عبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

11007اندیشه اسالمیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1009تئوری موسیقیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1005فارسیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1006(ریتم خوانی)1سلفژعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1167تربیت بدنیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی عباس پورگیلدهفاطمه401138054190455

632مبانی فرم و طرح           عباس پورگیلدهفاطمه401138054190455



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

950کاربینیعباس پورگیلدهفاطمه401138054190455

639نرم افزار فتوشاپ  عباس پورگیلدهفاطمه401138054190455

11089ورزشعباس پورگیلدهفاطمه401138054190455

628مبانی رنگ دیجیتال         عباس پورگیلدهفاطمه401138054190455

555تاریخ تحوالت چاپ       عباس پورگیلدهفاطمه401138054190455

603فنون بازاریابی و تبلیغاتعباس پورگیلدهفاطمه401138054190455

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهعباسیملینا401138054170549

2366تاریخ موسیقی ایرانعباسیمهدی401138054190456

1481هارمونیعباسیمهدی401138054190456

668کاربینیعباسیمهدی401138054190456

1175اصول آراستگی در اسالمعباسیملینا401138054170549

1176آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمعباسیملینا401138054170549

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانعباسیمهدی401138054190456

1288مبانی گریمعباسیملینا401138054170549

11155ورزشعباسیمهدی401138054190456

520تئوری موسیقی ایرانعباسیمهدی401138054190456

5527سرایش و تربیت شنواییعباسیمهدی401138054190456

5671ساز ایرانیعباسیمهدی401138054190456

11177اندیشه اسالمیعباسیملینا401138054170549

1174عوامل موثر بر گریمعباسیملینا401138054170549

275کاربینیعباسیملینا401138054170549

1172مبانی روانشناسیعباسیملینا401138054170549

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانعباسی کردلرعلی401138054170550

771کاربرد رایانه در موسیقیعباسی کردلرعلی401138054170550

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییعباسی کردلرعلی401138054170550

1776ساز کالسیکعباسی کردلرعلی401138054170550

772فیزیک صوتعباسی کردلرعلی401138054170550

770شناخت موسیقیعباسی کردلرعلی401138054170550

1164تربیت بدنیعباسی کردلرعلی401138054170550



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1135کاربینیعباسی کردلرعلی401138054170550

1775پیانو عمومیعباسی کردلرعلی401138054170550

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای عباسیانتینا401138054170551

10081بهداشت و سالمت نوازندگیعباسیانتینا401138054170551

1147کاربینیعباسیانتینا401138054170551

1034(اکول)1پیانو عمومی عباسیانتینا401138054170551

1003شناخت ریتمعباسیانتینا401138054170551

1002تئوری موسیقیعباسیانتینا401138054170551

1000(ریتم خوانی)1سلفژعباسیانتینا401138054170551

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانعبداهلل نسبنیلوفر401138054170552

771کاربرد رایانه در موسیقیعبداهلل نسبنیلوفر401138054170552

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییعبداهلل نسبنیلوفر401138054170552

1776ساز کالسیکعبداهلل نسبنیلوفر401138054170552

772فیزیک صوتعبداهلل نسبنیلوفر401138054170552

770شناخت موسیقیعبداهلل نسبنیلوفر401138054170552

1166تربیت بدنیعبداهلل نسبنیلوفر401138054170552

1136کاربینیعبداهلل نسبنیلوفر401138054170552

1775پیانو عمومیعبداهلل نسبنیلوفر401138054170552

985روانشناسی اجتماعیعبداللهی چوبریالمیرا401138054190458

984روانشناسی عمومیعبداللهی چوبریالمیرا401138054190458

1102کاربینیعبداللهی چوبریالمیرا401138054190458

1979ورزشعبداللهی چوبریالمیرا401138054190458

983رفتار سازمانیعبداللهی چوبریالمیرا401138054190458

988روانشناسی تربیتیعبداللهی چوبریالمیرا401138054190458

987های کوچینگنظریهعبداللهی چوبریالمیرا401138054190458

980نظریه های نوین یادگیریعبداللهی چوبریالمیرا401138054190458

986اخالق حرفه ای در کوچینگعبداللهی چوبریالمیرا401138054190458

982روش تحقیقعبداللهی چوبریالمیرا401138054190458

981روانشناسی مثبت گراعبداللهی چوبریالمیرا401138054190458



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

210آزمایشگاه پایهعبداللهیانمریم401138054170553

221خواندن و درک مفاهیم پایهعبداللهیانمریم401138054170553

229دستور زبان پایهعبداللهیانمریم401138054170553

219گفت و شنود پایهعبداللهیانمریم401138054170553

243اخالق اسالمیعبداللهیانمریم401138054170553

1168تربیت بدنیعبداللهیانمریم401138054170553

235کاربینیعبداللهیانمریم401138054170553

247اصول و روش ترجمه پایهعبداللهیانمریم401138054170553

694کاربینیعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

11156ورزشعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

893انقالب اسالمی ایرانعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

5367سرایش و تربیت شنواییعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

3351هماهنگی عمومیعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

5698ساز ایرانیعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

475سازشناسی ایرانیعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

5695پیانو عمومیعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانعبدالهیعطیه401138054170554

771کاربرد رایانه در موسیقیعبدالهیعطیه401138054170554

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییعبدالهیعطیه401138054170554

1776ساز کالسیکعبدالهیعطیه401138054170554

772فیزیک صوتعبدالهیعطیه401138054170554

770شناخت موسیقیعبدالهیعطیه401138054170554

1166تربیت بدنیعبدالهیعطیه401138054170554

1136کاربینیعبدالهیعطیه401138054170554

1775پیانو عمومیعبدالهیعطیه401138054170554

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیعبدالهیانعلی401138054170555

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی عبدالهیانعلی401138054170555

1141کاربینیعبدالهیانعلی401138054170555



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1192(1)ساز عبدالهیانعلی401138054170555

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی عبدالهیانعلی401138054170555

1020تئوری موسیقیعبدالهیانعلی401138054170555

1021آناتومی حنجرهعبدالهیانعلی401138054170555

1190تربیت بدنیعبدالهیانعلی401138054170555

557تاریخ عکاسی ایرانعدالت جوآرتین401138054190460

1113کاربینیعدالت جوآرتین401138054190460

11152ورزشعدالت جوآرتین401138054190460

579زیبایی شناسیعدالت جوآرتین401138054190460

572حقوق عکاسان و قراردادهاعدالت جوآرتین401138054190460

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگعدالت جوآرتین401138054190460

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانعدالت جوآرتین401138054190460

736مدیریت رنگ در عکاسیعدالت جوآرتین401138054190460

126تاریخ هنر ایران و جهانعرب زادهفاطمه401138054170559

57روانشناسی شخصیتعرب زادهفاطمه401138054170559

1721اندیشه اسالمیعرب زادهفاطمه401138054170559

42مبانی بازیگریعرب زادهفاطمه401138054170559

1166تربیت بدنیعرب زادهفاطمه401138054170559

20بدن و حرکتعرب زادهفاطمه401138054170559

155خاستگاه آیین و درامعرب زادهفاطمه401138054170559

194کاربینیعرب زادهفاطمه401138054170559

745واژگان کلیدی  زبان چینیعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

747خواندن و درک مفاهیم رایجعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

744کاربینیعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

746گفت و شنود رایجعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

1200تربیت بدنیعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای عرفانیان بنائیصالح401138054170565

1180بهداشت و سالمت نوازندگیعرفانیان بنائیصالح401138054170565

1015کاربینیعرفانیان بنائیصالح401138054170565

1185(اکول)1پیانو عمومی عرفانیان بنائیصالح401138054170565

1182شناخت ریتمعرفانیان بنائیصالح401138054170565

1181تئوری موسیقیعرفانیان بنائیصالح401138054170565

1011فارسیعرفانیان بنائیصالح401138054170565

1183(ریتم خوانی)1سلفژعرفانیان بنائیصالح401138054170565

1165تربیت بدنیعرفانیان بنائیصالح401138054170565

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهعزیزیمحمدصادق401138054170567

559تاریخ هنر ایرانعزیزیثناء401138054170566

1175اصول آراستگی در اسالمعزیزیمحمدصادق401138054170567

1176آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمعزیزیمحمدصادق401138054170567

1288مبانی گریمعزیزیمحمدصادق401138054170567

591عکاسی پایهعزیزیثناء401138054170566

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیعزیزیثناء401138054170566

11177اندیشه اسالمیعزیزیمحمدصادق401138054170567

584طراحی پایهعزیزیثناء401138054170566

561تاریخ هنر جهانعزیزیثناء401138054170566

1174عوامل موثر بر گریمعزیزیمحمدصادق401138054170567

186تربیت بدنیعزیزیثناء401138054170566

938کاربینیعزیزیثناء401138054170566

1134کاربینیعزیزیمحمدصادق401138054170567

1172مبانی روانشناسیعزیزیمحمدصادق401138054170567

642هندسه مناظر و مرایاعزیزیثناء401138054170566

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییعسکریمجتبی401138054170572

1780آواز ایرانیعسکریمجتبی401138054170572

952پیانو عمومیعسکریمجتبی401138054170572

483مبانی نظری موسیقیعسکریمجتبی401138054170572



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

398مبانی صوت شناسیعسکریمجتبی401138054170572

765کاربینیعسکریمجتبی401138054170572

417صداسازیعسکریمجتبی401138054170572

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی عسگرفرمحمد401138054190465

632مبانی فرم و طرح           عسگرفرمحمد401138054190465

950کاربینیعسگرفرمحمد401138054190465

639نرم افزار فتوشاپ  عسگرفرمحمد401138054190465

11154ورزشعسگرفرمحمد401138054190465

628مبانی رنگ دیجیتال         عسگرفرمحمد401138054190465

555تاریخ تحوالت چاپ       عسگرفرمحمد401138054190465

603فنون بازاریابی و تبلیغاتعسگرفرمحمد401138054190465

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیعسگریمحمدامین401138054170571

10081بهداشت و سالمت نوازندگیعسگریمحمدامین401138054170571

560تاریخ هنر ایران و جهانعسگریمهسا401138054170570

1050کاربینیعسگریمحمدامین401138054170571

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینعسگریمهسا401138054170570

1030(اکول)1پیانو عمومی عسگریمحمدامین401138054170571

634مبانی هنرهای تجسمیعسگریمهسا401138054170570

605کادربندی در عکاسیعسگریمهسا401138054170570

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورعسگریمهسا401138054170570

1009تئوری موسیقیعسگریمحمدامین401138054170571

1006(ریتم خوانی)1سلفژعسگریمحمدامین401138054170571

1168تربیت بدنیعسگریمهسا401138054170570

1198تربیت بدنیعسگریمحمدامین401138054170571

597عکاسی سیاه و سفیدعسگریمهسا401138054170570

756کاربینیعسگریمهسا401138054170570

210آزمایشگاه پایهعصمتی برجیفاطمه401138054170573

221خواندن و درک مفاهیم پایهعصمتی برجیفاطمه401138054170573

229دستور زبان پایهعصمتی برجیفاطمه401138054170573



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

219گفت و شنود پایهعصمتی برجیفاطمه401138054170573

243اخالق اسالمیعصمتی برجیفاطمه401138054170573

1168تربیت بدنیعصمتی برجیفاطمه401138054170573

235کاربینیعصمتی برجیفاطمه401138054170573

247اصول و روش ترجمه پایهعصمتی برجیفاطمه401138054170573

1186دانش خانواده و جمعیتعطائیآرمان401138054170574

1653ساز ایرانیعطائیآرمان401138054170574

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییعطائیآرمان401138054170574

364مبانی نظری موسیقیعطائیآرمان401138054170574

400مبانی صوت شناسیعطائیآرمان401138054170574

1163تربیت بدنیعطائیآرمان401138054170574

656کاربینیعطائیآرمان401138054170574

470تمبک نوازیعطائیآرمان401138054170574

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغعطائی اندزقیپویا401138054190466

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندعطائی اندزقیپویا401138054190466

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمعطائی اندزقیپویا401138054190466

159کاربینیعطائی اندزقیپویا401138054190466

135اصول تدوینعطائی اندزقیپویا401138054190466

49سینمای مستند ایرانعطائی اندزقیپویا401138054190466

41سبکهای سینماییعطائی اندزقیپویا401138054190466

56نقد و تحلیل فیلمعطائی اندزقیپویا401138054190466

141مبانی تدوینعطائی قراچهآرش401138054170575

123مبانی تصویربرداریعطائی قراچهآرش401138054170575

54مبانی فیلم نامه نویسیعطائی قراچهآرش401138054170575

106تاریخ سینمای ایران و جهانعطائی قراچهآرش401138054170575

5شناخت عوامل تولیدعطائی قراچهآرش401138054170575

4مبانی برنامه ریزی و تولیدعطائی قراچهآرش401138054170575

184تربیت بدنیعطائی قراچهآرش401138054170575

177کاربینیعطائی قراچهآرش401138054170575



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

107آشنایی با هنرهای نمایشیعظیمیمهدی401138054190468

69فرهنگ مردمعظیمیمهدی401138054190468

60ادبیات کهن ایران و جهانعظیمیمهدی401138054190468

1109کاربینیعظیمیمهدی401138054190468

1060مبانی تدوینعظیمیزهرا401138054170578

1062مبانی تصویربرداریعظیمیزهرا401138054170578

11153ورزشعظیمیمهدی401138054190468

1061مبانی فیلم نامه نویسیعظیمیزهرا401138054170578

95روانشناسی عمومیعظیمیمهدی401138054190468

154تاریخ فلسفهعظیمیمهدی401138054190468

1059تاریخ سینمای ایران و جهانعظیمیزهرا401138054170578

1058شناخت عوامل تولیدعظیمیزهرا401138054170578

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدعظیمیزهرا401138054170578

113سبکهای سینماییعظیمیمهدی401138054190468

1166تربیت بدنیعظیمیزهرا401138054170578

1068کاربینیعظیمیزهرا401138054170578

385آشنایی با نت نگاری موسیقی معاصرعظیمی فسقندیسجواد401138054190469

6353سرایش و تربیت شنواییعظیمی فسقندیسجواد401138054190469

6690پیانو عمومیعظیمی فسقندیسجواد401138054190469

1111کاربینیعظیمی فسقندیسجواد401138054190469

5697ساز ایرانیعظیمی فسقندیسجواد401138054190469

475سازشناسی ایرانیعظیمی فسقندیسجواد401138054190469

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانعظیمی فسقندیسجواد401138054190469

4482هماهنگی عمومیعظیمی فسقندیسجواد401138054190469

1654ساز ایرانیعظیمی گرامیاوین401138054170579

472آشنایی با تاریخ موسیقی ایرانعظیمی گرامیاوین401138054170579

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییعظیمی گرامیاوین401138054170579

450مبانی نظری موسیقیعظیمی گرامیاوین401138054170579

399مبانی صوت شناسیعظیمی گرامیاوین401138054170579



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

658کاربینیعظیمی گرامیاوین401138054170579

419تمبک نوازیعظیمی گرامیاوین401138054170579

26آشنایی با هنرهای نمایشیعالپورناصر401138054190470

65فرهنگ مردمعالپورناصر401138054190470

59ادبیات کهن ایران و جهانعالپورناصر401138054190470

178کاربینیعالپورناصر401138054190470

11152ورزشعالپورناصر401138054190470

94روانشناسی عمومیعالپورناصر401138054190470

156تاریخ فلسفهعالپورناصر401138054190470

109سبکهای سینماییعالپورناصر401138054190470

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانعالماتییاسمن401138054170580

771کاربرد رایانه در موسیقیعالماتییاسمن401138054170580

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییعالماتییاسمن401138054170580

1776ساز کالسیکعالماتییاسمن401138054170580

772فیزیک صوتعالماتییاسمن401138054170580

770شناخت موسیقیعالماتییاسمن401138054170580

1136کاربینیعالماتییاسمن401138054170580

1775پیانو عمومیعالماتییاسمن401138054170580

1077روانشناسی اجتماعیعلمیمشیما401138054190471

1019بهداشت و سالمت نوازندگیعلمیهلن401138054170581

1076روانشناسی عمومیعلمیمشیما401138054190471

1104کاربینیعلمیمشیما401138054190471

1144کاربینیعلمیهلن401138054170581

11089ورزشعلمیمشیما401138054190471

1070رفتار سازمانیعلمیمشیما401138054190471

1078روانشناسی تربیتیعلمیمشیما401138054190471

1072های کوچینگنظریهعلمیمشیما401138054190471

993تئوری موسیقیعلمیهلن401138054170581

1071نظریه های نوین یادگیریعلمیمشیما401138054190471



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

991(ریتم خوانی)1سلفژعلمیهلن401138054170581

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوعلمیهلن401138054170581

1075اخالق حرفه ای در کوچینگعلمیمشیما401138054190471

1074روش تحقیقعلمیمشیما401138054190471

992تاریخ شنیداری موسیقیعلمیهلن401138054170581

704اخالق حرفه ای علمیهلن401138054170581

1073روانشناسی مثبت گراعلمیمشیما401138054190471

557تاریخ عکاسی ایرانعلی بیگلیسوگند401138054190473

1115کاربینیعلی بیگلیسوگند401138054190473

1989ورزشعلی بیگلیسوگند401138054190473

579زیبایی شناسیعلی بیگلیسوگند401138054190473

572حقوق عکاسان و قراردادهاعلی بیگلیسوگند401138054190473

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگعلی بیگلیسوگند401138054190473

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانعلی بیگلیسوگند401138054190473

736مدیریت رنگ در عکاسیعلی بیگلیسوگند401138054190473

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیعلی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی علی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

1141کاربینیعلی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

1192(1)ساز علی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی علی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

1020تئوری موسیقیعلی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

1021آناتومی حنجرهعلی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

1190تربیت بدنیعلی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

559تاریخ هنر ایرانعلی زادهمحمدرضا401138054170584

591عکاسی پایهعلی زادهمحمدرضا401138054170584

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیعلی زادهمحمدرضا401138054170584

584طراحی پایهعلی زادهمحمدرضا401138054170584

561تاریخ هنر جهانعلی زادهمحمدرضا401138054170584

183تربیت بدنیعلی زادهمحمدرضا401138054170584



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

938کاربینیعلی زادهمحمدرضا401138054170584

642هندسه مناظر و مرایاعلی زادهمحمدرضا401138054170584

147سلفژعلی گلیکتا401138054190474

166کاربینیعلی گلیکتا401138054190474

11089ورزشعلی گلیکتا401138054190474

63شناخت سینماعلی گلیکتا401138054190474

67جامعه شناسیعلی گلیکتا401138054190474

11فرهنگ عامهعلی گلیکتا401138054190474

25تاریخ نمایش در شرقعلی گلیکتا401138054190474

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونعلی گلیکتا401138054190474

681کاربینیعلی محمدیزهره401138054170585

680مشتری مداریعلی محمدیزهره401138054170585

677اصول حسابداریعلی محمدیزهره401138054170585

678اصول علم اقتصادعلی محمدیزهره401138054170585

679کسب و کار از دیدگاه اسالمعلی محمدیزهره401138054170585

676آمارعلی محمدیزهره401138054170585

675مبانی سازمان و مدیریتعلی محمدیزهره401138054170585

975روانشناسی اجتماعیعلیزادهداود401138054190476

974روانشناسی عمومیعلیزادهداود401138054190476

1079کاربینیعلیزادهداود401138054190476

11153ورزشعلیزادهداود401138054190476

973رفتار سازمانیعلیزادهداود401138054190476

978روانشناسی تربیتیعلیزادهداود401138054190476

977های کوچینگنظریهعلیزادهداود401138054190476

970نظریه های نوین یادگیریعلیزادهداود401138054190476

976اخالق حرفه ای در کوچینگعلیزادهداود401138054190476

972روش تحقیقعلیزادهداود401138054190476

971روانشناسی مثبت گراعلیزادهداود401138054190476

141مبانی تدوینعلیشاهیمحمدامین401138054170588



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

123مبانی تصویربرداریعلیشاهیمحمدامین401138054170588

54مبانی فیلم نامه نویسیعلیشاهیمحمدامین401138054170588

106تاریخ سینمای ایران و جهانعلیشاهیمحمدامین401138054170588

5شناخت عوامل تولیدعلیشاهیمحمدامین401138054170588

4مبانی برنامه ریزی و تولیدعلیشاهیمحمدامین401138054170588

184تربیت بدنیعلیشاهیمحمدامین401138054170588

177کاربینیعلیشاهیمحمدامین401138054170588

745واژگان کلیدی  زبان چینیعلیشاهی طوسیعلی401138054170589

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاعلیشاهی طوسیعلی401138054170589

747خواندن و درک مفاهیم رایجعلیشاهی طوسیعلی401138054170589

744کاربینیعلیشاهی طوسیعلی401138054170589

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینعلیشاهی طوسیعلی401138054170589

746گفت و شنود رایجعلیشاهی طوسیعلی401138054170589

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاعلیشاهی طوسیعلی401138054170589

1163تربیت بدنیعلیشاهی طوسیعلی401138054170589

745واژگان کلیدی  زبان چینیعمادیزهرا401138054170590

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاعمادیزهرا401138054170590

747خواندن و درک مفاهیم رایجعمادیزهرا401138054170590

752کاربینیعمادیزهرا401138054170590

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینعمادیزهرا401138054170590

746گفت و شنود رایجعمادیزهرا401138054170590

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاعمادیزهرا401138054170590

5919پیانو عمومیعیدانیجهان401138054190479

11195ارکستر کالسیکعیدانیجهان401138054190479

3478هارمونیعیدانیجهان401138054190479

381تاریخ هنرعیدانیجهان401138054190479

1121کاربینیعیدانیجهان401138054190479

1979ورزشعیدانیجهان401138054190479

5485سرایش و تربیت شنواییعیدانیجهان401138054190479



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2402آواز گروهیعیدانیجهان401138054190479

5918ساز کالسیکعیدانیجهان401138054190479

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی عیسی بیکی اردهاعلی401138054190480

632مبانی فرم و طرح           عیسی بیکی اردهاعلی401138054190480

950کاربینیعیسی بیکی اردهاعلی401138054190480

639نرم افزار فتوشاپ  عیسی بیکی اردهاعلی401138054190480

11154ورزشعیسی بیکی اردهاعلی401138054190480

628مبانی رنگ دیجیتال         عیسی بیکی اردهاعلی401138054190480

555تاریخ تحوالت چاپ       عیسی بیکی اردهاعلی401138054190480

603فنون بازاریابی و تبلیغاتعیسی بیکی اردهاعلی401138054190480

141مبانی تدوینعیسی زادهعرشیا401138054170591

123مبانی تصویربرداریعیسی زادهعرشیا401138054170591

54مبانی فیلم نامه نویسیعیسی زادهعرشیا401138054170591

106تاریخ سینمای ایران و جهانعیسی زادهعرشیا401138054170591

5شناخت عوامل تولیدعیسی زادهعرشیا401138054170591

4مبانی برنامه ریزی و تولیدعیسی زادهعرشیا401138054170591

184تربیت بدنیعیسی زادهعرشیا401138054170591

177کاربینیعیسی زادهعرشیا401138054170591

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای عین علیشایان401138054170592

1180بهداشت و سالمت نوازندگیعین علیشایان401138054170592

1015کاربینیعین علیشایان401138054170592

1185(اکول)1پیانو عمومی عین علیشایان401138054170592

1182شناخت ریتمعین علیشایان401138054170592

1181تئوری موسیقیعین علیشایان401138054170592

1011فارسیعین علیشایان401138054170592

1183(ریتم خوانی)1سلفژعین علیشایان401138054170592

1165تربیت بدنیعین علیشایان401138054170592

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانعینیمریال401138054170593

771کاربرد رایانه در موسیقیعینیمریال401138054170593



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییعینیمریال401138054170593

1776ساز کالسیکعینیمریال401138054170593

772فیزیک صوتعینیمریال401138054170593

770شناخت موسیقیعینیمریال401138054170593

1200تربیت بدنیعینیمریال401138054170593

1137کاربینیعینیمریال401138054170593

11199پیانو عمومیعینیمریال401138054170593

761تاریخ هنر ایران و جهانعیوضیفاطمه401138054170594

759(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینعیوضیفاطمه401138054170594

758مبانی هنرهای تجسمیعیوضیفاطمه401138054170594

760کادربندی در عکاسیعیوضیفاطمه401138054170594

757مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورعیوضیفاطمه401138054170594

1166تربیت بدنیعیوضیفاطمه401138054170594

762عکاسی سیاه و سفیدعیوضیفاطمه401138054170594

755کاربینیعیوضیفاطمه401138054170594

556تاریخ عکاسی ایرانعیوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

1114کاربینیعیوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

11089ورزشعیوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

578زیبایی شناسیعیوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

571حقوق عکاسان و قراردادهاعیوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگعیوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانعیوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

636مدیریت رنگ در عکاسیعیوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

220بیان شفاهیغالبیعلی401138054190482

237کاربینیغالبیعلی401138054190482

812(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیغالبیعلی401138054190482

205متون ادبیغالبیعلی401138054190482

216اصول و مبانی ترجمهغالبیعلی401138054190482

249زبان شناسیغالبیعلی401138054190482



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهغالبیعلی401138054190482

318قوانین و مقررات در روابط عمومیغفاری چراتیزلیخا401138054190484

302پوشش خبریغفاری چراتیزلیخا401138054190484

309روزنامه نگاری نوینغفاری چراتیزلیخا401138054190484

11148ورزشغفاری چراتیزلیخا401138054190484

294ارتباطات بین المللغفاری چراتیزلیخا401138054190484

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیغفاری چراتیزلیخا401138054190484

299اقتصاد رسانهغفاری چراتیزلیخا401138054190484

51196پیانو عمومیغفاری طاریسینا401138054190485

11195ارکستر کالسیکغفاری طاریسینا401138054190485

3426هارمونیغفاری طاریسینا401138054190485

531تاریخ هنرغفاری طاریسینا401138054190485

1123کاربینیغفاری طاریسینا401138054190485

11155ورزشغفاری طاریسینا401138054190485

5484سرایش و تربیت شنواییغفاری طاریسینا401138054190485

2496آواز گروهیغفاری طاریسینا401138054190485

5917ساز کالسیکغفاری طاریسینا401138054190485

127تاریخ هنر ایران و جهانغالم علیهانیه401138054170599

58روانشناسی شخصیتغالم علیهانیه401138054170599

1720اندیشه اسالمیغالم علیهانیه401138054170599

128مبانی بازیگریغالم علیهانیه401138054170599

186تربیت بدنیغالم علیهانیه401138054170599

24بدن و حرکتغالم علیهانیه401138054170599

70خاستگاه آیین و درامغالم علیهانیه401138054170599

192کاربینیغالم علیهانیه401138054170599

559تاریخ هنر ایرانغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

591عکاسی پایهغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

584طراحی پایهغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

561تاریخ هنر جهانغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

186تربیت بدنیغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

938کاربینیغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

642هندسه مناظر و مرایاغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

560تاریخ هنر ایران و جهانغالمیآرین401138054170604

140مبانی تدوینغالمیسارینا401138054170602

125مبانی تصویربرداریغالمیسارینا401138054170602

681کاربینیغالمیسمانه401138054170601

680مشتری مداریغالمیسمانه401138054170601

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینغالمیآرین401138054170604

53مبانی فیلم نامه نویسیغالمیسارینا401138054170602

634مبانی هنرهای تجسمیغالمیآرین401138054170604

605کادربندی در عکاسیغالمیآرین401138054170604

677اصول حسابداریغالمیسمانه401138054170601

678اصول علم اقتصادغالمیسمانه401138054170601

8شناخت تجهیزات و مواد خامغالمیسارینا401138054170602

679کسب و کار از دیدگاه اسالمغالمیسمانه401138054170601

39تاریخ سینمای ایران و جهانغالمیسارینا401138054170602

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورغالمیآرین401138054170604

1171اندیشه اسالمیغالمیسارینا401138054170602

676آمارغالمیسمانه401138054170601

675مبانی سازمان و مدیریتغالمیسمانه401138054170601

1166تربیت بدنیغالمیسارینا401138054170602

1165تربیت بدنیغالمیآرین401138054170604

597عکاسی سیاه و سفیدغالمیآرین401138054170604

163کاربینیغالمیسارینا401138054170602

756کاربینیغالمیآرین401138054170604

220بیان شفاهیغالمی بشلیفاطمه401138054190486

238کاربینیغالمی بشلیفاطمه401138054190486



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11149ورزشغالمی بشلیفاطمه401138054190486

257انقالب اسالمی ایرانغالمی بشلیفاطمه401138054190486

205متون ادبیغالمی بشلیفاطمه401138054190486

216اصول و مبانی ترجمهغالمی بشلیفاطمه401138054190486

249زبان شناسیغالمی بشلیفاطمه401138054190486

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهغالمی بشلیفاطمه401138054190486

1186دانش خانواده و جمعیتغالمی بهرغیمحمدامین401138054170605

1654ساز ایرانیغالمی بهرغیمحمدامین401138054170605

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییغالمی بهرغیمحمدامین401138054170605

450مبانی نظری موسیقیغالمی بهرغیمحمدامین401138054170605

399مبانی صوت شناسیغالمی بهرغیمحمدامین401138054170605

1163تربیت بدنیغالمی بهرغیمحمدامین401138054170605

655کاربینیغالمی بهرغیمحمدامین401138054170605

419تمبک نوازیغالمی بهرغیمحمدامین401138054170605

146سلفژغالمی کذرجیمهدی401138054190487

1117کاربینیغالمی کذرجیمهدی401138054190487

11154ورزشغالمی کذرجیمهدی401138054190487

110شناخت سینماغالمی کذرجیمهدی401138054190487

68جامعه شناسیغالمی کذرجیمهدی401138054190487

12فرهنگ عامهغالمی کذرجیمهدی401138054190487

27تاریخ نمایش در شرقغالمی کذرجیمهدی401138054190487

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونغالمی کذرجیمهدی401138054190487

210آزمایشگاه پایهغیاث جزینسرین401138054170608

221خواندن و درک مفاهیم پایهغیاث جزینسرین401138054170608

229دستور زبان پایهغیاث جزینسرین401138054170608

219گفت و شنود پایهغیاث جزینسرین401138054170608

243اخالق اسالمیغیاث جزینسرین401138054170608

1168تربیت بدنیغیاث جزینسرین401138054170608

235کاربینیغیاث جزینسرین401138054170608



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

247اصول و روش ترجمه پایهغیاث جزینسرین401138054170608

220بیان شفاهیفاضل افضلمحمدامین401138054190488

248تحلیل مقابله ایفاضل افضلمحمدامین401138054190488

257انقالب اسالمی ایرانفاضل افضلمحمدامین401138054190488

255مکاتباتفاضل افضلمحمدامین401138054190488

205متون ادبیفاضل افضلمحمدامین401138054190488

216اصول و مبانی ترجمهفاضل افضلمحمدامین401138054190488

249زبان شناسیفاضل افضلمحمدامین401138054190488

560تاریخ هنر ایران و جهانفاضلیمونا401138054170609

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینفاضلیمونا401138054170609

634مبانی هنرهای تجسمیفاضلیمونا401138054170609

605کادربندی در عکاسیفاضلیمونا401138054170609

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورفاضلیمونا401138054170609

1168تربیت بدنیفاضلیمونا401138054170609

597عکاسی سیاه و سفیدفاضلیمونا401138054170609

756کاربینیفاضلیمونا401138054170609

127تاریخ هنر ایران و جهانفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

58روانشناسی شخصیتفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

1720اندیشه اسالمیفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

128مبانی بازیگریفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

183تربیت بدنیفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

24بدن و حرکتفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

70خاستگاه آیین و درامفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

193کاربینیفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

985روانشناسی اجتماعیفانی کچائیمنا401138054190489

984روانشناسی عمومیفانی کچائیمنا401138054190489

1103کاربینیفانی کچائیمنا401138054190489

983رفتار سازمانیفانی کچائیمنا401138054190489

988روانشناسی تربیتیفانی کچائیمنا401138054190489



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

987های کوچینگنظریهفانی کچائیمنا401138054190489

980نظریه های نوین یادگیریفانی کچائیمنا401138054190489

986اخالق حرفه ای در کوچینگفانی کچائیمنا401138054190489

982روش تحقیقفانی کچائیمنا401138054190489

981روانشناسی مثبت گرافانی کچائیمنا401138054190489

559تاریخ هنر ایرانفتاح آبی بگلوزهرا401138054170613

591عکاسی پایهفتاح آبی بگلوزهرا401138054170613

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیفتاح آبی بگلوزهرا401138054170613

584طراحی پایهفتاح آبی بگلوزهرا401138054170613

561تاریخ هنر جهانفتاح آبی بگلوزهرا401138054170613

1200تربیت بدنیفتاح آبی بگلوزهرا401138054170613

1130کاربینیفتاح آبی بگلوزهرا401138054170613

642هندسه مناظر و مرایافتاح آبی بگلوزهرا401138054170613

26آشنایی با هنرهای نمایشیفتاحی قره شیرانسیده معصومه401138054190490

65فرهنگ مردمفتاحی قره شیرانسیده معصومه401138054190490

59ادبیات کهن ایران و جهانفتاحی قره شیرانسیده معصومه401138054190490

1109کاربینیفتاحی قره شیرانسیده معصومه401138054190490

1989ورزشفتاحی قره شیرانسیده معصومه401138054190490

94روانشناسی عمومیفتاحی قره شیرانسیده معصومه401138054190490

156تاریخ فلسفهفتاحی قره شیرانسیده معصومه401138054190490

109سبکهای سینماییفتاحی قره شیرانسیده معصومه401138054190490

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای فتح الهیسینا401138054170614

1180بهداشت و سالمت نوازندگیفتح الهیسینا401138054170614

1017کاربینیفتح الهیسینا401138054170614

1034(اکول)1پیانو عمومی فتح الهیسینا401138054170614

1003شناخت ریتمفتح الهیسینا401138054170614

1002تئوری موسیقیفتح الهیسینا401138054170614

1016فارسیفتح الهیسینا401138054170614

1000(ریتم خوانی)1سلفژفتح الهیسینا401138054170614



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1198تربیت بدنیفتح الهیسینا401138054170614

985روانشناسی اجتماعیفتح آبادیشیما401138054190491

984روانشناسی عمومیفتح آبادیشیما401138054190491

1103کاربینیفتح آبادیشیما401138054190491

1979ورزشفتح آبادیشیما401138054190491

983رفتار سازمانیفتح آبادیشیما401138054190491

988روانشناسی تربیتیفتح آبادیشیما401138054190491

987های کوچینگنظریهفتح آبادیشیما401138054190491

980نظریه های نوین یادگیریفتح آبادیشیما401138054190491

986اخالق حرفه ای در کوچینگفتح آبادیشیما401138054190491

982روش تحقیقفتح آبادیشیما401138054190491

981روانشناسی مثبت گرافتح آبادیشیما401138054190491

141مبانی تدوینفتحعلیانمهسا401138054170615

123مبانی تصویربرداریفتحعلیانمهسا401138054170615

54مبانی فیلم نامه نویسیفتحعلیانمهسا401138054170615

106تاریخ سینمای ایران و جهانفتحعلیانمهسا401138054170615

5شناخت عوامل تولیدفتحعلیانمهسا401138054170615

4مبانی برنامه ریزی و تولیدفتحعلیانمهسا401138054170615

187تربیت بدنیفتحعلیانمهسا401138054170615

1132کاربینیفتحعلیانمهسا401138054170615

975روانشناسی اجتماعیفتحیکتایون401138054190492

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیفتحیموسی401138054190494

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانفتحیفاطمه401138054170616

771کاربرد رایانه در موسیقیفتحیفاطمه401138054170616

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریفتحیعطیه401138054190493

640نقد عکسفتحیعطیه401138054190493

974روانشناسی عمومیفتحیکتایون401138054190492

562تاریکخانه دیجیتالفتحیعطیه401138054190493

546کاربینیفتحیموسی401138054190494



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1079کاربینیفتحیکتایون401138054190492

1115کاربینیفتحیعطیه401138054190493

11151ورزشفتحیکتایون401138054190492

833انقالب اسالمی ایرانفتحیعطیه401138054190493

469تنبک نوازیفتحیموسی401138054190494

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسفتحیعطیه401138054190493

547(4)آواز ایرانی فتحیموسی401138054190494

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییفتحیفاطمه401138054170616

1201مبانی موسیقیفتحیموسی401138054190494

973رفتار سازمانیفتحیکتایون401138054190492

626مایکروگرافی و کپی برداریفتحیعطیه401138054190493

1776ساز کالسیکفتحیفاطمه401138054170616

978روانشناسی تربیتیفتحیکتایون401138054190492

977های کوچینگنظریهفتحیکتایون401138054190492

409شعر و موسیقیفتحیموسی401138054190494

772فیزیک صوتفتحیفاطمه401138054170616

770شناخت موسیقیفتحیفاطمه401138054170616

970نظریه های نوین یادگیریفتحیکتایون401138054190492

1166تربیت بدنیفتحیفاطمه401138054170616

976اخالق حرفه ای در کوچینگفتحیکتایون401138054190492

972روش تحقیقفتحیکتایون401138054190492

1136کاربینیفتحیفاطمه401138054170616

443(ملودی، گام خوانی)تربیت شنوایی فتحیموسی401138054190494

1775پیانو عمومیفتحیفاطمه401138054170616

380حکمت موسیقی اسالمی فتحیموسی401138054190494

971روانشناسی مثبت گرافتحیکتایون401138054190492

220بیان شفاهیفتحی سکزآبادیسوگند401138054190496

238کاربینیفتحی سکزآبادیسوگند401138054190496

11149ورزشفتحی سکزآبادیسوگند401138054190496



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

257انقالب اسالمی ایرانفتحی سکزآبادیسوگند401138054190496

205متون ادبیفتحی سکزآبادیسوگند401138054190496

216اصول و مبانی ترجمهفتحی سکزآبادیسوگند401138054190496

249زبان شناسیفتحی سکزآبادیسوگند401138054190496

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهفتحی سکزآبادیسوگند401138054190496

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای فتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1180بهداشت و سالمت نوازندگیفتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1017کاربینیفتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1034(اکول)1پیانو عمومی فتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1003شناخت ریتمفتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1002تئوری موسیقیفتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1016فارسیفتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1000(ریتم خوانی)1سلفژفتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1198تربیت بدنیفتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

126تاریخ هنر ایران و جهانفخاریمحمدصادق401138054170619

57روانشناسی شخصیتفخاریمحمدصادق401138054170619

1721اندیشه اسالمیفخاریمحمدصادق401138054170619

42مبانی بازیگریفخاریمحمدصادق401138054170619

1164تربیت بدنیفخاریمحمدصادق401138054170619

20بدن و حرکتفخاریمحمدصادق401138054170619

155خاستگاه آیین و درامفخاریمحمدصادق401138054170619

191کاربینیفخاریمحمدصادق401138054170619

147سلفژفخاریانمحمدجواد401138054190497

167کاربینیفخاریانمحمدجواد401138054190497

11154ورزشفخاریانمحمدجواد401138054190497

63شناخت سینمافخاریانمحمدجواد401138054190497

67جامعه شناسیفخاریانمحمدجواد401138054190497

11فرهنگ عامهفخاریانمحمدجواد401138054190497

25تاریخ نمایش در شرقفخاریانمحمدجواد401138054190497



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونفخاریانمحمدجواد401138054190497

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای فدوی صامتیاحسان401138054170620

1180بهداشت و سالمت نوازندگیفدوی صامتیاحسان401138054170620

1017کاربینیفدوی صامتیاحسان401138054170620

1034(اکول)1پیانو عمومی فدوی صامتیاحسان401138054170620

1003شناخت ریتمفدوی صامتیاحسان401138054170620

1002تئوری موسیقیفدوی صامتیاحسان401138054170620

1016فارسیفدوی صامتیاحسان401138054170620

1000(ریتم خوانی)1سلفژفدوی صامتیاحسان401138054170620

1198تربیت بدنیفدوی صامتیاحسان401138054170620

994بهداشت و سالمت نوازندگیفرامرزامیرارسالن401138054170621

1145کاربینیفرامرزامیرارسالن401138054170621

1990اندیشه اسالمیفرامرزامیرارسالن401138054170621

993تئوری موسیقیفرامرزامیرارسالن401138054170621

991(ریتم خوانی)1سلفژفرامرزامیرارسالن401138054170621

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوفرامرزامیرارسالن401138054170621

1163تربیت بدنیفرامرزامیرارسالن401138054170621

992تاریخ شنیداری موسیقیفرامرزامیرارسالن401138054170621

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییفراوانیپری سیما401138054170622

1780آواز ایرانیفراوانیپری سیما401138054170622

952پیانو عمومیفراوانیپری سیما401138054170622

483مبانی نظری موسیقیفراوانیپری سیما401138054170622

398مبانی صوت شناسیفراوانیپری سیما401138054170622

186تربیت بدنیفراوانیپری سیما401138054170622

765کاربینیفراوانیپری سیما401138054170622

417صداسازیفراوانیپری سیما401138054170622

261پتینه و کالژفرجام دهبارززهرا401138054190499

267زینت و زیبایی در اسالمفرجام دهبارززهرا401138054190499

1125کاربینیفرجام دهبارززهرا401138054190499



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

292نرم افزارهای کاربردیفرجام دهبارززهرا401138054190499

264جامعه شناسی هنرفرجام دهبارززهرا401138054190499

266زیبایی شناسیفرجام دهبارززهرا401138054190499

265روانشناسی شخصیت و گریمفرجام دهبارززهرا401138054190499

291مراقبت از پوست و موفرجام دهبارززهرا401138054190499

5919پیانو عمومیفردوسیسمانه401138054190500

11195ارکستر کالسیکفردوسیسمانه401138054190500

3478هارمونیفردوسیسمانه401138054190500

381تاریخ هنرفردوسیسمانه401138054190500

1120کاربینیفردوسیسمانه401138054190500

1979ورزشفردوسیسمانه401138054190500

5485سرایش و تربیت شنواییفردوسیسمانه401138054190500

2402آواز گروهیفردوسیسمانه401138054190500

5918ساز کالسیکفردوسیسمانه401138054190500

51196پیانو عمومیفردیسفاطمه401138054190501

11202ارکستر کالسیکفردیسفاطمه401138054190501

1197ساز کالسیکفردیسفاطمه401138054190501

436تاریخ هنرفردیسفاطمه401138054190501

1204کاربینیفردیسفاطمه401138054190501

2403هارمونیفردیسفاطمه401138054190501

487سرایش و تربیت شنواییفردیسفاطمه401138054190501

2446آواز گروهیفردیسفاطمه401138054190501

1186دانش خانواده و جمعیتفرزانه لنگانهادی401138054170626

1654ساز ایرانیفرزانه لنگانهادی401138054170626

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییفرزانه لنگانهادی401138054170626

450مبانی نظری موسیقیفرزانه لنگانهادی401138054170626

399مبانی صوت شناسیفرزانه لنگانهادی401138054170626

1163تربیت بدنیفرزانه لنگانهادی401138054170626

655کاربینیفرزانه لنگانهادی401138054170626



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

419تمبک نوازیفرزانه لنگانهادی401138054170626

994بهداشت و سالمت نوازندگیفرشیدفرسینا401138054170627

1145کاربینیفرشیدفرسینا401138054170627

1990اندیشه اسالمیفرشیدفرسینا401138054170627

993تئوری موسیقیفرشیدفرسینا401138054170627

991(ریتم خوانی)1سلفژفرشیدفرسینا401138054170627

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوفرشیدفرسینا401138054170627

1190تربیت بدنیفرشیدفرسینا401138054170627

992تاریخ شنیداری موسیقیفرشیدفرسینا401138054170627

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیفروتن نیاآیالر401138054170628

1008بهداشت و سالمت نوازندگیفروتن نیاآیالر401138054170628

1051کاربینیفروتن نیاآیالر401138054170628

1030(اکول)1پیانو عمومی فروتن نیاآیالر401138054170628

11007اندیشه اسالمیفروتن نیاآیالر401138054170628

1009تئوری موسیقیفروتن نیاآیالر401138054170628

1005فارسیفروتن نیاآیالر401138054170628

1006(ریتم خوانی)1سلفژفروتن نیاآیالر401138054170628

1167تربیت بدنیفروتن نیاآیالر401138054170628

560تاریخ هنر ایران و جهانفروزنده فرفاطمه401138054170629

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینفروزنده فرفاطمه401138054170629

634مبانی هنرهای تجسمیفروزنده فرفاطمه401138054170629

605کادربندی در عکاسیفروزنده فرفاطمه401138054170629

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورفروزنده فرفاطمه401138054170629

1168تربیت بدنیفروزنده فرفاطمه401138054170629

597عکاسی سیاه و سفیدفروزنده فرفاطمه401138054170629

756کاربینیفروزنده فرفاطمه401138054170629

557تاریخ عکاسی ایرانفریدنیستایش401138054190504

1115کاربینیفریدنیستایش401138054190504

1989ورزشفریدنیستایش401138054190504



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

579زیبایی شناسیفریدنیستایش401138054190504

572حقوق عکاسان و قراردادهافریدنیستایش401138054190504

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگفریدنیستایش401138054190504

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانفریدنیستایش401138054190504

736مدیریت رنگ در عکاسیفریدنیستایش401138054190504

261پتینه و کالژفصیحیفاطمه401138054190505

267زینت و زیبایی در اسالمفصیحیفاطمه401138054190505

210آزمایشگاه پایهفصیحیامیرحسین401138054170633

221خواندن و درک مفاهیم پایهفصیحیامیرحسین401138054170633

540کاربینیفصیحیفاطمه401138054190505

292نرم افزارهای کاربردیفصیحیفاطمه401138054190505

229دستور زبان پایهفصیحیامیرحسین401138054170633

219گفت و شنود پایهفصیحیامیرحسین401138054170633

243اخالق اسالمیفصیحیامیرحسین401138054170633

264جامعه شناسی هنرفصیحیفاطمه401138054190505

266زیبایی شناسیفصیحیفاطمه401138054190505

265روانشناسی شخصیت و گریمفصیحیفاطمه401138054190505

1165تربیت بدنیفصیحیامیرحسین401138054170633

235کاربینیفصیحیامیرحسین401138054170633

291مراقبت از پوست و موفصیحیفاطمه401138054190505

247اصول و روش ترجمه پایهفصیحیامیرحسین401138054170633

1019بهداشت و سالمت نوازندگیفضائلی اسکندریتارا401138054170634

1012کاربینیفضائلی اسکندریتارا401138054170634

1996اندیشه اسالمیفضائلی اسکندریتارا401138054170634

997تئوری موسیقیفضائلی اسکندریتارا401138054170634

995(ریتم خوانی)1سلفژفضائلی اسکندریتارا401138054170634

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوفضائلی اسکندریتارا401138054170634

1167تربیت بدنیفضائلی اسکندریتارا401138054170634

998تاریخ شنیداری موسیقیفضائلی اسکندریتارا401138054170634



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

293ارتباطات انسانیفعال ثمرینسعید401138054170635

308روانشناسی اجتماعیفعال ثمرینسعید401138054170635

325هنر و ارتباطاتفعال ثمرینسعید401138054170635

304جامعه شناسی فرهنگیفعال ثمرینسعید401138054170635

307رسانه شناسیفعال ثمرینسعید401138054170635

1165تربیت بدنیفعال ثمرینسعید401138054170635

306حقوق فرهنگی و رسانه ایفعال ثمرینسعید401138054170635

533کاربینیفعال ثمرینسعید401138054170635

745واژگان کلیدی  زبان چینیفالحزهرا401138054170636

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهافالحزهرا401138054170636

747خواندن و درک مفاهیم رایجفالحزهرا401138054170636

744کاربینیفالحزهرا401138054170636

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینفالحزهرا401138054170636

746گفت و شنود رایجفالحزهرا401138054170636

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهافالحزهرا401138054170636

199فارسیفالحزهرا401138054170636

190تربیت بدنیفالحزهرا401138054170636

26آشنایی با هنرهای نمایشیفالح پورامیراحسان401138054190507

65فرهنگ مردمفالح پورامیراحسان401138054190507

59ادبیات کهن ایران و جهانفالح پورامیراحسان401138054190507

179کاربینیفالح پورامیراحسان401138054190507

94روانشناسی عمومیفالح پورامیراحسان401138054190507

156تاریخ فلسفهفالح پورامیراحسان401138054190507

109سبکهای سینماییفالح پورامیراحسان401138054190507

1019بهداشت و سالمت نوازندگیفالحتیکیانا401138054170637

1144کاربینیفالحتیکیانا401138054170637

997تئوری موسیقیفالحتیکیانا401138054170637

995(ریتم خوانی)1سلفژفالحتیکیانا401138054170637

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوفالحتیکیانا401138054170637



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

187تربیت بدنیفالحتیکیانا401138054170637

998تاریخ شنیداری موسیقیفالحتیکیانا401138054170637

556تاریخ عکاسی ایرانفالحیحامد401138054190508

1114کاربینیفالحیحامد401138054190508

140مبانی تدوینفالحیمجتبی401138054170638

125مبانی تصویربرداریفالحیمجتبی401138054170638

11152ورزشفالحیحامد401138054190508

53مبانی فیلم نامه نویسیفالحیمجتبی401138054170638

39تاریخ سینمای ایران و جهانفالحیمجتبی401138054170638

1058شناخت عوامل تولیدفالحیمجتبی401138054170638

578زیبایی شناسیفالحیحامد401138054190508

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدفالحیمجتبی401138054170638

571حقوق عکاسان و قراردادهافالحیحامد401138054190508

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگفالحیحامد401138054190508

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانفالحیحامد401138054190508

1164تربیت بدنیفالحیمجتبی401138054170638

170کاربینیفالحیمجتبی401138054170638

636مدیریت رنگ در عکاسیفالحیحامد401138054190508

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیقادرصفا401138054190511

523کاربینیقادرصفا401138054190511

365(همایون، اصفهان)سرایش موسیقی ایرانیقادرصفا401138054190511

327مبانی موسیقی ایرانیقادرصفا401138054190511

469تنبک نوازیقادرصفا401138054190511

787تاریخ تحلیلی صدر اسالمقادرصفا401138054190511

409شعر و موسیقیقادرصفا401138054190511

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی قادرصفا401138054190511

380حکمت موسیقی اسالمی قادرصفا401138054190511

308روانشناسی اجتماعیقاسم پورنوبیجاریامیرحسین401138054170641

325هنر و ارتباطاتقاسم پورنوبیجاریامیرحسین401138054170641



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

892اخالق اسالمیقاسم پورنوبیجاریامیرحسین401138054170641

304جامعه شناسی فرهنگیقاسم پورنوبیجاریامیرحسین401138054170641

307رسانه شناسیقاسم پورنوبیجاریامیرحسین401138054170641

1165تربیت بدنیقاسم پورنوبیجاریامیرحسین401138054170641

306حقوق فرهنگی و رسانه ایقاسم پورنوبیجاریامیرحسین401138054170641

534کاربینیقاسم پورنوبیجاریامیرحسین401138054170641

745واژگان کلیدی  زبان چینیقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

747خواندن و درک مفاهیم رایجقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

744کاربینیقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

746گفت و شنود رایجقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

199فارسیقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

1167تربیت بدنیقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

1019بهداشت و سالمت نوازندگیقاسم لوئیروژان401138054170643

1144کاربینیقاسم لوئیروژان401138054170643

1996اندیشه اسالمیقاسم لوئیروژان401138054170643

997تئوری موسیقیقاسم لوئیروژان401138054170643

995(ریتم خوانی)1سلفژقاسم لوئیروژان401138054170643

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوقاسم لوئیروژان401138054170643

187تربیت بدنیقاسم لوئیروژان401138054170643

998تاریخ شنیداری موسیقیقاسم لوئیروژان401138054170643

51196پیانو عمومیقاسم نژادسیما401138054190514

1920ارکستر کالسیکقاسم نژادسیما401138054190514

3426هارمونیقاسم نژادسیما401138054190514

531تاریخ هنرقاسم نژادسیما401138054190514

1122کاربینیقاسم نژادسیما401138054190514

11149ورزشقاسم نژادسیما401138054190514



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5484سرایش و تربیت شنواییقاسم نژادسیما401138054190514

2496آواز گروهیقاسم نژادسیما401138054190514

5917ساز کالسیکقاسم نژادسیما401138054190514

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانقاسمیسونیا401138054170645

771کاربرد رایانه در موسیقیقاسمیسونیا401138054170645

692کاربینیقاسمیزهره401138054190516

11148ورزشقاسمیزهره401138054190516

893انقالب اسالمی ایرانقاسمیزهره401138054190516

5367سرایش و تربیت شنواییقاسمیزهره401138054190516

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییقاسمیسونیا401138054170645

1776ساز کالسیکقاسمیسونیا401138054170645

772فیزیک صوتقاسمیسونیا401138054170645

3351هماهنگی عمومیقاسمیزهره401138054190516

770شناخت موسیقیقاسمیسونیا401138054170645

5698ساز ایرانیقاسمیزهره401138054190516

475سازشناسی ایرانیقاسمیزهره401138054190516

5695پیانو عمومیقاسمیزهره401138054190516

1166تربیت بدنیقاسمیسونیا401138054170645

1136کاربینیقاسمیسونیا401138054170645

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانقاسمیزهره401138054190516

1775پیانو عمومیقاسمیسونیا401138054170645

51196پیانو عمومیقاسمی بیالوائیاحمدرضا401138054190517

11195ارکستر کالسیکقاسمی بیالوائیاحمدرضا401138054190517

3426هارمونیقاسمی بیالوائیاحمدرضا401138054190517

531تاریخ هنرقاسمی بیالوائیاحمدرضا401138054190517

1123کاربینیقاسمی بیالوائیاحمدرضا401138054190517

11155ورزشقاسمی بیالوائیاحمدرضا401138054190517

5484سرایش و تربیت شنواییقاسمی بیالوائیاحمدرضا401138054190517

2496آواز گروهیقاسمی بیالوائیاحمدرضا401138054190517



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5917ساز کالسیکقاسمی بیالوائیاحمدرضا401138054190517

559تاریخ هنر ایرانقپانیکیانا401138054170648

591عکاسی پایهقپانیکیانا401138054170648

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیقپانیکیانا401138054170648

584طراحی پایهقپانیکیانا401138054170648

561تاریخ هنر جهانقپانیکیانا401138054170648

186تربیت بدنیقپانیکیانا401138054170648

938کاربینیقپانیکیانا401138054170648

642هندسه مناظر و مرایاقپانیکیانا401138054170648

126تاریخ هنر ایران و جهانقدریسارا401138054170650

57روانشناسی شخصیتقدریسارا401138054170650

1721اندیشه اسالمیقدریسارا401138054170650

42مبانی بازیگریقدریسارا401138054170650

1166تربیت بدنیقدریسارا401138054170650

20بدن و حرکتقدریسارا401138054170650

155خاستگاه آیین و درامقدریسارا401138054170650

191کاربینیقدریسارا401138054170650

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای قربان زاده سرشکهبیتا401138054170656

10081بهداشت و سالمت نوازندگیقربان زاده سرشکهبیتا401138054170656

1015کاربینیقربان زاده سرشکهبیتا401138054170656

1034(اکول)1پیانو عمومی قربان زاده سرشکهبیتا401138054170656

1003شناخت ریتمقربان زاده سرشکهبیتا401138054170656

1002تئوری موسیقیقربان زاده سرشکهبیتا401138054170656

1000(ریتم خوانی)1سلفژقربان زاده سرشکهبیتا401138054170656

326هنر و رسانهقربان شیرودیمسلم401138054190518

295ارتباطات سیاسیقربان شیرودیمسلم401138054190518

539کاربینیقربان شیرودیمسلم401138054190518

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرقربان شیرودیمسلم401138054190518

11152ورزشقربان شیرودیمسلم401138054190518



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

324نظریه های ارتباط جمعیقربان شیرودیمسلم401138054190518

317فناوری نوین ارتباطیقربان شیرودیمسلم401138054190518

312سواد هنریقربان شیرودیمسلم401138054190518

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیقربانیان چماقستانیآتنا401138054170658

1008بهداشت و سالمت نوازندگیقربانیان چماقستانیآتنا401138054170658

1051کاربینیقربانیان چماقستانیآتنا401138054170658

1030(اکول)1پیانو عمومی قربانیان چماقستانیآتنا401138054170658

11007اندیشه اسالمیقربانیان چماقستانیآتنا401138054170658

1009تئوری موسیقیقربانیان چماقستانیآتنا401138054170658

1005فارسیقربانیان چماقستانیآتنا401138054170658

1006(ریتم خوانی)1سلفژقربانیان چماقستانیآتنا401138054170658

1167تربیت بدنیقربانیان چماقستانیآتنا401138054170658

1077روانشناسی اجتماعیقریشیمریم السادات401138054190520

1076روانشناسی عمومیقریشیمریم السادات401138054190520

1106کاربینیقریشیمریم السادات401138054190520

1070رفتار سازمانیقریشیمریم السادات401138054190520

1078روانشناسی تربیتیقریشیمریم السادات401138054190520

1072های کوچینگنظریهقریشیمریم السادات401138054190520

1071نظریه های نوین یادگیریقریشیمریم السادات401138054190520

1075اخالق حرفه ای در کوچینگقریشیمریم السادات401138054190520

1074روش تحقیققریشیمریم السادات401138054190520

1073روانشناسی مثبت گراقریشیمریم السادات401138054190520

261پتینه و کالژقشقائیدرسا401138054190521

267زینت و زیبایی در اسالمقشقائیدرسا401138054190521

1125کاربینیقشقائیدرسا401138054190521

292نرم افزارهای کاربردیقشقائیدرسا401138054190521

264جامعه شناسی هنرقشقائیدرسا401138054190521

266زیبایی شناسیقشقائیدرسا401138054190521

265روانشناسی شخصیت و گریمقشقائیدرسا401138054190521



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

291مراقبت از پوست و موقشقائیدرسا401138054190521

557تاریخ عکاسی ایرانقلیزادهمهسا401138054190522

1113کاربینیقلیزادهمهسا401138054190522

11151ورزشقلیزادهمهسا401138054190522

579زیبایی شناسیقلیزادهمهسا401138054190522

572حقوق عکاسان و قراردادهاقلیزادهمهسا401138054190522

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگقلیزادهمهسا401138054190522

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانقلیزادهمهسا401138054190522

736مدیریت رنگ در عکاسیقلیزادهمهسا401138054190522

1077روانشناسی اجتماعیقمصریالهام401138054190523

1076روانشناسی عمومیقمصریالهام401138054190523

1106کاربینیقمصریالهام401138054190523

1070رفتار سازمانیقمصریالهام401138054190523

1078روانشناسی تربیتیقمصریالهام401138054190523

1072های کوچینگنظریهقمصریالهام401138054190523

1071نظریه های نوین یادگیریقمصریالهام401138054190523

1075اخالق حرفه ای در کوچینگقمصریالهام401138054190523

1074روش تحقیققمصریالهام401138054190523

1073روانشناسی مثبت گراقمصریالهام401138054190523

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانقموشیآریا401138054170663

771کاربرد رایانه در موسیقیقموشیآریا401138054170663

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییقموشیآریا401138054170663

1776ساز کالسیکقموشیآریا401138054170663

772فیزیک صوتقموشیآریا401138054170663

770شناخت موسیقیقموشیآریا401138054170663

1164تربیت بدنیقموشیآریا401138054170663

1135کاربینیقموشیآریا401138054170663

1775پیانو عمومیقموشیآریا401138054170663

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانقمیان بابلیپرهام401138054170664



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

507کاربرد رایانه در موسیقیقمیان بابلیپرهام401138054170664

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییقمیان بابلیپرهام401138054170664

1733ساز کالسیکقمیان بابلیپرهام401138054170664

397فیزیک صوتقمیان بابلیپرهام401138054170664

404شناخت موسیقیقمیان بابلیپرهام401138054170664

1190تربیت بدنیقمیان بابلیپرهام401138054170664

1137کاربینیقمیان بابلیپرهام401138054170664

1732پیانو عمومیقمیان بابلیپرهام401138054170664

985روانشناسی اجتماعیقنبریفاطمه401138054190525

261پتینه و کالژقنبریزهره401138054190524

267زینت و زیبایی در اسالمقنبریزهره401138054190524

984روانشناسی عمومیقنبریفاطمه401138054190525

127تاریخ هنر ایران و جهانقنبریامیرمحمد401138054170666

1104کاربینیقنبریفاطمه401138054190525

540کاربینیقنبریزهره401138054190524

292نرم افزارهای کاربردیقنبریزهره401138054190524

983رفتار سازمانیقنبریفاطمه401138054190525

58روانشناسی شخصیتقنبریامیرمحمد401138054170666

264جامعه شناسی هنرقنبریزهره401138054190524

988روانشناسی تربیتیقنبریفاطمه401138054190525

987های کوچینگنظریهقنبریفاطمه401138054190525

1720اندیشه اسالمیقنبریامیرمحمد401138054170666

266زیبایی شناسیقنبریزهره401138054190524

980نظریه های نوین یادگیریقنبریفاطمه401138054190525

265روانشناسی شخصیت و گریمقنبریزهره401138054190524

128مبانی بازیگریقنبریامیرمحمد401138054170666

183تربیت بدنیقنبریامیرمحمد401138054170666

986اخالق حرفه ای در کوچینگقنبریفاطمه401138054190525

24بدن و حرکتقنبریامیرمحمد401138054170666



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

70خاستگاه آیین و درامقنبریامیرمحمد401138054170666

982روش تحقیققنبریفاطمه401138054190525

193کاربینیقنبریامیرمحمد401138054170666

291مراقبت از پوست و موقنبریزهره401138054190524

981روانشناسی مثبت گراقنبریفاطمه401138054190525

1077روانشناسی اجتماعیقهرمانیفریبا401138054190526

1076روانشناسی عمومیقهرمانیفریبا401138054190526

1103کاربینیقهرمانیفریبا401138054190526

1070رفتار سازمانیقهرمانیفریبا401138054190526

1078روانشناسی تربیتیقهرمانیفریبا401138054190526

1072های کوچینگنظریهقهرمانیفریبا401138054190526

1071نظریه های نوین یادگیریقهرمانیفریبا401138054190526

1075اخالق حرفه ای در کوچینگقهرمانیفریبا401138054190526

1074روش تحقیققهرمانیفریبا401138054190526

1073روانشناسی مثبت گراقهرمانیفریبا401138054190526

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیقیدیفرینوش401138054170667

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی قیدیفرینوش401138054170667

1143کاربینیقیدیفرینوش401138054170667

1192(1)ساز قیدیفرینوش401138054170667

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی قیدیفرینوش401138054170667

1020تئوری موسیقیقیدیفرینوش401138054170667

1021آناتومی حنجرهقیدیفرینوش401138054170667

187تربیت بدنیقیدیفرینوش401138054170667

2366تاریخ موسیقی ایرانکاتبی پورامیرحسین401138054190528

1481هارمونیکاتبی پورامیرحسین401138054190528

668کاربینیکاتبی پورامیرحسین401138054190528

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانکاتبی پورامیرحسین401138054190528

11155ورزشکاتبی پورامیرحسین401138054190528

520تئوری موسیقی ایرانکاتبی پورامیرحسین401138054190528



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5527سرایش و تربیت شنواییکاتبی پورامیرحسین401138054190528

5671ساز ایرانیکاتبی پورامیرحسین401138054190528

107آشنایی با هنرهای نمایشیکارگشارهام401138054190530

69فرهنگ مردمکارگشارهام401138054190530

60ادبیات کهن ایران و جهانکارگشارهام401138054190530

179کاربینیکارگشارهام401138054190530

11153ورزشکارگشارهام401138054190530

95روانشناسی عمومیکارگشارهام401138054190530

154تاریخ فلسفهکارگشارهام401138054190530

113سبکهای سینماییکارگشارهام401138054190530

107آشنایی با هنرهای نمایشیکاظم پورعلیرضا401138054190531

69فرهنگ مردمکاظم پورعلیرضا401138054190531

60ادبیات کهن ایران و جهانکاظم پورعلیرضا401138054190531

1109کاربینیکاظم پورعلیرضا401138054190531

95روانشناسی عمومیکاظم پورعلیرضا401138054190531

154تاریخ فلسفهکاظم پورعلیرضا401138054190531

113سبکهای سینماییکاظم پورعلیرضا401138054190531

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانکاظمیرهام401138054170669

2379تاریخ موسیقی ایرانکاظمیمیالد401138054190532

507کاربرد رایانه در موسیقیکاظمیرهام401138054170669

528سرایش و ترتیب شنواییکاظمیمیالد401138054190532

1118کاربینیکاظمیمیالد401138054190532

477هماهنگی عمومیکاظمیمیالد401138054190532

4251آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانکاظمیمیالد401138054190532

5671ساز ایرانیکاظمیمیالد401138054190532

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییکاظمیرهام401138054170669

1776ساز کالسیککاظمیرهام401138054170669

473تئوری موسیقیکاظمیمیالد401138054190532

397فیزیک صوتکاظمیرهام401138054170669



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

404شناخت موسیقیکاظمیرهام401138054170669

1136کاربینیکاظمیرهام401138054170669

1732پیانو عمومیکاظمیرهام401138054170669

557تاریخ عکاسی ایرانکاظمیانمهسا401138054190534

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیکاظمیانعلی401138054170670

1008بهداشت و سالمت نوازندگیکاظمیانعلی401138054170670

1115کاربینیکاظمیانمهسا401138054190534

1139کاربینیکاظمیانعلی401138054170670

1989ورزشکاظمیانمهسا401138054190534

1032(اکول)1پیانو عمومی کاظمیانعلی401138054170670

11014اندیشه اسالمیکاظمیانعلی401138054170670

579زیبایی شناسیکاظمیانمهسا401138054190534

1013تئوری موسیقیکاظمیانعلی401138054170670

1011فارسیکاظمیانعلی401138054170670

572حقوق عکاسان و قراردادهاکاظمیانمهسا401138054190534

1010(ریتم خوانی)1سلفژکاظمیانعلی401138054170670

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگکاظمیانمهسا401138054190534

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانکاظمیانمهسا401138054190534

1164تربیت بدنیکاظمیانعلی401138054170670

736مدیریت رنگ در عکاسیکاظمیانمهسا401138054190534

559تاریخ هنر ایرانکاوهحسین401138054170673

591عکاسی پایهکاوهحسین401138054170673

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیکاوهحسین401138054170673

584طراحی پایهکاوهحسین401138054170673

561تاریخ هنر جهانکاوهحسین401138054170673

183تربیت بدنیکاوهحسین401138054170673

1130کاربینیکاوهحسین401138054170673

642هندسه مناظر و مرایاکاوهحسین401138054170673

141مبانی تدوینکاویانیمحسن401138054170672



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

123مبانی تصویربرداریکاویانیمحسن401138054170672

54مبانی فیلم نامه نویسیکاویانیمحسن401138054170672

106تاریخ سینمای ایران و جهانکاویانیمحسن401138054170672

5شناخت عوامل تولیدکاویانیمحسن401138054170672

4مبانی برنامه ریزی و تولیدکاویانیمحسن401138054170672

1198تربیت بدنیکاویانیمحسن401138054170672

1132کاربینیکاویانیمحسن401138054170672

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای کرامتی یزدیامیرساالر401138054170676

1180بهداشت و سالمت نوازندگیکرامتی یزدیامیرساالر401138054170676

1015کاربینیکرامتی یزدیامیرساالر401138054170676

1185(اکول)1پیانو عمومی کرامتی یزدیامیرساالر401138054170676

1182شناخت ریتمکرامتی یزدیامیرساالر401138054170676

1181تئوری موسیقیکرامتی یزدیامیرساالر401138054170676

1011فارسیکرامتی یزدیامیرساالر401138054170676

1183(ریتم خوانی)1سلفژکرامتی یزدیامیرساالر401138054170676

1165تربیت بدنیکرامتی یزدیامیرساالر401138054170676

1077روانشناسی اجتماعیکرباسینسیم401138054190537

1076روانشناسی عمومیکرباسینسیم401138054190537

1106کاربینیکرباسینسیم401138054190537

1070رفتار سازمانیکرباسینسیم401138054190537

1078روانشناسی تربیتیکرباسینسیم401138054190537

1072های کوچینگنظریهکرباسینسیم401138054190537

1071نظریه های نوین یادگیریکرباسینسیم401138054190537

1075اخالق حرفه ای در کوچینگکرباسینسیم401138054190537

1074روش تحقیقکرباسینسیم401138054190537

1073روانشناسی مثبت گراکرباسینسیم401138054190537

1019بهداشت و سالمت نوازندگیکربالئی حسینیفاطمه401138054170677

1144کاربینیکربالئی حسینیفاطمه401138054170677

993تئوری موسیقیکربالئی حسینیفاطمه401138054170677



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

991(ریتم خوانی)1سلفژکربالئی حسینیفاطمه401138054170677

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوکربالئی حسینیفاطمه401138054170677

187تربیت بدنیکربالئی حسینیفاطمه401138054170677

992تاریخ شنیداری موسیقیکربالئی حسینیفاطمه401138054170677

975روانشناسی اجتماعیکرمانی پورحورا401138054190539

974روانشناسی عمومیکرمانی پورحورا401138054190539

1079کاربینیکرمانی پورحورا401138054190539

973رفتار سازمانیکرمانی پورحورا401138054190539

978روانشناسی تربیتیکرمانی پورحورا401138054190539

977های کوچینگنظریهکرمانی پورحورا401138054190539

970نظریه های نوین یادگیریکرمانی پورحورا401138054190539

976اخالق حرفه ای در کوچینگکرمانی پورحورا401138054190539

972روش تحقیقکرمانی پورحورا401138054190539

971روانشناسی مثبت گراکرمانی پورحورا401138054190539

985روانشناسی اجتماعیکرمیامیرحسین401138054190541

51196پیانو عمومیکرمینگین401138054190542

1920ارکستر کالسیککرمینگین401138054190542

3426هارمونیکرمینگین401138054190542

531تاریخ هنرکرمینگین401138054190542

740مبانی رنگکرمیزینب401138054170679

984روانشناسی عمومیکرمیامیرحسین401138054190541

1100کاربینیکرمیامیرحسین401138054190541

1122کاربینیکرمینگین401138054190542

738طراحی لباس روی اندامکرمیزینب401138054170679

11152ورزشکرمیامیرحسین401138054190541

11149ورزشکرمینگین401138054190542

5484سرایش و تربیت شنواییکرمینگین401138054190542

739آناتومیکرمیزینب401138054170679

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییکرمیآزاده401138054170680



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2496آواز گروهیکرمینگین401138054190542

983رفتار سازمانیکرمیامیرحسین401138054190541

1780آواز ایرانیکرمیآزاده401138054170680

988روانشناسی تربیتیکرمیامیرحسین401138054190541

952پیانو عمومیکرمیآزاده401138054170680

987های کوچینگنظریهکرمیامیرحسین401138054190541

5917ساز کالسیککرمینگین401138054190542

741تکنیک های رنگ در طراحی لباسکرمیزینب401138054170679

829زبان خارجی عمومیکرمیزینب401138054170679

483مبانی نظری موسیقیکرمیآزاده401138054170680

980نظریه های نوین یادگیریکرمیامیرحسین401138054190541

398مبانی صوت شناسیکرمیآزاده401138054170680

1166تربیت بدنیکرمیزینب401138054170679

1168تربیت بدنیکرمیآزاده401138054170680

986اخالق حرفه ای در کوچینگکرمیامیرحسین401138054190541

982روش تحقیقکرمیامیرحسین401138054190541

751کاربینیکرمیزینب401138054170679

765کاربینیکرمیآزاده401138054170680

417صداسازیکرمیآزاده401138054170680

737پارچه شناسیکرمیزینب401138054170679

981روانشناسی مثبت گراکرمیامیرحسین401138054190541

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانکریم نژادعلیرضا401138054170683

507کاربرد رایانه در موسیقیکریم نژادعلیرضا401138054170683

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییکریم نژادعلیرضا401138054170683

1733ساز کالسیککریم نژادعلیرضا401138054170683

397فیزیک صوتکریم نژادعلیرضا401138054170683

404شناخت موسیقیکریم نژادعلیرضا401138054170683

1165تربیت بدنیکریم نژادعلیرضا401138054170683

779کاربینیکریم نژادعلیرضا401138054170683



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1732پیانو عمومیکریم نژادعلیرضا401138054170683

557تاریخ عکاسی ایرانکریمیپریسا401138054190545

560تاریخ هنر ایران و جهانکریمیزهره401138054170686

559تاریخ هنر ایرانکریمیمنیبا401138054170685

1112کاربینیکریمیپریسا401138054190545

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینکریمیزهره401138054170686

634مبانی هنرهای تجسمیکریمیزهره401138054170686

605کادربندی در عکاسیکریمیزهره401138054170686

591عکاسی پایهکریمیمنیبا401138054170685

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیکریمیمنیبا401138054170685

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورکریمیزهره401138054170686

579زیبایی شناسیکریمیپریسا401138054190545

584طراحی پایهکریمیمنیبا401138054170685

561تاریخ هنر جهانکریمیمنیبا401138054170685

572حقوق عکاسان و قراردادهاکریمیپریسا401138054190545

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگکریمیپریسا401138054190545

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانکریمیپریسا401138054190545

1168تربیت بدنیکریمیزهره401138054170686

186تربیت بدنیکریمیمنیبا401138054170685

597عکاسی سیاه و سفیدکریمیزهره401138054170686

938کاربینیکریمیمنیبا401138054170685

756کاربینیکریمیزهره401138054170686

642هندسه مناظر و مرایاکریمیمنیبا401138054170685

736مدیریت رنگ در عکاسیکریمیپریسا401138054190545

1654ساز ایرانیکریمی آشتیانیپرستو401138054170687

895اصول سرپرستیکریمی آشتیانیپرستو401138054170687

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییکریمی آشتیانیپرستو401138054170687

450مبانی نظری موسیقیکریمی آشتیانیپرستو401138054170687

399مبانی صوت شناسیکریمی آشتیانیپرستو401138054170687



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1166تربیت بدنیکریمی آشتیانیپرستو401138054170687

658کاربینیکریمی آشتیانیپرستو401138054170687

419تمبک نوازیکریمی آشتیانیپرستو401138054170687

141مبانی تدوینکریمی دهناشیشادی401138054170689

123مبانی تصویربرداریکریمی دهناشیشادی401138054170689

54مبانی فیلم نامه نویسیکریمی دهناشیشادی401138054170689

106تاریخ سینمای ایران و جهانکریمی دهناشیشادی401138054170689

5شناخت عوامل تولیدکریمی دهناشیشادی401138054170689

4مبانی برنامه ریزی و تولیدکریمی دهناشیشادی401138054170689

187تربیت بدنیکریمی دهناشیشادی401138054170689

1132کاربینیکریمی دهناشیشادی401138054170689

127تاریخ هنر ایران و جهانکریمی دولت آبادیطیبه401138054170688

58روانشناسی شخصیتکریمی دولت آبادیطیبه401138054170688

1720اندیشه اسالمیکریمی دولت آبادیطیبه401138054170688

128مبانی بازیگریکریمی دولت آبادیطیبه401138054170688

186تربیت بدنیکریمی دولت آبادیطیبه401138054170688

24بدن و حرکتکریمی دولت آبادیطیبه401138054170688

70خاستگاه آیین و درامکریمی دولت آبادیطیبه401138054170688

192کاربینیکریمی دولت آبادیطیبه401138054170688

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیکریمی فتوتفرزاد401138054170690

10081بهداشت و سالمت نوازندگیکریمی فتوتفرزاد401138054170690

1140کاربینیکریمی فتوتفرزاد401138054170690

1030(اکول)1پیانو عمومی کریمی فتوتفرزاد401138054170690

11007اندیشه اسالمیکریمی فتوتفرزاد401138054170690

1009تئوری موسیقیکریمی فتوتفرزاد401138054170690

1005فارسیکریمی فتوتفرزاد401138054170690

1006(ریتم خوانی)1سلفژکریمی فتوتفرزاد401138054170690

1198تربیت بدنیکریمی فتوتفرزاد401138054170690

557تاریخ عکاسی ایرانکریمی لقبحسین401138054190548



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1113کاربینیکریمی لقبحسین401138054190548

579زیبایی شناسیکریمی لقبحسین401138054190548

572حقوق عکاسان و قراردادهاکریمی لقبحسین401138054190548

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگکریمی لقبحسین401138054190548

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانکریمی لقبحسین401138054190548

736مدیریت رنگ در عکاسیکریمی لقبحسین401138054190548

2366تاریخ موسیقی ایرانکفاشی یعقوبیمبینا401138054190549

1481هارمونیکفاشی یعقوبیمبینا401138054190549

1119کاربینیکفاشی یعقوبیمبینا401138054190549

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانکفاشی یعقوبیمبینا401138054190549

1188ورزشکفاشی یعقوبیمبینا401138054190549

520تئوری موسیقی ایرانکفاشی یعقوبیمبینا401138054190549

5527سرایش و تربیت شنواییکفاشی یعقوبیمبینا401138054190549

5670ساز ایرانیکفاشی یعقوبیمبینا401138054190549

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای کالنتریمبینا401138054170694

1180بهداشت و سالمت نوازندگیکالنتریمبینا401138054170694

1147کاربینیکالنتریمبینا401138054170694

1185(اکول)1پیانو عمومی کالنتریمبینا401138054170694

1182شناخت ریتمکالنتریمبینا401138054170694

1181تئوری موسیقیکالنتریمبینا401138054170694

1011فارسیکالنتریمبینا401138054170694

1183(ریتم خوانی)1سلفژکالنتریمبینا401138054170694

1167تربیت بدنیکالنتریمبینا401138054170694

51196پیانو عمومیکمالیرها401138054190551

1920ارکستر کالسیککمالیرها401138054190551

3426هارمونیکمالیرها401138054190551

531تاریخ هنرکمالیرها401138054190551

559تاریخ هنر ایرانکمالیمحمدعرفان401138054170695

1122کاربینیکمالیرها401138054190551



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11149ورزشکمالیرها401138054190551

5484سرایش و تربیت شنواییکمالیرها401138054190551

591عکاسی پایهکمالیمحمدعرفان401138054170695

2496آواز گروهیکمالیرها401138054190551

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیکمالیمحمدعرفان401138054170695

5917ساز کالسیککمالیرها401138054190551

584طراحی پایهکمالیمحمدعرفان401138054170695

561تاریخ هنر جهانکمالیمحمدعرفان401138054170695

183تربیت بدنیکمالیمحمدعرفان401138054170695

938کاربینیکمالیمحمدعرفان401138054170695

642هندسه مناظر و مرایاکمالیمحمدعرفان401138054170695

2379تاریخ موسیقی ایرانکمالی نژادمحمدحسین401138054190552

528سرایش و ترتیب شنواییکمالی نژادمحمدحسین401138054190552

1118کاربینیکمالی نژادمحمدحسین401138054190552

477هماهنگی عمومیکمالی نژادمحمدحسین401138054190552

4251آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانکمالی نژادمحمدحسین401138054190552

5671ساز ایرانیکمالی نژادمحمدحسین401138054190552

473تئوری موسیقیکمالی نژادمحمدحسین401138054190552

5919پیانو عمومیکهرنگیفرناز401138054190556

11202ارکستر کالسیککهرنگیفرناز401138054190556

3426هارمونیکهرنگیفرناز401138054190556

531تاریخ هنرکهرنگیفرناز401138054190556

1204کاربینیکهرنگیفرناز401138054190556

54841سرایش و تربیت شنواییکهرنگیفرناز401138054190556

2496آواز گروهیکهرنگیفرناز401138054190556

5917ساز کالسیککهرنگیفرناز401138054190556

126تاریخ هنر ایران و جهانکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

57روانشناسی شخصیتکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

1721اندیشه اسالمیکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

42مبانی بازیگریکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

186تربیت بدنیکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

20بدن و حرکتکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

155خاستگاه آیین و درامکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

191کاربینیکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

2366تاریخ موسیقی ایرانکوثریمرضیه401138054190553

14811هارمونیکوثریمرضیه401138054190553

1119کاربینیکوثریمرضیه401138054190553

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانکوثریمرضیه401138054190553

1188ورزشکوثریمرضیه401138054190553

520تئوری موسیقی ایرانکوثریمرضیه401138054190553

5527سرایش و تربیت شنواییکوثریمرضیه401138054190553

5670ساز ایرانیکوثریمرضیه401138054190553

1077روانشناسی اجتماعیکولیوندگلناز401138054190554

1076روانشناسی عمومیکولیوندگلناز401138054190554

1106کاربینیکولیوندگلناز401138054190554

1070رفتار سازمانیکولیوندگلناز401138054190554

1078روانشناسی تربیتیکولیوندگلناز401138054190554

1072های کوچینگنظریهکولیوندگلناز401138054190554

1071نظریه های نوین یادگیریکولیوندگلناز401138054190554

1075اخالق حرفه ای در کوچینگکولیوندگلناز401138054190554

1074روش تحقیقکولیوندگلناز401138054190554

1073روانشناسی مثبت گراکولیوندگلناز401138054190554

795دانش خانواده و جمعیتکوه زادهفرزانه401138054170700

139تاریخ سینمای مستندایرانکوه زادهفرزانه401138054170700

112جلوه های ویژهکوه زادهفرزانه401138054170700

17اصول صدابرداریکوه زادهفرزانه401138054170700

1211کارگردانی فیلم مستندکوه زادهفرزانه401138054170700

124آشنایی با دوربین های تصویربرداریکوه زادهفرزانه401138054170700



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

104نورپردازیکوه زادهفرزانه401138054170700

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیکوهستانی خبیصیآیناز401138054170701

1008بهداشت و سالمت نوازندگیکوهستانی خبیصیآیناز401138054170701

1051کاربینیکوهستانی خبیصیآیناز401138054170701

1030(اکول)1پیانو عمومی کوهستانی خبیصیآیناز401138054170701

11007اندیشه اسالمیکوهستانی خبیصیآیناز401138054170701

1009تئوری موسیقیکوهستانی خبیصیآیناز401138054170701

1005فارسیکوهستانی خبیصیآیناز401138054170701

1006(ریتم خوانی)1سلفژکوهستانی خبیصیآیناز401138054170701

1167تربیت بدنیکوهستانی خبیصیآیناز401138054170701

146سلفژکیاشمشکیمهسا401138054190557

1117کاربینیکیاشمشکیمهسا401138054190557

1989ورزشکیاشمشکیمهسا401138054190557

110شناخت سینماکیاشمشکیمهسا401138054190557

68جامعه شناسیکیاشمشکیمهسا401138054190557

12فرهنگ عامهکیاشمشکیمهسا401138054190557

27تاریخ نمایش در شرقکیاشمشکیمهسا401138054190557

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونکیاشمشکیمهسا401138054190557

51196پیانو عمومیکیانملینا401138054190559

1920ارکستر کالسیککیانملینا401138054190559

3426هارمونیکیانملینا401138054190559

531تاریخ هنرکیانملینا401138054190559

1122کاربینیکیانملینا401138054190559

141مبانی تدوینکیانپریسا401138054170703

123مبانی تصویربرداریکیانپریسا401138054170703

11149ورزشکیانملینا401138054190559

5484سرایش و تربیت شنواییکیانملینا401138054190559

54مبانی فیلم نامه نویسیکیانپریسا401138054170703

2496آواز گروهیکیانملینا401138054190559



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

106تاریخ سینمای ایران و جهانکیانپریسا401138054170703

5917ساز کالسیککیانملینا401138054190559

5شناخت عوامل تولیدکیانپریسا401138054170703

4مبانی برنامه ریزی و تولیدکیانپریسا401138054170703

187تربیت بدنیکیانپریسا401138054170703

1132کاربینیکیانپریسا401138054170703

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای کیان ارثیمهران401138054170704

1180بهداشت و سالمت نوازندگیکیان ارثیمهران401138054170704

1015کاربینیکیان ارثیمهران401138054170704

1185(اکول)1پیانو عمومی کیان ارثیمهران401138054170704

1182شناخت ریتمکیان ارثیمهران401138054170704

1181تئوری موسیقیکیان ارثیمهران401138054170704

1011فارسیکیان ارثیمهران401138054170704

1183(ریتم خوانی)1سلفژکیان ارثیمهران401138054170704

1165تربیت بدنیکیان ارثیمهران401138054170704

261پتینه و کالژکیانیناهید401138054190560

267زینت و زیبایی در اسالمکیانیناهید401138054190560

1125کاربینیکیانیناهید401138054190560

292نرم افزارهای کاربردیکیانیناهید401138054190560

264جامعه شناسی هنرکیانیناهید401138054190560

266زیبایی شناسیکیانیناهید401138054190560

265روانشناسی شخصیت و گریمکیانیناهید401138054190560

291مراقبت از پوست و موکیانیناهید401138054190560

985روانشناسی اجتماعیگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

984روانشناسی عمومیگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

1102کاربینیگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

1979ورزشگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

983رفتار سازمانیگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

988روانشناسی تربیتیگرجی ارزانفودیمریم401138054190561



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

987های کوچینگنظریهگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

980نظریه های نوین یادگیریگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

986اخالق حرفه ای در کوچینگگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

982روش تحقیقگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

981روانشناسی مثبت گراگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

261پتینه و کالژگردشیپریسا401138054190562

267زینت و زیبایی در اسالمگردشیپریسا401138054190562

1125کاربینیگردشیپریسا401138054190562

292نرم افزارهای کاربردیگردشیپریسا401138054190562

264جامعه شناسی هنرگردشیپریسا401138054190562

266زیبایی شناسیگردشیپریسا401138054190562

265روانشناسی شخصیت و گریمگردشیپریسا401138054190562

291مراقبت از پوست و موگردشیپریسا401138054190562

51196پیانو عمومیگل بابائیگلنوش401138054190563

11202ارکستر کالسیکگل بابائیگلنوش401138054190563

1197ساز کالسیکگل بابائیگلنوش401138054190563

436تاریخ هنرگل بابائیگلنوش401138054190563

1204کاربینیگل بابائیگلنوش401138054190563

2403هارمونیگل بابائیگلنوش401138054190563

487سرایش و تربیت شنواییگل بابائیگلنوش401138054190563

2446آواز گروهیگل بابائیگلنوش401138054190563

146سلفژگل سرخیایمان401138054190564

1117کاربینیگل سرخیایمان401138054190564

11154ورزشگل سرخیایمان401138054190564

110شناخت سینماگل سرخیایمان401138054190564

68جامعه شناسیگل سرخیایمان401138054190564

12فرهنگ عامهگل سرخیایمان401138054190564

27تاریخ نمایش در شرقگل سرخیایمان401138054190564

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونگل سرخیایمان401138054190564



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

26آشنایی با هنرهای نمایشیگلچیناحمدرضا401138054190565

65فرهنگ مردمگلچیناحمدرضا401138054190565

59ادبیات کهن ایران و جهانگلچیناحمدرضا401138054190565

1109کاربینیگلچیناحمدرضا401138054190565

11154ورزشگلچیناحمدرضا401138054190565

94روانشناسی عمومیگلچیناحمدرضا401138054190565

156تاریخ فلسفهگلچیناحمدرضا401138054190565

109سبکهای سینماییگلچیناحمدرضا401138054190565

5919پیانو عمومیگلدارکیمیا401138054190566

11195ارکستر کالسیکگلدارکیمیا401138054190566

3478هارمونیگلدارکیمیا401138054190566

381تاریخ هنرگلدارکیمیا401138054190566

1121کاربینیگلدارکیمیا401138054190566

1979ورزشگلدارکیمیا401138054190566

5485سرایش و تربیت شنواییگلدارکیمیا401138054190566

2402آواز گروهیگلدارکیمیا401138054190566

5918ساز کالسیکگلدارکیمیا401138054190566

127تاریخ هنر ایران و جهانگلستانیالهه401138054170710

58روانشناسی شخصیتگلستانیالهه401138054170710

1720اندیشه اسالمیگلستانیالهه401138054170710

128مبانی بازیگریگلستانیالهه401138054170710

186تربیت بدنیگلستانیالهه401138054170710

24بدن و حرکتگلستانیالهه401138054170710

70خاستگاه آیین و درامگلستانیالهه401138054170710

192کاربینیگلستانیالهه401138054170710

147سلفژگنج خانیشادی401138054190568

169کاربینیگنج خانیشادی401138054190568

63شناخت سینماگنج خانیشادی401138054190568

67جامعه شناسیگنج خانیشادی401138054190568



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11فرهنگ عامهگنج خانیشادی401138054190568

25تاریخ نمایش در شرقگنج خانیشادی401138054190568

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونگنج خانیشادی401138054190568

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیگنج علیمریم401138054170711

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی گنج علیمریم401138054170711

1143کاربینیگنج علیمریم401138054170711

1192(1)ساز گنج علیمریم401138054170711

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی گنج علیمریم401138054170711

1020تئوری موسیقیگنج علیمریم401138054170711

1021آناتومی حنجرهگنج علیمریم401138054170711

187تربیت بدنیگنج علیمریم401138054170711

146سلفژگنجی پوراسمعیلیسیدابراهیم401138054190569

1117کاربینیگنجی پوراسمعیلیسیدابراهیم401138054190569

11154ورزشگنجی پوراسمعیلیسیدابراهیم401138054190569

110شناخت سینماگنجی پوراسمعیلیسیدابراهیم401138054190569

68جامعه شناسیگنجی پوراسمعیلیسیدابراهیم401138054190569

12فرهنگ عامهگنجی پوراسمعیلیسیدابراهیم401138054190569

27تاریخ نمایش در شرقگنجی پوراسمعیلیسیدابراهیم401138054190569

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونگنجی پوراسمعیلیسیدابراهیم401138054190569

140مبانی تدوینگنجی فرامیرمهدی401138054170712

125مبانی تصویربرداریگنجی فرامیرمهدی401138054170712

53مبانی فیلم نامه نویسیگنجی فرامیرمهدی401138054170712

8شناخت تجهیزات و مواد خامگنجی فرامیرمهدی401138054170712

39تاریخ سینمای ایران و جهانگنجی فرامیرمهدی401138054170712

1171اندیشه اسالمیگنجی فرامیرمهدی401138054170712

1164تربیت بدنیگنجی فرامیرمهدی401138054170712

163کاربینیگنجی فرامیرمهدی401138054170712

975روانشناسی اجتماعیگندلی اصلبهمن401138054190570

974روانشناسی عمومیگندلی اصلبهمن401138054190570



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1079کاربینیگندلی اصلبهمن401138054190570

11153ورزشگندلی اصلبهمن401138054190570

973رفتار سازمانیگندلی اصلبهمن401138054190570

978روانشناسی تربیتیگندلی اصلبهمن401138054190570

977های کوچینگنظریهگندلی اصلبهمن401138054190570

970نظریه های نوین یادگیریگندلی اصلبهمن401138054190570

976اخالق حرفه ای در کوچینگگندلی اصلبهمن401138054190570

972روش تحقیقگندلی اصلبهمن401138054190570

971روانشناسی مثبت گراگندلی اصلبهمن401138054190570

1186دانش خانواده و جمعیتگودرزبیدکرپهامیرحسین401138054170713

994بهداشت و سالمت نوازندگیگودرزبیدکرپهامیرحسین401138054170713

1145کاربینیگودرزبیدکرپهامیرحسین401138054170713

993تئوری موسیقیگودرزبیدکرپهامیرحسین401138054170713

991(ریتم خوانی)1سلفژگودرزبیدکرپهامیرحسین401138054170713

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانوگودرزبیدکرپهامیرحسین401138054170713

992تاریخ شنیداری موسیقیگودرزبیدکرپهامیرحسین401138054170713

5919پیانو عمومیگودرزیعاطفه401138054190572

11195ارکستر کالسیکگودرزیعاطفه401138054190572

3478هارمونیگودرزیعاطفه401138054190572

556تاریخ عکاسی ایرانگودرزیفاطمه401138054190573

381تاریخ هنرگودرزیعاطفه401138054190572

326هنر و رسانهگودرزیایوب401138054190571

295ارتباطات سیاسیگودرزیایوب401138054190571

127تاریخ هنر ایران و جهانگودرزیعطیه401138054170714

539کاربینیگودرزیایوب401138054190571

1121کاربینیگودرزیعاطفه401138054190572

1114کاربینیگودرزیفاطمه401138054190573

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرگودرزیایوب401138054190571

11152ورزشگودرزیایوب401138054190571



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11089ورزشگودرزیفاطمه401138054190573

1979ورزشگودرزیعاطفه401138054190572

5485سرایش و تربیت شنواییگودرزیعاطفه401138054190572

324نظریه های ارتباط جمعیگودرزیایوب401138054190571

2402آواز گروهیگودرزیعاطفه401138054190572

58روانشناسی شخصیتگودرزیعطیه401138054170714

317فناوری نوین ارتباطیگودرزیایوب401138054190571

5918ساز کالسیکگودرزیعاطفه401138054190572

1720اندیشه اسالمیگودرزیعطیه401138054170714

578زیبایی شناسیگودرزیفاطمه401138054190573

571حقوق عکاسان و قراردادهاگودرزیفاطمه401138054190573

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگگودرزیفاطمه401138054190573

128مبانی بازیگریگودرزیعطیه401138054170714

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانگودرزیفاطمه401138054190573

186تربیت بدنیگودرزیعطیه401138054170714

24بدن و حرکتگودرزیعطیه401138054170714

312سواد هنریگودرزیایوب401138054190571

70خاستگاه آیین و درامگودرزیعطیه401138054170714

192کاربینیگودرزیعطیه401138054170714

636مدیریت رنگ در عکاسیگودرزیفاطمه401138054190573

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانگودرزی طائمهمحیا401138054170715

507کاربرد رایانه در موسیقیگودرزی طائمهمحیا401138054170715

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییگودرزی طائمهمحیا401138054170715

1776ساز کالسیکگودرزی طائمهمحیا401138054170715

397فیزیک صوتگودرزی طائمهمحیا401138054170715

404شناخت موسیقیگودرزی طائمهمحیا401138054170715

1137کاربینیگودرزی طائمهمحیا401138054170715

11199پیانو عمومیگودرزی طائمهمحیا401138054170715

107آشنایی با هنرهای نمایشیگیتی نوردعلی401138054190574



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

69فرهنگ مردمگیتی نوردعلی401138054190574

60ادبیات کهن ایران و جهانگیتی نوردعلی401138054190574

180کاربینیگیتی نوردعلی401138054190574

11153ورزشگیتی نوردعلی401138054190574

95روانشناسی عمومیگیتی نوردعلی401138054190574

154تاریخ فلسفهگیتی نوردعلی401138054190574

113سبکهای سینماییگیتی نوردعلی401138054190574

140مبانی تدوینگیالن فرامیرمحمد401138054170716

125مبانی تصویربرداریگیالن فرامیرمحمد401138054170716

53مبانی فیلم نامه نویسیگیالن فرامیرمحمد401138054170716

39تاریخ سینمای ایران و جهانگیالن فرامیرمحمد401138054170716

1058شناخت عوامل تولیدگیالن فرامیرمحمد401138054170716

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدگیالن فرامیرمحمد401138054170716

1164تربیت بدنیگیالن فرامیرمحمد401138054170716

170کاربینیگیالن فرامیرمحمد401138054170716

2379تاریخ موسیقی ایرانگیلکسینا401138054190576

528سرایش و ترتیب شنواییگیلکسینا401138054190576

668کاربینیگیلکسینا401138054190576

477هماهنگی عمومیگیلکسینا401138054190576

425آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانگیلکسینا401138054190576

5671ساز ایرانیگیلکسینا401138054190576

473تئوری موسیقیگیلکسینا401138054190576

1654ساز ایرانیالرنینوید401138054170717

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییالرنینوید401138054170717

810زبان خارجی عمومیالرنینوید401138054170717

450مبانی نظری موسیقیالرنینوید401138054170717

399مبانی صوت شناسیالرنینوید401138054170717

655کاربینیالرنینوید401138054170717

419تمبک نوازیالرنینوید401138054170717



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی الریمحدثه401138054190577

632مبانی فرم و طرح           الریمحدثه401138054190577

950کاربینیالریمحدثه401138054190577

639نرم افزار فتوشاپ  الریمحدثه401138054190577

11089ورزشالریمحدثه401138054190577

628مبانی رنگ دیجیتال         الریمحدثه401138054190577

555تاریخ تحوالت چاپ       الریمحدثه401138054190577

603فنون بازاریابی و تبلیغاتالریمحدثه401138054190577

745واژگان کلیدی  زبان چینیلشنیمهدی401138054170718

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهالشنیمهدی401138054170718

747خواندن و درک مفاهیم رایجلشنیمهدی401138054170718

744کاربینیلشنیمهدی401138054170718

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینلشنیمهدی401138054170718

746گفت و شنود رایجلشنیمهدی401138054170718

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهالشنیمهدی401138054170718

1165تربیت بدنیلشنیمهدی401138054170718

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیلطفیحسن401138054170720

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی لطفیحسن401138054170720

1141کاربینیلطفیحسن401138054170720

1192(1)ساز لطفیحسن401138054170720

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی لطفیحسن401138054170720

1020تئوری موسیقیلطفیحسن401138054170720

1021آناتومی حنجرهلطفیحسن401138054170720

1190تربیت بدنیلطفیحسن401138054170720

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

507کاربرد رایانه در موسیقیلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

1733ساز کالسیکلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

397فیزیک صوتلطفی قادیکالئیپونه401138054170721



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

404شناخت موسیقیلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

1167تربیت بدنیلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

779کاربینیلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

1775پیانو عمومیلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

361سرایش و ترتیب شنواییلقمانیرونیا401138054190578

693کاربینیلقمانیرونیا401138054190578

479هماهنگی عمومیلقمانیرونیا401138054190578

11089ورزشلقمانیرونیا401138054190578

517تئوری موسیقیلقمانیرونیا401138054190578

5697ساز ایرانیلقمانیرونیا401138054190578

476سازشناسی ایرانیلقمانیرونیا401138054190578

5696پیانو عمومیلقمانیرونیا401138054190578

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانلقمانیرونیا401138054190578

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیلندیپارمیس401138054170723

10081بهداشت و سالمت نوازندگیلندیپارمیس401138054170723

1139کاربینیلندیپارمیس401138054170723

1032(اکول)1پیانو عمومی لندیپارمیس401138054170723

11014اندیشه اسالمیلندیپارمیس401138054170723

1013تئوری موسیقیلندیپارمیس401138054170723

1011فارسیلندیپارمیس401138054170723

1010(ریتم خوانی)1سلفژلندیپارمیس401138054170723

187تربیت بدنیلندیپارمیس401138054170723

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیلیساعظم401138054190579

523کاربینیلیساعظم401138054190579

365(همایون، اصفهان)سرایش موسیقی ایرانیلیساعظم401138054190579

327مبانی موسیقی ایرانیلیساعظم401138054190579

469تنبک نوازیلیساعظم401138054190579

787تاریخ تحلیلی صدر اسالملیساعظم401138054190579

409شعر و موسیقیلیساعظم401138054190579



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی لیساعظم401138054190579

380حکمت موسیقی اسالمی لیساعظم401138054190579

975روانشناسی اجتماعیماشین چیانالهام401138054190580

974روانشناسی عمومیماشین چیانالهام401138054190580

1101کاربینیماشین چیانالهام401138054190580

11151ورزشماشین چیانالهام401138054190580

973رفتار سازمانیماشین چیانالهام401138054190580

978روانشناسی تربیتیماشین چیانالهام401138054190580

977های کوچینگنظریهماشین چیانالهام401138054190580

970نظریه های نوین یادگیریماشین چیانالهام401138054190580

976اخالق حرفه ای در کوچینگماشین چیانالهام401138054190580

972روش تحقیقماشین چیانالهام401138054190580

971روانشناسی مثبت گراماشین چیانالهام401138054190580

261پتینه و کالژمالمیرپردیس401138054190581

267زینت و زیبایی در اسالممالمیرپردیس401138054190581

1125کاربینیمالمیرپردیس401138054190581

292نرم افزارهای کاربردیمالمیرپردیس401138054190581

264جامعه شناسی هنرمالمیرپردیس401138054190581

266زیبایی شناسیمالمیرپردیس401138054190581

265روانشناسی شخصیت و گریممالمیرپردیس401138054190581

291مراقبت از پوست و مومالمیرپردیس401138054190581

141مبانی تدوینمایلپارسا401138054170726

123مبانی تصویربرداریمایلپارسا401138054170726

54مبانی فیلم نامه نویسیمایلپارسا401138054170726

106تاریخ سینمای ایران و جهانمایلپارسا401138054170726

5شناخت عوامل تولیدمایلپارسا401138054170726

4مبانی برنامه ریزی و تولیدمایلپارسا401138054170726

184تربیت بدنیمایلپارسا401138054170726

177کاربینیمایلپارسا401138054170726



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

146سلفژمجذوبیحمید401138054190584

1117کاربینیمجذوبیحمید401138054190584

11154ورزشمجذوبیحمید401138054190584

110شناخت سینمامجذوبیحمید401138054190584

68جامعه شناسیمجذوبیحمید401138054190584

12فرهنگ عامهمجذوبیحمید401138054190584

27تاریخ نمایش در شرقمجذوبیحمید401138054190584

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونمجذوبیحمید401138054190584

975روانشناسی اجتماعیمحامدیمعصومه401138054190743

974روانشناسی عمومیمحامدیمعصومه401138054190743

1103کاربینیمحامدیمعصومه401138054190743

11151ورزشمحامدیمعصومه401138054190743

973رفتار سازمانیمحامدیمعصومه401138054190743

978روانشناسی تربیتیمحامدیمعصومه401138054190743

977های کوچینگنظریهمحامدیمعصومه401138054190743

970نظریه های نوین یادگیریمحامدیمعصومه401138054190743

976اخالق حرفه ای در کوچینگمحامدیمعصومه401138054190743

972روش تحقیقمحامدیمعصومه401138054190743

971روانشناسی مثبت گرامحامدیمعصومه401138054190743

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانمحبیسعید401138054170731

771کاربرد رایانه در موسیقیمحبیسعید401138054170731

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییمحبیسعید401138054170731

1776ساز کالسیکمحبیسعید401138054170731

772فیزیک صوتمحبیسعید401138054170731

770شناخت موسیقیمحبیسعید401138054170731

1164تربیت بدنیمحبیسعید401138054170731

1135کاربینیمحبیسعید401138054170731

1775پیانو عمومیمحبیسعید401138054170731

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانمحرابیآوا401138054170732



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2379تاریخ موسیقی ایرانمحرابیمریم401138054190586

507کاربرد رایانه در موسیقیمحرابیآوا401138054170732

528سرایش و ترتیب شنواییمحرابیمریم401138054190586

1119کاربینیمحرابیمریم401138054190586

477هماهنگی عمومیمحرابیمریم401138054190586

425آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانمحرابیمریم401138054190586

11151ورزشمحرابیمریم401138054190586

5671ساز ایرانیمحرابیمریم401138054190586

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییمحرابیآوا401138054170732

1733ساز کالسیکمحرابیآوا401138054170732

473تئوری موسیقیمحرابیمریم401138054190586

397فیزیک صوتمحرابیآوا401138054170732

404شناخت موسیقیمحرابیآوا401138054170732

187تربیت بدنیمحرابیآوا401138054170732

1137کاربینیمحرابیآوا401138054170732

1732پیانو عمومیمحرابیآوا401138054170732

745واژگان کلیدی  زبان چینیمحمدابراهیم دماوندیسیاوش401138054170735

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهامحمدابراهیم دماوندیسیاوش401138054170735

747خواندن و درک مفاهیم رایجمحمدابراهیم دماوندیسیاوش401138054170735

744کاربینیمحمدابراهیم دماوندیسیاوش401138054170735

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینمحمدابراهیم دماوندیسیاوش401138054170735

746گفت و شنود رایجمحمدابراهیم دماوندیسیاوش401138054170735

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهامحمدابراهیم دماوندیسیاوش401138054170735

199فارسیمحمدابراهیم دماوندیسیاوش401138054170735

1190تربیت بدنیمحمدابراهیم دماوندیسیاوش401138054170735

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمحمداصغریفربد401138054170736

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمحمداصغریفربد401138054170736

1140کاربینیمحمداصغریفربد401138054170736

1032(اکول)1پیانو عمومی محمداصغریفربد401138054170736



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11014اندیشه اسالمیمحمداصغریفربد401138054170736

1013تئوری موسیقیمحمداصغریفربد401138054170736

1011فارسیمحمداصغریفربد401138054170736

1010(ریتم خوانی)1سلفژمحمداصغریفربد401138054170736

1190تربیت بدنیمحمداصغریفربد401138054170736

556تاریخ عکاسی ایرانمحمدپوراکبرآبادامیرمهدی401138054190589

1114کاربینیمحمدپوراکبرآبادامیرمهدی401138054190589

11152ورزشمحمدپوراکبرآبادامیرمهدی401138054190589

578زیبایی شناسیمحمدپوراکبرآبادامیرمهدی401138054190589

571حقوق عکاسان و قراردادهامحمدپوراکبرآبادامیرمهدی401138054190589

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگمحمدپوراکبرآبادامیرمهدی401138054190589

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانمحمدپوراکبرآبادامیرمهدی401138054190589

636مدیریت رنگ در عکاسیمحمدپوراکبرآبادامیرمهدی401138054190589

557تاریخ عکاسی ایرانمحمدخانیمریم401138054190590

1115کاربینیمحمدخانیمریم401138054190590

1989ورزشمحمدخانیمریم401138054190590

579زیبایی شناسیمحمدخانیمریم401138054190590

572حقوق عکاسان و قراردادهامحمدخانیمریم401138054190590

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگمحمدخانیمریم401138054190590

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانمحمدخانیمریم401138054190590

736مدیریت رنگ در عکاسیمحمدخانیمریم401138054190590

1186دانش خانواده و جمعیتمحمدزادهمحمود401138054170737

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمحمدزادهمحمد401138054170738

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمحمدزادهمحمد401138054170738

1653ساز ایرانیمحمدزادهمحمود401138054170737

1139کاربینیمحمدزادهمحمد401138054170738

1032(اکول)1پیانو عمومی محمدزادهمحمد401138054170738

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییمحمدزادهمحمود401138054170737

1013تئوری موسیقیمحمدزادهمحمد401138054170738



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

364مبانی نظری موسیقیمحمدزادهمحمود401138054170737

400مبانی صوت شناسیمحمدزادهمحمود401138054170737

1010(ریتم خوانی)1سلفژمحمدزادهمحمد401138054170738

1164تربیت بدنیمحمدزادهمحمد401138054170738

1198تربیت بدنیمحمدزادهمحمود401138054170737

669کاربینیمحمدزادهمحمود401138054170737

470تمبک نوازیمحمدزادهمحمود401138054170737

556تاریخ عکاسی ایرانمحمدقلیمجتبی401138054190592

1114کاربینیمحمدقلیمجتبی401138054190592

11152ورزشمحمدقلیمجتبی401138054190592

578زیبایی شناسیمحمدقلیمجتبی401138054190592

571حقوق عکاسان و قراردادهامحمدقلیمجتبی401138054190592

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگمحمدقلیمجتبی401138054190592

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانمحمدقلیمجتبی401138054190592

636مدیریت رنگ در عکاسیمحمدقلیمجتبی401138054190592

975روانشناسی اجتماعیمحمدیلیال401138054190594

220بیان شفاهیمحمدیلیلی ماه401138054190583

5919پیانو عمومیمحمدیسجاد401138054190596

1920ارکستر کالسیکمحمدیسجاد401138054190596

1187دانش خانواده و جمعیتمحمدیمهساسادات401138054170747

3478هارمونیمحمدیسجاد401138054190596

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانمحمدینرجس401138054170743

507کاربرد رایانه در موسیقیمحمدینرجس401138054170743

381تاریخ هنرمحمدیسجاد401138054190596

1654ساز ایرانیمحمدیمهساسادات401138054170747

974روانشناسی عمومیمحمدیلیال401138054190594

147سلفژمحمدیکورش401138054190595

559تاریخ هنر ایرانمحمدیفاطمه401138054170745

1101کاربینیمحمدیلیال401138054190594



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

692کاربینیمحمدیسمیه401138054190593

167کاربینیمحمدیکورش401138054190595

237کاربینیمحمدیلیلی ماه401138054190583

1120کاربینیمحمدیسجاد401138054190596

681کاربینیمحمدیپرستو401138054170742

11154ورزشمحمدیکورش401138054190595

11151ورزشمحمدیلیال401138054190594

11148ورزشمحمدیسمیه401138054190593

11155ورزشمحمدیسجاد401138054190596

1188ورزشمحمدیلیلی ماه401138054190583

893انقالب اسالمی ایرانمحمدیسمیه401138054190593

257انقالب اسالمی ایرانمحمدیلیلی ماه401138054190583

5367سرایش و تربیت شنواییمحمدیسمیه401138054190593

5485سرایش و تربیت شنواییمحمدیسجاد401138054190596

680مشتری مداریمحمدیپرستو401138054170742

677اصول حسابداریمحمدیپرستو401138054170742

678اصول علم اقتصادمحمدیپرستو401138054170742

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییمحمدیمحمدمهدی401138054170746

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییمحمدیمهساسادات401138054170747

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییمحمدینرجس401138054170743

591عکاسی پایهمحمدیفاطمه401138054170745

63شناخت سینمامحمدیکورش401138054190595

205متون ادبیمحمدیلیلی ماه401138054190583

2402آواز گروهیمحمدیسجاد401138054190596

973رفتار سازمانیمحمدیلیال401138054190594

679کسب و کار از دیدگاه اسالممحمدیپرستو401138054170742

1733ساز کالسیکمحمدینرجس401138054170743

1780آواز ایرانیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیمحمدیفاطمه401138054170745



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

978روانشناسی تربیتیمحمدیلیال401138054190594

952پیانو عمومیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

977های کوچینگنظریهمحمدیلیال401138054190594

5918ساز کالسیکمحمدیسجاد401138054190596

397فیزیک صوتمحمدینرجس401138054170743

67جامعه شناسیمحمدیکورش401138054190595

3351هماهنگی عمومیمحمدیسمیه401138054190593

584طراحی پایهمحمدیفاطمه401138054170745

676آمارمحمدیپرستو401138054170742

561تاریخ هنر جهانمحمدیفاطمه401138054170745

404شناخت موسیقیمحمدینرجس401138054170743

450مبانی نظری موسیقیمحمدیمهساسادات401138054170747

483مبانی نظری موسیقیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

970نظریه های نوین یادگیریمحمدیلیال401138054190594

216اصول و مبانی ترجمهمحمدیلیلی ماه401138054190583

675مبانی سازمان و مدیریتمحمدیپرستو401138054170742

249زبان شناسیمحمدیلیلی ماه401138054190583

399مبانی صوت شناسیمحمدیمهساسادات401138054170747

398مبانی صوت شناسیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهمحمدیلیلی ماه401138054190583

11فرهنگ عامهمحمدیکورش401138054190595

5698ساز ایرانیمحمدیسمیه401138054190593

475سازشناسی ایرانیمحمدیسمیه401138054190593

5695پیانو عمومیمحمدیسمیه401138054190593

1166تربیت بدنیمحمدیمهساسادات401138054170747

1167تربیت بدنیمحمدینرجس401138054170743

1190تربیت بدنیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

186تربیت بدنیمحمدیفاطمه401138054170745

976اخالق حرفه ای در کوچینگمحمدیلیال401138054190594



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

972روش تحقیقمحمدیلیال401138054190594

938کاربینیمحمدیفاطمه401138054170745

658کاربینیمحمدیمهساسادات401138054170747

766کاربینیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

779کاربینیمحمدینرجس401138054170743

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانمحمدیسمیه401138054190593

25تاریخ نمایش در شرقمحمدیکورش401138054190595

419تمبک نوازیمحمدیمهساسادات401138054170747

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونمحمدیکورش401138054190595

417صداسازیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

642هندسه مناظر و مرایامحمدیفاطمه401138054170745

1775پیانو عمومیمحمدینرجس401138054170743

971روانشناسی مثبت گرامحمدیلیال401138054190594

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیمحمدی جوبنیعلی401138054170749

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی محمدی جوبنیعلی401138054170749

1143کاربینیمحمدی جوبنیعلی401138054170749

1192(1)ساز محمدی جوبنیعلی401138054170749

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی محمدی جوبنیعلی401138054170749

1020تئوری موسیقیمحمدی جوبنیعلی401138054170749

1021آناتومی حنجرهمحمدی جوبنیعلی401138054170749

1163تربیت بدنیمحمدی جوبنیعلی401138054170749

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیمحمدی خونانیعارف401138054170750

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی محمدی خونانیعارف401138054170750

1141کاربینیمحمدی خونانیعارف401138054170750

1192(1)ساز محمدی خونانیعارف401138054170750

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی محمدی خونانیعارف401138054170750

1020تئوری موسیقیمحمدی خونانیعارف401138054170750

1021آناتومی حنجرهمحمدی خونانیعارف401138054170750

1190تربیت بدنیمحمدی خونانیعارف401138054170750



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

560تاریخ هنر ایران و جهانمحمدی سپهرسهند401138054170752

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینمحمدی سپهرسهند401138054170752

634مبانی هنرهای تجسمیمحمدی سپهرسهند401138054170752

605کادربندی در عکاسیمحمدی سپهرسهند401138054170752

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورمحمدی سپهرسهند401138054170752

1165تربیت بدنیمحمدی سپهرسهند401138054170752

597عکاسی سیاه و سفیدمحمدی سپهرسهند401138054170752

756کاربینیمحمدی سپهرسهند401138054170752

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای محمدی مقانلوئیناهید401138054170754

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمحمدی مقانلوئیناهید401138054170754

1147کاربینیمحمدی مقانلوئیناهید401138054170754

1034(اکول)1پیانو عمومی محمدی مقانلوئیناهید401138054170754

1003شناخت ریتممحمدی مقانلوئیناهید401138054170754

1002تئوری موسیقیمحمدی مقانلوئیناهید401138054170754

1016فارسیمحمدی مقانلوئیناهید401138054170754

1000(ریتم خوانی)1سلفژمحمدی مقانلوئیناهید401138054170754

190تربیت بدنیمحمدی مقانلوئیناهید401138054170754

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای محمدی نیاعرفان401138054170755

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمحمدی نیاعرفان401138054170755

1147کاربینیمحمدی نیاعرفان401138054170755

1034(اکول)1پیانو عمومی محمدی نیاعرفان401138054170755

1003شناخت ریتممحمدی نیاعرفان401138054170755

1002تئوری موسیقیمحمدی نیاعرفان401138054170755

1016فارسیمحمدی نیاعرفان401138054170755

1000(ریتم خوانی)1سلفژمحمدی نیاعرفان401138054170755

1190تربیت بدنیمحمدی نیاعرفان401138054170755

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییمحمودخانییگانه401138054170757

1780آواز ایرانیمحمودخانییگانه401138054170757

952پیانو عمومیمحمودخانییگانه401138054170757



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

483مبانی نظری موسیقیمحمودخانییگانه401138054170757

398مبانی صوت شناسیمحمودخانییگانه401138054170757

1168تربیت بدنیمحمودخانییگانه401138054170757

765کاربینیمحمودخانییگانه401138054170757

417صداسازیمحمودخانییگانه401138054170757

51196پیانو عمومیمحمودیسیده ریحانه401138054190600

1920ارکستر کالسیکمحمودیسیده ریحانه401138054190600

3426هارمونیمحمودیسیده ریحانه401138054190600

531تاریخ هنرمحمودیسیده ریحانه401138054190600

361سرایش و ترتیب شنواییمحمودیشکوفه401138054190601

693کاربینیمحمودیشکوفه401138054190601

1122کاربینیمحمودیسیده ریحانه401138054190600

479هماهنگی عمومیمحمودیشکوفه401138054190601

11089ورزشمحمودیشکوفه401138054190601

11149ورزشمحمودیسیده ریحانه401138054190600

5484سرایش و تربیت شنواییمحمودیسیده ریحانه401138054190600

2496آواز گروهیمحمودیسیده ریحانه401138054190600

517تئوری موسیقیمحمودیشکوفه401138054190601

5917ساز کالسیکمحمودیسیده ریحانه401138054190600

5697ساز ایرانیمحمودیشکوفه401138054190601

476سازشناسی ایرانیمحمودیشکوفه401138054190601

5696پیانو عمومیمحمودیشکوفه401138054190601

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانمحمودیشکوفه401138054190601

761تاریخ هنر ایران و جهانمحمودی شرف آبادشنتیا401138054170759

759(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینمحمودی شرف آبادشنتیا401138054170759

758مبانی هنرهای تجسمیمحمودی شرف آبادشنتیا401138054170759

760کادربندی در عکاسیمحمودی شرف آبادشنتیا401138054170759

757مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورمحمودی شرف آبادشنتیا401138054170759

1165تربیت بدنیمحمودی شرف آبادشنتیا401138054170759



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

762عکاسی سیاه و سفیدمحمودی شرف آبادشنتیا401138054170759

755کاربینیمحمودی شرف آبادشنتیا401138054170759

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیمحمودی منفردمحمدرضا401138054170761

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی محمودی منفردمحمدرضا401138054170761

1142کاربینیمحمودی منفردمحمدرضا401138054170761

1194(1)ساز محمودی منفردمحمدرضا401138054170761

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی محمودی منفردمحمدرضا401138054170761

1020تئوری موسیقیمحمودی منفردمحمدرضا401138054170761

1021آناتومی حنجرهمحمودی منفردمحمدرضا401138054170761

740مبانی رنگمختاری فهیممهرداد401138054170764

738طراحی لباس روی انداممختاری فهیممهرداد401138054170764

739آناتومیمختاری فهیممهرداد401138054170764

741تکنیک های رنگ در طراحی لباسمختاری فهیممهرداد401138054170764

829زبان خارجی عمومیمختاری فهیممهرداد401138054170764

1163تربیت بدنیمختاری فهیممهرداد401138054170764

751کاربینیمختاری فهیممهرداد401138054170764

737پارچه شناسیمختاری فهیممهرداد401138054170764

140مبانی تدوینمداحمالنی401138054170805

125مبانی تصویربرداریمداحمالنی401138054170805

53مبانی فیلم نامه نویسیمداحمالنی401138054170805

39تاریخ سینمای ایران و جهانمداحمالنی401138054170805

1058شناخت عوامل تولیدمداحمالنی401138054170805

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدمداحمالنی401138054170805

1167تربیت بدنیمداحمالنی401138054170805

170کاربینیمداحمالنی401138054170805

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای مرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1147کاربینیمرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1185(اکول)1پیانو عمومی مرادامام زاده جعفرمائده401138054170767



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1182شناخت ریتممرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1181تئوری موسیقیمرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1011فارسیمرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1183(ریتم خوانی)1سلفژمرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1167تربیت بدنیمرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانمرادخانیهلیا401138054170771

507کاربرد رایانه در موسیقیمرادخانیهلیا401138054170771

761تاریخ هنر ایران و جهانمرادخانیآتنا401138054170770

759(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینمرادخانیآتنا401138054170770

758مبانی هنرهای تجسمیمرادخانیآتنا401138054170770

760کادربندی در عکاسیمرادخانیآتنا401138054170770

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییمرادخانیهلیا401138054170771

1733ساز کالسیکمرادخانیهلیا401138054170771

757مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورمرادخانیآتنا401138054170770

397فیزیک صوتمرادخانیهلیا401138054170771

404شناخت موسیقیمرادخانیهلیا401138054170771

1167تربیت بدنیمرادخانیهلیا401138054170771

1168تربیت بدنیمرادخانیآتنا401138054170770

762عکاسی سیاه و سفیدمرادخانیآتنا401138054170770

755کاربینیمرادخانیآتنا401138054170770

779کاربینیمرادخانیهلیا401138054170771

1775پیانو عمومیمرادخانیهلیا401138054170771

220بیان شفاهیمرادیمهدیار401138054190610

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمرادیعلی اصغر401138054170776

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمرادیکیارش401138054170777

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمرادیعلی اصغر401138054170776

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمرادیکیارش401138054170777

126تاریخ هنر ایران و جهانمرادیامیرحسین401138054170778

237کاربینیمرادیمهدیار401138054190610



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

141مبانی تدوینمرادیصبا401138054170772

123مبانی تصویربرداریمرادیصبا401138054170772

1139کاربینیمرادیعلی اصغر401138054170776

1052کاربینیمرادیکیارش401138054170777

11152ورزشمرادیمهدیار401138054190610

257انقالب اسالمی ایرانمرادیمهدیار401138054190610

54مبانی فیلم نامه نویسیمرادیصبا401138054170772

1032(اکول)1پیانو عمومی مرادیکیارش401138054170777

1032(اکول)1پیانو عمومی مرادیعلی اصغر401138054170776

205متون ادبیمرادیمهدیار401138054190610

57روانشناسی شخصیتمرادیامیرحسین401138054170778

106تاریخ سینمای ایران و جهانمرادیصبا401138054170772

1721اندیشه اسالمیمرادیامیرحسین401138054170778

11014اندیشه اسالمیمرادیعلی اصغر401138054170776

11014اندیشه اسالمیمرادیکیارش401138054170777

5شناخت عوامل تولیدمرادیصبا401138054170772

1013تئوری موسیقیمرادیکیارش401138054170777

1013تئوری موسیقیمرادیعلی اصغر401138054170776

216اصول و مبانی ترجمهمرادیمهدیار401138054190610

4مبانی برنامه ریزی و تولیدمرادیصبا401138054170772

249زبان شناسیمرادیمهدیار401138054190610

1011فارسیمرادیعلی اصغر401138054170776

1011فارسیمرادیکیارش401138054170777

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهمرادیمهدیار401138054190610

1010(ریتم خوانی)1سلفژمرادیعلی اصغر401138054170776

1010(ریتم خوانی)1سلفژمرادیکیارش401138054170777

42مبانی بازیگریمرادیامیرحسین401138054170778

183تربیت بدنیمرادیامیرحسین401138054170778

1190تربیت بدنیمرادیکیارش401138054170777



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

187تربیت بدنیمرادیصبا401138054170772

1164تربیت بدنیمرادیعلی اصغر401138054170776

20بدن و حرکتمرادیامیرحسین401138054170778

155خاستگاه آیین و دراممرادیامیرحسین401138054170778

191کاربینیمرادیامیرحسین401138054170778

1132کاربینیمرادیصبا401138054170772

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهمرادی روزبهانیپرستو401138054170779

258اصول آراستگی در اسالممرادی روزبهانیپرستو401138054170779

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریممرادی روزبهانیپرستو401138054170779

1288مبانی گریممرادی روزبهانیپرستو401138054170779

1723اندیشه اسالمیمرادی روزبهانیپرستو401138054170779

272عوامل موثر بر گریممرادی روزبهانیپرستو401138054170779

1134کاربینیمرادی روزبهانیپرستو401138054170779

1172مبانی روانشناسیمرادی روزبهانیپرستو401138054170779

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمرآتی شیرازییاسمن401138054170766

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمرآتی شیرازییاسمن401138054170766

1051کاربینیمرآتی شیرازییاسمن401138054170766

1030(اکول)1پیانو عمومی مرآتی شیرازییاسمن401138054170766

11007اندیشه اسالمیمرآتی شیرازییاسمن401138054170766

1009تئوری موسیقیمرآتی شیرازییاسمن401138054170766

1005فارسیمرآتی شیرازییاسمن401138054170766

1006(ریتم خوانی)1سلفژمرآتی شیرازییاسمن401138054170766

1167تربیت بدنیمرآتی شیرازییاسمن401138054170766

2379تاریخ موسیقی ایرانمرآتی فشیمحسن401138054190606

528سرایش و ترتیب شنواییمرآتی فشیمحسن401138054190606

1119کاربینیمرآتی فشیمحسن401138054190606

477هماهنگی عمومیمرآتی فشیمحسن401138054190606

425آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانمرآتی فشیمحسن401138054190606

11155ورزشمرآتی فشیمحسن401138054190606



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5671ساز ایرانیمرآتی فشیمحسن401138054190606

473تئوری موسیقیمرآتی فشیمحسن401138054190606

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیمرتاض معصوماشکان401138054170780

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی مرتاض معصوماشکان401138054170780

1141کاربینیمرتاض معصوماشکان401138054170780

1192(1)ساز مرتاض معصوماشکان401138054170780

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی مرتاض معصوماشکان401138054170780

1020تئوری موسیقیمرتاض معصوماشکان401138054170780

1021آناتومی حنجرهمرتاض معصوماشکان401138054170780

1190تربیت بدنیمرتاض معصوماشکان401138054170780

361سرایش و ترتیب شنواییمردان تبارحسام401138054190615

1111کاربینیمردان تبارحسام401138054190615

479هماهنگی عمومیمردان تبارحسام401138054190615

517تئوری موسیقیمردان تبارحسام401138054190615

5697ساز ایرانیمردان تبارحسام401138054190615

476سازشناسی ایرانیمردان تبارحسام401138054190615

5696پیانو عمومیمردان تبارحسام401138054190615

3771آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانمردان تبارحسام401138054190615

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییمرعشی نیاسیدمتین401138054170781

1780آواز ایرانیمرعشی نیاسیدمتین401138054170781

952پیانو عمومیمرعشی نیاسیدمتین401138054170781

483مبانی نظری موسیقیمرعشی نیاسیدمتین401138054170781

398مبانی صوت شناسیمرعشی نیاسیدمتین401138054170781

1165تربیت بدنیمرعشی نیاسیدمتین401138054170781

765کاربینیمرعشی نیاسیدمتین401138054170781

417صداسازیمرعشی نیاسیدمتین401138054170781

985روانشناسی اجتماعیمروتینسرین401138054190616

984روانشناسی عمومیمروتینسرین401138054190616

1104کاربینیمروتینسرین401138054190616



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

983رفتار سازمانیمروتینسرین401138054190616

988روانشناسی تربیتیمروتینسرین401138054190616

987های کوچینگنظریهمروتینسرین401138054190616

980نظریه های نوین یادگیریمروتینسرین401138054190616

986اخالق حرفه ای در کوچینگمروتینسرین401138054190616

982روش تحقیقمروتینسرین401138054190616

981روانشناسی مثبت گرامروتینسرین401138054190616

147سلفژمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

167کاربینیمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

11154ورزشمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

63شناخت سینمامزدارانیمحمدمهدی401138054190617

67جامعه شناسیمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

11فرهنگ عامهمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

25تاریخ نمایش در شرقمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

2366تاریخ موسیقی ایرانمسعودیپری ناز401138054190618

1481هارمونیمسعودیپری ناز401138054190618

1119کاربینیمسعودیپری ناز401138054190618

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانمسعودیپری ناز401138054190618

1188ورزشمسعودیپری ناز401138054190618

520تئوری موسیقی ایرانمسعودیپری ناز401138054190618

5527سرایش و تربیت شنواییمسعودیپری ناز401138054190618

5670ساز ایرانیمسعودیپری ناز401138054190618

220بیان شفاهیمسعودی علیشاهیاحسان401138054190619

238کاربینیمسعودی علیشاهیاحسان401138054190619

11154ورزشمسعودی علیشاهیاحسان401138054190619

257انقالب اسالمی ایرانمسعودی علیشاهیاحسان401138054190619

205متون ادبیمسعودی علیشاهیاحسان401138054190619

216اصول و مبانی ترجمهمسعودی علیشاهیاحسان401138054190619



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

249زبان شناسیمسعودی علیشاهیاحسان401138054190619

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهمسعودی علیشاهیاحسان401138054190619

148کارگاه بداهه سازیمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783

45تربیت حسمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783

103مبانی بازی برای کودکمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783

78بازیگری تک نفریمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783

90مبانی شخصیت شناسیمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783

1166تربیت بدنیمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783

24بدن و حرکتمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای مشایخ فرکمند401138054170784

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمشایخ فرکمند401138054170784

1147کاربینیمشایخ فرکمند401138054170784

1034(اکول)1پیانو عمومی مشایخ فرکمند401138054170784

1003شناخت ریتممشایخ فرکمند401138054170784

1002تئوری موسیقیمشایخ فرکمند401138054170784

1016فارسیمشایخ فرکمند401138054170784

1000(ریتم خوانی)1سلفژمشایخ فرکمند401138054170784

190تربیت بدنیمشایخ فرکمند401138054170784

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی مصباحمرتضی401138054190620

632مبانی فرم و طرح           مصباحمرتضی401138054190620

950کاربینیمصباحمرتضی401138054190620

639نرم افزار فتوشاپ  مصباحمرتضی401138054190620

11154ورزشمصباحمرتضی401138054190620

628مبانی رنگ دیجیتال         مصباحمرتضی401138054190620

555تاریخ تحوالت چاپ       مصباحمرتضی401138054190620

603فنون بازاریابی و تبلیغاتمصباحمرتضی401138054190620

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیمصطفویفریبرز401138054190622

546کاربینیمصطفویفریبرز401138054190622

469تنبک نوازیمصطفویفریبرز401138054190622



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

547(4)آواز ایرانی مصطفویفریبرز401138054190622

1201مبانی موسیقیمصطفویفریبرز401138054190622

409شعر و موسیقیمصطفویفریبرز401138054190622

786تفسیر موضوعی قرآنمصطفویفریبرز401138054190622

443(ملودی، گام خوانی)تربیت شنوایی مصطفویفریبرز401138054190622

380حکمت موسیقی اسالمی مصطفویفریبرز401138054190622

51196پیانو عمومیمصطفی زاده انوربنابسینا401138054190623

11195ارکستر کالسیکمصطفی زاده انوربنابسینا401138054190623

3426هارمونیمصطفی زاده انوربنابسینا401138054190623

531تاریخ هنرمصطفی زاده انوربنابسینا401138054190623

1123کاربینیمصطفی زاده انوربنابسینا401138054190623

11155ورزشمصطفی زاده انوربنابسینا401138054190623

5484سرایش و تربیت شنواییمصطفی زاده انوربنابسینا401138054190623

2496آواز گروهیمصطفی زاده انوربنابسینا401138054190623

5917ساز کالسیکمصطفی زاده انوربنابسینا401138054190623

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسمصلحینفیسه401138054170786

594عکاسی پرترهمصلحینفیسه401138054170786

598عکاسی مستندمصلحینفیسه401138054170786

558تاریخ عکاسی جهانمصلحینفیسه401138054170786

596عکاسی دیجیتال پیشرفتهمصلحینفیسه401138054170786

811زبان خارجی عمومیمصلحینفیسه401138054170786

705اخالق حرفه ای مصلحینفیسه401138054170786

745واژگان کلیدی  زبان چینیمظهری صفاتزینب401138054170789

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهامظهری صفاتزینب401138054170789

747خواندن و درک مفاهیم رایجمظهری صفاتزینب401138054170789

752کاربینیمظهری صفاتزینب401138054170789

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینمظهری صفاتزینب401138054170789

746گفت و شنود رایجمظهری صفاتزینب401138054170789

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهامظهری صفاتزینب401138054170789



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1005فارسیمظهری صفاتزینب401138054170789

1200تربیت بدنیمظهری صفاتزینب401138054170789

1077روانشناسی اجتماعیمعارفآتوسا401138054190624

1076روانشناسی عمومیمعارفآتوسا401138054190624

1101کاربینیمعارفآتوسا401138054190624

11089ورزشمعارفآتوسا401138054190624

1070رفتار سازمانیمعارفآتوسا401138054190624

1078روانشناسی تربیتیمعارفآتوسا401138054190624

1072های کوچینگنظریهمعارفآتوسا401138054190624

1071نظریه های نوین یادگیریمعارفآتوسا401138054190624

1075اخالق حرفه ای در کوچینگمعارفآتوسا401138054190624

1074روش تحقیقمعارفآتوسا401138054190624

1073روانشناسی مثبت گرامعارفآتوسا401138054190624

1019بهداشت و سالمت نوازندگیمعارف جهرمییاسمن401138054170790

1145کاربینیمعارف جهرمییاسمن401138054170790

1996اندیشه اسالمیمعارف جهرمییاسمن401138054170790

997تئوری موسیقیمعارف جهرمییاسمن401138054170790

995(ریتم خوانی)1سلفژمعارف جهرمییاسمن401138054170790

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانومعارف جهرمییاسمن401138054170790

1167تربیت بدنیمعارف جهرمییاسمن401138054170790

998تاریخ شنیداری موسیقیمعارف جهرمییاسمن401138054170790

140مبانی تدوینمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

125مبانی تصویربرداریمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

53مبانی فیلم نامه نویسیمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

39تاریخ سینمای ایران و جهانمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

1058شناخت عوامل تولیدمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

1164تربیت بدنیمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

170کاربینیمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای معزالدینزهرا401138054170792

10081بهداشت و سالمت نوازندگیمعزالدینزهرا401138054170792

1147کاربینیمعزالدینزهرا401138054170792

1034(اکول)1پیانو عمومی معزالدینزهرا401138054170792

1003شناخت ریتممعزالدینزهرا401138054170792

1002تئوری موسیقیمعزالدینزهرا401138054170792

1000(ریتم خوانی)1سلفژمعزالدینزهرا401138054170792

994بهداشت و سالمت نوازندگیمعصومی نیاسیدعلی401138054170793

1145کاربینیمعصومی نیاسیدعلی401138054170793

1990اندیشه اسالمیمعصومی نیاسیدعلی401138054170793

993تئوری موسیقیمعصومی نیاسیدعلی401138054170793

991(ریتم خوانی)1سلفژمعصومی نیاسیدعلی401138054170793

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانومعصومی نیاسیدعلی401138054170793

1163تربیت بدنیمعصومی نیاسیدعلی401138054170793

992تاریخ شنیداری موسیقیمعصومی نیاسیدعلی401138054170793

361سرایش و ترتیب شنواییمعلمی اورهبهار401138054190627

693کاربینیمعلمی اورهبهار401138054190627

479هماهنگی عمومیمعلمی اورهبهار401138054190627

11089ورزشمعلمی اورهبهار401138054190627

517تئوری موسیقیمعلمی اورهبهار401138054190627

5697ساز ایرانیمعلمی اورهبهار401138054190627

476سازشناسی ایرانیمعلمی اورهبهار401138054190627

5696پیانو عمومیمعلمی اورهبهار401138054190627

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانمعلمی اورهبهار401138054190627

220بیان شفاهیمعنویمریم401138054190628

237کاربینیمعنویمریم401138054190628

205متون ادبیمعنویمریم401138054190628

827تاریخ تحلیلی صدر اسالممعنویمریم401138054190628

216اصول و مبانی ترجمهمعنویمریم401138054190628



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

249زبان شناسیمعنویمریم401138054190628

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهمعنویمریم401138054190628

559تاریخ هنر ایرانمفاخریسامان401138054170794

591عکاسی پایهمفاخریسامان401138054170794

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیمفاخریسامان401138054170794

584طراحی پایهمفاخریسامان401138054170794

561تاریخ هنر جهانمفاخریسامان401138054170794

183تربیت بدنیمفاخریسامان401138054170794

1130کاربینیمفاخریسامان401138054170794

642هندسه مناظر و مرایامفاخریسامان401138054170794

126تاریخ هنر ایران و جهانمفاخری سلسلهنوید401138054170795

57روانشناسی شخصیتمفاخری سلسلهنوید401138054170795

1721اندیشه اسالمیمفاخری سلسلهنوید401138054170795

42مبانی بازیگریمفاخری سلسلهنوید401138054170795

183تربیت بدنیمفاخری سلسلهنوید401138054170795

20بدن و حرکتمفاخری سلسلهنوید401138054170795

155خاستگاه آیین و دراممفاخری سلسلهنوید401138054170795

191کاربینیمفاخری سلسلهنوید401138054170795

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای مفخمیانزهرا401138054170796

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمفخمیانزهرا401138054170796

1147کاربینیمفخمیانزهرا401138054170796

1034(اکول)1پیانو عمومی مفخمیانزهرا401138054170796

1003شناخت ریتممفخمیانزهرا401138054170796

1002تئوری موسیقیمفخمیانزهرا401138054170796

1016فارسیمفخمیانزهرا401138054170796

1000(ریتم خوانی)1سلفژمفخمیانزهرا401138054170796

190تربیت بدنیمفخمیانزهرا401138054170796

559تاریخ هنر ایرانمفیدیکیمیا401138054170797

591عکاسی پایهمفیدیکیمیا401138054170797



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیمفیدیکیمیا401138054170797

584طراحی پایهمفیدیکیمیا401138054170797

561تاریخ هنر جهانمفیدیکیمیا401138054170797

1130کاربینیمفیدیکیمیا401138054170797

642هندسه مناظر و مرایامفیدیکیمیا401138054170797

261پتینه و کالژمقبول سرکندیسحر401138054190630

267زینت و زیبایی در اسالممقبول سرکندیسحر401138054190630

1125کاربینیمقبول سرکندیسحر401138054190630

292نرم افزارهای کاربردیمقبول سرکندیسحر401138054190630

264جامعه شناسی هنرمقبول سرکندیسحر401138054190630

266زیبایی شناسیمقبول سرکندیسحر401138054190630

265روانشناسی شخصیت و گریممقبول سرکندیسحر401138054190630

291مراقبت از پوست و مومقبول سرکندیسحر401138054190630

107آشنایی با هنرهای نمایشیمقدسیسیدنیاوش401138054190631

69فرهنگ مردممقدسیسیدنیاوش401138054190631

60ادبیات کهن ایران و جهانمقدسیسیدنیاوش401138054190631

179کاربینیمقدسیسیدنیاوش401138054190631

11153ورزشمقدسیسیدنیاوش401138054190631

95روانشناسی عمومیمقدسیسیدنیاوش401138054190631

154تاریخ فلسفهمقدسیسیدنیاوش401138054190631

113سبکهای سینماییمقدسیسیدنیاوش401138054190631

557تاریخ عکاسی ایرانمقدمفاطمه401138054190632

1115کاربینیمقدمفاطمه401138054190632

1989ورزشمقدمفاطمه401138054190632

579زیبایی شناسیمقدمفاطمه401138054190632

572حقوق عکاسان و قراردادهامقدمفاطمه401138054190632

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگمقدمفاطمه401138054190632

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانمقدمفاطمه401138054190632

736مدیریت رنگ در عکاسیمقدمفاطمه401138054190632



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانمقدم نیادیبا401138054170798

507کاربرد رایانه در موسیقیمقدم نیادیبا401138054170798

393(ریتم و فواصل)تربیت شنواییمقدم نیادیبا401138054170798

1733ساز کالسیکمقدم نیادیبا401138054170798

397فیزیک صوتمقدم نیادیبا401138054170798

404شناخت موسیقیمقدم نیادیبا401138054170798

1167تربیت بدنیمقدم نیادیبا401138054170798

779کاربینیمقدم نیادیبا401138054170798

1775پیانو عمومیمقدم نیادیبا401138054170798

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای مقربیمعید401138054170799

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمقربیمعید401138054170799

1015کاربینیمقربیمعید401138054170799

1185(اکول)1پیانو عمومی مقربیمعید401138054170799

1182شناخت ریتممقربیمعید401138054170799

1181تئوری موسیقیمقربیمعید401138054170799

1011فارسیمقربیمعید401138054170799

1183(ریتم خوانی)1سلفژمقربیمعید401138054170799

1165تربیت بدنیمقربیمعید401138054170799

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهمقصدیملک401138054170800

258اصول آراستگی در اسالممقصدیملک401138054170800

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریممقصدیملک401138054170800

1288مبانی گریممقصدیملک401138054170800

1723اندیشه اسالمیمقصدیملک401138054170800

272عوامل موثر بر گریممقصدیملک401138054170800

275کاربینیمقصدیملک401138054170800

1172مبانی روانشناسیمقصدیملک401138054170800

26آشنایی با هنرهای نمایشیمقصودیشهرام401138054190633

65فرهنگ مردممقصودیشهرام401138054190633

59ادبیات کهن ایران و جهانمقصودیشهرام401138054190633



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

178کاربینیمقصودیشهرام401138054190633

11152ورزشمقصودیشهرام401138054190633

94روانشناسی عمومیمقصودیشهرام401138054190633

156تاریخ فلسفهمقصودیشهرام401138054190633

109سبکهای سینماییمقصودیشهرام401138054190633

141مبانی تدوینمکری زادهمسعود401138054170804

123مبانی تصویربرداریمکری زادهمسعود401138054170804

54مبانی فیلم نامه نویسیمکری زادهمسعود401138054170804

106تاریخ سینمای ایران و جهانمکری زادهمسعود401138054170804

5شناخت عوامل تولیدمکری زادهمسعود401138054170804

4مبانی برنامه ریزی و تولیدمکری زادهمسعود401138054170804

184تربیت بدنیمکری زادهمسعود401138054170804

177کاربینیمکری زادهمسعود401138054170804

557تاریخ عکاسی ایرانمالآقائیعلی401138054190635

1113کاربینیمالآقائیعلی401138054190635

11152ورزشمالآقائیعلی401138054190635

579زیبایی شناسیمالآقائیعلی401138054190635

572حقوق عکاسان و قراردادهامالآقائیعلی401138054190635

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگمالآقائیعلی401138054190635

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانمالآقائیعلی401138054190635

736مدیریت رنگ در عکاسیمالآقائیعلی401138054190635

326هنر و رسانهمالزینلافشین401138054190636

295ارتباطات سیاسیمالزینلافشین401138054190636

539کاربینیمالزینلافشین401138054190636

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرمالزینلافشین401138054190636

11152ورزشمالزینلافشین401138054190636

324نظریه های ارتباط جمعیمالزینلافشین401138054190636

317فناوری نوین ارتباطیمالزینلافشین401138054190636

312سواد هنریمالزینلافشین401138054190636



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

694کاربینیمالشاهیمصطفی401138054190637

11156ورزشمالشاهیمصطفی401138054190637

893انقالب اسالمی ایرانمالشاهیمصطفی401138054190637

5367سرایش و تربیت شنواییمالشاهیمصطفی401138054190637

3351هماهنگی عمومیمالشاهیمصطفی401138054190637

5698ساز ایرانیمالشاهیمصطفی401138054190637

475سازشناسی ایرانیمالشاهیمصطفی401138054190637

5695پیانو عمومیمالشاهیمصطفی401138054190637

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانمالشاهیمصطفی401138054190637

1077روانشناسی اجتماعیملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1076روانشناسی عمومیملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1106کاربینیملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1070رفتار سازمانیملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1078روانشناسی تربیتیملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1072های کوچینگنظریهملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1071نظریه های نوین یادگیریملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1075اخالق حرفه ای در کوچینگملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1074روش تحقیقملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1073روانشناسی مثبت گراملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

560تاریخ هنر ایران و جهانملکیملیکا401138054170807

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینملکیملیکا401138054170807

634مبانی هنرهای تجسمیملکیملیکا401138054170807

605کادربندی در عکاسیملکیملیکا401138054170807

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورملکیملیکا401138054170807

1168تربیت بدنیملکیملیکا401138054170807

597عکاسی سیاه و سفیدملکیملیکا401138054170807

756کاربینیملکیملیکا401138054170807

2مدیریت تولیدملکی دهکاءوحید401138054190640

60ادبیات کهن ایران و جهانملکی دهکاءوحید401138054190640



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

84اصول کارگردانیملکی دهکاءوحید401138054190640

822انقالب اسالمی ایرانملکی دهکاءوحید401138054190640

91کارگاه طراحیملکی دهکاءوحید401138054190640

154تاریخ فلسفهملکی دهکاءوحید401138054190640

66جامعه شناسیملکی دهکاءوحید401138054190640

9898فیلم نامه نویسی و دکوپاژملکی دهکاءوحید401138054190640

1077روانشناسی اجتماعیملکی فالحسمانه401138054190641

1076روانشناسی عمومیملکی فالحسمانه401138054190641

1104کاربینیملکی فالحسمانه401138054190641

11089ورزشملکی فالحسمانه401138054190641

1070رفتار سازمانیملکی فالحسمانه401138054190641

1078روانشناسی تربیتیملکی فالحسمانه401138054190641

1072های کوچینگنظریهملکی فالحسمانه401138054190641

1071نظریه های نوین یادگیریملکی فالحسمانه401138054190641

1075اخالق حرفه ای در کوچینگملکی فالحسمانه401138054190641

1074روش تحقیقملکی فالحسمانه401138054190641

1073روانشناسی مثبت گراملکی فالحسمانه401138054190641

1186دانش خانواده و جمعیتملکی مهوشامیرحسین401138054170808

1653ساز ایرانیملکی مهوشامیرحسین401138054170808

442(ریتم و فواصل)تربیت شنواییملکی مهوشامیرحسین401138054170808

364مبانی نظری موسیقیملکی مهوشامیرحسین401138054170808

400مبانی صوت شناسیملکی مهوشامیرحسین401138054170808

1163تربیت بدنیملکی مهوشامیرحسین401138054170808

656کاربینیملکی مهوشامیرحسین401138054170808

470تمبک نوازیملکی مهوشامیرحسین401138054170808

107آشنایی با هنرهای نمایشیملکی نژادرضا401138054190642

69فرهنگ مردمملکی نژادرضا401138054190642

60ادبیات کهن ایران و جهانملکی نژادرضا401138054190642

180کاربینیملکی نژادرضا401138054190642



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11153ورزشملکی نژادرضا401138054190642

95روانشناسی عمومیملکی نژادرضا401138054190642

154تاریخ فلسفهملکی نژادرضا401138054190642

113سبکهای سینماییملکی نژادرضا401138054190642

210آزمایشگاه پایهممبینینسترن401138054170809

221خواندن و درک مفاهیم پایهممبینینسترن401138054170809

229دستور زبان پایهممبینینسترن401138054170809

219گفت و شنود پایهممبینینسترن401138054170809

243اخالق اسالمیممبینینسترن401138054170809

187تربیت بدنیممبینینسترن401138054170809

235کاربینیممبینینسترن401138054170809

247اصول و روش ترجمه پایهممبینینسترن401138054170809

147سلفژمنادیصبا401138054190643

166کاربینیمنادیصبا401138054190643

1989ورزشمنادیصبا401138054190643

63شناخت سینمامنادیصبا401138054190643

67جامعه شناسیمنادیصبا401138054190643

11فرهنگ عامهمنادیصبا401138054190643

25تاریخ نمایش در شرقمنادیصبا401138054190643

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونمنادیصبا401138054190643

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمنتظری هدشپوریا401138054170811

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمنتظری هدشپوریا401138054170811

1050کاربینیمنتظری هدشپوریا401138054170811

1030(اکول)1پیانو عمومی منتظری هدشپوریا401138054170811

11007اندیشه اسالمیمنتظری هدشپوریا401138054170811

1009تئوری موسیقیمنتظری هدشپوریا401138054170811

1005فارسیمنتظری هدشپوریا401138054170811

1006(ریتم خوانی)1سلفژمنتظری هدشپوریا401138054170811

1164تربیت بدنیمنتظری هدشپوریا401138054170811



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیمنصوریمهرداد401138054190644

146سلفژمنصوریمحمدمهدی401138054190645

1117کاربینیمنصوریمحمدمهدی401138054190645

546کاربینیمنصوریمهرداد401138054190644

365(همایون، اصفهان)سرایش موسیقی ایرانیمنصوریمهرداد401138054190644

327مبانی موسیقی ایرانیمنصوریمهرداد401138054190644

11154ورزشمنصوریمحمدمهدی401138054190645

469تنبک نوازیمنصوریمهرداد401138054190644

110شناخت سینمامنصوریمحمدمهدی401138054190645

787تاریخ تحلیلی صدر اسالممنصوریمهرداد401138054190644

409شعر و موسیقیمنصوریمهرداد401138054190644

68جامعه شناسیمنصوریمحمدمهدی401138054190645

12فرهنگ عامهمنصوریمحمدمهدی401138054190645

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی منصوریمهرداد401138054190644

27تاریخ نمایش در شرقمنصوریمحمدمهدی401138054190645

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونمنصوریمحمدمهدی401138054190645

380حکمت موسیقی اسالمی منصوریمهرداد401138054190644

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهمنصوری فرشیرین401138054170812

258اصول آراستگی در اسالممنصوری فرشیرین401138054170812

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریممنصوری فرشیرین401138054170812

1288مبانی گریممنصوری فرشیرین401138054170812

1723اندیشه اسالمیمنصوری فرشیرین401138054170812

272عوامل موثر بر گریممنصوری فرشیرین401138054170812

275کاربینیمنصوری فرشیرین401138054170812

1172مبانی روانشناسیمنصوری فرشیرین401138054170812

994بهداشت و سالمت نوازندگیمنهاجپدرام401138054170813

1144کاربینیمنهاجپدرام401138054170813

1996اندیشه اسالمیمنهاجپدرام401138054170813

997تئوری موسیقیمنهاجپدرام401138054170813



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

995(ریتم خوانی)1سلفژمنهاجپدرام401138054170813

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانومنهاجپدرام401138054170813

1190تربیت بدنیمنهاجپدرام401138054170813

998تاریخ شنیداری موسیقیمنهاجپدرام401138054170813

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیمهاجرتهرانفرزین401138054190655

546کاربینیمهاجرتهرانفرزین401138054190655

365(همایون، اصفهان)سرایش موسیقی ایرانیمهاجرتهرانفرزین401138054190655

327مبانی موسیقی ایرانیمهاجرتهرانفرزین401138054190655

469تنبک نوازیمهاجرتهرانفرزین401138054190655

787تاریخ تحلیلی صدر اسالممهاجرتهرانفرزین401138054190655

409شعر و موسیقیمهاجرتهرانفرزین401138054190655

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی مهاجرتهرانفرزین401138054190655

380حکمت موسیقی اسالمی مهاجرتهرانفرزین401138054190655

220بیان شفاهیمهتدی حقیقیمحمدعلی401138054190656

238کاربینیمهتدی حقیقیمحمدعلی401138054190656

11154ورزشمهتدی حقیقیمحمدعلی401138054190656

257انقالب اسالمی ایرانمهتدی حقیقیمحمدعلی401138054190656

205متون ادبیمهتدی حقیقیمحمدعلی401138054190656

216اصول و مبانی ترجمهمهتدی حقیقیمحمدعلی401138054190656

249زبان شناسیمهتدی حقیقیمحمدعلی401138054190656

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهمهتدی حقیقیمحمدعلی401138054190656

51196پیانو عمومیمهدویمریم401138054190657

1920ارکستر کالسیکمهدویمریم401138054190657

3426هارمونیمهدویمریم401138054190657

531تاریخ هنرمهدویمریم401138054190657

1122کاربینیمهدویمریم401138054190657

11149ورزشمهدویمریم401138054190657

5484سرایش و تربیت شنواییمهدویمریم401138054190657

2496آواز گروهیمهدویمریم401138054190657



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5917ساز کالسیکمهدویمریم401138054190657

556تاریخ عکاسی ایرانمهدوی فردریحانه401138054190658

1114کاربینیمهدوی فردریحانه401138054190658

11089ورزشمهدوی فردریحانه401138054190658

578زیبایی شناسیمهدوی فردریحانه401138054190658

571حقوق عکاسان و قراردادهامهدوی فردریحانه401138054190658

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگمهدوی فردریحانه401138054190658

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانمهدوی فردریحانه401138054190658

636مدیریت رنگ در عکاسیمهدوی فردریحانه401138054190658

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمهدی آبادیفاطمه401138054170827

10081بهداشت و سالمت نوازندگیمهدی آبادیفاطمه401138054170827

1140کاربینیمهدی آبادیفاطمه401138054170827

1032(اکول)1پیانو عمومی مهدی آبادیفاطمه401138054170827

1013تئوری موسیقیمهدی آبادیفاطمه401138054170827

1010(ریتم خوانی)1سلفژمهدی آبادیفاطمه401138054170827

1166تربیت بدنیمهدی آبادیفاطمه401138054170827

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای مهدی دماوندیمحمد401138054170828

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمهدی دماوندیمحمد401138054170828

1017کاربینیمهدی دماوندیمحمد401138054170828

1034(اکول)1پیانو عمومی مهدی دماوندیمحمد401138054170828

1003شناخت ریتممهدی دماوندیمحمد401138054170828

1002تئوری موسیقیمهدی دماوندیمحمد401138054170828

1016فارسیمهدی دماوندیمحمد401138054170828

1000(ریتم خوانی)1سلفژمهدی دماوندیمحمد401138054170828

1198تربیت بدنیمهدی دماوندیمحمد401138054170828

127تاریخ هنر ایران و جهانمهدی زادهاحسان401138054170829

58روانشناسی شخصیتمهدی زادهاحسان401138054170829

17201اندیشه اسالمیمهدی زادهاحسان401138054170829

128مبانی بازیگریمهدی زادهاحسان401138054170829



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1164تربیت بدنیمهدی زادهاحسان401138054170829

24بدن و حرکتمهدی زادهاحسان401138054170829

70خاستگاه آیین و دراممهدی زادهاحسان401138054170829

193کاربینیمهدی زادهاحسان401138054170829

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای مهدی هداوندمینا401138054170830

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمهدی هداوندمینا401138054170830

1147کاربینیمهدی هداوندمینا401138054170830

1034(اکول)1پیانو عمومی مهدی هداوندمینا401138054170830

1003شناخت ریتممهدی هداوندمینا401138054170830

1002تئوری موسیقیمهدی هداوندمینا401138054170830

1016فارسیمهدی هداوندمینا401138054170830

1000(ریتم خوانی)1سلفژمهدی هداوندمینا401138054170830

190تربیت بدنیمهدی هداوندمینا401138054170830

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیمهرابیمحمد401138054190587

546کاربینیمهرابیمحمد401138054190587

469تنبک نوازیمهرابیمحمد401138054190587

547(4)آواز ایرانی مهرابیمحمد401138054190587

1201مبانی موسیقیمهرابیمحمد401138054190587

409شعر و موسیقیمهرابیمحمد401138054190587

443(ملودی، گام خوانی)تربیت شنوایی مهرابیمحمد401138054190587

380حکمت موسیقی اسالمی مهرابیمحمد401138054190587

1186دانش خانواده و جمعیتمهرپویانشهاب401138054170831

1654ساز ایرانیمهرپویانشهاب401138054170831

903جواب آوازمهرپویانشهاب401138054170831

407بداهه پردازیمهرپویانشهاب401138054170831

658کاربینیمهرپویانشهاب401138054170831

470تمبک نوازیمهرپویانشهاب401138054170831

704اخالق حرفه ای مهرپویانشهاب401138054170831

761تاریخ هنر ایران و جهانمهردوستپریا401138054170832



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

759(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینمهردوستپریا401138054170832

758مبانی هنرهای تجسمیمهردوستپریا401138054170832

760کادربندی در عکاسیمهردوستپریا401138054170832

757مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورمهردوستپریا401138054170832

1168تربیت بدنیمهردوستپریا401138054170832

762عکاسی سیاه و سفیدمهردوستپریا401138054170832

755کاربینیمهردوستپریا401138054170832

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغمهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندمهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

119موسیقی نواحی در تدوین فیلممهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

159کاربینیمهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

135اصول تدوینمهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

49سینمای مستند ایرانمهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

41سبکهای سینماییمهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

56نقد و تحلیل فیلممهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

51196پیانو عمومیموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

11195ارکستر کالسیکموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

3426هارمونیموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

531تاریخ هنرموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

1123کاربینیموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

11155ورزشموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

5484سرایش و تربیت شنواییموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

2496آواز گروهیموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

5917ساز کالسیکموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

559تاریخ هنر ایرانموحدیسیده محبوبه401138054170814

591عکاسی پایهموحدیسیده محبوبه401138054170814

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیموحدیسیده محبوبه401138054170814

584طراحی پایهموحدیسیده محبوبه401138054170814

561تاریخ هنر جهانموحدیسیده محبوبه401138054170814



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1130کاربینیموحدیسیده محبوبه401138054170814

642هندسه مناظر و مرایاموحدیسیده محبوبه401138054170814

26آشنایی با هنرهای نمایشیموسویسیدمحمدحسین401138054190648

65فرهنگ مردمموسویسیدمحمدحسین401138054190648

59ادبیات کهن ایران و جهانموسویسیدمحمدحسین401138054190648

559تاریخ هنر ایرانموسویسیدحمزه401138054170817

559تاریخ هنر ایرانموسویهستی401138054170818

178کاربینیموسویسیدمحمدحسین401138054190648

1091کاربینیموسویعذری السادات401138054170816

11152ورزشموسویسیدمحمدحسین401138054190648

680مشتری مداریموسویعذری السادات401138054170816

94روانشناسی عمومیموسویسیدمحمدحسین401138054190648

677اصول حسابداریموسویعذری السادات401138054170816

678اصول علم اقتصادموسویعذری السادات401138054170816

591عکاسی پایهموسویسیدحمزه401138054170817

591عکاسی پایهموسویهستی401138054170818

679کسب و کار از دیدگاه اسالمموسویعذری السادات401138054170816

156تاریخ فلسفهموسویسیدمحمدحسین401138054190648

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیموسویسیدحمزه401138054170817

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیموسویهستی401138054170818

584طراحی پایهموسویسیدحمزه401138054170817

584طراحی پایهموسویهستی401138054170818

676آمارموسویعذری السادات401138054170816

561تاریخ هنر جهانموسویسیدحمزه401138054170817

561تاریخ هنر جهانموسویهستی401138054170818

109سبکهای سینماییموسویسیدمحمدحسین401138054190648

675مبانی سازمان و مدیریتموسویعذری السادات401138054170816

1190تربیت بدنیموسویسیدحمزه401138054170817

186تربیت بدنیموسویهستی401138054170818



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

938کاربینیموسویهستی401138054170818

1130کاربینیموسویسیدحمزه401138054170817

642هندسه مناظر و مرایاموسویسیدحمزه401138054170817

642هندسه مناظر و مرایاموسویهستی401138054170818

557تاریخ عکاسی ایرانموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

1115کاربینیموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

1989ورزشموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

579زیبایی شناسیموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

572حقوق عکاسان و قراردادهاموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

736مدیریت رنگ در عکاسیموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

560تاریخ هنر ایران و جهانموسوی هلل رودیسیده معصومه401138054170820

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینموسوی هلل رودیسیده معصومه401138054170820

634مبانی هنرهای تجسمیموسوی هلل رودیسیده معصومه401138054170820

605کادربندی در عکاسیموسوی هلل رودیسیده معصومه401138054170820

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورموسوی هلل رودیسیده معصومه401138054170820

1168تربیت بدنیموسوی هلل رودیسیده معصومه401138054170820

597عکاسی سیاه و سفیدموسوی هلل رودیسیده معصومه401138054170820

756کاربینیموسوی هلل رودیسیده معصومه401138054170820

26آشنایی با هنرهای نمایشیموسوی نیگجهسیدمحمد401138054190650

65فرهنگ مردمموسوی نیگجهسیدمحمد401138054190650

59ادبیات کهن ایران و جهانموسوی نیگجهسیدمحمد401138054190650

178کاربینیموسوی نیگجهسیدمحمد401138054190650

11152ورزشموسوی نیگجهسیدمحمد401138054190650

94روانشناسی عمومیموسوی نیگجهسیدمحمد401138054190650

156تاریخ فلسفهموسوی نیگجهسیدمحمد401138054190650

109سبکهای سینماییموسوی نیگجهسیدمحمد401138054190650

694کاربینیموسوی یکتامرتضی علی401138054190651



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11156ورزشموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

893انقالب اسالمی ایرانموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

5367سرایش و تربیت شنواییموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

3351هماهنگی عمومیموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

5698ساز ایرانیموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

475سازشناسی ایرانیموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

5695پیانو عمومیموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

2366تاریخ موسیقی ایرانموالنیاشهال401138054190652

1481هارمونیموالنیاشهال401138054190652

1119کاربینیموالنیاشهال401138054190652

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانموالنیاشهال401138054190652

1188ورزشموالنیاشهال401138054190652

520تئوری موسیقی ایرانموالنیاشهال401138054190652

5527سرایش و تربیت شنواییموالنیاشهال401138054190652

5670ساز ایرانیموالنیاشهال401138054190652

64آشنایی با اصول اقناع و تبلیغموالئی زراسوندسعید401138054190654

116مکاتب و نظریه های فیلم مستندموالئی زراسوندسعید401138054190654

119موسیقی نواحی در تدوین فیلمموالئی زراسوندسعید401138054190654

159کاربینیموالئی زراسوندسعید401138054190654

135اصول تدوینموالئی زراسوندسعید401138054190654

49سینمای مستند ایرانموالئی زراسوندسعید401138054190654

41سبکهای سینماییموالئی زراسوندسعید401138054190654

56نقد و تحلیل فیلمموالئی زراسوندسعید401138054190654

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانمویدیفاطمه401138054170824

771کاربرد رایانه در موسیقیمویدیفاطمه401138054170824

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییمویدیفاطمه401138054170824

1776ساز کالسیکمویدیفاطمه401138054170824

772فیزیک صوتمویدیفاطمه401138054170824



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

770شناخت موسیقیمویدیفاطمه401138054170824

1166تربیت بدنیمویدیفاطمه401138054170824

1136کاربینیمویدیفاطمه401138054170824

1775پیانو عمومیمویدیفاطمه401138054170824

361سرایش و ترتیب شنواییمیثاقیسیدسپهر401138054190663

693کاربینیمیثاقیسیدسپهر401138054190663

479هماهنگی عمومیمیثاقیسیدسپهر401138054190663

11153ورزشمیثاقیسیدسپهر401138054190663

517تئوری موسیقیمیثاقیسیدسپهر401138054190663

5697ساز ایرانیمیثاقیسیدسپهر401138054190663

476سازشناسی ایرانیمیثاقیسیدسپهر401138054190663

5696پیانو عمومیمیثاقیسیدسپهر401138054190663

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانمیثاقیسیدسپهر401138054190663

761تاریخ هنر ایران و جهانمیرآبادیسیده مریم401138054170834

759(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینمیرآبادیسیده مریم401138054170834

758مبانی هنرهای تجسمیمیرآبادیسیده مریم401138054170834

760کادربندی در عکاسیمیرآبادیسیده مریم401138054170834

757مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورمیرآبادیسیده مریم401138054170834

1168تربیت بدنیمیرآبادیسیده مریم401138054170834

762عکاسی سیاه و سفیدمیرآبادیسیده مریم401138054170834

755کاربینیمیرآبادیسیده مریم401138054170834

127تاریخ هنر ایران و جهانمیرتاج الدینینفیسه السادات401138054170835

58روانشناسی شخصیتمیرتاج الدینینفیسه السادات401138054170835

1720اندیشه اسالمیمیرتاج الدینینفیسه السادات401138054170835

128مبانی بازیگریمیرتاج الدینینفیسه السادات401138054170835

186تربیت بدنیمیرتاج الدینینفیسه السادات401138054170835

24بدن و حرکتمیرتاج الدینینفیسه السادات401138054170835

70خاستگاه آیین و دراممیرتاج الدینینفیسه السادات401138054170835

192کاربینیمیرتاج الدینینفیسه السادات401138054170835



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمیرحسینیسینا401138054170836

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمیرحسینیسینا401138054170836

1050کاربینیمیرحسینیسینا401138054170836

1030(اکول)1پیانو عمومی میرحسینیسینا401138054170836

11007اندیشه اسالمیمیرحسینیسینا401138054170836

1009تئوری موسیقیمیرحسینیسینا401138054170836

1005فارسیمیرحسینیسینا401138054170836

1006(ریتم خوانی)1سلفژمیرحسینیسینا401138054170836

1164تربیت بدنیمیرحسینیسینا401138054170836

361سرایش و ترتیب شنواییمیردشتیامیرحسین401138054190664

693کاربینیمیردشتیامیرحسین401138054190664

479هماهنگی عمومیمیردشتیامیرحسین401138054190664

11153ورزشمیردشتیامیرحسین401138054190664

517تئوری موسیقیمیردشتیامیرحسین401138054190664

5697ساز ایرانیمیردشتیامیرحسین401138054190664

476سازشناسی ایرانیمیردشتیامیرحسین401138054190664

5696پیانو عمومیمیردشتیامیرحسین401138054190664

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانمیردشتیامیرحسین401138054190664

985روانشناسی اجتماعیمیرزاآقائیمنیره401138054190665

984روانشناسی عمومیمیرزاآقائیمنیره401138054190665

1100کاربینیمیرزاآقائیمنیره401138054190665

11151ورزشمیرزاآقائیمنیره401138054190665

983رفتار سازمانیمیرزاآقائیمنیره401138054190665

988روانشناسی تربیتیمیرزاآقائیمنیره401138054190665

987های کوچینگنظریهمیرزاآقائیمنیره401138054190665

980نظریه های نوین یادگیریمیرزاآقائیمنیره401138054190665

986اخالق حرفه ای در کوچینگمیرزاآقائیمنیره401138054190665

982روش تحقیقمیرزاآقائیمنیره401138054190665

981روانشناسی مثبت گرامیرزاآقائیمنیره401138054190665



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمیرزاطبیبیریما401138054170838

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمیرزاطبیبیریما401138054170838

1051کاربینیمیرزاطبیبیریما401138054170838

1030(اکول)1پیانو عمومی میرزاطبیبیریما401138054170838

11007اندیشه اسالمیمیرزاطبیبیریما401138054170838

1009تئوری موسیقیمیرزاطبیبیریما401138054170838

1005فارسیمیرزاطبیبیریما401138054170838

1006(ریتم خوانی)1سلفژمیرزاطبیبیریما401138054170838

1167تربیت بدنیمیرزاطبیبیریما401138054170838

210آزمایشگاه پایهمیرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

221خواندن و درک مفاهیم پایهمیرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

229دستور زبان پایهمیرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

219گفت و شنود پایهمیرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمیرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

235کاربینیمیرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

247اصول و روش ترجمه پایهمیرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

26آشنایی با هنرهای نمایشیمیرزائیرامین401138054190666

65فرهنگ مردممیرزائیرامین401138054190666

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمیرزائیبهار401138054170840

59ادبیات کهن ایران و جهانمیرزائیرامین401138054190666

10081بهداشت و سالمت نوازندگیمیرزائیبهار401138054170840

179کاربینیمیرزائیرامین401138054190666

1140کاربینیمیرزائیبهار401138054170840

11154ورزشمیرزائیرامین401138054190666

1032(اکول)1پیانو عمومی میرزائیبهار401138054170840

94روانشناسی عمومیمیرزائیرامین401138054190666

156تاریخ فلسفهمیرزائیرامین401138054190666

11014اندیشه اسالمیمیرزائیبهار401138054170840

1013تئوری موسیقیمیرزائیبهار401138054170840



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

109سبکهای سینماییمیرزائیرامین401138054190666

1011فارسیمیرزائیبهار401138054170840

1010(ریتم خوانی)1سلفژمیرزائیبهار401138054170840

1168تربیت بدنیمیرزائیبهار401138054170840

261پتینه و کالژمیرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

267زینت و زیبایی در اسالممیرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

540کاربینیمیرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

292نرم افزارهای کاربردیمیرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

264جامعه شناسی هنرمیرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

266زیبایی شناسیمیرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

265روانشناسی شخصیت و گریممیرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

291مراقبت از پوست و مومیرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

26آشنایی با هنرهای نمایشیمیرمحمدی عزیزیسیده حانیه401138054190670

65فرهنگ مردممیرمحمدی عزیزیسیده حانیه401138054190670

59ادبیات کهن ایران و جهانمیرمحمدی عزیزیسیده حانیه401138054190670

1109کاربینیمیرمحمدی عزیزیسیده حانیه401138054190670

94روانشناسی عمومیمیرمحمدی عزیزیسیده حانیه401138054190670

156تاریخ فلسفهمیرمحمدی عزیزیسیده حانیه401138054190670

109سبکهای سینماییمیرمحمدی عزیزیسیده حانیه401138054190670

107آشنایی با هنرهای نمایشیمیریمحیا401138054190671

69فرهنگ مردممیریمحیا401138054190671

60ادبیات کهن ایران و جهانمیریمحیا401138054190671

745واژگان کلیدی  زبان چینیمیریسیدامید401138054170841

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهامیریسیدامید401138054170841

179کاربینیمیریمحیا401138054190671

747خواندن و درک مفاهیم رایجمیریسیدامید401138054170841

744کاربینیمیریسیدامید401138054170841

11149ورزشمیریمحیا401138054190671

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینمیریسیدامید401138054170841



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

95روانشناسی عمومیمیریمحیا401138054190671

746گفت و شنود رایجمیریسیدامید401138054170841

154تاریخ فلسفهمیریمحیا401138054190671

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهامیریسیدامید401138054170841

113سبکهای سینماییمیریمحیا401138054190671

199فارسیمیریسیدامید401138054170841

1190تربیت بدنیمیریسیدامید401138054170841

2366تاریخ موسیقی ایرانمیزبانعلیرضا401138054190673

1481هارمونیمیزبانعلیرضا401138054190673

668کاربینیمیزبانعلیرضا401138054190673

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانمیزبانعلیرضا401138054190673

11155ورزشمیزبانعلیرضا401138054190673

520تئوری موسیقی ایرانمیزبانعلیرضا401138054190673

5527سرایش و تربیت شنواییمیزبانعلیرضا401138054190673

5671ساز ایرانیمیزبانعلیرضا401138054190673

681کاربینیمیالنلوئیفاطمه401138054170842

680مشتری مداریمیالنلوئیفاطمه401138054170842

677اصول حسابداریمیالنلوئیفاطمه401138054170842

678اصول علم اقتصادمیالنلوئیفاطمه401138054170842

679کسب و کار از دیدگاه اسالممیالنلوئیفاطمه401138054170842

676آمارمیالنلوئیفاطمه401138054170842

675مبانی سازمان و مدیریتمیالنلوئیفاطمه401138054170842

1077روانشناسی اجتماعیناظریزهرا401138054190675

1076روانشناسی عمومیناظریزهرا401138054190675

1102کاربینیناظریزهرا401138054190675

1070رفتار سازمانیناظریزهرا401138054190675

1078روانشناسی تربیتیناظریزهرا401138054190675

1072های کوچینگنظریهناظریزهرا401138054190675

1071نظریه های نوین یادگیریناظریزهرا401138054190675



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1075اخالق حرفه ای در کوچینگناظریزهرا401138054190675

1074روش تحقیقناظریزهرا401138054190675

1073روانشناسی مثبت گراناظریزهرا401138054190675

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهاننجارزادهمهتاب401138054170845

771کاربرد رایانه در موسیقینجارزادهمهتاب401138054170845

774(ریتم و فواصل)تربیت شنوایینجارزادهمهتاب401138054170845

1776ساز کالسیکنجارزادهمهتاب401138054170845

772فیزیک صوتنجارزادهمهتاب401138054170845

770شناخت موسیقینجارزادهمهتاب401138054170845

1166تربیت بدنینجارزادهمهتاب401138054170845

1136کاربینینجارزادهمهتاب401138054170845

1775پیانو عمومینجارزادهمهتاب401138054170845

556تاریخ عکاسی ایراننجفیبهمن401138054190676

1113کاربینینجفیبهمن401138054190676

1060مبانی تدویننجفیعلیرضا401138054170847

1062مبانی تصویربردارینجفیعلیرضا401138054170847

11154ورزشنجفیبهمن401138054190676

1061مبانی فیلم نامه نویسینجفیعلیرضا401138054170847

1059تاریخ سینمای ایران و جهاننجفیعلیرضا401138054170847

1058شناخت عوامل تولیدنجفیعلیرضا401138054170847

578زیبایی شناسینجفیبهمن401138054190676

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدنجفیعلیرضا401138054170847

571حقوق عکاسان و قراردادهانجفیبهمن401138054190676

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگنجفیبهمن401138054190676

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاننجفیبهمن401138054190676

184تربیت بدنینجفیعلیرضا401138054170847

1068کاربینینجفیعلیرضا401138054170847

636مدیریت رنگ در عکاسینجفیبهمن401138054190676

1186دانش خانواده و جمعیتنجفی زادهمحمد401138054170848



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1654ساز ایرانینجفی زادهمحمد401138054170848

491(ریتم و فواصل)تربیت شنوایینجفی زادهمحمد401138054170848

450مبانی نظری موسیقینجفی زادهمحمد401138054170848

399مبانی صوت شناسینجفی زادهمحمد401138054170848

1163تربیت بدنینجفی زادهمحمد401138054170848

655کاربینینجفی زادهمحمد401138054170848

419تمبک نوازینجفی زادهمحمد401138054170848

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی ندرخانیبهاره401138054190678

261پتینه و کالژندرخانیزهرا401138054190679

267زینت و زیبایی در اسالمندرخانیزهرا401138054190679

632مبانی فرم و طرح           ندرخانیبهاره401138054190678

950کاربینیندرخانیبهاره401138054190678

540کاربینیندرخانیزهرا401138054190679

292نرم افزارهای کاربردیندرخانیزهرا401138054190679

639نرم افزار فتوشاپ  ندرخانیبهاره401138054190678

11089ورزشندرخانیبهاره401138054190678

628مبانی رنگ دیجیتال         ندرخانیبهاره401138054190678

555تاریخ تحوالت چاپ       ندرخانیبهاره401138054190678

264جامعه شناسی هنرندرخانیزهرا401138054190679

266زیبایی شناسیندرخانیزهرا401138054190679

265روانشناسی شخصیت و گریمندرخانیزهرا401138054190679

603فنون بازاریابی و تبلیغاتندرخانیبهاره401138054190678

291مراقبت از پوست و موندرخانیزهرا401138054190679

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانندریآسیه401138054170849

771کاربرد رایانه در موسیقیندریآسیه401138054170849

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییندریآسیه401138054170849

1776ساز کالسیکندریآسیه401138054170849

772فیزیک صوتندریآسیه401138054170849

770شناخت موسیقیندریآسیه401138054170849



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1166تربیت بدنیندریآسیه401138054170849

1136کاربینیندریآسیه401138054170849

1775پیانو عمومیندریآسیه401138054170849

694کاربینینسیم فرهمایون401138054190680

11156ورزشنسیم فرهمایون401138054190680

893انقالب اسالمی ایراننسیم فرهمایون401138054190680

5367سرایش و تربیت شنوایینسیم فرهمایون401138054190680

3351هماهنگی عمومینسیم فرهمایون401138054190680

5698ساز ایرانینسیم فرهمایون401138054190680

475سازشناسی ایرانینسیم فرهمایون401138054190680

5695پیانو عمومینسیم فرهمایون401138054190680

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایراننسیم فرهمایون401138054190680

139تاریخ سینمای مستندایراننصیریفاطمه401138054170854

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدانصیریفاطمه401138054170854

1061مبانی فیلم نامه نویسینصیریفاطمه401138054170854

1211کارگردانی فیلم مستندنصیریفاطمه401138054170854

97انیمیشننصیریفاطمه401138054170854

712اخالق اسالمینصیریفاطمه401138054170854

2366تاریخ موسیقی ایراننظامی رنجبرالمیرا401138054190684

1481هارمونینظامی رنجبرالمیرا401138054190684

1119کاربینینظامی رنجبرالمیرا401138054190684

372آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایراننظامی رنجبرالمیرا401138054190684

1188ورزشنظامی رنجبرالمیرا401138054190684

520تئوری موسیقی ایراننظامی رنجبرالمیرا401138054190684

5527سرایش و تربیت شنوایینظامی رنجبرالمیرا401138054190684

5670ساز ایرانینظامی رنجبرالمیرا401138054190684

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهینظرپناهرژینا401138054170855

10081بهداشت و سالمت نوازندگینظرپناهرژینا401138054170855

1051کاربینینظرپناهرژینا401138054170855



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1030(اکول)1پیانو عمومی نظرپناهرژینا401138054170855

1009تئوری موسیقینظرپناهرژینا401138054170855

1005فارسینظرپناهرژینا401138054170855

1006(ریتم خوانی)1سلفژنظرپناهرژینا401138054170855

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای نظرزادهآرین401138054170856

1180بهداشت و سالمت نوازندگینظرزادهآرین401138054170856

1015کاربینینظرزادهآرین401138054170856

1185(اکول)1پیانو عمومی نظرزادهآرین401138054170856

1182شناخت ریتمنظرزادهآرین401138054170856

1181تئوری موسیقینظرزادهآرین401138054170856

1011فارسینظرزادهآرین401138054170856

1183(ریتم خوانی)1سلفژنظرزادهآرین401138054170856

1165تربیت بدنینظرزادهآرین401138054170856

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهینظرکامیرمهدی401138054170857

1008بهداشت و سالمت نوازندگینظرکامیرمهدی401138054170857

1050کاربینینظرکامیرمهدی401138054170857

1030(اکول)1پیانو عمومی نظرکامیرمهدی401138054170857

11007اندیشه اسالمینظرکامیرمهدی401138054170857

1009تئوری موسیقینظرکامیرمهدی401138054170857

1005فارسینظرکامیرمهدی401138054170857

1006(ریتم خوانی)1سلفژنظرکامیرمهدی401138054170857

1164تربیت بدنینظرکامیرمهدی401138054170857

985روانشناسی اجتماعینظریمحسن401138054190685

984روانشناسی عمومینظریمحسن401138054190685

1079کاربینینظریمحسن401138054190685

1060مبانی تدویننظریزهرا401138054170858

141مبانی تدویننظریرقیه401138054170859

123مبانی تصویربردارینظریرقیه401138054170859

1062مبانی تصویربردارینظریزهرا401138054170858



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11152ورزشنظریمحسن401138054190685

54مبانی فیلم نامه نویسینظریرقیه401138054170859

1061مبانی فیلم نامه نویسینظریزهرا401138054170858

983رفتار سازمانینظریمحسن401138054190685

1059تاریخ سینمای ایران و جهاننظریزهرا401138054170858

106تاریخ سینمای ایران و جهاننظریرقیه401138054170859

988روانشناسی تربیتینظریمحسن401138054190685

987های کوچینگنظریهنظریمحسن401138054190685

5شناخت عوامل تولیدنظریرقیه401138054170859

1058شناخت عوامل تولیدنظریزهرا401138054170858

980نظریه های نوین یادگیرینظریمحسن401138054190685

4مبانی برنامه ریزی و تولیدنظریرقیه401138054170859

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدنظریزهرا401138054170858

1167تربیت بدنینظریزهرا401138054170858

187تربیت بدنینظریرقیه401138054170859

986اخالق حرفه ای در کوچینگنظریمحسن401138054190685

982روش تحقیقنظریمحسن401138054190685

1068کاربینینظریزهرا401138054170858

1132کاربینینظریرقیه401138054170859

981روانشناسی مثبت گرانظریمحسن401138054190685

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهاننعمتیمانی401138054170861

507کاربرد رایانه در موسیقینعمتیمانی401138054170861

1022صدایابی و شناخت گستره صوتینعمتیسیده زهرا401138054170862

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی نعمتیسیده زهرا401138054170862

1143کاربینینعمتیسیده زهرا401138054170862

393(ریتم و فواصل)تربیت شنوایینعمتیمانی401138054170861

1192(1)ساز نعمتیسیده زهرا401138054170862

1733ساز کالسیکنعمتیمانی401138054170861

397فیزیک صوتنعمتیمانی401138054170861



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی نعمتیسیده زهرا401138054170862

1020تئوری موسیقینعمتیسیده زهرا401138054170862

404شناخت موسیقینعمتیمانی401138054170861

1021آناتومی حنجرهنعمتیسیده زهرا401138054170862

1200تربیت بدنینعمتیسیده زهرا401138054170862

1165تربیت بدنینعمتیمانی401138054170861

779کاربینینعمتیمانی401138054170861

1732پیانو عمومینعمتیمانی401138054170861

141مبانی تدویننعیم آبادیمعین401138054170863

123مبانی تصویربردارینعیم آبادیمعین401138054170863

54مبانی فیلم نامه نویسینعیم آبادیمعین401138054170863

106تاریخ سینمای ایران و جهاننعیم آبادیمعین401138054170863

5شناخت عوامل تولیدنعیم آبادیمعین401138054170863

4مبانی برنامه ریزی و تولیدنعیم آبادیمعین401138054170863

184تربیت بدنینعیم آبادیمعین401138054170863

177کاربینینعیم آبادیمعین401138054170863

147سلفژنقدلوئیمرتضی401138054190687

166کاربینینقدلوئیمرتضی401138054190687

11154ورزشنقدلوئیمرتضی401138054190687

63شناخت سینمانقدلوئیمرتضی401138054190687

67جامعه شناسینقدلوئیمرتضی401138054190687

11فرهنگ عامهنقدلوئیمرتضی401138054190687

25تاریخ نمایش در شرقنقدلوئیمرتضی401138054190687

36 (فرم های جهانی)حرکات موزوننقدلوئیمرتضی401138054190687

107آشنایی با هنرهای نمایشینقدیانفاطمه401138054190688

69فرهنگ مردمنقدیانفاطمه401138054190688

60ادبیات کهن ایران و جهاننقدیانفاطمه401138054190688

179کاربینینقدیانفاطمه401138054190688

11149ورزشنقدیانفاطمه401138054190688



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

95روانشناسی عمومینقدیانفاطمه401138054190688

154تاریخ فلسفهنقدیانفاطمه401138054190688

113سبکهای سینمایینقدیانفاطمه401138054190688

51196پیانو عمومینکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

11202ارکستر کالسیکنکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

3426هارمونینکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

531تاریخ هنرنکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

1123کاربینینکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

11152ورزشنکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

54841سرایش و تربیت شنوایینکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

2496آواز گروهینکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

5917ساز کالسیکنکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

140مبانی تدویننهالی علیشاهزهره401138054170875

125مبانی تصویربردارینهالی علیشاهزهره401138054170875

53مبانی فیلم نامه نویسینهالی علیشاهزهره401138054170875

39تاریخ سینمای ایران و جهاننهالی علیشاهزهره401138054170875

1058شناخت عوامل تولیدنهالی علیشاهزهره401138054170875

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدنهالی علیشاهزهره401138054170875

1167تربیت بدنینهالی علیشاهزهره401138054170875

170کاربینینهالی علیشاهزهره401138054170875

557تاریخ عکاسی ایراننوحیحانیه401138054190692

1113کاربینینوحیحانیه401138054190692

1989ورزشنوحیحانیه401138054190692

579زیبایی شناسینوحیحانیه401138054190692

572حقوق عکاسان و قراردادهانوحیحانیه401138054190692

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگنوحیحانیه401138054190692

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاننوحیحانیه401138054190692

736مدیریت رنگ در عکاسینوحیحانیه401138054190692

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهینوربخشسروش401138054170866



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1008بهداشت و سالمت نوازندگینوربخشسروش401138054170866

994بهداشت و سالمت نوازندگینوربخشمریم سادات401138054170867

1139کاربینینوربخشسروش401138054170866

1145کاربینینوربخشمریم سادات401138054170867

1032(اکول)1پیانو عمومی نوربخشسروش401138054170866

1990اندیشه اسالمینوربخشمریم سادات401138054170867

11014اندیشه اسالمینوربخشسروش401138054170866

1013تئوری موسیقینوربخشسروش401138054170866

993تئوری موسیقینوربخشمریم سادات401138054170867

1011فارسینوربخشسروش401138054170866

1010(ریتم خوانی)1سلفژنوربخشسروش401138054170866

991(ریتم خوانی)1سلفژنوربخشمریم سادات401138054170867

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانونوربخشمریم سادات401138054170867

1164تربیت بدنینوربخشسروش401138054170866

190تربیت بدنینوربخشمریم سادات401138054170867

992تاریخ شنیداری موسیقینوربخشمریم سادات401138054170867

994بهداشت و سالمت نوازندگینوروزنژادیاسمن401138054170868

1018کاربینینوروزنژادیاسمن401138054170868

1990اندیشه اسالمینوروزنژادیاسمن401138054170868

993تئوری موسیقینوروزنژادیاسمن401138054170868

991(ریتم خوانی)1سلفژنوروزنژادیاسمن401138054170868

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانونوروزنژادیاسمن401138054170868

190تربیت بدنینوروزنژادیاسمن401138054170868

992تاریخ شنیداری موسیقینوروزنژادیاسمن401138054170868

556تاریخ عکاسی ایراننوروزیطیبه401138054190694

1022صدایابی و شناخت گستره صوتینوروزیمهدی401138054170871

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی نوروزیمهدی401138054170871

994بهداشت و سالمت نوازندگینوروزیغزاله401138054170869

127تاریخ هنر ایران و جهاننوروزیرقیه401138054170870



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

146سلفژنوروزیمهسا401138054190693

1117کاربینینوروزیمهسا401138054190693

1114کاربینینوروزیطیبه401138054190694

1018کاربینینوروزیغزاله401138054170869

1141کاربینینوروزیمهدی401138054170871

11089ورزشنوروزیطیبه401138054190694

1989ورزشنوروزیمهسا401138054190693

110شناخت سینمانوروزیمهسا401138054190693

1192(1)ساز نوروزیمهدی401138054170871

58روانشناسی شخصیتنوروزیرقیه401138054170870

1720اندیشه اسالمینوروزیرقیه401138054170870

1990اندیشه اسالمینوروزیغزاله401138054170869

578زیبایی شناسینوروزیطیبه401138054190694

68جامعه شناسینوروزیمهسا401138054190693

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی نوروزیمهدی401138054170871

1020تئوری موسیقینوروزیمهدی401138054170871

993تئوری موسیقینوروزیغزاله401138054170869

1021آناتومی حنجرهنوروزیمهدی401138054170871

12فرهنگ عامهنوروزیمهسا401138054190693

571حقوق عکاسان و قراردادهانوروزیطیبه401138054190694

991(ریتم خوانی)1سلفژنوروزیغزاله401138054170869

549آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگنوروزیطیبه401138054190694

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پیانونوروزیغزاله401138054170869

128مبانی بازیگرینوروزیرقیه401138054170870

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاننوروزیطیبه401138054190694

1190تربیت بدنینوروزیمهدی401138054170871

190تربیت بدنینوروزیغزاله401138054170869

186تربیت بدنینوروزیرقیه401138054170870

24بدن و حرکتنوروزیرقیه401138054170870



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

70خاستگاه آیین و درامنوروزیرقیه401138054170870

192کاربینینوروزیرقیه401138054170870

27تاریخ نمایش در شرقنوروزیمهسا401138054190693

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوننوروزیمهسا401138054190693

992تاریخ شنیداری موسیقینوروزیغزاله401138054170869

636مدیریت رنگ در عکاسینوروزیطیبه401138054190694

147سلفژنوروزی بیکلوئیفاطمه401138054190695

166کاربینینوروزی بیکلوئیفاطمه401138054190695

11089ورزشنوروزی بیکلوئیفاطمه401138054190695

63شناخت سینمانوروزی بیکلوئیفاطمه401138054190695

67جامعه شناسینوروزی بیکلوئیفاطمه401138054190695

11فرهنگ عامهنوروزی بیکلوئیفاطمه401138054190695

25تاریخ نمایش در شرقنوروزی بیکلوئیفاطمه401138054190695

36 (فرم های جهانی)حرکات موزوننوروزی بیکلوئیفاطمه401138054190695

326هنر و رسانهنوریهانیه401138054190697

295ارتباطات سیاسینوریهانیه401138054190697

761تاریخ هنر ایران و جهاننوریسارا401138054170872

539کاربینینوریهانیه401138054190697

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرنوریهانیه401138054190697

11149ورزشنوریهانیه401138054190697

324نظریه های ارتباط جمعینوریهانیه401138054190697

759(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربیننوریسارا401138054170872

758مبانی هنرهای تجسمینوریسارا401138054170872

760کادربندی در عکاسینوریسارا401138054170872

317فناوری نوین ارتباطینوریهانیه401138054190697

757مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورنوریسارا401138054170872

1168تربیت بدنینوریسارا401138054170872

762عکاسی سیاه و سفیدنوریسارا401138054170872

312سواد هنرینوریهانیه401138054190697



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

755کاربینینوریسارا401138054170872

692کاربینینوری نژادسارا401138054190700

11148ورزشنوری نژادسارا401138054190700

893انقالب اسالمی ایراننوری نژادسارا401138054190700

5367سرایش و تربیت شنوایینوری نژادسارا401138054190700

3351هماهنگی عمومینوری نژادسارا401138054190700

5698ساز ایرانینوری نژادسارا401138054190700

475سازشناسی ایرانینوری نژادسارا401138054190700

5695پیانو عمومینوری نژادسارا401138054190700

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایراننوری نژادسارا401138054190700

557تاریخ عکاسی ایراننوریان درمشکانلوامیر401138054190701

1113کاربینینوریان درمشکانلوامیر401138054190701

11153ورزشنوریان درمشکانلوامیر401138054190701

579زیبایی شناسینوریان درمشکانلوامیر401138054190701

572حقوق عکاسان و قراردادهانوریان درمشکانلوامیر401138054190701

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگنوریان درمشکانلوامیر401138054190701

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاننوریان درمشکانلوامیر401138054190701

736مدیریت رنگ در عکاسینوریان درمشکانلوامیر401138054190701

694کاربینینیتیمانی401138054190703

11156ورزشنیتیمانی401138054190703

893انقالب اسالمی ایراننیتیمانی401138054190703

5367سرایش و تربیت شنوایینیتیمانی401138054190703

3351هماهنگی عمومینیتیمانی401138054190703

5698ساز ایرانینیتیمانی401138054190703

475سازشناسی ایرانینیتیمانی401138054190703

5695پیانو عمومینیتیمانی401138054190703

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایراننیتیمانی401138054190703

985روانشناسی اجتماعینیک پرورمریم401138054190704

984روانشناسی عمومینیک پرورمریم401138054190704



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1102کاربینینیک پرورمریم401138054190704

1979ورزشنیک پرورمریم401138054190704

983رفتار سازمانینیک پرورمریم401138054190704

988روانشناسی تربیتینیک پرورمریم401138054190704

987های کوچینگنظریهنیک پرورمریم401138054190704

980نظریه های نوین یادگیرینیک پرورمریم401138054190704

986اخالق حرفه ای در کوچینگنیک پرورمریم401138054190704

982روش تحقیقنیک پرورمریم401138054190704

981روانشناسی مثبت گرانیک پرورمریم401138054190704

5919پیانو عمومینیک پندارفربد401138054190705

1920ارکستر کالسیکنیک پندارفربد401138054190705

3478هارمونینیک پندارفربد401138054190705

381تاریخ هنرنیک پندارفربد401138054190705

1120کاربینینیک پندارفربد401138054190705

11155ورزشنیک پندارفربد401138054190705

5485سرایش و تربیت شنوایینیک پندارفربد401138054190705

2402آواز گروهینیک پندارفربد401138054190705

5918ساز کالسیکنیک پندارفربد401138054190705

26آشنایی با هنرهای نمایشینیک پی سالکدهامیررضا401138054190706

65فرهنگ مردمنیک پی سالکدهامیررضا401138054190706

59ادبیات کهن ایران و جهاننیک پی سالکدهامیررضا401138054190706

178کاربینینیک پی سالکدهامیررضا401138054190706

11152ورزشنیک پی سالکدهامیررضا401138054190706

94روانشناسی عمومینیک پی سالکدهامیررضا401138054190706

156تاریخ فلسفهنیک پی سالکدهامیررضا401138054190706

109سبکهای سینمایینیک پی سالکدهامیررضا401138054190706

681کاربینینیک فال مغانلوحمیرا401138054170876

680مشتری مدارینیک فال مغانلوحمیرا401138054170876

677اصول حسابدارینیک فال مغانلوحمیرا401138054170876



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

678اصول علم اقتصادنیک فال مغانلوحمیرا401138054170876

679کسب و کار از دیدگاه اسالمنیک فال مغانلوحمیرا401138054170876

676آمارنیک فال مغانلوحمیرا401138054170876

675مبانی سازمان و مدیریتنیک فال مغانلوحمیرا401138054170876

107آشنایی با هنرهای نمایشینیک مهرمستوره401138054190707

69فرهنگ مردمنیک مهرمستوره401138054190707

60ادبیات کهن ایران و جهاننیک مهرمستوره401138054190707

180کاربینینیک مهرمستوره401138054190707

11149ورزشنیک مهرمستوره401138054190707

95روانشناسی عمومینیک مهرمستوره401138054190707

154تاریخ فلسفهنیک مهرمستوره401138054190707

113سبکهای سینمایینیک مهرمستوره401138054190707

331تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهاننیوپورپارسا401138054170877

507کاربرد رایانه در موسیقینیوپورپارسا401138054170877

393(ریتم و فواصل)تربیت شنوایینیوپورپارسا401138054170877

1733ساز کالسیکنیوپورپارسا401138054170877

397فیزیک صوتنیوپورپارسا401138054170877

404شناخت موسیقینیوپورپارسا401138054170877

1190تربیت بدنینیوپورپارسا401138054170877

1137کاربینینیوپورپارسا401138054170877

1732پیانو عمومینیوپورپارسا401138054170877

559تاریخ هنر ایرانهادی پورامیررضا401138054170884

591عکاسی پایههادی پورامیررضا401138054170884

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیهادی پورامیررضا401138054170884

584طراحی پایههادی پورامیررضا401138054170884

561تاریخ هنر جهانهادی پورامیررضا401138054170884

183تربیت بدنیهادی پورامیررضا401138054170884

1130کاربینیهادی پورامیررضا401138054170884

642هندسه مناظر و مرایاهادی پورامیررضا401138054170884



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

694کاربینیهادی فرمحمدمهدی401138054190718

11156ورزشهادی فرمحمدمهدی401138054190718

893انقالب اسالمی ایرانهادی فرمحمدمهدی401138054190718

5367سرایش و تربیت شنواییهادی فرمحمدمهدی401138054190718

3351هماهنگی عمومیهادی فرمحمدمهدی401138054190718

5698ساز ایرانیهادی فرمحمدمهدی401138054190718

475سازشناسی ایرانیهادی فرمحمدمهدی401138054190718

5695پیانو عمومیهادی فرمحمدمهدی401138054190718

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانهادی فرمحمدمهدی401138054190718

147سلفژهاشم بابادیگلرخ401138054190719

167کاربینیهاشم بابادیگلرخ401138054190719

1989ورزشهاشم بابادیگلرخ401138054190719

63شناخت سینماهاشم بابادیگلرخ401138054190719

67جامعه شناسیهاشم بابادیگلرخ401138054190719

11فرهنگ عامههاشم بابادیگلرخ401138054190719

25تاریخ نمایش در شرقهاشم بابادیگلرخ401138054190719

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونهاشم بابادیگلرخ401138054190719

773تا قرن بیستم-تاریخ موسیقی جهانهاشمیکیان401138054170888

771کاربرد رایانه در موسیقیهاشمیکیان401138054170888

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیهاشمیسیدمرصاد401138054170890

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی هاشمیسیدمرصاد401138054170890

140مبانی تدوینهاشمیفاطمه401138054170889

125مبانی تصویربرداریهاشمیفاطمه401138054170889

1141کاربینیهاشمیسیدمرصاد401138054170890

53مبانی فیلم نامه نویسیهاشمیفاطمه401138054170889

774(ریتم و فواصل)تربیت شنواییهاشمیکیان401138054170888

1192(1)ساز هاشمیسیدمرصاد401138054170890

1776ساز کالسیکهاشمیکیان401138054170888

39تاریخ سینمای ایران و جهانهاشمیفاطمه401138054170889



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

772فیزیک صوتهاشمیکیان401138054170888

1058شناخت عوامل تولیدهاشمیفاطمه401138054170889

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی هاشمیسیدمرصاد401138054170890

1020تئوری موسیقیهاشمیسیدمرصاد401138054170890

770شناخت موسیقیهاشمیکیان401138054170888

1021آناتومی حنجرههاشمیسیدمرصاد401138054170890

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدهاشمیفاطمه401138054170889

1167تربیت بدنیهاشمیفاطمه401138054170889

1190تربیت بدنیهاشمیسیدمرصاد401138054170890

1164تربیت بدنیهاشمیکیان401138054170888

1135کاربینیهاشمیکیان401138054170888

170کاربینیهاشمیفاطمه401138054170889

1775پیانو عمومیهاشمیکیان401138054170888

370(ریتم و فواصل)تربیت شنواییهاشمی ابراهیمیسیدپوریا401138054170891

1780آواز ایرانیهاشمی ابراهیمیسیدپوریا401138054170891

952پیانو عمومیهاشمی ابراهیمیسیدپوریا401138054170891

483مبانی نظری موسیقیهاشمی ابراهیمیسیدپوریا401138054170891

398مبانی صوت شناسیهاشمی ابراهیمیسیدپوریا401138054170891

1165تربیت بدنیهاشمی ابراهیمیسیدپوریا401138054170891

765کاربینیهاشمی ابراهیمیسیدپوریا401138054170891

417صداسازیهاشمی ابراهیمیسیدپوریا401138054170891

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای هاشمی جوکارسیدمهدی401138054170892

10081بهداشت و سالمت نوازندگیهاشمی جوکارسیدمهدی401138054170892

1015کاربینیهاشمی جوکارسیدمهدی401138054170892

1034(اکول)1پیانو عمومی هاشمی جوکارسیدمهدی401138054170892

1003شناخت ریتمهاشمی جوکارسیدمهدی401138054170892

1002تئوری موسیقیهاشمی جوکارسیدمهدی401138054170892

1016فارسیهاشمی جوکارسیدمهدی401138054170892

1000(ریتم خوانی)1سلفژهاشمی جوکارسیدمهدی401138054170892



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1198تربیت بدنیهاشمی جوکارسیدمهدی401138054170892

261پتینه و کالژهاشمی کهروئیشکیبا401138054190721

267زینت و زیبایی در اسالمهاشمی کهروئیشکیبا401138054190721

1125کاربینیهاشمی کهروئیشکیبا401138054190721

292نرم افزارهای کاربردیهاشمی کهروئیشکیبا401138054190721

264جامعه شناسی هنرهاشمی کهروئیشکیبا401138054190721

266زیبایی شناسیهاشمی کهروئیشکیبا401138054190721

265روانشناسی شخصیت و گریمهاشمی کهروئیشکیبا401138054190721

291مراقبت از پوست و موهاشمی کهروئیشکیبا401138054190721

5919پیانو عمومیهاشمی نوربخشزینب401138054190722

11195ارکستر کالسیکهاشمی نوربخشزینب401138054190722

3478هارمونیهاشمی نوربخشزینب401138054190722

381تاریخ هنرهاشمی نوربخشزینب401138054190722

1121کاربینیهاشمی نوربخشزینب401138054190722

1979ورزشهاشمی نوربخشزینب401138054190722

5485سرایش و تربیت شنواییهاشمی نوربخشزینب401138054190722

2402آواز گروهیهاشمی نوربخشزینب401138054190722

5918ساز کالسیکهاشمی نوربخشزینب401138054190722

261پتینه و کالژهامون نوردعاطفه401138054190723

267زینت و زیبایی در اسالمهامون نوردعاطفه401138054190723

540کاربینیهامون نوردعاطفه401138054190723

292نرم افزارهای کاربردیهامون نوردعاطفه401138054190723

264جامعه شناسی هنرهامون نوردعاطفه401138054190723

266زیبایی شناسیهامون نوردعاطفه401138054190723

265روانشناسی شخصیت و گریمهامون نوردعاطفه401138054190723

291مراقبت از پوست و موهامون نوردعاطفه401138054190723

2379تاریخ موسیقی ایرانهمائیامیر401138054190725

528سرایش و ترتیب شنواییهمائیامیر401138054190725

1119کاربینیهمائیامیر401138054190725



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

477هماهنگی عمومیهمائیامیر401138054190725

425آشنایی با رساالت کهن موسیقی ایرانهمائیامیر401138054190725

5671ساز ایرانیهمائیامیر401138054190725

473تئوری موسیقیهمائیامیر401138054190725

557تاریخ عکاسی ایرانهمتیشکیبا401138054190726

1019بهداشت و سالمت نوازندگیهمتیمهبد401138054170896

1113کاربینیهمتیشکیبا401138054190726

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی همتیمهبد401138054170896

999کاربینیهمتیمهبد401138054170896

11148ورزشهمتیشکیبا401138054190726

1028(اکول)1پیانو عمومی همتیمهبد401138054170896

11014اندیشه اسالمیهمتیمهبد401138054170896

579زیبایی شناسیهمتیشکیبا401138054190726

1002تئوری موسیقیهمتیمهبد401138054170896

1011فارسیهمتیمهبد401138054170896

572حقوق عکاسان و قراردادهاهمتیشکیبا401138054190726

1000(ریتم خوانی)1سلفژهمتیمهبد401138054170896

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگهمتیشکیبا401138054190726

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانهمتیشکیبا401138054190726

1163تربیت بدنیهمتیمهبد401138054170896

736مدیریت رنگ در عکاسیهمتیشکیبا401138054190726

694کاربینیهنرمندباش ساروقسهیل401138054190727

11156ورزشهنرمندباش ساروقسهیل401138054190727

893انقالب اسالمی ایرانهنرمندباش ساروقسهیل401138054190727

5367سرایش و تربیت شنواییهنرمندباش ساروقسهیل401138054190727

3351هماهنگی عمومیهنرمندباش ساروقسهیل401138054190727

5698ساز ایرانیهنرمندباش ساروقسهیل401138054190727

475سازشناسی ایرانیهنرمندباش ساروقسهیل401138054190727

5695پیانو عمومیهنرمندباش ساروقسهیل401138054190727



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانهنرمندباش ساروقسهیل401138054190727

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیهوشیارماندانا401138054190728

523کاربینیهوشیارماندانا401138054190728

365(همایون، اصفهان)سرایش موسیقی ایرانیهوشیارماندانا401138054190728

327مبانی موسیقی ایرانیهوشیارماندانا401138054190728

469تنبک نوازیهوشیارماندانا401138054190728

787تاریخ تحلیلی صدر اسالمهوشیارماندانا401138054190728

409شعر و موسیقیهوشیارماندانا401138054190728

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی هوشیارماندانا401138054190728

380حکمت موسیقی اسالمی هوشیارماندانا401138054190728

1187دانش خانواده و جمعیتواحدیرومینا401138054170878

1654ساز ایرانیواحدیرومینا401138054170878

361سرایش و ترتیب شنواییواحدیسعید401138054190708

693کاربینیواحدیسعید401138054190708

479هماهنگی عمومیواحدیسعید401138054190708

11153ورزشواحدیسعید401138054190708

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییواحدیرومینا401138054170878

517تئوری موسیقیواحدیسعید401138054190708

450مبانی نظری موسیقیواحدیرومینا401138054170878

399مبانی صوت شناسیواحدیرومینا401138054170878

5697ساز ایرانیواحدیسعید401138054190708

476سازشناسی ایرانیواحدیسعید401138054190708

5696پیانو عمومیواحدیسعید401138054190708

1166تربیت بدنیواحدیرومینا401138054170878

658کاربینیواحدیرومینا401138054170878

377آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانواحدیسعید401138054190708

419تمبک نوازیواحدیرومینا401138054170878

1186دانش خانواده و جمعیتواحدیانعلیرضا401138054170879

1654ساز ایرانیواحدیانعلیرضا401138054170879



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

491(ریتم و فواصل)تربیت شنواییواحدیانعلیرضا401138054170879

450مبانی نظری موسیقیواحدیانعلیرضا401138054170879

399مبانی صوت شناسیواحدیانعلیرضا401138054170879

658کاربینیواحدیانعلیرضا401138054170879

419تمبک نوازیواحدیانعلیرضا401138054170879

361سرایش و ترتیب شنواییوارستهمهرداد401138054190709

1111کاربینیوارستهمهرداد401138054190709

479هماهنگی عمومیوارستهمهرداد401138054190709

517تئوری موسیقیوارستهمهرداد401138054190709

5698ساز ایرانیوارستهمهرداد401138054190709

476سازشناسی ایرانیوارستهمهرداد401138054190709

5695پیانو عمومیوارستهمهرداد401138054190709

3771آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانوارستهمهرداد401138054190709

1077روانشناسی اجتماعیواشقانی فراهانیمرضیه401138054190710

1076روانشناسی عمومیواشقانی فراهانیمرضیه401138054190710

1104کاربینیواشقانی فراهانیمرضیه401138054190710

11089ورزشواشقانی فراهانیمرضیه401138054190710

1070رفتار سازمانیواشقانی فراهانیمرضیه401138054190710

1078روانشناسی تربیتیواشقانی فراهانیمرضیه401138054190710

1072های کوچینگنظریهواشقانی فراهانیمرضیه401138054190710

1071نظریه های نوین یادگیریواشقانی فراهانیمرضیه401138054190710

1075اخالق حرفه ای در کوچینگواشقانی فراهانیمرضیه401138054190710

1074روش تحقیقواشقانی فراهانیمرضیه401138054190710

1073روانشناسی مثبت گراواشقانی فراهانیمرضیه401138054190710

210آزمایشگاه پایهوالی پورآرمان401138054170880

221خواندن و درک مفاهیم پایهوالی پورآرمان401138054170880

229دستور زبان پایهوالی پورآرمان401138054170880

219گفت و شنود پایهوالی پورآرمان401138054170880

243اخالق اسالمیوالی پورآرمان401138054170880



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1165تربیت بدنیوالی پورآرمان401138054170880

235کاربینیوالی پورآرمان401138054170880

247اصول و روش ترجمه پایهوالی پورآرمان401138054170880

985روانشناسی اجتماعیوحدت پورعطیه401138054190711

984روانشناسی عمومیوحدت پورعطیه401138054190711

1104کاربینیوحدت پورعطیه401138054190711

983رفتار سازمانیوحدت پورعطیه401138054190711

988روانشناسی تربیتیوحدت پورعطیه401138054190711

987های کوچینگنظریهوحدت پورعطیه401138054190711

980نظریه های نوین یادگیریوحدت پورعطیه401138054190711

986اخالق حرفه ای در کوچینگوحدت پورعطیه401138054190711

982روش تحقیقوحدت پورعطیه401138054190711

981روانشناسی مثبت گراوحدت پورعطیه401138054190711

261پتینه و کالژوحیدآذریآیسا401138054190712

267زینت و زیبایی در اسالموحیدآذریآیسا401138054190712

540کاربینیوحیدآذریآیسا401138054190712

292نرم افزارهای کاربردیوحیدآذریآیسا401138054190712

264جامعه شناسی هنروحیدآذریآیسا401138054190712

266زیبایی شناسیوحیدآذریآیسا401138054190712

265روانشناسی شخصیت و گریموحیدآذریآیسا401138054190712

291مراقبت از پوست و مووحیدآذریآیسا401138054190712

975روانشناسی اجتماعیوضیعفاطمه401138054190713

974روانشناسی عمومیوضیعفاطمه401138054190713

1101کاربینیوضیعفاطمه401138054190713

11151ورزشوضیعفاطمه401138054190713

973رفتار سازمانیوضیعفاطمه401138054190713

978روانشناسی تربیتیوضیعفاطمه401138054190713

977های کوچینگنظریهوضیعفاطمه401138054190713

970نظریه های نوین یادگیریوضیعفاطمه401138054190713



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

976اخالق حرفه ای در کوچینگوضیعفاطمه401138054190713

972روش تحقیقوضیعفاطمه401138054190713

971روانشناسی مثبت گراوضیعفاطمه401138054190713

126تاریخ هنر ایران و جهانوطن ایمانآریوشا401138054170881

57روانشناسی شخصیتوطن ایمانآریوشا401138054170881

1721اندیشه اسالمیوطن ایمانآریوشا401138054170881

42مبانی بازیگریوطن ایمانآریوشا401138054170881

1198تربیت بدنیوطن ایمانآریوشا401138054170881

20بدن و حرکتوطن ایمانآریوشا401138054170881

155خاستگاه آیین و دراموطن ایمانآریوشا401138054170881

194کاربینیوطن ایمانآریوشا401138054170881

512نقش تنفس و تزئینات در صداسازیوفامهررسول401138054190714

523کاربینیوفامهررسول401138054190714

469تنبک نوازیوفامهررسول401138054190714

547(4)آواز ایرانی وفامهررسول401138054190714

1201مبانی موسیقیوفامهررسول401138054190714

787تاریخ تحلیلی صدر اسالموفامهررسول401138054190714

409شعر و موسیقیوفامهررسول401138054190714

443(ملودی، گام خوانی)تربیت شنوایی وفامهررسول401138054190714

380حکمت موسیقی اسالمی وفامهررسول401138054190714

5919پیانو عمومیوفائیساینا401138054190715

11195ارکستر کالسیکوفائیساینا401138054190715

3478هارمونیوفائیساینا401138054190715

381تاریخ هنروفائیساینا401138054190715

1121کاربینیوفائیساینا401138054190715

1979ورزشوفائیساینا401138054190715

5485سرایش و تربیت شنواییوفائیساینا401138054190715

2402آواز گروهیوفائیساینا401138054190715

5918ساز کالسیکوفائیساینا401138054190715



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

560تاریخ هنر ایران و جهانولدبیگیبامداد401138054170882

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینولدبیگیبامداد401138054170882

634مبانی هنرهای تجسمیولدبیگیبامداد401138054170882

605کادربندی در عکاسیولدبیگیبامداد401138054170882

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نورولدبیگیبامداد401138054170882

1165تربیت بدنیولدبیگیبامداد401138054170882

597عکاسی سیاه و سفیدولدبیگیبامداد401138054170882

756کاربینیولدبیگیبامداد401138054170882

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهولیپری ناز401138054170883

258اصول آراستگی در اسالمولیپری ناز401138054170883

259آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمولیپری ناز401138054170883

1288مبانی گریمولیپری ناز401138054170883

1171اندیشه اسالمیولیپری ناز401138054170883

272عوامل موثر بر گریمولیپری ناز401138054170883

1134کاربینیولیپری ناز401138054170883

1172مبانی روانشناسیولیپری ناز401138054170883

557تاریخ عکاسی ایرانولی جانیفاطمه401138054190716

1115کاربینیولی جانیفاطمه401138054190716

1989ورزشولی جانیفاطمه401138054190716

579زیبایی شناسیولی جانیفاطمه401138054190716

572حقوق عکاسان و قراردادهاولی جانیفاطمه401138054190716

550آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگولی جانیفاطمه401138054190716

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانولی جانیفاطمه401138054190716

736مدیریت رنگ در عکاسیولی جانیفاطمه401138054190716

694کاربینیولی محمدی محباحمد401138054190717

11156ورزشولی محمدی محباحمد401138054190717

893انقالب اسالمی ایرانولی محمدی محباحمد401138054190717

5367سرایش و تربیت شنواییولی محمدی محباحمد401138054190717

3351هماهنگی عمومیولی محمدی محباحمد401138054190717



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5698ساز ایرانیولی محمدی محباحمد401138054190717

475سازشناسی ایرانیولی محمدی محباحمد401138054190717

5695پیانو عمومیولی محمدی محباحمد401138054190717

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانولی محمدی محباحمد401138054190717

326هنر و رسانهیادگاریایمان401138054190729

295ارتباطات سیاسییادگاریایمان401138054190729

539کاربینییادگاریایمان401138054190729

303تحوالت اجتماعی ایران معاصریادگاریایمان401138054190729

11152ورزشیادگاریایمان401138054190729

324نظریه های ارتباط جمعییادگاریایمان401138054190729

317فناوری نوین ارتباطییادگاریایمان401138054190729

312سواد هنرییادگاریایمان401138054190729

146سلفژیارخلجیمهتاب401138054190730

1117کاربینییارخلجیمهتاب401138054190730

1989ورزشیارخلجیمهتاب401138054190730

110شناخت سینمایارخلجیمهتاب401138054190730

68جامعه شناسییارخلجیمهتاب401138054190730

12فرهنگ عامهیارخلجیمهتاب401138054190730

27تاریخ نمایش در شرقیارخلجیمهتاب401138054190730

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونیارخلجیمهتاب401138054190730

694کاربینییاوریمحمدمهدی401138054190731

11156ورزشیاوریمحمدمهدی401138054190731

893انقالب اسالمی ایرانیاوریمحمدمهدی401138054190731

5367سرایش و تربیت شنوایییاوریمحمدمهدی401138054190731

3351هماهنگی عمومییاوریمحمدمهدی401138054190731

5698ساز ایرانییاوریمحمدمهدی401138054190731

475سازشناسی ایرانییاوریمحمدمهدی401138054190731

5695پیانو عمومییاوریمحمدمهدی401138054190731

373آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانیاوریمحمدمهدی401138054190731



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

745واژگان کلیدی  زبان چینییاوندعباسیغالمرضا401138054170900

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهایاوندعباسیغالمرضا401138054170900

747خواندن و درک مفاهیم رایجیاوندعباسیغالمرضا401138054170900

744کاربینییاوندعباسیغالمرضا401138054170900

748آشنایی با فرهنگ سنتی چینیاوندعباسیغالمرضا401138054170900

746گفت و شنود رایجیاوندعباسیغالمرضا401138054170900

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهایاوندعباسیغالمرضا401138054170900

199فارسییاوندعباسیغالمرضا401138054170900

1187دانش خانواده و جمعیتیزدان شناسپرنیا401138054170901

1653ساز ایرانییزدان شناسپرنیا401138054170901

442(ریتم و فواصل)تربیت شنوایییزدان شناسپرنیا401138054170901

364مبانی نظری موسیقییزدان شناسپرنیا401138054170901

400مبانی صوت شناسییزدان شناسپرنیا401138054170901

1166تربیت بدنییزدان شناسپرنیا401138054170901

669کاربینییزدان شناسپرنیا401138054170901

470تمبک نوازییزدان شناسپرنیا401138054170901

220بیان شفاهییزدانی حیدریزهره401138054190733

238کاربینییزدانی حیدریزهره401138054190733

11149ورزشیزدانی حیدریزهره401138054190733

257انقالب اسالمی ایرانیزدانی حیدریزهره401138054190733

205متون ادبییزدانی حیدریزهره401138054190733

216اصول و مبانی ترجمهیزدانی حیدریزهره401138054190733

249زبان شناسییزدانی حیدریزهره401138054190733

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهیزدانی حیدریزهره401138054190733

140مبانی تدوینیزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

125مبانی تصویربردارییزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

53مبانی فیلم نامه نویسییزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

39تاریخ سینمای ایران و جهانیزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

1058شناخت عوامل تولیدیزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1057مبانی برنامه ریزی و تولیدیزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

1164تربیت بدنییزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

170کاربینییزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

560تاریخ هنر ایران و جهانیزدیمرجان401138054170904

552(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربینیزدیمرجان401138054170904

634مبانی هنرهای تجسمییزدیمرجان401138054170904

605کادربندی در عکاسییزدیمرجان401138054170904

629مبانی رنگ و تعادل سفیدی نوریزدیمرجان401138054170904

1168تربیت بدنییزدیمرجان401138054170904

597عکاسی سیاه و سفیدیزدیمرجان401138054170904

756کاربینییزدیمرجان401138054170904

220بیان شفاهییعقوبیسامان401138054190734

1022صدایابی و شناخت گستره صوتییعقوبیآتنا401138054170906

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفیقی یعقوبیآتنا401138054170906

238کاربینییعقوبیسامان401138054190734

1143کاربینییعقوبیآتنا401138054170906

11154ورزشیعقوبیسامان401138054190734

257انقالب اسالمی ایرانیعقوبیسامان401138054190734

1192(1)ساز یعقوبیآتنا401138054170906

205متون ادبییعقوبیسامان401138054190734

1023(ریتم )سرایش و تربیت شنوایی یعقوبیآتنا401138054170906

1020تئوری موسیقییعقوبیآتنا401138054170906

1021آناتومی حنجرهیعقوبیآتنا401138054170906

216اصول و مبانی ترجمهیعقوبیسامان401138054190734

249زبان شناسییعقوبیسامان401138054190734

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهیعقوبیسامان401138054190734

187تربیت بدنییعقوبیآتنا401138054170906

127تاریخ هنر ایران و جهانیکتاوثوقشقایق401138054170907

58روانشناسی شخصیتیکتاوثوقشقایق401138054170907



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1720اندیشه اسالمییکتاوثوقشقایق401138054170907

128مبانی بازیگرییکتاوثوقشقایق401138054170907

186تربیت بدنییکتاوثوقشقایق401138054170907

24بدن و حرکتیکتاوثوقشقایق401138054170907

70خاستگاه آیین و درامیکتاوثوقشقایق401138054170907

192کاربینییکتاوثوقشقایق401138054170907

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهییلفانیفرناز401138054170908

10081بهداشت و سالمت نوازندگییلفانیفرناز401138054170908

1140کاربینییلفانیفرناز401138054170908

1032(اکول)1پیانو عمومی یلفانیفرناز401138054170908

11014اندیشه اسالمییلفانیفرناز401138054170908

1013تئوری موسیقییلفانیفرناز401138054170908

1011فارسییلفانیفرناز401138054170908

1010(ریتم خوانی)1سلفژیلفانیفرناز401138054170908

1168تربیت بدنییلفانیفرناز401138054170908

975روانشناسی اجتماعییوسف زادهاکرم401138054190735

974روانشناسی عمومییوسف زادهاکرم401138054190735

1101کاربینییوسف زادهاکرم401138054190735

11151ورزشیوسف زادهاکرم401138054190735

973رفتار سازمانییوسف زادهاکرم401138054190735

978روانشناسی تربیتییوسف زادهاکرم401138054190735

977های کوچینگنظریهیوسف زادهاکرم401138054190735

970نظریه های نوین یادگیرییوسف زادهاکرم401138054190735

976اخالق حرفه ای در کوچینگیوسف زادهاکرم401138054190735

972روش تحقیقیوسف زادهاکرم401138054190735

971روانشناسی مثبت گرایوسف زادهاکرم401138054190735

985روانشناسی اجتماعییوسفیمنیبا401138054190737

984روانشناسی عمومییوسفیمنیبا401138054190737

1102کاربینییوسفیمنیبا401138054190737



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1979ورزشیوسفیمنیبا401138054190737

983رفتار سازمانییوسفیمنیبا401138054190737

988روانشناسی تربیتییوسفیمنیبا401138054190737

987های کوچینگنظریهیوسفیمنیبا401138054190737

980نظریه های نوین یادگیرییوسفیمنیبا401138054190737

986اخالق حرفه ای در کوچینگیوسفیمنیبا401138054190737

982روش تحقیقیوسفیمنیبا401138054190737

981روانشناسی مثبت گرایوسفیمنیبا401138054190737

261پتینه و کالژیوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

267زینت و زیبایی در اسالمیوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

1125کاربینییوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

292نرم افزارهای کاربردییوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

264جامعه شناسی هنریوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

266زیبایی شناسییوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

265روانشناسی شخصیت و گریمیوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

291مراقبت از پوست و مویوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

146سلفژیوسفی کیاملیکا401138054190741

169کاربینییوسفی کیاملیکا401138054190741

1989ورزشیوسفی کیاملیکا401138054190741

110شناخت سینمایوسفی کیاملیکا401138054190741

68جامعه شناسییوسفی کیاملیکا401138054190741

12فرهنگ عامهیوسفی کیاملیکا401138054190741

27تاریخ نمایش در شرقیوسفی کیاملیکا401138054190741

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونیوسفی کیاملیکا401138054190741

146سلفژیوسفی نجفمهدی401138054190742

169کاربینییوسفی نجفمهدی401138054190742

11153ورزشیوسفی نجفمهدی401138054190742

110شناخت سینمایوسفی نجفمهدی401138054190742

68جامعه شناسییوسفی نجفمهدی401138054190742



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

12فرهنگ عامهیوسفی نجفمهدی401138054190742

27تاریخ نمایش در شرقیوسفی نجفمهدی401138054190742

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونیوسفی نجفمهدی401138054190742










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































