
گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

840دانش خانواده و جمعيتابرازهبيتا400138054170005

290مجسمه سازیابرازهبيتا400138054170005

271طراحی گریمابرازهبيتا400138054170005

269سبک های مختلف نمایشیابرازهبيتا400138054170005

282گریم برای صحنهابرازهبيتا400138054170005

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتابرازهبيتا400138054170005

280گریم برای تلویزیونابرازهبيتا400138054170005

808زبان خارجی عمومیابرازهبيتا400138054170005

3426هارمونیابراهيم آبادینازنين400138054190001

432ارکستراسيونابراهيم آبادینازنين400138054190001

3387فرم موسيقی جهانابراهيم آبادینازنين400138054190001

6431سرایش و تربيت شنواییابراهيم آبادینازنين400138054190001

833انقالب اسالمی ایرانابراهيم آبادینازنين400138054190001

383کنترپوانابراهيم آبادینازنين400138054190001

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریابراهيم آبادینازنين400138054190001

6914ساز کالسيکابراهيم آبادینازنين400138054190001

3912ارکستر کالسيکابراهيم آبادینازنين400138054190001

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانابراهيم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

771کاربرد رایانه در موسيقیابراهيم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییابراهيم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

1776ساز کالسيکابراهيم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

772فيزیک صوتابراهيم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

770شناخت موسيقیابراهيم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

187تربيت بدنیابراهيم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

1137کاربينیابراهيم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

11199پيانو عمومیابراهيم پورجدیری سرخابیصبا401138054170002

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیابراهيم زادمرتضی99138054190002

8659ساز ایرانیابراهيم زادمرتضی99138054190002

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریابراهيم زادمرتضی99138054190002



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2343دشيفراژابراهيم زادمرتضی99138054190002

2440ارکستر ایرانیابراهيم زادمرتضی99138054190002

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانابراهيم زادمرتضی99138054190002

26آشنایی با هنرهای نمایشیابراهيم زاده چوبریفرزاد401138054190004

65فرهنگ مردمابراهيم زاده چوبریفرزاد401138054190004

59ادبيات کهن ایران و جهانابراهيم زاده چوبریفرزاد401138054190004

178کاربينیابراهيم زاده چوبریفرزاد401138054190004

11152ورزشابراهيم زاده چوبریفرزاد401138054190004

94روانشناسی عمومیابراهيم زاده چوبریفرزاد401138054190004

156تاریخ فلسفهابراهيم زاده چوبریفرزاد401138054190004

109سبکهای سينماییابراهيم زاده چوبریفرزاد401138054190004

69فرهنگ مردمابراهيم نياحسين400138054190002

838دانش خانواده و جمعيتابراهيم نياحسين400138054190002

2مدیریت توليدابراهيم نياحسين400138054190002

1949کارورزیابراهيم نياحسين400138054190002

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریابراهيم نياحسين400138054190002

84اصول کارگردانیابراهيم نياحسين400138054190002

824انقالب اسالمی ایرانابراهيم نياحسين400138054190002

1201کارگردانی فيلم مستندابراهيم نياحسين400138054190002

66جامعه شناسیابراهيم نياحسين400138054190002

9898فيلم نامه نویسی و دکوپاژابراهيم نياحسين400138054190002

985روانشناسی اجتماعیابراهيمیزهره401138054190006

5919پيانو عمومیابراهيمیمجيد401138054190007

1920ارکستر کالسيکابراهيمیمجيد401138054190007

3478هارمونیابراهيمیمجيد401138054190007

139تاریخ سينمای مستندایرانابراهيمیدانيال98138054170004

2366تاریخ موسيقی ایرانابراهيمینيما401138054190009

1481هارمونیابراهيمینيما401138054190009

381تاریخ هنرابراهيمیمجيد401138054190007



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

583صفحه آرایی کتاب، مجله و بروشورابراهيمیسحر400138054190004

588طراحی نشانه تصویری ابراهيمیسحر400138054190004

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صداابراهيمیدانيال98138054170004

984روانشناسی عمومیابراهيمیزهره401138054190006

1104کاربينیابراهيمیزهره401138054190006

668کاربينیابراهيمینيما401138054190009

1120کاربينیابراهيمیمجيد401138054190007

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانابراهيمینيما401138054190009

11155ورزشابراهيمینيما401138054190009

11155ورزشابراهيمیمجيد401138054190007

520تئوری موسيقی ایرانابراهيمینيما401138054190009

791انقالب اسالمی ایرانابراهيمیسحر400138054190004

5485سرایش و تربيت شنواییابراهيمیمجيد401138054190007

5527سرایش و تربيت شنواییابراهيمینيما401138054190009

53مبانی فيلم نامه نویسیابراهيمیدانيال98138054170004

5671ساز ایرانیابراهيمینيما401138054190009

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییابراهيمیميالد401138054170003

1902کارورزیابراهيمیدانيال98138054170004

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتابراهيمیدانيال98138054170004

2402آواز گروهیابراهيمیمجيد401138054190007

983رفتار سازمانیابراهيمیزهره401138054190006

1780آواز ایرانیابراهيمیميالد401138054170003

586طراحی پوستر و جلد کتاب ابراهيمیسحر400138054190004

988روانشناسی تربيتیابراهيمیزهره401138054190006

952پيانو عمومیابراهيمیميالد401138054170003

987های کوچينگنظریهابراهيمیزهره401138054190006

5918ساز کالسيکابراهيمیمجيد401138054190007

483مبانی نظری موسيقیابراهيمیميالد401138054170003

980نظریه های نوین یادگيریابراهيمیزهره401138054190006



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

580ساخت ماکت بسته بندیابراهيمیسحر400138054190004

807مدیریت کسب و کار و بهره وریابراهيمیسحر400138054190004

398مبانی صوت شناسیابراهيمیميالد401138054170003

1165تربيت بدنیابراهيمیميالد401138054170003

986اخالق حرفه ای در کوچينگابراهيمیزهره401138054190006

982روش تحقيقابراهيمیزهره401138054190006

765کاربينیابراهيمیميالد401138054170003

33عکاسیابراهيمیدانيال98138054170004

417صداسازیابراهيمیميالد401138054170003

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکابراهيمیسحر400138054190004

981روانشناسی مثبت گراابراهيمیزهره401138054190006

424همنوازیابراهيمی صيقالناميرحسين99138054170006

2488کارورزیابراهيمی صيقالناميرحسين99138054170006

2488کارورزیابراهيمی صيقالناميرهمایون99138054170007

497آواز گروهیابراهيمی صيقالناميرحسين99138054170006

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییابراهيمی صيقالناميرحسين99138054170006

897خالقيت در هنرابراهيمی صيقالناميرحسين99138054170006

897خالقيت در هنرابراهيمی صيقالناميرهمایون99138054170007

525ساز شناسی ایرانیابراهيمی صيقالناميرحسين99138054170006

525ساز شناسی ایرانیابراهيمی صيقالناميرهمایون99138054170007

645پيانو عمومیابراهيمی صيقالناميرحسين99138054170006

645پيانو عمومیابراهيمی صيقالناميرهمایون99138054170007

4644ساز ایرانیابراهيمی صيقالناميرحسين99138054170006

14761سلفژابریشمیشبنم401138054190010

167کاربينیابریشمیشبنم401138054190010

1188ورزشابریشمیشبنم401138054190010

110شناخت سينماابریشمیشبنم401138054190010

68جامعه شناسیابریشمیشبنم401138054190010

12فرهنگ عامهابریشمیشبنم401138054190010



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

27تاریخ نمایش در شرقابریشمیشبنم401138054190010

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونابریشمیشبنم401138054190010

326هنر و رسانهابن الرسولسيدامير400138054190006

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریابن الرسولسيدامير400138054190006

2536کارورزیابن الرسولسيدامير400138054190006

833انقالب اسالمی ایرانابن الرسولسيدامير400138054190006

298اصول و فنون مصاحبهابن الرسولسيدامير400138054190006

323مقاله و گزارش نویسیابن الرسولسيدامير400138054190006

818اصول و فنون مذاکرهابن الرسولسيدامير400138054190006

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایرانابن عليانزهرا400238054170005

582صفحه آراییابن عليانزهرا400238054170005

592عکاسیابن عليانزهرا400238054170005

683اخالق اسالمیابن عليانزهرا400238054170005

637نرم افزار ترسيمیابن عليانزهرا400238054170005

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیابن عليانزهرا400238054170005

587طراحی فيگورابن عليانزهرا400238054170005

574خوشنویسی و طراحی حروفابن عليانزهرا400238054170005

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صداابهرابوالفضل98238054170004

17اصول صدابرداریابهرابوالفضل98238054170004

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیابهرابوالفضل98238054170004

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیابهرابوالفضل98238054170004

121کارگردانی فيلم مستندابهرابوالفضل98238054170004

840دانش خانواده و جمعيتابوالحسنیستایش400138054170009

210آزمایشگاه پایهابوالحسنیمينا401138054170009

221خواندن و درک مفاهيم پایهابوالحسنیمينا401138054170009

290مجسمه سازیابوالحسنیستایش400138054170009

271طراحی گریمابوالحسنیستایش400138054170009

424همنوازیابوالحسنیاسماء99138054170009

269سبک های مختلف نمایشیابوالحسنیستایش400138054170009



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2488کارورزیابوالحسنیاسماء99138054170009

282گریم برای صحنهابوالحسنیستایش400138054170009

497آواز گروهیابوالحسنیاسماء99138054170009

229دستور زبان پایهابوالحسنیمينا401138054170009

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییابوالحسنیاسماء99138054170009

903جواب آوازابوالحسنیاسماء99138054170009

219گفت و شنود پایهابوالحسنیمينا401138054170009

898خالقيت در هنرابوالحسنیاسماء99138054170009

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتابوالحسنیستایش400138054170009

243اخالق اسالمیابوالحسنیمينا401138054170009

280گریم برای تلویزیونابوالحسنیستایش400138054170009

808زبان خارجی عمومیابوالحسنیستایش400138054170009

4644ساز ایرانیابوالحسنیاسماء99138054170009

727فارسیابوالحسنیستایش400138054170009

1168تربيت بدنیابوالحسنیمينا401138054170009

464بداهه پردازیابوالحسنیاسماء99138054170009

412اجرای صحنه ایابوالحسنیاسماء99138054170009

235کاربينیابوالحسنیمينا401138054170009

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییابوالحسنیاسماء99138054170009

247اصول و روش ترجمه پایهابوالحسنیمينا401138054170009

2176کارورزیابوالفضلی                               مهسا                          99238054190002

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمابوالفضلی                               مهسا                          99238054190002

14کارگاه تدوین موسيقی و صداابوالفضلی                               مهسا                          99238054190002

111کارگاه جلوه های ویژهابوالفضلی                               مهسا                          99238054190002

824انقالب اسالمی ایرانابوالفضلی                               مهسا                          99238054190002

786تفسير موضوعی قرآنابوالفضلی                               مهسا                          99238054190002

410جواب آوازابوالقاسمیسيده مهرنوش400138054190007

1481هارمونیابوالقاسمیسيده مهرنوش400138054190007

2495فرم موسيقی ایرانابوالقاسمیسيده مهرنوش400138054190007



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1423ارکستر ایرانیابوالقاسمیسيده مهرنوش400138054190007

6673ساز ایرانیابوالقاسمیسيده مهرنوش400138054190007

5484سرایش و تربيت شنواییابوالقاسمیسيده مهرنوش400138054190007

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیابوالقاسمیسيده مهرنوش400138054190007

1342دشيفراژابوالقاسمیسيده مهرنوش400138054190007

807مدیریت کسب و کار و بهره وریابوالقاسمیسيده مهرنوش400138054190007

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانابوالقاسمیسيده مهرنوش400138054190007

333هارمونی پراکتيک ابوحيدری پورکرمانییاسمين98238054190002

2403هارمونیابوحيدری پورکرمانییاسمين98238054190002

452دشيفراژابوحيدری پورکرمانییاسمين98238054190002

333هارمونی پراکتيک ابوطالبی                                الناز                         99238054190004

2905کارورزیابوطالبی                                الناز                         99238054190004

401مبانی رهبری کر و ارکسترابوطالبی                                الناز                         99238054190004

414بداهه نوازیابوطالبی                                الناز                         99238054190004

7910ساز کالسيکابوطالبی                                الناز                         99238054190004

452دشيفراژابوطالبی                                الناز                         99238054190004

4906ارکستر کالسيکابوطالبی                                الناز                         99238054190004

800تفسير موضوعی قرآنابوطالبی                                الناز                         99238054190004

8908ساز کالسيکابوطالبی                                الناز                         99238054190004

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمابومحمدیفائزه99138054190004

14کارگاه تدوین موسيقی و صداابومحمدیفائزه99138054190004

111کارگاه جلوه های ویژهابومحمدیفائزه99138054190004

49سينمای مستند ایرانابومحمدیفائزه99138054190004

148کارگاه بداهه سازیاتابکی الچينیعليرضا99238054170002

37نمایش ایماییاتابکی الچينیعليرضا99238054170002

103مبانی بازی برای کودکاتابکی الچينیعليرضا99238054170002

1بازی برای دوربيناتابکی الچينیعليرضا99238054170002

78بازیگری تک نفریاتابکی الچينیعليرضا99238054170002

89نمایش رادیوییاتابکی الچينیعليرضا99238054170002



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

44نمایش خيابانیاتابکی الچينیعليرضا99238054170002

683اخالق اسالمیاتابکی الچينیعليرضا99238054170002

72مبانی کارگردانیاتابکی الچينیعليرضا99238054170002

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیاتحادی سراجمهبود99238054190005

833انقالب اسالمی ایراناتحادی سراجمهبود99238054190005

5527سرایش و تربيت شنواییاتحادی سراجمهبود99238054190005

486کنتراپوناتحادی سراجمهبود99238054190005

7663ساز ایرانیاتحادی سراجمهبود99238054190005

391فرم موسيقی جهاناتحادی سراجمهبود99238054190005

2420دشيفراژاتحادی سراجمهبود99238054190005

314شبکه های اجتماعیاثناعشریشهره400238054190001

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاثناعشریشهره400238054190001

310زبان تخصصیاثناعشریشهره400238054190001

301برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومیاثناعشریشهره400238054190001

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههااثناعشریشهره400238054190001

315شيوه های اقناع و تبليغاثناعشریشهره400238054190001

311سواد رسانه ایاثناعشریشهره400238054190001

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیاثناعشریشهره400238054190001

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریاثناعشریشهره400238054190001

557تاریخ عکاسی ایراناجاققلیميالد401138054190014

1113کاربينیاجاققلیميالد401138054190014

11152ورزشاجاققلیميالد401138054190014

579زیبایی شناسیاجاققلیميالد401138054190014

572حقوق عکاسان و قراردادهااجاققلیميالد401138054190014

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگاجاققلیميالد401138054190014

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاناجاققلیميالد401138054190014

736مدیریت رنگ در عکاسیاجاققلیميالد401138054190014

333هارمونی پراکتيک اجلی                                    آذین99238054190007

6353سرایش و تربيت شنواییاجلی                                    آذین99238054190007



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2905کارورزیاجلی                                    آذین99238054190007

401مبانی رهبری کر و ارکستراجلی                                    آذین99238054190007

414بداهه نوازیاجلی                                    آذین99238054190007

453دشيفراژاجلی                                    آذین99238054190007

4907ارکستر کالسيکاجلی                                    آذین99238054190007

828تفسير موضوعی قرآناجلی                                    آذین99238054190007

8908ساز کالسيکاجلی                                    آذین99238054190007

3911ارکستر کالسيکاجلی                                    آذین99238054190007

468شناخت و تحليل موسيقی معاصراجلیداریوش99138054190006

401مبانی رهبری کر و ارکستراجلیداریوش99138054190006

833انقالب اسالمی ایراناجلیداریوش99138054190006

5485سرایش و تربيت شنواییاجلیداریوش99138054190006

415بداهه نوازیاجلیداریوش99138054190006

452دشيفراژاجلیداریوش99138054190006

8909ساز کالسيکاجلیداریوش99138054190006

3912ارکستر کالسيکاجلیداریوش99138054190006

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلماجورلوپرناز99138054190007

111کارگاه جلوه های ویژهاجورلوپرناز99138054190007

833انقالب اسالمی ایراناجورلوپرناز99138054190007

796دانش خانواده و جمعيتاحتشام مهرسپيده98138054170006

148کارگاه بداهه سازیاحتشام مهرسپيده98138054170006

102مبانی بازی برای کودکاحتشام مهرسپيده98138054170006

1بازی برای دوربيناحتشام مهرسپيده98138054170006

89نمایش رادیوییاحتشام مهرسپيده98138054170006

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتاحتشام مهرسپيده98138054170006

661تاریخ سينمااحتشام مهرسپيده98138054170006

90مبانی شخصيت شناسیاحتشام مهرسپيده98138054170006

703اخالق حرفه ای احتشام مهرسپيده98138054170006

131بيان بدنیاحتشام مهرسپيده98138054170006



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

26آشنایی با هنرهای نمایشیاحدزادهسميه401138054190016

65فرهنگ مردماحدزادهسميه401138054190016

59ادبيات کهن ایران و جهاناحدزادهسميه401138054190016

1109کاربينیاحدزادهسميه401138054190016

1989ورزشاحدزادهسميه401138054190016

94روانشناسی عمومیاحدزادهسميه401138054190016

156تاریخ فلسفهاحدزادهسميه401138054190016

109سبکهای سينماییاحدزادهسميه401138054190016

796دانش خانواده و جمعيتاحدیفرزانه400238054170006

139تاریخ سينمای مستندایراناحدیفرزانه400238054170006

148کارگاه بداهه سازیاحدیرضا99238054170003

37نمایش ایماییاحدیرضا99238054170003

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدااحدیفرزانه400238054170006

17اصول صدابرداریاحدیفرزانه400238054170006

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیاحدیفرزانه400238054170006

1بازی برای دوربيناحدیرضا99238054170003

2172کارورزیاحدیرضا99238054170003

97انيميشناحدیفرزانه400238054170006

89نمایش رادیوییاحدیرضا99238054170003

72مبانی کارگردانیاحدیرضا99238054170003

661تاریخ سينمااحدیرضا99238054170003

808زبان خارجی عمومیاحدیفرزانه400238054170006

703اخالق حرفه ای احدیرضا99238054170003

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریاحدی نژادافسانه400238054190003

84اصول کارگردانیاحدی نژادافسانه400238054190003

118آشنایی با موسيقیاحدی نژادافسانه400238054190003

893انقالب اسالمی ایراناحدی نژادافسانه400238054190003

34کارگاه عکاسیاحدی نژادافسانه400238054190003

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریاحدی نژادافسانه400238054190003



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

91کارگاه طراحیاحدی نژادافسانه400238054190003

66جامعه شناسیاحدی نژادافسانه400238054190003

61ادبيات معاصر ایران و جهاناحدی نژادافسانه400238054190003

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییاحسان بخشمتين401138054170013

1780آواز ایرانیاحسان بخشمتين401138054170013

952پيانو عمومیاحسان بخشمتين401138054170013

483مبانی نظری موسيقیاحسان بخشمتين401138054170013

398مبانی صوت شناسیاحسان بخشمتين401138054170013

1165تربيت بدنیاحسان بخشمتين401138054170013

765کاربينیاحسان بخشمتين401138054170013

417صداسازیاحسان بخشمتين401138054170013

694کاربينیاحسان نياحسين401138054190017

11156ورزشاحسان نياحسين401138054190017

893انقالب اسالمی ایراناحسان نياحسين401138054190017

5367سرایش و تربيت شنواییاحسان نياحسين401138054190017

3351هماهنگی عمومیاحسان نياحسين401138054190017

5698ساز ایرانیاحسان نياحسين401138054190017

475سازشناسی ایرانیاحسان نياحسين401138054190017

5695پيانو عمومیاحسان نياحسين401138054190017

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایراناحسان نياحسين401138054190017

754خالقيت در پيوند شعر و موسيقیاحمدبهبهانیمریم400238054190004

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیاحمدبهبهانیمریم400238054190004

327مبانی موسيقی ایرانیاحمدبهبهانیمریم400238054190004

824انقالب اسالمی ایراناحمدبهبهانیمریم400238054190004

469تنبک نوازیاحمدبهبهانیمریم400238054190004

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانیاحمدبهبهانیمریم400238054190004

526مهارت تنفس و تزئيناتاحمدبهبهانیمریم400238054190004

411(2)تصنيف خوانی احمدبهبهانیمریم400238054190004

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی احمدبهبهانیمریم400238054190004



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

376نت نگاری آوازاحمدبهبهانیمریم400238054190004

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای احمدپورزهرا401138054170015

1180بهداشت و سالمت نوازندگیاحمدپورزهرا401138054170015

1147کاربينیاحمدپورزهرا401138054170015

1034(اکول)1پيانو عمومی احمدپورزهرا401138054170015

1003شناخت ریتماحمدپورزهرا401138054170015

1002تئوری موسيقیاحمدپورزهرا401138054170015

1016فارسیاحمدپورزهرا401138054170015

1000(ریتم خوانی)1سلفژاحمدپورزهرا401138054170015

190تربيت بدنیاحمدپورزهرا401138054170015

1328فرم و آناليزاحمدحکيمیرحمان400138054190010

791انقالب اسالمی ایراناحمدحکيمیرحمان400138054190010

1350کنترپواناحمدحکيمیرحمان400138054190010

521فرم موسيقی ایرانیاحمدحکيمیرحمان400138054190010

3351هماهنگی عمومیاحمدحکيمیرحمان400138054190010

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکساحمدخانیاميرحسين400138054170013

594عکاسی پرترهاحمدخانیاميرحسين400138054170013

598عکاسی مستنداحمدخانیاميرحسين400138054170013

224فرهنگ عمومیاحمدخانیاميرحسين400138054170013

558تاریخ عکاسی جهاناحمدخانیاميرحسين400138054170013

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهاحمدخانیاميرحسين400138054170013

705اخالق حرفه ای احمدخانیاميرحسين400138054170013

838دانش خانواده و جمعيتاحمدلومحمدرضا400238054170007

79تصویربرداری تلویزیونیاحمدلومحمدرضا400238054170007

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیاحمدلومحمدرضا400238054170007

97انيميشناحمدلومحمدرضا400238054170007

3شناخت ساختار فيلم و سریالاحمدلومحمدرضا400238054170007

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتاحمدلومحمدرضا400238054170007

719اخالق اسالمیاحمدلومحمدرضا400238054170007



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

164زبان خارجی عمومیاحمدلومحمدرضا400238054170007

261پتينه و کالژاحمدوندزکيه401138054190019

267زینت و زیبایی در اسالماحمدوندزکيه401138054190019

540کاربينیاحمدوندزکيه401138054190019

292نرم افزارهای کاربردیاحمدوندزکيه401138054190019

264جامعه شناسی هنراحمدوندزکيه401138054190019

266زیبایی شناسیاحمدوندزکيه401138054190019

265روانشناسی شخصيت و گریماحمدوندزکيه401138054190019

291مراقبت از پوست و مواحمدوندزکيه401138054190019

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصراحمدیحسام الدین99238054190009

6690پيانو عمومیاحمدیحسام الدین99238054190009

2427کنترپواناحمدیحسام الدین99238054190009

3389ارکستراسيوناحمدیحسام الدین99238054190009

791انقالب اسالمی ایراناحمدیحسام الدین99238054190009

1509آهنگ سازیاحمدیحسام الدین99238054190009

405پارتيتور نوازیاحمدیحسام الدین99238054190009

494فرم موسيقی ایرانیاحمدیحسام الدین99238054190009

1197کارورزیاحمدی                                   حميدرضا                       99238054190008

147سلفژاحمدی                                   حميدرضا                       99238054190008

142تحليل نمایشنامه های واقعگرااحمدی                                   حميدرضا                       99238054190008

833انقالب اسالمی ایراناحمدی                                   حميدرضا                       99238054190008

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیاحمدی                                   حميدرضا                       99238054190008

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریاحمدی                                   حميدرضا                       99238054190008

23اصول آموزش بازیگریاحمدی                                   حميدرضا                       99238054190008

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیاحمدیفاطمه401138054190021

6کارگاه صدابرداری در سينمااحمدیامين400138054190012

6کارگاه صدابرداری در سينمااحمدیشکوفه99138054190009

724دانش خانواده و جمعيتاحمدیایليا400238054170009

2366تاریخ موسيقی ایراناحمدیاميرحسين401138054190020



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1481هارمونیاحمدیاميرحسين401138054190020

462شعر و موسيقیاحمدیرضا400138054170014

463شعر و موسيقیاحمدیاميرحسين400138054170016

2مدیریت توليداحمدیامين400138054190012

1197کارورزیاحمدیشکوفه99138054190009

1949کارورزیاحمدیامين400138054190012

754خالقيت در پيوند شعر و موسيقیاحمدیویدا400238054190005

2624کارورزیاحمدیدرسا99138054190011

2769آواز ایرانیاحمدیایليا400238054170009

523کاربينیاحمدیفاطمه401138054190021

668کاربينیاحمدیاميرحسين401138054190020

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییاحمدیایليا400238054170009

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییاحمدیشراره400138054170017

3767آواز ایرانیاحمدیشراره400138054170017

497آواز گروهیاحمدیرضا400138054170014

498آواز گروهیاحمدیاميرحسين400138054170016

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایراناحمدیاميرحسين401138054190020

11155ورزشاحمدیاميرحسين401138054190020

1188ورزشاحمدیویدا400238054190005

15کارگاه تدویناحمدیامين400138054190012

520تئوری موسيقی ایراناحمدیاميرحسين401138054190020

833انقالب اسالمی ایراناحمدیشکوفه99138054190009

794انقالب اسالمی ایراناحمدیویدا400238054190005

5367سرایش و تربيت شنواییاحمدیاميرمحمد401138054190022

5527سرایش و تربيت شنواییاحمدیاميرحسين401138054190020

895اصول سرپرستیاحمدیرضا400138054170014

469تنبک نوازیاحمدیفاطمه401138054190021

120کارگردانی فيلم مستنداحمدیامين400138054190012

114کارگردانی برنامه تلویزیونیاحمدیشکوفه99138054190009



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایراناحمدیایليا400238054170009

547(4)آواز ایرانی احمدیفاطمه401138054190021

5671ساز ایرانیاحمدیاميرحسين401138054190020

3648ساز ایرانیاحمدیرضا400138054170014

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاحمدیدرسا99138054190011

899خالقيت در هنراحمدیایليا400238054170009

899خالقيت در هنراحمدیرضا400138054170014

1201مبانی موسيقیاحمدیفاطمه401138054190021

437فلسفه هنراحمدیاميرمحمد401138054190022

892اخالق اسالمیاحمدیایليا400238054170009

728اخالق اسالمیاحمدیاميرحسين400138054170016

418ساز ایرانیاحمدیشراره400138054170017

516ساز شناسی ایرانیاحمدیایليا400238054170009

525ساز شناسی ایرانیاحمدیاميرحسين400138054170016

787تاریخ تحليلی صدر اسالماحمدیاميرمحمد401138054190022

787تاریخ تحليلی صدر اسالماحمدیفاطمه401138054190021

649پيانو عمومیاحمدیرضا400138054170014

649پيانو عمومیاحمدیاميرحسين400138054170016

409شعر و موسيقیاحمدیفاطمه401138054190021

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهاناحمدیاميرحسين400138054170016

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیواحمدیدرسا99138054190011

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانیاحمدیویدا400238054190005

133شيوه های رهبری بازیگراحمدیامين400138054190012

1459ارکستراسيوناحمدیاميرمحمد401138054190022

809زبان خارجی عمومیاحمدیاميرحسين400138054170016

483مبانی نظری موسيقیاحمدیایليا400238054170009

81فيلم برداریاحمدیامين400138054190012

81فيلم برداریاحمدیشکوفه99138054190009

74کارگردانی فيلم داستانیاحمدیشکوفه99138054190009



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژاحمدیامين400138054190012

199فارسیاحمدیایليا400238054170009

526مهارت تنفس و تزئيناتاحمدیویدا400238054190005

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیاحمدیدرسا99138054190011

411(2)تصنيف خوانی احمدیویدا400238054190005

475سازشناسی ایرانیاحمدیاميرمحمد401138054190022

5695پيانو عمومیاحمدیاميرمحمد401138054190022

544(سه گاه)آواز ایرانی احمدیویدا400238054190005

464بداهه پردازیاحمدیشراره400138054170017

464بداهه پردازیاحمدیرضا400138054170014

376نت نگاری آوازاحمدیویدا400238054190005

61ادبيات معاصر ایران و جهاناحمدیشکوفه99138054190009

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییاحمدیرضا400138054170014

4492هماهنگی عمومیاحمدیاميرمحمد401138054190022

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیاحمدیویدا400238054190005

443(ملودی، گام خوانی)تربيت شنوایی احمدیفاطمه401138054190021

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیاحمدیشراره400138054170017

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیاحمدیاميرحسين400138054170016

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیاحمدیرضا400138054170014

6691ساز ایرانیاحمدیاميرمحمد401138054190022

380حکمت موسيقی اسالمی احمدیفاطمه401138054190021

704اخالق حرفه ای احمدیشراره400138054170017

692کاربينیاحمدی االشتیمليکا401138054190023

11148ورزشاحمدی االشتیمليکا401138054190023

893انقالب اسالمی ایراناحمدی االشتیمليکا401138054190023

5367سرایش و تربيت شنواییاحمدی االشتیمليکا401138054190023

3351هماهنگی عمومیاحمدی االشتیمليکا401138054190023

5698ساز ایرانیاحمدی االشتیمليکا401138054190023

475سازشناسی ایرانیاحمدی االشتیمليکا401138054190023



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5695پيانو عمومیاحمدی االشتیمليکا401138054190023

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایراناحمدی االشتیمليکا401138054190023

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریاحمدی پایدارفاطمه400238054190008

84اصول کارگردانیاحمدی پایدارفاطمه400238054190008

118آشنایی با موسيقیاحمدی پایدارفاطمه400238054190008

822انقالب اسالمی ایراناحمدی پایدارفاطمه400238054190008

34کارگاه عکاسیاحمدی پایدارفاطمه400238054190008

91کارگاه طراحیاحمدی پایدارفاطمه400238054190008

66جامعه شناسیاحمدی پایدارفاطمه400238054190008

61ادبيات معاصر ایران و جهاناحمدی پایدارفاطمه400238054190008

148کارگاه بداهه سازیاحمدی پيزادانیمحدثه98138054170008

89نمایش رادیوییاحمدی پيزادانیمحدثه98138054170008

1161کارورزیاحمدی پيزادانیمحدثه98138054170008

151تنفس و صدا سازیاحمدی پيزادانیمحدثه98138054170008

3716پيانوی عمومیاحمدی پيله ورریحانه400138054170018

460فرم در موسيقی جهانیاحمدی پيله ورریحانه400138054170018

3715ساز کالسيکاحمدی پيله ورریحانه400138054170018

355ساز شناسی موسيقی جهانیاحمدی پيله ورریحانه400138054170018

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتاحمدی پيله ورریحانه400138054170018

719اخالق اسالمیاحمدی پيله ورریحانه400138054170018

1435هارمونیاحمدی پيله ورریحانه400138054170018

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییاحمدی پيله ورریحانه400138054170018

1060مبانی تدویناحمدی جوپاریمهدی401138054170019

1062مبانی تصویربرداریاحمدی جوپاریمهدی401138054170019

1061مبانی فيلم نامه نویسیاحمدی جوپاریمهدی401138054170019

1059تاریخ سينمای ایران و جهاناحمدی جوپاریمهدی401138054170019

1058شناخت عوامل توليداحمدی جوپاریمهدی401138054170019

1057مبانی برنامه ریزی و توليداحمدی جوپاریمهدی401138054170019

184تربيت بدنیاحمدی جوپاریمهدی401138054170019



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

170کاربينیاحمدی جوپاریمهدی401138054170019

994بهداشت و سالمت نوازندگیاحمدی حقيقمحدثه401138054170020

1018کاربينیاحمدی حقيقمحدثه401138054170020

1990اندیشه اسالمیاحمدی حقيقمحدثه401138054170020

993تئوری موسيقیاحمدی حقيقمحدثه401138054170020

991(ریتم خوانی)1سلفژاحمدی حقيقمحدثه401138054170020

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانواحمدی حقيقمحدثه401138054170020

190تربيت بدنیاحمدی حقيقمحدثه401138054170020

992تاریخ شنيداری موسيقیاحمدی حقيقمحدثه401138054170020

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

1008بهداشت و سالمت نوازندگیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

1051کاربينیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

1030(اکول)1پيانو عمومی احمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

11007اندیشه اسالمیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

1009تئوری موسيقیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

1005فارسیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

1006(ریتم خوانی)1سلفژاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

1167تربيت بدنیاحمدی زاده تورزنیآوا401138054170021

107آشنایی با هنرهای نمایشیاحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

69فرهنگ مردماحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

60ادبيات کهن ایران و جهاناحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

1109کاربينیاحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

11151ورزشاحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

95روانشناسی عمومیاحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

154تاریخ فلسفهاحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

113سبکهای سينماییاحمدی زیدآبادیمهرنوش401138054190025

322مراسم و تشریفاتاحمدی صالحیایمان99238054170004

296اصول سخنوریاحمدی صالحیایمان99238054170004

305جمع آوری و پردازش اطالعاتاحمدی صالحیایمان99238054170004



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2532کارورزیاحمدی صالحیایمان99238054170004

297اصول و فنون تبليغاتاحمدی صالحیایمان99238054170004

224فرهنگ عمومیاحمدی صالحیایمان99238054170004

319کاربرد وسایل سمعی و بصریاحمدی صالحیایمان99238054170004

6کارگاه صدابرداری در سينمااحمدی فبيل سرامهدیه400138054190014

1949کارورزیاحمدی فبيل سرامهدیه400138054190014

15کارگاه تدویناحمدی فبيل سرامهدیه400138054190014

111کارگاه جلوه های ویژهاحمدی فبيل سرامهدیه400138054190014

120کارگردانی فيلم مستنداحمدی فبيل سرامهدیه400138054190014

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاحمدی فبيل سرامهدیه400138054190014

133شيوه های رهبری بازیگراحمدی فبيل سرامهدیه400138054190014

81فيلم برداریاحمدی فبيل سرامهدیه400138054190014

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژاحمدی فبيل سرامهدیه400138054190014

1019بهداشت و سالمت نوازندگیاحمدی نيااميرمحمد401138054170022

1144کاربينیاحمدی نيااميرمحمد401138054170022

1996اندیشه اسالمیاحمدی نيااميرمحمد401138054170022

997تئوری موسيقیاحمدی نيااميرمحمد401138054170022

995(ریتم خوانی)1سلفژاحمدی نيااميرمحمد401138054170022

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانواحمدی نيااميرمحمد401138054170022

1198تربيت بدنیاحمدی نيااميرمحمد401138054170022

998تاریخ شنيداری موسيقیاحمدی نيااميرمحمد401138054170022

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایراناخرویارسالن400138054170020

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییاخرویارسالن400138054170020

418ساز ایرانیاخرویارسالن400138054170020

483مبانی نظری موسيقیاخرویارسالن400138054170020

417صداسازیاخرویارسالن400138054170020

1077روانشناسی اجتماعیاخگرمعصومه401138054190026

1076روانشناسی عمومیاخگرمعصومه401138054190026

1103کاربينیاخگرمعصومه401138054190026



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1070رفتار سازمانیاخگرمعصومه401138054190026

1078روانشناسی تربيتیاخگرمعصومه401138054190026

1072های کوچينگنظریهاخگرمعصومه401138054190026

1071نظریه های نوین یادگيریاخگرمعصومه401138054190026

1075اخالق حرفه ای در کوچينگاخگرمعصومه401138054190026

1074روش تحقيقاخگرمعصومه401138054190026

1073روانشناسی مثبت گرااخگرمعصومه401138054190026

220بيان شفاهیاخگری بستان آبادمعصومه401138054190027

238کاربينیاخگری 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 بيستم-تاریخ موسيقی جهاناخالقی پورمبينا401138054170023

771کاربرد رایانه در موسيقیاخالقی پورمبينا401138054170023

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییاخالقی پورمبينا401138054170023

1776ساز کالسيکاخالقی پورمبينا401138054170023

772فيزیک صوتاخالقی پورمبينا401138054170023

770شناخت موسيقیاخالقی پورمبينا401138054170023

187تربيت بدنیاخالقی پورمبينا401138054170023

1135کاربينیاخالقی پورمبينا401138054170023

1775پيانو عمومیاخالقی پورمبينا401138054170023

795دانش خانواده و جمعيتادبنيلوفر99138054190013

2176کارورزیادبنيلوفر99138054190013

823انقالب اسالمی ایرانادبنيلوفر99138054190013

5919پيانو عمومیادبیکيانا401138054190029

11202ارکستر کالسيکادبیکيانا401138054190029



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3426هارمونیادبیکيانا401138054190029

531تاریخ هنرادبیکيانا401138054190029

1122کاربينیادبیکيانا401138054190029

1188ورزشادبیکيانا401138054190029

5484سرایش و تربيت شنواییادبیکيانا401138054190029

2496آواز گروهیادبیکيانا401138054190029

5917ساز کالسيکادبیکيانا401138054190029

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهادریس آبادیمصطفی401138054170024

1175اصول آراستگی در اسالمادریس آبادیمصطفی401138054170024

1176آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمادریس آبادیمصطفی401138054170024

1288مبانی گریمادریس آبادیمصطفی401138054170024

11177اندیشه اسالمیادریس آبادیمصطفی401138054170024

1174عوامل موثر بر گریمادریس آبادیمصطفی401138054170024

1134کاربينیادریس آبادیمصطفی401138054170024

1172مبانی روانشناسیادریس آبادیمصطفی401138054170024

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریاذعانیمهدی400238054190009

84اصول کارگردانیاذعانیمهدی400238054190009

118آشنایی با موسيقیاذعانیمهدی400238054190009

822انقالب اسالمی ایراناذعانیمهدی400238054190009

34کارگاه عکاسیاذعانیمهدی400238054190009

91کارگاه طراحیاذعانیمهدی400238054190009

66جامعه شناسیاذعانیمهدی400238054190009

113سبکهای سينماییاذعانیمهدی400238054190009

61ادبيات معاصر ایران و جهاناذعانیمهدی400238054190009

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیارادهآیدا401138054170026

10081بهداشت و سالمت نوازندگیارادهآیدا401138054170026

1139کاربينیارادهآیدا401138054170026

1032(اکول)1پيانو عمومی ارادهآیدا401138054170026

11014اندیشه اسالمیارادهآیدا401138054170026



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1013تئوری موسيقیارادهآیدا401138054170026

1010(ریتم خوانی)1سلفژارادهآیدا401138054170026

2730پيانو عمومیاربابیزهرا400238054170014

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییاربابیزهرا400238054170014

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهاناربابیزهرا400238054170014

2729ساز کالسيکاربابیزهرا400238054170014

892اخالق اسالمیاربابیزهرا400238054170014

940هارمونی پایهاربابیزهرا400238054170014

770شناخت موسيقیاربابیزهرا400238054170014

727فارسیاربابیزهرا400238054170014

703اخالق حرفه ای اربابیزهرا400238054170014

127تاریخ هنر ایران و جهاناربابی شریففاطمه401138054170027

58روانشناسی شخصيتاربابی شریففاطمه401138054170027

1720اندیشه اسالمیاربابی شریففاطمه401138054170027

128مبانی بازیگریاربابی شریففاطمه401138054170027

186تربيت بدنیاربابی شریففاطمه401138054170027

24بدن و حرکتاربابی شریففاطمه401138054170027

70خاستگاه آیين و دراماربابی شریففاطمه401138054170027

192کاربينیاربابی شریففاطمه401138054170027

51196پيانو عمومیاردستانیمریم401138054190035

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهاردستانیزهرا401138054170028

11202ارکستر کالسيکاردستانیمریم401138054190035

3478هارمونیاردستانیمریم401138054190035

599عکاسی معماریاردستانیساره98238054190009

381تاریخ هنراردستانیمریم401138054190035

6353سرایش و تربيت شنواییاردستانیمریم401138054190035

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهاردستانیساره98238054190009

2923کارورزیاردستانیساره98238054190009

1204کاربينیاردستانیمریم401138054190035



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

140مبانی تدویناردستانیایليا401138054170029

1175اصول آراستگی در اسالماردستانیزهرا401138054170028

1176آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریماردستانیزهرا401138054170028

1288مبانی گریماردستانیزهرا401138054170028

125مبانی تصویربرداریاردستانیایليا401138054170029

53مبانی فيلم نامه نویسیاردستانیایليا401138054170029

2402آواز گروهیاردستانیمریم401138054190035

39تاریخ سينمای ایران و جهاناردستانیایليا401138054170029

5917ساز کالسيکاردستانیمریم401138054190035

11177اندیشه اسالمیاردستانیزهرا401138054170028

1058شناخت عوامل توليداردستانیایليا401138054170029

1174عوامل موثر بر گریماردستانیزهرا401138054170028

1057مبانی برنامه ریزی و توليداردستانیایليا401138054170029

807مدیریت کسب و کار و بهره وریاردستانیساره98238054190009

828تفسير موضوعی قرآناردستانیساره98238054190009

1163تربيت بدنیاردستانیایليا401138054170029

275کاربينیاردستانیزهرا401138054170028

170کاربينیاردستانیایليا401138054170029

635مجموعه سازی در عکاسیاردستانیساره98238054190009

1172مبانی روانشناسیاردستانیزهرا401138054170028

797دانش خانواده و جمعيتاردستانی کتابیسپيده400138054170022

3716پيانوی عمومیاردستانی کتابیسپيده400138054170022

460فرم در موسيقی جهانیاردستانی کتابیسپيده400138054170022

3715ساز کالسيکاردستانی کتابیسپيده400138054170022

355ساز شناسی موسيقی جهانیاردستانی کتابیسپيده400138054170022

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییاردستانی کتابیسپيده400138054170022

712اخالق اسالمیاردستانی کتابیسپيده400138054170022

357هارمونی پایهاردستانی کتابیسپيده400138054170022

1435هارمونیاردستانی کتابیسپيده400138054170022



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییاردستانی کتابیسپيده400138054170022

138تدوین فيلم مستند بلنداردشيرپورکيارش99138054190015

14کارگاه تدوین موسيقی و صدااردشيرپورکيارش99138054190015

111کارگاه جلوه های ویژهاردشيرپورکيارش99138054190015

85تحليل تدوینی فيلم داستانیاردشيرپورکيارش99138054190015

16تدوین مستند آموزشیاردشيرپورکيارش99138054190015

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیاردشيرپورکيارش99138054190015

975روانشناسی اجتماعیاردیبهشتیمحمد401138054190036

974روانشناسی عمومیاردیبهشتیمحمد401138054190036

1079کاربينیاردیبهشتیمحمد401138054190036

973رفتار سازمانیاردیبهشتیمحمد401138054190036

978روانشناسی تربيتیاردیبهشتیمحمد401138054190036

977های کوچينگنظریهاردیبهشتیمحمد401138054190036

970نظریه های نوین یادگيریاردیبهشتیمحمد401138054190036

976اخالق حرفه ای در کوچينگاردیبهشتیمحمد401138054190036

972روش تحقيقاردیبهشتیمحمد401138054190036

971روانشناسی مثبت گرااردیبهشتیمحمد401138054190036

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیارزانی بيرگانیآناهيتا401138054170030

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی ارزانی بيرگانیآناهيتا401138054170030

1142کاربينیارزانی بيرگانیآناهيتا401138054170030

1194(1)ساز ارزانی بيرگانیآناهيتا401138054170030

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی ارزانی بيرگانیآناهيتا401138054170030

1020تئوری موسيقیارزانی بيرگانیآناهيتا401138054170030

1021آناتومی حنجرهارزانی بيرگانیآناهيتا401138054170030

31تکنيک بازیگری متداکتينگارزی جزینی                              حنانه                         99238054190010

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانارزی جزینی                              حنانه                         99238054190010

142تحليل نمایشنامه های واقعگراارزی جزینی                              حنانه                         99238054190010

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیارزی جزینی                              حنانه                         99238054190010

23اصول آموزش بازیگریارزی جزینی                              حنانه                         99238054190010



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

220بيان شفاهیارژنگمریم401138054190038

62دیدن و تحليل فيلمارژنگرضا400238054190010

32تاریخ نمایش در غربارژنگرضا400238054190010

238کاربينیارژنگمریم401138054190038

11149ورزشارژنگمریم401138054190038

823انقالب اسالمی ایرانارژنگرضا400238054190010

257انقالب اسالمی ایرانارژنگمریم401138054190038

205متون ادبیارژنگمریم401138054190038

818اصول و فنون مذاکرهارژنگرضا400238054190010

216اصول و مبانی ترجمهارژنگمریم401138054190038

249زبان شناسیارژنگمریم401138054190038

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهارژنگمریم401138054190038

692کاربينیارکيانليلی401138054190039

11148ورزشارکيانليلی401138054190039

893انقالب اسالمی ایرانارکيانليلی401138054190039

5367سرایش و تربيت شنواییارکيانليلی401138054190039

3351هماهنگی عمومیارکيانليلی401138054190039

5698ساز ایرانیارکيانليلی401138054190039

475سازشناسی ایرانیارکيانليلی401138054190039

5695پيانو عمومیارکيانليلی401138054190039

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانارکيانليلی401138054190039

1077روانشناسی اجتماعیاروج زادهناهيد401138054190040

1076روانشناسی عمومیاروج زادهناهيد401138054190040

1102کاربينیاروج زادهناهيد401138054190040

1070رفتار سازمانیاروج زادهناهيد401138054190040

1078روانشناسی تربيتیاروج زادهناهيد401138054190040

1072های کوچينگنظریهاروج زادهناهيد401138054190040

1071نظریه های نوین یادگيریاروج زادهناهيد401138054190040

1075اخالق حرفه ای در کوچينگاروج زادهناهيد401138054190040



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1074روش تحقيقاروج زادهناهيد401138054190040

1073روانشناسی مثبت گرااروج زادهناهيد401138054190040

710دانش خانواده و جمعيتاژنکفاطمه زهرا400138054170026

585طراحی پوستراژنکفاطمه زهرا400138054170026

573خواص مواداژنکفاطمه زهرا400138054170026

633مبانی فنون چاپاژنکفاطمه زهرا400138054170026

937چاپ دستیاژنکفاطمه زهرا400138054170026

21090کارورزیاژنکفاطمه زهرا400138054170026

938تکنيک های تصویر سازیاژنکفاطمه زهرا400138054170026

625گرافيک رسانهاژنکفاطمه زهرا400138054170026

839دانش خانواده و جمعيتاستادغالمیمجيد400138054170027

322مراسم و تشریفاتاستادغالمیمجيد400138054170027

296اصول سخنوریاستادغالمیمجيد400138054170027

305جمع آوری و پردازش اطالعاتاستادغالمیمجيد400138054170027

297اصول و فنون تبليغاتاستادغالمیمجيد400138054170027

809زبان خارجی عمومیاستادغالمیمجيد400138054170027

319کاربرد وسایل سمعی و بصریاستادغالمیمجيد400138054170027

1186دانش خانواده و جمعيتاستقامت علی آبادیاميرمهدی401138054170034

1653ساز ایرانیاستقامت علی آبادیاميرمهدی401138054170034

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییاستقامت علی آبادیاميرمهدی401138054170034

364مبانی نظری موسيقیاستقامت علی آبادیاميرمهدی401138054170034

400مبانی صوت شناسیاستقامت علی آبادیاميرمهدی401138054170034

1163تربيت بدنیاستقامت علی آبادیاميرمهدی401138054170034

656کاربينیاستقامت علی آبادیاميرمهدی401138054170034

470تمبک نوازیاستقامت علی آبادیاميرمهدی401138054170034

55تحليل فيلماستکی اورگانی                           تورج                          99238054190011

111کارگاه جلوه های ویژهاستکی اورگانی                           تورج                          99238054190011

114کارگردانی برنامه تلویزیونیاستکی اورگانی                           تورج                          99238054190011

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاستکی اورگانی                           تورج                          99238054190011



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

74کارگردانی فيلم داستانیاستکی اورگانی                           تورج                          99238054190011

117موسيقی فيلماستکی اورگانی                           تورج                          99238054190011

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایراناستواننگين401138054170035

633مبانی فنون چاپاستواننگين401138054170035

591عکاسی پایهاستواننگين401138054170035

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیاستواننگين401138054170035

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیاستواننگين401138054170035

811زبان خارجی عمومیاستواننگين401138054170035

200فارسیاستواننگين401138054170035

361سرایش و ترتيب شنواییاسحق زادهاميررضا401138054190045

692کاربينیاسحق زادهاميررضا401138054190045

479هماهنگی عمومیاسحق زادهاميررضا401138054190045

11153ورزشاسحق زادهاميررضا401138054190045

517تئوری موسيقیاسحق زادهاميررضا401138054190045

5697ساز ایرانیاسحق زادهاميررضا401138054190045

476سازشناسی ایرانیاسحق زادهاميررضا401138054190045

5696پيانو عمومیاسحق زادهاميررضا401138054190045

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایراناسحق زادهاميررضا401138054190045

126تاریخ هنر ایران و جهاناسداللهیحنانه401138054170036

2624کارورزیاسداللهیسميه99138054190017

57روانشناسی شخصيتاسداللهیحنانه401138054170036

826تاریخ تحليلی صدر اسالماسداللهیسميه99138054190017

1721اندیشه اسالمیاسداللهیحنانه401138054170036

792تفسير موضوعی قرآناسداللهیسميه99138054190017

807مدیریت کسب و کار و بهره وریاسداللهیسميه99138054190017

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیاسداللهیسميه99138054190017

42مبانی بازیگریاسداللهیحنانه401138054170036

1200تربيت بدنیاسداللهیحنانه401138054170036

20بدن و حرکتاسداللهیحنانه401138054170036



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

155خاستگاه آیين و دراماسداللهیحنانه401138054170036

194کاربينیاسداللهیحنانه401138054170036

635مجموعه سازی در عکاسیاسداللهیسميه99138054190017

2905کارورزیاسدی                                    عارف                          99238054190012

401مبانی رهبری کر و ارکستراسدی                                    عارف                          99238054190012

827تاریخ تحليلی صدر اسالماسدی                                    عارف                          99238054190012

414بداهه نوازیاسدی                                    عارف                          99238054190012

453دشيفراژاسدی                                    عارف                          99238054190012

4907ارکستر کالسيکاسدی                                    عارف                          99238054190012

8909ساز کالسيکاسدی                                    عارف                          99238054190012

519طراحی آوازاسدیشهال99138054190018

321مدیریت راهبردی سازماناسدیسامره400138054190020

710دانش خانواده و جمعيتاسدیمدیا400238054170018

709دانش خانواده و جمعيتاسدیميالد400238054170017

318قوانين و مقررات در روابط عمومیاسدیسامره400138054190020

14811هارمونیاسدیفاطمه401138054190047

322مراسم و تشریفاتاسدیسعيد99238054170006

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیاسدیمبين400138054190021

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیاسدیميترا400138054190019

302پوشش خبریاسدیسامره400138054190020

416سبک شناسی آوازیاسدیشهال99138054190018

296اصول سخنوریاسدیسعيد99238054170006

6362سرایش و تربيت شنواییاسدیفاطمه401138054190047

1019بهداشت و سالمت نوازندگیاسدیفرزانه401138054170038

1118کاربينیاسدیفاطمه401138054190047

305جمع آوری و پردازش اطالعاتاسدیسعيد99238054170006

2532کارورزیاسدیسعيد99238054170006

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییاسدیمبين400138054190021

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییاسدیميترا400138054190019



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1060مبانی تدویناسدیعلی401138054170039

309روزنامه نگاری نویناسدیسامره400138054190020

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی اسدیفرزانه401138054170038

4251آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایراناسدیفاطمه401138054190047

1062مبانی تصویربرداریاسدیعلی401138054170039

999کاربينیاسدیفرزانه401138054170038

11148ورزشاسدیفاطمه401138054190047

294ارتباطات بين المللاسدیسامره400138054190020

895اصول سرپرستیاسدیسعيد99238054170006

895اصول سرپرستیاسدیمدیا400238054170018

297اصول و فنون تبليغاتاسدیسعيد99238054170006

1061مبانی فيلم نامه نویسیاسدیعلی401138054170039

1028(اکول)1پيانو عمومی اسدیفرزانه401138054170038

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگرااسدیمبين400138054190021

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگرااسدیميترا400138054190019

391فرم موسيقی جهاناسدیفاطمه401138054190047

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاسدیسامره400138054190020

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاسدیفاطمه401138054190047

323مقاله و گزارش نویسیاسدیسامره400138054190020

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتاسدیمدیا400238054170018

308روانشناسی اجتماعیاسدیميالد400238054170017

325هنر و ارتباطاتاسدیميالد400238054170017

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایاسدیميترا400138054190019

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایاسدیمبين400138054190021

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیاسدیمبين400138054190021

719اخالق اسالمیاسدیمدیا400238054170018

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریاسدیميترا400138054190019

1059تاریخ سينمای ایران و جهاناسدیعلی401138054170039

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهاناسدیميترا400138054190019



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهاناسدیمبين400138054190021

299اقتصاد رسانهاسدیسامره400138054190020

304جامعه شناسی فرهنگیاسدیميالد400238054170017

772فيزیک صوتاسدیمدیا400238054170018

11014اندیشه اسالمیاسدیفرزانه401138054170038

1058شناخت عوامل توليداسدیعلی401138054170039

1002تئوری موسيقیاسدیفرزانه401138054170038

811زبان خارجی عمومیاسدیمدیا400238054170018

307رسانه شناسیاسدیميالد400238054170017

1057مبانی برنامه ریزی و توليداسدیعلی401138054170039

727فارسیاسدیمدیا400238054170018

1011فارسیاسدیفرزانه401138054170038

543(چهارگاه)آواز ایرانی اسدیشهال99138054190018

800تفسير موضوعی قرآناسدیمبين400138054190021

828تفسير موضوعی قرآناسدیميترا400138054190019

1000(ریتم خوانی)1سلفژاسدیفرزانه401138054170038

411(2)تصنيف خوانی اسدیشهال99138054190018

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیاسدیميترا400138054190019

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیاسدیمبين400138054190021

5664پيانو عمومیاسدیفاطمه401138054190047

183تربيت بدنیاسدیميالد400238054170017

1164تربيت بدنیاسدیعلی401138054170039

186تربيت بدنیاسدیفرزانه401138054170038

186تربيت بدنیاسدیمدیا400238054170018

306حقوق فرهنگی و رسانه ایاسدیميالد400238054170017

1068کاربينیاسدیعلی401138054170039

542(نوا، راست پنجگاه)آواز ایرانیاسدیشهال99138054190018

319کاربرد وسایل سمعی و بصریاسدیسعيد99238054170006

408تصنيف سازی اسدیشهال99138054190018



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

703اخالق حرفه ای اسدیمدیا400238054170018

975روانشناسی اجتماعیاسدی جنتینرگس401138054190046

974روانشناسی عمومیاسدی جنتینرگس401138054190046

1101کاربينیاسدی جنتینرگس401138054190046

973رفتار سازمانیاسدی جنتینرگس401138054190046

978روانشناسی تربيتیاسدی جنتینرگس401138054190046

977های کوچينگنظریهاسدی جنتینرگس401138054190046

970نظریه های نوین یادگيریاسدی جنتینرگس401138054190046

976اخالق حرفه ای در کوچينگاسدی جنتینرگس401138054190046

972روش تحقيقاسدی جنتینرگس401138054190046

971روانشناسی مثبت گرااسدی جنتینرگس401138054190046

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیاسدی دانشبهمن400138054190023

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییاسدی دانشبهمن400138054190023

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگرااسدی دانشبهمن400138054190023

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایاسدی دانشبهمن400138054190023

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیاسدی دانشبهمن400138054190023

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهاناسدی دانشبهمن400138054190023

800تفسير موضوعی قرآناسدی دانشبهمن400138054190023

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیاسدی دانشبهمن400138054190023

6690پيانو عمومیاسعدیپارسا400138054190024

1328فرم و آناليزاسعدیپارسا400138054190024

1429آهنگ سازیاسعدیپارسا400138054190024

437فلسفه هنراسعدیپارسا400138054190024

1428کنترپواناسعدیپارسا400138054190024

1459ارکستراسيوناسعدیپارسا400138054190024

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایراناسعدیپارسا400138054190024

6691ساز ایرانیاسعدیپارسا400138054190024

839دانش خانواده و جمعيتاسعدی زاده نيکجهمرتضی400138054170029

322مراسم و تشریفاتاسعدی زاده نيکجهمرتضی400138054170029



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

296اصول سخنوریاسعدی زاده نيکجهمرتضی400138054170029

305جمع آوری و پردازش اطالعاتاسعدی زاده نيکجهمرتضی400138054170029

297اصول و فنون تبليغاتاسعدی زاده نيکجهمرتضی400138054170029

811زبان خارجی عمومیاسعدی زاده نيکجهمرتضی400138054170029

319کاربرد وسایل سمعی و بصریاسعدی زاده نيکجهمرتضی400138054170029

994بهداشت و سالمت نوازندگیاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

1145کاربينیاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

1990اندیشه اسالمیاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

993تئوری موسيقیاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

991(ریتم خوانی)1سلفژاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانواسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

190تربيت بدنیاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

992تاریخ شنيداری موسيقیاسعدی مقدمشروین دخت401138054170041

1186دانش خانواده و جمعيتاسفندیاریاميرصدرا401138054170043

1653ساز ایرانیاسفندیاریاميرصدرا401138054170043

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییاسفندیاریاميرصدرا401138054170043

364مبانی نظری موسيقیاسفندیاریاميرصدرا401138054170043

400مبانی صوت شناسیاسفندیاریاميرصدرا401138054170043

1163تربيت بدنیاسفندیاریاميرصدرا401138054170043

656کاربينیاسفندیاریاميرصدرا401138054170043

470تمبک نوازیاسفندیاریاميرصدرا401138054170043

519طراحی آوازاسکندریمحمد99138054190021

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریاسکندریمحمد99138054190021

416سبک شناسی آوازیاسکندریمحمد99138054190021

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیاسکندریداتيس401138054170045

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی اسکندریداتيس401138054170045

994بهداشت و سالمت نوازندگیاسکندریایليا401138054170047

1145کاربينیاسکندریایليا401138054170047

1142کاربينیاسکندریداتيس401138054170045



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

833انقالب اسالمی ایراناسکندریمحمد99138054190021

522طراحی مرکب خوانیاسکندریمحمد99138054190021

1194(1)ساز اسکندریداتيس401138054170045

785مدیریت مراکز و سازمانهای هنریاسکندریمحمد99138054190021

1990اندیشه اسالمیاسکندریایليا401138054170047

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی اسکندریداتيس401138054170045

1020تئوری موسيقیاسکندریداتيس401138054170045

993تئوری موسيقیاسکندریایليا401138054170047

1021آناتومی حنجرهاسکندریداتيس401138054170045

543(چهارگاه)آواز ایرانی اسکندریمحمد99138054190021

991(ریتم خوانی)1سلفژاسکندریایليا401138054170047

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانواسکندریایليا401138054170047

411(2)تصنيف خوانی اسکندریمحمد99138054190021

1163تربيت بدنیاسکندریایليا401138054170047

184تربيت بدنیاسکندریداتيس401138054170045

376نت نگاری آوازاسکندریمحمد99138054190021

443(ملودی، گام خوانی)تربيت شنوایی اسکندریمحمد99138054190021

992تاریخ شنيداری موسيقیاسکندریایليا401138054170047

55تحليل فيلماسالفیرضا                           99238054190015

111کارگاه جلوه های ویژهاسالفیرضا                           99238054190015

114کارگردانی برنامه تلویزیونیاسالفیرضا                           99238054190015

96انيميشناسالفیرضا                           99238054190015

74کارگردانی فيلم داستانیاسالفیرضا                           99238054190015

117موسيقی فيلماسالفیرضا                           99238054190015

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیاسالم زادهشکوفه400138054190025

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیاسالم زادهشکوفه400138054190025

215کارگاه و سمينار پيشرفتهاسالم زادهشکوفه400138054190025

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیاسالم زادهشکوفه400138054190025

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاسالم زادهشکوفه400138054190025



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

255مکاتباتاسالم زادهشکوفه400138054190025

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریاسالم زادهشکوفه400138054190025

62دیدن و تحليل فيلماسالمبکمحمد400238054190015

32تاریخ نمایش در غرباسالمبکمحمد400238054190015

823انقالب اسالمی ایراناسالمبکمحمد400238054190015

818اصول و فنون مذاکرهاسالمبکمحمد400238054190015

28سبک ها وشيوه های اجرااسالمبکمحمد400238054190015

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریاسالمبکمحمد400238054190015

9دیدن و تحليل نمایشاسالمبکمحمد400238054190015

38 (نواحی ایران)حرکات موزوناسالمبکمحمد400238054190015

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیاسالمبکمحمد400238054190015

839دانش خانواده و جمعيتاسالمیاميرحسين400138054170030

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایراناسالمیاميرحسين400138054170030

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتاسالمیاميرحسين400138054170030

1780آواز ایرانیاسالمیاميرحسين400138054170030

516ساز شناسی ایرانیاسالمیاميرحسين400138054170030

781پيانو عمومیاسالمیاميرحسين400138054170030

434مبانی هارمونیاسالمیاميرحسين400138054170030

398مبانی صوت شناسیاسالمیاميرحسين400138054170030

519طراحی آوازاسالمیپری دخت400138054190026

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیاسالمیپری دخت400138054190026

374تجزیه و تحليل آوازاسالمیپری دخت400138054190026

838دانش خانواده و جمعيتاسالمیمحمدمهدی400138054170031

348همراهی با ارکستراسالمیپری دخت400138054190026

556تاریخ عکاسی ایراناسالمیفاطمه401138054190050

337ارکان بداهه خوانیاسالمیپری دخت400138054190026

834مهارت ها و قوانين کسب و کاراسالمیرضا99238054170007

1667کارورزیاسالمیميترا400138054190027

79تصویربرداری تلویزیونیاسالمیرضا99238054170007



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

75منشی گری صحنهاسالمیرضا99238054170007

83کارگردانی فيلم داستانیاسالمیرضا99238054170007

6431سرایش و تربيت شنواییاسالمیميترا400138054190027

1114کاربينیاسالمیفاطمه401138054190050

2457هارمونیاسالمیميترا400138054190027

103مبانی بازی برای کودکاسالمیمحمدمهدی400138054170031

2702کارورزیاسالمیمحسن99138054170029

78بازیگری تک نفریاسالمیمحمدمهدی400138054170031

203نمایش عروسکیاسالمیمحمدمهدی400138054170031

327مبانی موسيقی ایرانیاسالمیپری دخت400138054190026

11089ورزشاسالمیفاطمه401138054190050

520تئوری موسيقی ایراناسالمیميترا400138054190027

794انقالب اسالمی ایراناسالمیميترا400138054190027

7662ساز ایرانیاسالمیميترا400138054190027

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییاسالمیمحسن99138054170029

1902کارورزیاسالمیرضا99238054170007

44نمایش خيابانیاسالمیمحمدمهدی400138054170031

129فن بياناسالمیمحمدمهدی400138054170031

683اخالق اسالمیاسالمیمحمدمهدی400138054170031

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریاسالمیميترا400138054190027

2390هارمونیاسالمیمحسن99138054170029

1500آواز گروهیاسالمیمحسن99138054170029

105تاریخ سينمااسالمیمحمدمهدی400138054170031

1723اندیشه اسالمیاسالمیمحسن99138054170029

578زیبایی شناسیاسالمیفاطمه401138054190050

808زبان خارجی عمومیاسالمیرضا99238054170007

1340هارمونیاسالمیمحسن99138054170029

571حقوق عکاسان و قراردادهااسالمیفاطمه401138054190050

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگاسالمیفاطمه401138054190050



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2420دشيفراژاسالمیميترا400138054190027

2438ارکستر ایرانیاسالمیميترا400138054190027

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاناسالمیفاطمه401138054190050

544(سه گاه)آواز ایرانی اسالمیپری دخت400138054190026

18صدا گذاری فيلم مستنداسالمیرضا99238054170007

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیاسالمیمحمدمهدی400138054170031

346آشنایی با تصانيف قدیم ایراناسالمیميترا400138054190027

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییاسالمیمحسن99138054170029

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیاسالمیپری دخت400138054190026

408تصنيف سازی اسالمیپری دخت400138054190026

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستنداسالمیرضا99238054170007

636مدیریت رنگ در عکاسیاسالمیفاطمه401138054190050

148کارگاه بداهه سازیاسالمی گيالنیعليرضا99238054170008

1بازی برای دوربيناسالمی گيالنیعليرضا99238054170008

89نمایش رادیوییاسالمی گيالنیعليرضا99238054170008

72مبانی کارگردانیاسالمی گيالنیعليرضا99238054170008

151تنفس و صدا سازیاسالمی گيالنیعليرضا99238054170008

200فارسیاسالمی گيالنیعليرضا99238054170008

42مبانی بازیگریاسالمی گيالنیعليرضا99238054170008

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاسالنروشنک99138054190023

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیواسالنروشنک99138054190023

786تفسير موضوعی قرآناسالنروشنک99138054190023

2624کارورزیاسماعيل زادهمحمدرضا98138054190028

6688پيانو عمومیاسماعيل زادهمهرپویا400138054190028

2352کنترپواناسماعيل زادهمهرپویا400138054190028

7433سرایش و تربيت شنواییاسماعيل زادهمهرپویا400138054190028

562تاریکخانه دیجيتالاسماعيل زادهمحمدرضا98138054190028

1429آهنگ سازیاسماعيل زادهمهرپویا400138054190028

626مایکروگرافی و کپی برداریاسماعيل زادهمحمدرضا98138054190028



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

521فرم موسيقی ایرانیاسماعيل زادهمهرپویا400138054190028

818اصول و فنون مذاکرهاسماعيل زادهمحمدرضا98138054190028

2329فرم و آناليزاسماعيل زادهمهرپویا400138054190028

792تفسير موضوعی قرآناسماعيل زادهمهرپویا400138054190028

800تفسير موضوعی قرآناسماعيل زادهمحمدرضا98138054190028

5698ساز ایرانیاسماعيل زادهمهرپویا400138054190028

2466ارکستراسيوناسماعيل زادهمهرپویا400138054190028

635مجموعه سازی در عکاسیاسماعيل زادهمحمدرضا98138054190028

6689ساز ایرانیاسماعيل زادهمهرپویا400138054190028

840دانش خانواده و جمعيتاسماعيلینگين99238054170009

79تصویربرداری تلویزیونیاسماعيلینگين99238054170009

83کارگردانی فيلم داستانیاسماعيلینگين99238054170009

361سرایش و ترتيب شنواییاسماعيلیکوروش401138054190051

1111کاربينیاسماعيلیکوروش401138054190051

479هماهنگی عمومیاسماعيلیکوروش401138054190051

92کارگردانی در استودیواسماعيلینگين99238054170009

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایراناسماعيلیبهار400238041170008

97انيميشناسماعيلینگين99238054170009

93کارگردانی کليپاسماعيلینگين99238054170009

582صفحه آراییاسماعيلیبهار400238041170008

592عکاسیاسماعيلیبهار400238041170008

683اخالق اسالمیاسماعيلیبهار400238041170008

637نرم افزار ترسيمیاسماعيلیبهار400238041170008

517تئوری موسيقیاسماعيلیکوروش401138054190051

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیاسماعيلیبهار400238041170008

165زبان خارجی عمومیاسماعيلیبهار400238041170008

587طراحی فيگوراسماعيلیبهار400238041170008

5697ساز ایرانیاسماعيلیکوروش401138054190051

476سازشناسی ایرانیاسماعيلیکوروش401138054190051



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5696پيانو عمومیاسماعيلیکوروش401138054190051

574خوشنویسی و طراحی حروفاسماعيلیبهار400238041170008

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایراناسماعيلیکوروش401138054190051

18صدا گذاری فيلم مستنداسماعيلینگين99238054170009

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستنداسماعيلینگين99238054170009

57411خوشنویسی و طراحی حروفاسماعيلی فخرنگين98138054190031

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشوراسماعيلی فخرنگين98138054190031

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیاسمعيل لوآرمان400138054190029

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییاسمعيل لوآرمان400138054190029

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگرااسمعيل لوآرمان400138054190029

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایاسمعيل لوآرمان400138054190029

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیاسمعيل لوآرمان400138054190029

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریاسمعيل لوآرمان400138054190029

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهاناسمعيل لوآرمان400138054190029

828تفسير موضوعی قرآناسمعيل لوآرمان400138054190029

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیاسمعيل لوآرمان400138054190029

126تاریخ هنر ایران و جهاناسمعيلیمریم401138054170051

62دیدن و تحليل فيلماسمعيلیرقيه400238054190018

32تاریخ نمایش در غرباسمعيلیرقيه400238054190018

314شبکه های اجتماعیاسمعيلیهادی400238054190017

822انقالب اسالمی ایراناسمعيلیرقيه400238054190018

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاسمعيلیهادی400238054190017

310زبان تخصصیاسمعيلیهادی400238054190017

301برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومیاسمعيلیهادی400238054190017

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههااسمعيلیهادی400238054190017

57روانشناسی شخصيتاسمعيلیمریم401138054170051

315شيوه های اقناع و تبليغاسمعيلیهادی400238054190017

311سواد رسانه ایاسمعيلیهادی400238054190017

1171اندیشه اسالمیاسمعيلیمریم401138054170051



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

28سبک ها وشيوه های اجرااسمعيلیرقيه400238054190018

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریاسمعيلیرقيه400238054190018

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیاسمعيلیهادی400238054190017

42مبانی بازیگریاسمعيلیمریم401138054170051

186تربيت بدنیاسمعيلیمریم401138054170051

20بدن و حرکتاسمعيلیمریم401138054170051

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریاسمعيلیهادی400238054190017

9دیدن و تحليل نمایشاسمعيلیرقيه400238054190018

155خاستگاه آیين و دراماسمعيلیمریم401138054170051

191کاربينیاسمعيلیمریم401138054170051

38 (نواحی ایران)حرکات موزوناسمعيلیرقيه400238054190018

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیاسمعيلیرقيه400238054190018

480ارکستراسيوناسمعيلی جبه دارمحمد400138054190030

467شناخت و تحليل موسيقی معاصراسمعيلی جبه دارمحمد400138054190030

330هارمونی پراکتيک اسمعيلی جبه دارمحمد400138054190030

3363فرم موسيقی جهاناسمعيلی جبه دارمحمد400138054190030

5485سرایش و تربيت شنواییاسمعيلی جبه دارمحمد400138054190030

894تاریخ تحليلی صدر اسالماسمعيلی جبه دارمحمد400138054190030

6913ساز کالسيکاسمعيلی جبه دارمحمد400138054190030

3911ارکستر کالسيکاسمعيلی جبه دارمحمد400138054190030

1019بهداشت و سالمت نوازندگیاسمیبهاره401138054170052

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریاسمیحسام98138054190033

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییاسمیحسام98138054190033

1012کاربينیاسمیبهاره401138054170052

142تحليل نمایشنامه های واقعگرااسمیحسام98138054190033

1996اندیشه اسالمیاسمیبهاره401138054170052

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیاسمیحسام98138054190033

997تئوری موسيقیاسمیبهاره401138054170052

995(ریتم خوانی)1سلفژاسمیبهاره401138054170052



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانواسمیبهاره401138054170052

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیاسمیحسام98138054190033

1200تربيت بدنیاسمیبهاره401138054170052

23اصول آموزش بازیگریاسمیحسام98138054190033

38 (نواحی ایران)حرکات موزوناسمیحسام98138054190033

998تاریخ شنيداری موسيقیاسمیبهاره401138054170052

51196پيانو عمومیاشتری توندشتینيلوفر401138054190053

1920ارکستر کالسيکاشتری توندشتینيلوفر401138054190053

34781هارمونیاشتری توندشتینيلوفر401138054190053

381تاریخ هنراشتری توندشتینيلوفر401138054190053

1204کاربينیاشتری توندشتینيلوفر401138054190053

54841سرایش و تربيت شنواییاشتری توندشتینيلوفر401138054190053

2402آواز گروهیاشتری توندشتینيلوفر401138054190053

5917ساز کالسيکاشتری توندشتینيلوفر401138054190053

148کارگاه بداهه سازیاشتری فردحانيه98138054170598

2172کارورزیاشتری فردحانيه98138054170598

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتاشتری فردحانيه98138054170598

72مبانی کارگردانیاشتری فردحانيه98138054170598

199فارسیاشتری فردحانيه98138054170598

51196پيانو عمومیاشتياقیاميرحسين401138054190054

11195ارکستر کالسيکاشتياقیاميرحسين401138054190054

3426هارمونیاشتياقیاميرحسين401138054190054

531تاریخ هنراشتياقیاميرحسين401138054190054

1123کاربينیاشتياقیاميرحسين401138054190054

11155ورزشاشتياقیاميرحسين401138054190054

5484سرایش و تربيت شنواییاشتياقیاميرحسين401138054190054

2496آواز گروهیاشتياقیاميرحسين401138054190054

5917ساز کالسيکاشتياقیاميرحسين401138054190054

4699پيانو عمومیاشدریمهدیس99238054170010



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2702کارورزیاشدریمهدیس99238054170010

4706ساز کالسيکاشدریمهدیس99238054170010

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییاشدریمهدیس99238054170010

897خالقيت در هنراشدریمهدیس99238054170010

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتاشدریمهدیس99238054170010

2390هارمونیاشدریمهدیس99238054170010

1500آواز گروهیاشدریمهدیس99238054170010

1413همنوازیاشدریمهدیس99238054170010

471مبانی موسيقی ایراناشدریمهدیس99238054170010

985روانشناسی اجتماعیاشرفمرضيه401138054190055

984روانشناسی عمومیاشرفمرضيه401138054190055

1104کاربينیاشرفمرضيه401138054190055

983رفتار سازمانیاشرفمرضيه401138054190055

988روانشناسی تربيتیاشرفمرضيه401138054190055

987های کوچينگنظریهاشرفمرضيه401138054190055

980نظریه های نوین یادگيریاشرفمرضيه401138054190055

986اخالق حرفه ای در کوچينگاشرفمرضيه401138054190055

982روش تحقيقاشرفمرضيه401138054190055

981روانشناسی مثبت گرااشرفمرضيه401138054190055

6354سرایش و تربيت شنواییاشرف زادهشاهين400238054190020

1423ارکستر ایرانیاشرف زادهشاهين400238054190020

2457هارمونیاشرف زادهشاهين400238054190020

6673ساز ایرانیاشرف زادهشاهين400238054190020

812(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاشرف زادهشاهين400238054190020

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیاشرف زادهشاهين400238054190020

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایراناشرف زادهشاهين400238054190020

1342دشيفراژاشرف زادهشاهين400238054190020

796دانش خانواده و جمعيتاشکوریفاطمه98138054170301

103مبانی بازی برای کودکاشکوریفاطمه98138054170301



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1بازی برای دوربيناشکوریفاطمه98138054170301

2173کارورزیاشکوریفاطمه98138054170301

10شناخت عوامل نمایشاشکوریفاطمه98138054170301

809زبان خارجی عمومیاشکوریفاطمه98138054170301

153شيوه اجرایی نمایش ایرانیاشکوریفاطمه98138054170301

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیاصغرزاده قوچانی                         تبسم                          99238054190016

8659ساز ایرانیاصغرزاده قوچانی                         تبسم                          99238054190016

2660کارورزیاصغرزاده قوچانی                         تبسم                          99238054190016

3439ارکستر ایرانیاصغرزاده قوچانی                         تبسم                          99238054190016

391فرم موسيقی جهاناصغرزاده قوچانی                         تبسم                          99238054190016

812(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاصغرزاده قوچانی                         تبسم                          99238054190016

1667کارورزیاصغرنياروشنمهرنوش400138054190031

2495فرم موسيقی ایراناصغرنياروشنمهرنوش400138054190031

6431سرایش و تربيت شنواییاصغرنياروشنمهرنوش400138054190031

1423ارکستر ایرانیاصغرنياروشنمهرنوش400138054190031

2489هارمونیاصغرنياروشنمهرنوش400138054190031

7663ساز ایرانیاصغرنياروشنمهرنوش400138054190031

801مدیریت کسب و کار و بهره وریاصغرنياروشنمهرنوش400138054190031

2420دشيفراژاصغرنياروشنمهرنوش400138054190031

975روانشناسی اجتماعیاصغریریحانه401138054190058

724دانش خانواده و جمعيتاصغریعليرضا97138054170028

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهاناصغریامير401138054170054

524شعر و موسيقیاصغریعليرضا97138054170028

771کاربرد رایانه در موسيقیاصغریامير401138054170054

974روانشناسی عمومیاصغریریحانه401138054190058

1101کاربينیاصغریریحانه401138054190058

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییاصغریعليرضا97138054170028

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییاصغریامير401138054170054

973رفتار سازمانیاصغریریحانه401138054190058



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1776ساز کالسيکاصغریامير401138054170054

978روانشناسی تربيتیاصغریریحانه401138054190058

781پيانو عمومیاصغریعليرضا97138054170028

977های کوچينگنظریهاصغریریحانه401138054190058

772فيزیک صوتاصغریامير401138054170054

770شناخت موسيقیاصغریامير401138054170054

970نظریه های نوین یادگيریاصغریریحانه401138054190058

1164تربيت بدنیاصغریامير401138054170054

976اخالق حرفه ای در کوچينگاصغریریحانه401138054190058

972روش تحقيقاصغریریحانه401138054190058

1135کاربينیاصغریامير401138054170054

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییاصغریعليرضا97138054170028

1775پيانو عمومیاصغریامير401138054170054

971روانشناسی مثبت گرااصغریریحانه401138054190058

839دانش خانواده و جمعيتاصفهانيان سمنانیایمان99238054170011

3647ساز ایرانیاصفهانيان سمنانیایمان99238054170011

899خالقيت در هنراصفهانيان سمنانیایمان99238054170011

892اخالق اسالمیاصفهانيان سمنانیایمان99238054170011

516ساز شناسی ایرانیاصفهانيان سمنانیایمان99238054170011

1518فرم موسيقی ایراناصفهانيان سمنانیایمان99238054170011

364مبانی نظری موسيقیاصفهانيان سمنانیایمان99238054170011

200فارسیاصفهانيان سمنانیایمان99238054170011

669کاربينیاصفهانيان سمنانیایمان99238054170011

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیاصالحیمائده401138054170055

1008بهداشت و سالمت نوازندگیاصالحیمائده401138054170055

1051کاربينیاصالحیمائده401138054170055

1030(اکول)1پيانو عمومی اصالحیمائده401138054170055

11007اندیشه اسالمیاصالحیمائده401138054170055

1009تئوری موسيقیاصالحیمائده401138054170055



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1005فارسیاصالحیمائده401138054170055

1006(ریتم خوانی)1سلفژاصالحیمائده401138054170055

1167تربيت بدنیاصالحیمائده401138054170055

361سرایش و ترتيب شنواییاصالنیفرنوش401138054190060

693کاربينیاصالنیفرنوش401138054190060

479هماهنگی عمومیاصالنیفرنوش401138054190060

11089ورزشاصالنیفرنوش401138054190060

517تئوری موسيقیاصالنیفرنوش401138054190060

5697ساز ایرانیاصالنیفرنوش401138054190060

476سازشناسی ایرانیاصالنیفرنوش401138054190060

5696پيانو عمومیاصالنیفرنوش401138054190060

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایراناصالنیفرنوش401138054190060

326هنر و رسانهاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

295ارتباطات سياسیاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

539کاربينیاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

303تحوالت اجتماعی ایران معاصراصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

11149ورزشاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

324نظریه های ارتباط جمعیاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

317فناوری نوین ارتباطیاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

312سواد هنریاصالنی اشتهاردیصدیقه401138054190061

557تاریخ عکاسی ایراناطيابیعلی401138054190062

1113کاربينیاطيابیعلی401138054190062

11152ورزشاطيابیعلی401138054190062

579زیبایی شناسیاطيابیعلی401138054190062

572حقوق عکاسان و قراردادهااطيابیعلی401138054190062

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگاطيابیعلی401138054190062

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاناطيابیعلی401138054190062

736مدیریت رنگ در عکاسیاطيابیعلی401138054190062

797دانش خانواده و جمعيتاعرابیغزل400138054170038



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3714پيانوی عمومیاعرابیغزل400138054170038

461فرم در موسيقی جهانیاعرابیغزل400138054170038

3715ساز کالسيکاعرابیغزل400138054170038

355ساز شناسی موسيقی جهانیاعرابیغزل400138054170038

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتاعرابیغزل400138054170038

719اخالق اسالمیاعرابیغزل400138054170038

1340هارمونیاعرابیغزل400138054170038

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییاعرابیغزل400138054170038

2651ساز ایرانیاعظمیبردیا400138054170039

1653ساز ایرانیاعظمیبردیا400138054170039

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییاعظمیبردیا400138054170039

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایراناعظمیبردیا400138054170039

897خالقيت در هنراعظمیبردیا400138054170039

513مبانی هارمونیاعظمیبردیا400138054170039

183تربيت بدنیاعظمیبردیا400138054170039

419تمبک نوازیاعظمیبردیا400138054170039

141مبانی تدویناعالئیعليرضا401138054170058

123مبانی تصویربرداریاعالئیعليرضا401138054170058

54مبانی فيلم نامه نویسیاعالئیعليرضا401138054170058

106تاریخ سينمای ایران و جهاناعالئیعليرضا401138054170058

5شناخت عوامل توليداعالئیعليرضا401138054170058

4مبانی برنامه ریزی و توليداعالئیعليرضا401138054170058

184تربيت بدنیاعالئیعليرضا401138054170058

177کاربينیاعالئیعليرضا401138054170058

375شعر و موسيقیافتخاریسيدپوریا99238054170012

524شعر و موسيقیافتخاریصادق99238054170013

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیافتخاریتبسم401138054170062

515فرم در موسيقی ایرانیافتخاریصادق99238054170013

515فرم در موسيقی ایرانیافتخاریسيدپوریا99238054170012



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

10081بهداشت و سالمت نوازندگیافتخاریتبسم401138054170062

1140کاربينیافتخاریتبسم401138054170062

1032(اکول)1پيانو عمومی افتخاریتبسم401138054170062

728اخالق اسالمیافتخاریسيدپوریا99238054170012

418ساز ایرانیافتخاریصادق99238054170013

418ساز ایرانیافتخاریسيدپوریا99238054170012

1780آواز ایرانیافتخاریصادق99238054170013

11014اندیشه اسالمیافتخاریتبسم401138054170062

1013تئوری موسيقیافتخاریتبسم401138054170062

809زبان خارجی عمومیافتخاریصادق99238054170013

810زبان خارجی عمومیافتخاریسيدپوریا99238054170012

200فارسیافتخاریسيدپوریا99238054170012

1011فارسیافتخاریتبسم401138054170062

1010(ریتم خوانی)1سلفژافتخاریتبسم401138054170062

1168تربيت بدنیافتخاریتبسم401138054170062

417صداسازیافتخاریصادق99238054170013

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیافتخاریصادق99238054170013

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیافتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی افتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

1143کاربينیافتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

1192(1)ساز افتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی افتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

1020تئوری موسيقیافتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

1021آناتومی حنجرهافتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

187تربيت بدنیافتخاری لشکریانیمعصومه401138054170063

6کارگاه صدابرداری در سينماافتخاری یکتاحسين400138054190034

15کارگاه تدوینافتخاری یکتاحسين400138054190034

927کارگاه جلوه های ویژهافتخاری یکتاحسين400138054190034

120کارگردانی فيلم مستندافتخاری یکتاحسين400138054190034



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیافتخاری یکتاحسين400138054190034

1331شيوه های رهبری بازیگرافتخاری یکتاحسين400138054190034

81فيلم برداریافتخاری یکتاحسين400138054190034

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژافتخاری یکتاحسين400138054190034

103مبانی بازی برای کودکافراوندیعلی99138054170037

1بازی برای دوربينافراوندیعلی99138054170037

77بازیگری تک نفریافراوندیعلی99138054170037

89نمایش رادیوییافراوندیعلی99138054170037

44نمایش خيابانیافراوندیعلی99138054170037

661تاریخ سينماافراوندیعلی99138054170037

199فارسیافراوندیعلی99138054170037

153شيوه اجرایی نمایش ایرانیافراوندیعلی99138054170037

1686کارورزیافرندنژادافرا400138054190035

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرافرندنژادافرا400138054190035

330هارمونی پراکتيک افرندنژادافرا400138054190035

3363فرم موسيقی جهانافرندنژادافرا400138054190035

6431سرایش و تربيت شنواییافرندنژادافرا400138054190035

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریافرندنژادافرا400138054190035

824انقالب اسالمی ایرانافرندنژادافرا400138054190035

383کنترپوانافرندنژادافرا400138054190035

2915ارکستر کالسيکافرندنژادافرا400138054190035

6914ساز کالسيکافرندنژادافرا400138054190035

599عکاسی معماریافروزمائده400238054190021

611کارگاه عکاسی با فالشافروزمائده400238054190021

640نقد عکسافروزمائده400238054190021

822انقالب اسالمی ایرانافروزمائده400238054190021

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسافروزمائده400238054190021

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریافروزمائده400238054190021

567جامعه شناسی هنرافروزمائده400238054190021



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

635مجموعه سازی در عکاسیافروزمائده400238054190021

2176کارورزیافزانيلوفر99138054190029

823انقالب اسالمی ایرانافزانيلوفر99138054190029

321مدیریت راهبردی سازمانافشاراميرحسين400138054190036

318قوانين و مقررات در روابط عمومیافشاراميرحسين400138054190036

302پوشش خبریافشاراميرحسين400138054190036

309روزنامه نگاری نوینافشاراميرحسين400138054190036

294ارتباطات بين المللافشاراميرحسين400138054190036

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیافشاراميرحسين400138054190036

323مقاله و گزارش نویسیافشاراميرحسين400138054190036

299اقتصاد رسانهافشاراميرحسين400138054190036

31تکنيک بازیگری متداکتينگافشاررضائی                              ایمان                         99238054190017

1197کارورزیافشاررضائی                              ایمان                         99238054190017

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانافشاررضائی                              ایمان                         99238054190017

142تحليل نمایشنامه های واقعگراافشاررضائی                              ایمان                         99238054190017

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگراافشاررضائی                              ایمان                         99238054190017

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیافشاررضائی                              ایمان                         99238054190017

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیافشارطهرانیعلی401138054170064

1008بهداشت و سالمت نوازندگیافشارطهرانیعلی401138054170064

1050کاربينیافشارطهرانیعلی401138054170064

1030(اکول)1پيانو عمومی افشارطهرانیعلی401138054170064

11007اندیشه اسالمیافشارطهرانیعلی401138054170064

1009تئوری موسيقیافشارطهرانیعلی401138054170064

1005فارسیافشارطهرانیعلی401138054170064

1006(ریتم خوانی)1سلفژافشارطهرانیعلی401138054170064

1164تربيت بدنیافشارطهرانیعلی401138054170064

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیافشاری                                  روح اله                       99238054190018

8659ساز ایرانیافشاری                                  روح اله                       99238054190018

486کنتراپونافشاری                                  روح اله                       99238054190018



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3439ارکستر ایرانیافشاری                                  روح اله                       99238054190018

391فرم موسيقی جهانافشاری                                  روح اله                       99238054190018

800تفسير موضوعی قرآنافشاری                                  روح اله                       99238054190018

797دانش خانواده و جمعيتافشاری بخش                              سارا                          99238054190019

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیافشاری بخش                              سارا                          99238054190019

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیافشاری بخش                              سارا                          99238054190019

2217کارورزیافشاری بخش                              سارا                          99238054190019

215کارگاه و سمينار پيشرفتهافشاری بخش                              سارا                          99238054190019

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیافشاری بخش                              سارا                          99238054190019

255مکاتباتافشاری بخش                              سارا                          99238054190019

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریافشاری بخش                              سارا                          99238054190019

51196پيانو عمومیافشاریمجتبی401138054190064

11195ارکستر کالسيکافشاریمجتبی401138054190064

3426هارمونیافشاریمجتبی401138054190064

531تاریخ هنرافشاریمجتبی401138054190064

45تربيت حسافشاریفاطمه98238054170019

1123کاربينیافشاریمجتبی401138054190064

103مبانی بازی برای کودکافشاریفاطمه98238054170019

1بازی برای دوربينافشاریفاطمه98238054170019

78بازیگری تک نفریافشاریفاطمه98238054170019

140مبانی تدوینافشاریپارسا400238054170023

203نمایش عروسکیافشاریفاطمه98238054170019

125مبانی تصویربرداریافشاریپارسا400238054170023

11155ورزشافشاریمجتبی401138054190064

5484سرایش و تربيت شنواییافشاریمجتبی401138054190064

53مبانی فيلم نامه نویسیافشاریپارسا400238054170023

2496آواز گروهیافشاریمجتبی401138054190064

728اخالق اسالمیافشاریفاطمه98238054170019

72مبانی کارگردانیافشاریفاطمه98238054170019



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

39تاریخ سينمای ایران و جهانافشاریپارسا400238054170023

5917ساز کالسيکافشاریمجتبی401138054190064

5شناخت عوامل توليدافشاریپارسا400238054170023

4مبانی برنامه ریزی و توليدافشاریپارسا400238054170023

183تربيت بدنیافشاریپارسا400238054170023

170کاربينیافشاریپارسا400238054170023

710دانش خانواده و جمعيتافشاری بخشنازنين400238054170024

2730پيانو عمومیافشاری بخشنازنين400238054170024

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییافشاری بخشنازنين400238054170024

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانافشاری بخشنازنين400238054170024

2729ساز کالسيکافشاری بخشنازنين400238054170024

727فارسیافشاری بخشنازنين400238054170024

703اخالق حرفه ای افشاری بخشنازنين400238054170024

710دانش خانواده و جمعيتافضلیرها400138054170040

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیافضلیسایه400138054190038

3716پيانوی عمومیافضلیرها400138054170040

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییافضلیسایه400138054190038

1060مبانی تدوینافضلیعلی401138054170065

460فرم در موسيقی جهانیافضلیرها400138054170040

3717ساز کالسيکافضلیرها400138054170040

359ساز شناسی موسيقی جهانیافضلیرها400138054170040

1061مبانی فيلم نامه نویسیافضلیعلی401138054170065

97انيميشنافضلیعلی401138054170065

896خالقيت در هنرافضلیرها400138054170040

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتافضلیرها400138054170040

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایافضلیسایه400138054190038

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیافضلیسایه400138054190038

719اخالق اسالمیافضلیعلی401138054170065

719اخالق اسالمیافضلیرها400138054170040



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریافضلیسایه400138054190038

1059تاریخ سينمای ایران و جهانافضلیعلی401138054170065

826تاریخ تحليلی صدر اسالمافضلیسایه400138054190038

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانافضلیسایه400138054190038

1058شناخت عوامل توليدافضلیعلی401138054170065

1435هارمونیافضلیرها400138054170040

1057مبانی برنامه ریزی و توليدافضلیعلی401138054170065

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیافضلیسایه400138054190038

1068کاربينیافضلیعلی401138054170065

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییافضلیرها400138054170040

985روانشناسی اجتماعیافکاری احمدآبادیسليمه401138054190065

984روانشناسی عمومیافکاری احمدآبادیسليمه401138054190065

1104کاربينیافکاری احمدآبادیسليمه401138054190065

983رفتار سازمانیافکاری احمدآبادیسليمه401138054190065

988روانشناسی تربيتیافکاری احمدآبادیسليمه401138054190065

987های کوچينگنظریهافکاری احمدآبادیسليمه401138054190065

980نظریه های نوین یادگيریافکاری احمدآبادیسليمه401138054190065

986اخالق حرفه ای در کوچينگافکاری احمدآبادیسليمه401138054190065

982روش تحقيقافکاری احمدآبادیسليمه401138054190065

981روانشناسی مثبت گراافکاری احمدآبادیسليمه401138054190065

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریاقاعلی گلامين99138054190033

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیاقاعلی گلامين99138054190033

791انقالب اسالمی ایراناقاعلی گلامين99138054190033

5527سرایش و تربيت شنواییاقاعلی گلامين99138054190033

486کنتراپوناقاعلی گلامين99138054190033

7663ساز ایرانیاقاعلی گلامين99138054190033

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایراناقاعلی گلامين99138054190033

2427کنترپواناکبری                                   عرفان                         99238054190020

502آشنایی با رهبری ارکستراکبری                                   عرفان                         99238054190020



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

7685ساز ایرانیاکبری                                   عرفان                         99238054190020

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاکبری                                   عرفان                         99238054190020

1429آهنگ سازیاکبری                                   عرفان                         99238054190020

494فرم موسيقی ایرانیاکبری                                   عرفان                         99238054190020

2329فرم و آناليزاکبری                                   عرفان                         99238054190020

7684پيانو عمومیاکبری                                   عرفان                         99238054190020

2466ارکستراسيوناکبری                                   عرفان                         99238054190020

4482هماهنگی عمومیاکبری                                   عرفان                         99238054190020

3647ساز ایرانیاکبری زاده مشکانیمژده400138054170044

898خالقيت در هنراکبری زاده مشکانیمژده400138054170044

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهاناکبری زاده مشکانیمژده400138054170044

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییاکبری زاده مشکانیمژده400138054170044

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیاکبری زاده مشکانیمژده400138054170044

208آزمایشگاه پيش متوسطهاکبری ینگجهپریسا400138054170045

233(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریاکبری ینگجهپریسا400138054170045

831کارآفرینیاکبری ینگجهپریسا400138054170045

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهاکبری ینگجهپریسا400138054170045

245(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریاکبری ینگجهپریسا400138054170045

244(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریاکبری ینگجهپریسا400138054170045

256اصول نگارشاکبری ینگجهپریسا400138054170045

232(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریاکبری ینگجهپریسا400138054170045

226مکالمه موضوعیاکبری ینگجهپریسا400138054170045

204کاربرد اصطالحات در ترجمهاکبری ینگجهپریسا400138054170045

839دانش خانواده و جمعيتاکبر آبادیعرشيا400238054170028

139تاریخ سينمای مستندایراناکبر آبادیعرشيا400238054170028

79تصویربرداری تلویزیونیاکبر آبادیعرشيا400238054170028

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیاکبر آبادیعرشيا400238054170028

899خالقيت در هنراکبر آبادیعرشيا400238054170028

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتاکبر آبادیعرشيا400238054170028



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

712اخالق اسالمیاکبر آبادیعرشيا400238054170028

5شناخت عوامل توليداکبر آبادیعرشيا400238054170028

808زبان خارجی عمومیاکبر آبادیعرشيا400238054170028

6431سرایش و تربيت شنواییاکبرپورمهرآبادینوشين400238054190022

2493فرم موسيقی جهاناکبرپورمهرآبادینوشين400238054190022

430کنترپواناکبرپورمهرآبادینوشين400238054190022

382فلسفه هنراکبرپورمهرآبادینوشين400238054190022

894تاریخ تحليلی صدر اسالماکبرپورمهرآبادینوشين400238054190022

415بداهه نوازیاکبرپورمهرآبادینوشين400238054190022

801مدیریت کسب و کار و بهره وریاکبرپورمهرآبادینوشين400238054190022

2932ارکستر کالسيکاکبرپورمهرآبادینوشين400238054190022

6916پيانو عمومیاکبرپورمهرآبادینوشين400238054190022

6913ساز کالسيکاکبرپورمهرآبادینوشين400238054190022

63811نرم افزار تصویرسازیاکبرزادهحانيه99238054170014

6381نرم افزار تصویریاکبرزادهحانيه99238054170014

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهاناکبرزاده تقویالهه401138054170072

771کاربرد رایانه در موسيقیاکبرزاده تقویالهه401138054170072

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییاکبرزاده تقویالهه401138054170072

1776ساز کالسيکاکبرزاده تقویالهه401138054170072

772فيزیک صوتاکبرزاده تقویالهه401138054170072

770شناخت موسيقیاکبرزاده تقویالهه401138054170072

1166تربيت بدنیاکبرزاده تقویالهه401138054170072

1135کاربينیاکبرزاده تقویالهه401138054170072

1775پيانو عمومیاکبرزاده تقویالهه401138054170072

709دانش خانواده و جمعيتاکبریعباس99238054170016

4699پيانو عمومیاکبریعباس99238054170016

424همنوازیاکبریالهه99138054170043

2488کارورزیاکبریالهه99138054170043

384فرم در موسيقی جهانیاکبریعباس99238054170016



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

681کاربينیاکبریبهار401138054170074

3717ساز کالسيکاکبریعباس99238054170016

680مشتری مداریاکبریبهار401138054170074

359ساز شناسی موسيقی جهانیاکبریعباس99238054170016

677اصول حسابداریاکبریبهار401138054170074

678اصول علم اقتصاداکبریبهار401138054170074

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییاکبریالهه99138054170043

3647ساز ایرانیاکبریالهه99138054170043

896خالقيت در هنراکبریعباس99238054170016

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتاکبریعباس99238054170016

712اخالق اسالمیاکبریالهه99138054170043

679کسب و کار از دیدگاه اسالماکبریبهار401138054170074

645پيانو عمومیاکبریالهه99138054170043

676آماراکبریبهار401138054170074

1339هارمونیاکبریعباس99238054170016

4644ساز ایرانیاکبریالهه99138054170043

675مبانی سازمان و مدیریتاکبریبهار401138054170074

471مبانی موسيقی ایراناکبریعباس99238054170016

412اجرای صحنه ایاکبریالهه99138054170043

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییاکبریالهه99138054170043

1186دانش خانواده و جمعيتاکبری توران پشتیعليرضا401138054170075

1653ساز ایرانیاکبری توران پشتیعليرضا401138054170075

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییاکبری توران پشتیعليرضا401138054170075

364مبانی نظری موسيقیاکبری توران پشتیعليرضا401138054170075

400مبانی صوت شناسیاکبری توران پشتیعليرضا401138054170075

1163تربيت بدنیاکبری توران پشتیعليرضا401138054170075

656کاربينیاکبری توران پشتیعليرضا401138054170075

470تمبک نوازیاکبری توران پشتیعليرضا401138054170075

146سلفژاکبری سرکشفاطمه401138054190071



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

169کاربينیاکبری سرکشفاطمه401138054190071

1989ورزشاکبری سرکشفاطمه401138054190071

110شناخت سينمااکبری سرکشفاطمه401138054190071

68جامعه شناسیاکبری سرکشفاطمه401138054190071

12فرهنگ عامهاکبری سرکشفاطمه401138054190071

27تاریخ نمایش در شرقاکبری سرکشفاطمه401138054190071

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوناکبری سرکشفاطمه401138054190071

2621کارورزیاکبری شاهرودیمينو99238054190021

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکاکبری شاهرودیمينو99238054190021

548اطالع رسانی تصویریاکبری شاهرودیمينو99238054190021

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیاکبری شاهرودیمينو99238054190021

616کارگاه عکاسی مفهومیاکبری شاهرودیمينو99238054190021

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشوراکبری شاهرودیمينو99238054190021

800تفسير موضوعی قرآناکبری شاهرودیمينو99238054190021

1947کارورزیاکبری علویجهفاطمه400138054190040

2352کنترپواناکبری علویجهفاطمه400138054190040

7433سرایش و تربيت شنواییاکبری علویجهفاطمه400138054190040

7685ساز ایرانیاکبری علویجهفاطمه400138054190040

1429آهنگ سازیاکبری علویجهفاطمه400138054190040

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریاکبری علویجهفاطمه400138054190040

521فرم موسيقی ایرانیاکبری علویجهفاطمه400138054190040

2341فرم و آناليزاکبری علویجهفاطمه400138054190040

792تفسير موضوعی قرآناکبری علویجهفاطمه400138054190040

7684پيانو عمومیاکبری علویجهفاطمه400138054190040

2386ارکستراسيوناکبری علویجهفاطمه400138054190040

1947کارورزیاکبری مستان آبادطاهره400138054190041

6354سرایش و تربيت شنواییاکبری مستان آبادطاهره400138054190041

6690پيانو عمومیاکبری مستان آبادطاهره400138054190041

791انقالب اسالمی ایراناکبری مستان آبادطاهره400138054190041



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1509آهنگ سازیاکبری مستان آبادطاهره400138054190041

2329فرم و آناليزاکبری مستان آبادطاهره400138054190041

807مدیریت کسب و کار و بهره وریاکبری مستان آبادطاهره400138054190041

2466ارکستراسيوناکبری مستان آبادطاهره400138054190041

4492هماهنگی عمومیاکبری مستان آبادطاهره400138054190041

6691ساز ایرانیاکبری مستان آبادطاهره400138054190041

326هنر و رسانهاکبری نسبمهرداد401138054190073

295ارتباطات سياسیاکبری نسبمهرداد401138054190073

539کاربينیاکبری نسبمهرداد401138054190073

303تحوالت اجتماعی ایران معاصراکبری نسبمهرداد401138054190073

11152ورزشاکبری نسبمهرداد401138054190073

324نظریه های ارتباط جمعیاکبری نسبمهرداد401138054190073

317فناوری نوین ارتباطیاکبری نسبمهرداد401138054190073

312سواد هنریاکبری نسبمهرداد401138054190073

2730پيانو عمومیاکوانکورش98238054170022

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییاکوانکورش98238054170022

2729ساز کالسيکاکوانکورش98238054170022

1500آواز گروهیاکوانکورش98238054170022

1413همنوازیاکوانکورش98238054170022

809زبان خارجی عمومیاکوانکورش98238054170022

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهال خميسفاطمه400138054170047

290مجسمه سازیال خميسفاطمه400138054170047

269سبک های مختلف نمایشیال خميسفاطمه400138054170047

258اصول آراستگی در اسالمال خميسفاطمه400138054170047

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتال خميسفاطمه400138054170047

1171اندیشه اسالمیال خميسفاطمه400138054170047

272عوامل موثر بر گریمال خميسفاطمه400138054170047

26آشنایی با هنرهای نمایشیالبوغبيشمحدثه401138054190075

65فرهنگ مردمالبوغبيشمحدثه401138054190075



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

59ادبيات کهن ایران و جهانالبوغبيشمحدثه401138054190075

1109کاربينیالبوغبيشمحدثه401138054190075

1989ورزشالبوغبيشمحدثه401138054190075

94روانشناسی عمومیالبوغبيشمحدثه401138054190075

156تاریخ فلسفهالبوغبيشمحدثه401138054190075

109سبکهای سينماییالبوغبيشمحدثه401138054190075

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانالفتروژین401138054170079

507کاربرد رایانه در موسيقیالفتروژین401138054170079

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییالفتروژین401138054170079

1733ساز کالسيکالفتروژین401138054170079

397فيزیک صوتالفتروژین401138054170079

404شناخت موسيقیالفتروژین401138054170079

1167تربيت بدنیالفتروژین401138054170079

779کاربينیالفتروژین401138054170079

1775پيانو عمومیالفتروژین401138054170079

107آشنایی با هنرهای نمایشیاهلل بخشیعليرضا401138054190076

69فرهنگ مردماهلل بخشیعليرضا401138054190076

60ادبيات کهن ایران و جهاناهلل بخشیعليرضا401138054190076

180کاربينیاهلل بخشیعليرضا401138054190076

11153ورزشاهلل بخشیعليرضا401138054190076

95روانشناسی عمومیاهلل بخشیعليرضا401138054190076

154تاریخ فلسفهاهلل بخشیعليرضا401138054190076

113سبکهای سينماییاهلل بخشیعليرضا401138054190076

480ارکستراسيونالماسی                                  سوگند                         99238054190023

383کنترپوانالماسی                                  سوگند                         99238054190023

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریالماسی                                  سوگند                         99238054190023

415بداهه نوازیالماسی                                  سوگند                         99238054190023

7910ساز کالسيکالماسی                                  سوگند                         99238054190023

4907ارکستر کالسيکالماسی                                  سوگند                         99238054190023



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

559تاریخ هنر ایرانالماسیریحانه401138054170080

2730پيانو عمومیالماسیمرتضی400138054170048

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانالماسیمرتضی400138054170048

355ساز شناسی موسيقی جهانیالماسیمرتضی400138054170048

2729ساز کالسيکالماسیمرتضی400138054170048

591عکاسی پایهالماسیریحانه401138054170080

896خالقيت در هنرالماسیمرتضی400138054170048

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتالماسیمرتضی400138054170048

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیالماسیریحانه401138054170080

584طراحی پایهالماسیریحانه401138054170080

357هارمونی پایهالماسیمرتضی400138054170048

561تاریخ هنر جهانالماسیریحانه401138054170080

186تربيت بدنیالماسیریحانه401138054170080

938کاربينیالماسیریحانه401138054170080

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییالماسیمرتضی400138054170048

642هندسه مناظر و مرایاالماسیریحانه401138054170080

140مبانی تدوینالماسيانسيده فاطمه401138054170081

125مبانی تصویربرداریالماسيانسيده فاطمه401138054170081

53مبانی فيلم نامه نویسیالماسيانسيده فاطمه401138054170081

8شناخت تجهيزات و مواد خامالماسيانسيده فاطمه401138054170081

39تاریخ سينمای ایران و جهانالماسيانسيده فاطمه401138054170081

1171اندیشه اسالمیالماسيانسيده فاطمه401138054170081

1166تربيت بدنیالماسيانسيده فاطمه401138054170081

163کاربينیالماسيانسيده فاطمه401138054170081

562تاریکخانه دیجيتالاله دادیمونا400138054190044

602عکس و نوشتاراله دادیمونا400138054190044

5701چيدمان و نورپردازی آتليهاله دادیمونا400138054190044

626مایکروگرافی و کپی برداریاله دادیمونا400138054190044

826تاریخ تحليلی صدر اسالماله دادیمونا400138054190044



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

616کارگاه عکاسی مفهومیاله دادیمونا400138054190044

619کارگاه نورپردازی تکچهرهاله دادیمونا400138054190044

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیاله دادیمونا400138054190044

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهاله کرمیفاطمه401138054170082

258اصول آراستگی در اسالماله کرمیفاطمه401138054170082

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریماله کرمیفاطمه401138054170082

1288مبانی گریماله کرمیفاطمه401138054170082

1171اندیشه اسالمیاله کرمیفاطمه401138054170082

272عوامل موثر بر گریماله کرمیفاطمه401138054170082

275کاربينیاله کرمیفاطمه401138054170082

1172مبانی روانشناسیاله کرمیفاطمه401138054170082

2366تاریخ موسيقی ایرانالياسیمحمد401138054190077

1481هارمونیالياسیمحمد401138054190077

668کاربينیالياسیمحمد401138054190077

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانالياسیمحمد401138054190077

11155ورزشالياسیمحمد401138054190077

520تئوری موسيقی ایرانالياسیمحمد401138054190077

5527سرایش و تربيت شنواییالياسیمحمد401138054190077

5671ساز ایرانیالياسیمحمد401138054190077

709دانش خانواده و جمعيتامامیعرفان400138054170051

460فرم در موسيقی جهانیامامیعرفان400138054170051

3715ساز کالسيکامامیعرفان400138054170051

359ساز شناسی موسيقی جهانیامامیعرفان400138054170051

896خالقيت در هنرامامیعرفان400138054170051

809زبان خارجی عمومیامامیعرفان400138054170051

1435هارمونیامامیعرفان400138054170051

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییامامیعرفان400138054170051

1732پيانو عمومیامامیعرفان400138054170051

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانامامی رضویسيدداریوش400238054170029



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

892اخالق اسالمیامامی رضویسيدداریوش400238054170029

1733ساز کالسيکامامی رضویسيدداریوش400238054170029

940هارمونی پایهامامی رضویسيدداریوش400238054170029

404شناخت موسيقیامامی رضویسيدداریوش400238054170029

727فارسیامامی رضویسيدداریوش400238054170029

1732پيانو عمومیامامی رضویسيدداریوش400238054170029

703اخالق حرفه ای امامی رضویسيدداریوش400238054170029

6354سرایش و تربيت شنواییامان زاده رشيدیمهيار400138054190046

2427کنترپوانامان زاده رشيدیمهيار400138054190046

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریامان زاده رشيدیمهيار400138054190046

7685ساز ایرانیامان زاده رشيدیمهيار400138054190046

1509آهنگ سازیامان زاده رشيدیمهيار400138054190046

2329فرم و آناليزامان زاده رشيدیمهيار400138054190046

1459ارکستراسيونامان زاده رشيدیمهيار400138054190046

4492هماهنگی عمومیامان زاده رشيدیمهيار400138054190046

1186دانش خانواده و جمعيتامانیعبدالحميد401138054170083

1654ساز ایرانیامانیعبدالحميد401138054170083

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییامانیعبدالحميد401138054170083

450مبانی نظری موسيقیامانیعبدالحميد401138054170083

399مبانی صوت شناسیامانیعبدالحميد401138054170083

1163تربيت بدنیامانیعبدالحميد401138054170083

655کاربينیامانیعبدالحميد401138054170083

419تمبک نوازیامانیعبدالحميد401138054170083

127تاریخ هنر ایران و جهانامانی گرمیمصطفی401138054170084

58روانشناسی شخصيتامانی گرمیمصطفی401138054170084

17201اندیشه اسالمیامانی گرمیمصطفی401138054170084

128مبانی بازیگریامانی گرمیمصطفی401138054170084

1198تربيت بدنیامانی گرمیمصطفی401138054170084

24بدن و حرکتامانی گرمیمصطفی401138054170084



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

70خاستگاه آیين و درامامانی گرمیمصطفی401138054170084

191کاربينیامانی گرمیمصطفی401138054170084

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیامدادی برکادهیالهه400138054190047

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانامدادی برکادهیالهه400138054190047

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگراامدادی برکادهیالهه400138054190047

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایامدادی برکادهیالهه400138054190047

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیامدادی برکادهیالهه400138054190047

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانامدادی برکادهیالهه400138054190047

800تفسير موضوعی قرآنامدادی برکادهیالهه400138054190047

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیامدادی برکادهیالهه400138054190047

725دانش خانواده و جمعيتامرائیروزبه400238054170032

45تربيت حسامرائیروزبه400238054170032

10شناخت عوامل نمایشامرائیروزبه400238054170032

151تنفس و صدا سازیامرائیروزبه400238054170032

90مبانی شخصيت شناسیامرائیروزبه400238054170032

108تاریخ نمایش در ایرانامرائیروزبه400238054170032

155خاستگاه آیين و درامامرائیروزبه400238054170032

131بيان بدنیامرائیروزبه400238054170032

146سلفژامریمبينا401138054190078

1117کاربينیامریمبينا401138054190078

1989ورزشامریمبينا401138054190078

110شناخت سينماامریمبينا401138054190078

68جامعه شناسیامریمبينا401138054190078

12فرهنگ عامهامریمبينا401138054190078

27تاریخ نمایش در شرقامریمبينا401138054190078

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونامریمبينا401138054190078

838دانش خانواده و جمعيتامين جيرکویهمحمد400138054170054

102مبانی بازی برای کودکامين جيرکویهمحمد400138054170054

77بازیگری تک نفریامين جيرکویهمحمد400138054170054



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

19نمایش عروسکیامين جيرکویهمحمد400138054170054

43نمایش خيابانیامين جيرکویهمحمد400138054170054

88فن بيانامين جيرکویهمحمد400138054170054

105تاریخ سينماامين جيرکویهمحمد400138054170054

199فارسیامين جيرکویهمحمد400138054170054

153شيوه اجرایی نمایش ایرانیامين جيرکویهمحمد400138054170054

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییامين نژاددینا400138054170055

3648ساز ایرانیامين نژاددینا400138054170055

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتامين نژاددینا400138054170055

1723اندیشه اسالمیامين نژاددینا400138054170055

513مبانی هارمونیامين نژاددینا400138054170055

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریاميدواریشيرین400238054190026

432ارکستراسيوناميدواریشيرین400238054190026

467شناخت و تحليل موسيقی معاصراميدواریشيرین400238054190026

430کنترپواناميدواریشيرین400238054190026

785مدیریت مراکز و سازمانهای هنریاميدواریشيرین400238054190026

894تاریخ تحليلی صدر اسالماميدواریشيرین400238054190026

2915ارکستر کالسيکاميدواریشيرین400238054190026

6916پيانو عمومیاميدواریشيرین400238054190026

6913ساز کالسيکاميدواریشيرین400238054190026

709دانش خانواده و جمعيتاميدیمهدی400138054170052

3716پيانوی عمومیاميدیمهدی400138054170052

460فرم در موسيقی جهانیاميدیمهدی400138054170052

3717ساز کالسيکاميدیمهدی400138054170052

359ساز شناسی موسيقی جهانیاميدیمهدی400138054170052

896خالقيت در هنراميدیمهدی400138054170052

1388هارمونیاميدیمهدی400138054170052

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییاميدیمهدی400138054170052

126تاریخ هنر ایران و جهاناميدی پورشيدا401138054170086



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

57روانشناسی شخصيتاميدی پورشيدا401138054170086

1721اندیشه اسالمیاميدی پورشيدا401138054170086

42مبانی بازیگریاميدی پورشيدا401138054170086

1166تربيت بدنیاميدی پورشيدا401138054170086

20بدن و حرکتاميدی پورشيدا401138054170086

155خاستگاه آیين و دراماميدی پورشيدا401138054170086

192کاربينیاميدی پورشيدا401138054170086

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیاميدی خالکیمحدثه400138054190049

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییاميدی خالکیمحدثه400138054190049

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگرااميدی خالکیمحدثه400138054190049

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایاميدی خالکیمحدثه400138054190049

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیاميدی خالکیمحدثه400138054190049

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریاميدی خالکیمحدثه400138054190049

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهاناميدی خالکیمحدثه400138054190049

828تفسير موضوعی قرآناميدی خالکیمحدثه400138054190049

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیاميدی خالکیمحدثه400138054190049

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییاميرباهنرپيام98238054170025

559تاریخ هنر ایراناميرحسنیمهسا401138054170087

591عکاسی پایهاميرحسنیمهسا401138054170087

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیاميرحسنیمهسا401138054170087

584طراحی پایهاميرحسنیمهسا401138054170087

561تاریخ هنر جهاناميرحسنیمهسا401138054170087

186تربيت بدنیاميرحسنیمهسا401138054170087

1130کاربينیاميرحسنیمهسا401138054170087

642هندسه مناظر و مرایااميرحسنیمهسا401138054170087

2379تاریخ موسيقی ایراناميرخانلوساناز401138054190081

528سرایش و ترتيب شنواییاميرخانلوساناز401138054190081

1118کاربينیاميرخانلوساناز401138054190081

477هماهنگی عمومیاميرخانلوساناز401138054190081



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

4251آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایراناميرخانلوساناز401138054190081

5671ساز ایرانیاميرخانلوساناز401138054190081

473تئوری موسيقیاميرخانلوساناز401138054190081

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییاميرشریفی تکمه داشمهدی99138054170050

895اصول سرپرستیاميرشریفی تکمه داشمهدی99138054170050

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتاميرشریفی تکمه داشمهدی99138054170050

4644ساز ایرانیاميرشریفی تکمه داشمهدی99138054170050

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیاميرشریفی تکمه داشمهدی99138054170050

594عکاسی پرترهاميرطاهریبيتا400138054170053

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتاميرطاهریبيتا400138054170053

1077روانشناسی اجتماعیاميرعسگریملودی401138054190083

1076روانشناسی عمومیاميرعسگریملودی401138054190083

1106کاربينیاميرعسگریملودی401138054190083

1989ورزشاميرعسگریملودی401138054190083

1070رفتار سازمانیاميرعسگریملودی401138054190083

1078روانشناسی تربيتیاميرعسگریملودی401138054190083

1072های کوچينگنظریهاميرعسگریملودی401138054190083

1071نظریه های نوین یادگيریاميرعسگریملودی401138054190083

1075اخالق حرفه ای در کوچينگاميرعسگریملودی401138054190083

1074روش تحقيقاميرعسگریملودی401138054190083

1073روانشناسی مثبت گرااميرعسگریملودی401138054190083

293ارتباطات انسانیاميریاميرحسين401138054170089

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیاميریژینا401138054170088

2352کنترپواناميریشبنم400138054190051

1008بهداشت و سالمت نوازندگیاميریژینا401138054170088

7433سرایش و تربيت شنواییاميریشبنم400138054190051

1140کاربينیاميریژینا401138054170088

1032(اکول)1پيانو عمومی اميریژینا401138054170088

7685ساز ایرانیاميریشبنم400138054190051



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1429آهنگ سازیاميریشبنم400138054190051

308روانشناسی اجتماعیاميریاميرحسين401138054170089

325هنر و ارتباطاتاميریاميرحسين401138054170089

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریاميریشبنم400138054190051

304جامعه شناسی فرهنگیاميریاميرحسين401138054170089

11014اندیشه اسالمیاميریژینا401138054170088

2329فرم و آناليزاميریشبنم400138054190051

792تفسير موضوعی قرآناميریشبنم400138054190051

1013تئوری موسيقیاميریژینا401138054170088

307رسانه شناسیاميریاميرحسين401138054170089

7684پيانو عمومیاميریشبنم400138054190051

1011فارسیاميریژینا401138054170088

1010(ریتم خوانی)1سلفژاميریژینا401138054170088

1168تربيت بدنیاميریژینا401138054170088

1165تربيت بدنیاميریاميرحسين401138054170089

2386ارکستراسيوناميریشبنم400138054190051

306حقوق فرهنگی و رسانه ایاميریاميرحسين401138054170089

533کاربينیاميریاميرحسين401138054170089

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی اميری قریه علیرقيه401138054190084

632مبانی فرم و طرح           اميری قریه علیرقيه401138054190084

950کاربينیاميری قریه علیرقيه401138054190084

639نرم افزار فتوشاپ  اميری قریه علیرقيه401138054190084

11089ورزشاميری قریه علیرقيه401138054190084

628مبانی رنگ دیجيتال         اميری قریه علیرقيه401138054190084

555تاریخ تحوالت چاپ       اميری قریه علیرقيه401138054190084

603فنون بازاریابی و تبليغاتاميری قریه علیرقيه401138054190084

220بيان شفاهیاميری نياحانيه401138054190085

238کاربينیاميری نياحانيه401138054190085

11149ورزشاميری نياحانيه401138054190085



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

257انقالب اسالمی ایراناميری نياحانيه401138054190085

205متون ادبیاميری نياحانيه401138054190085

216اصول و مبانی ترجمهاميری نياحانيه401138054190085

249زبان شناسیاميری نياحانيه401138054190085

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهاميری نياحانيه401138054190085

361سرایش و ترتيب شنواییاميریان نائينیحامد401138054190086

1111کاربينیاميریان نائينیحامد401138054190086

479هماهنگی عمومیاميریان نائينیحامد401138054190086

517تئوری موسيقیاميریان نائينیحامد401138054190086

5697ساز ایرانیاميریان نائينیحامد401138054190086

476سازشناسی ایرانیاميریان نائينیحامد401138054190086

5696پيانو عمومیاميریان نائينیحامد401138054190086

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایراناميریان نائينیحامد401138054190086

519طراحی آوازامين پورهومن400138054190053

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیامين پورهومن400138054190053

374تجزیه و تحليل آوازامين پورهومن400138054190053

348همراهی با ارکسترامين پورهومن400138054190053

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریامين پورهومن400138054190053

337ارکان بداهه خوانیامين پورهومن400138054190053

416سبک شناسی آوازیامين پورهومن400138054190053

543(چهارگاه)آواز ایرانی امين پورهومن400138054190053

369(چهارگاه)سرایش موسيقی ایرانی امين پورهومن400138054190053

408تصنيف سازی امين پورهومن400138054190053

293ارتباطات انسانیامينیمحمد401138054170090

75منشی گری صحنهامينیمریم99138054170052

2174کارورزیامينیمریم99138054170052

93کارگردانی کليپامينیمریم99138054170052

308روانشناسی اجتماعیامينیمحمد401138054170090

325هنر و ارتباطاتامينیمحمد401138054170090



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

304جامعه شناسی فرهنگیامينیمحمد401138054170090

1722اندیشه اسالمیامينیمریم99138054170052

307رسانه شناسیامينیمحمد401138054170090

1165تربيت بدنیامينیمحمد401138054170090

306حقوق فرهنگی و رسانه ایامينیمحمد401138054170090

534کاربينیامينیمحمد401138054170090

1620کارورزیامينی سرابسوگند400138054190054

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهامينی سرابسوگند400138054190054

562تاریکخانه دیجيتالامينی سرابسوگند400138054190054

602عکس و نوشتارامينی سرابسوگند400138054190054

626مایکروگرافی و کپی برداریامينی سرابسوگند400138054190054

826تاریخ تحليلی صدر اسالمامينی سرابسوگند400138054190054

619کارگاه نورپردازی تکچهرهامينی سرابسوگند400138054190054

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیامينی سرابسوگند400138054190054

635مجموعه سازی در عکاسیامينی سرابسوگند400138054190054

975روانشناسی اجتماعیامينی نياژیال401138054190091

974روانشناسی عمومیامينی نياژیال401138054190091

1101کاربينیامينی نياژیال401138054190091

973رفتار سازمانیامينی نياژیال401138054190091

978روانشناسی تربيتیامينی نياژیال401138054190091

977های کوچينگنظریهامينی نياژیال401138054190091

970نظریه های نوین یادگيریامينی نياژیال401138054190091

976اخالق حرفه ای در کوچينگامينی نياژیال401138054190091

972روش تحقيقامينی نياژیال401138054190091

971روانشناسی مثبت گراامينی نياژیال401138054190091

463شعر و موسيقیانتظاری خراسانیهستی400138054170056

895اصول سرپرستیانتظاری خراسانیهستی400138054170056

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانانتظاری خراسانیهستی400138054170056

903جواب آوازانتظاری خراسانیهستی400138054170056



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

728اخالق اسالمیانتظاری خراسانیهستی400138054170056

645پيانو عمومیانتظاری خراسانیهستی400138054170056

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیانتظاری خراسانیهستی400138054170056

705اخالق حرفه ای انتظاری خراسانیهستی400138054170056

432ارکستراسيونانجم شعاعاميرارسالن400138054190055

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرانجم شعاعاميرارسالن400138054190055

330هارمونی پراکتيک انجم شعاعاميرارسالن400138054190055

6362سرایش و تربيت شنواییانجم شعاعاميرارسالن400138054190055

2493فرم موسيقی جهانانجم شعاعاميرارسالن400138054190055

794انقالب اسالمی ایرانانجم شعاعاميرارسالن400138054190055

5485سرایش و تربيت شنواییانجم شعاعاميرارسالن400138054190055

7910ساز کالسيکانجم شعاعاميرارسالن400138054190055

3912ارکستر کالسيکانجم شعاعاميرارسالن400138054190055

560تاریخ هنر ایران و جهانانصاریفاطمه401138054170096

2489هارمونیانصاریمحمد400138054190056

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانانصاریمحمد400138054190056

5527سرایش و تربيت شنواییانصاریمحمد400138054190056

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينانصاریفاطمه401138054170096

634مبانی هنرهای تجسمیانصاریفاطمه401138054170096

7662ساز ایرانیانصاریمحمد400138054190056

605کادربندی در عکاسیانصاریفاطمه401138054170096

308روانشناسی اجتماعیانصاریمژگان400238054170034

325هنر و ارتباطاتانصاریمژگان400238054170034

224فرهنگ عمومیانصاریمژگان400238054170034

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورانصاریفاطمه401138054170096

304جامعه شناسی فرهنگیانصاریمژگان400238054170034

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانانصاریمحمد400138054190056

307رسانه شناسیانصاریمژگان400238054170034

2420دشيفراژانصاریمحمد400138054190056



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2438ارکستر ایرانیانصاریمحمد400138054190056

1168تربيت بدنیانصاریفاطمه401138054170096

186تربيت بدنیانصاریمژگان400238054170034

597عکاسی سياه و سفيدانصاریفاطمه401138054170096

756کاربينیانصاریفاطمه401138054170096

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانانصاریمحمد400138054190056

62دیدن و تحليل فيلمانصاری پورمحمدمتين400238054190028

32تاریخ نمایش در غربانصاری پورمحمدمتين400238054190028

823انقالب اسالمی ایرانانصاری پورمحمدمتين400238054190028

818اصول و فنون مذاکرهانصاری پورمحمدمتين400238054190028

28سبک ها وشيوه های اجراانصاری پورمحمدمتين400238054190028

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریانصاری پورمحمدمتين400238054190028

9دیدن و تحليل نمایشانصاری پورمحمدمتين400238054190028

38 (نواحی ایران)حرکات موزونانصاری پورمحمدمتين400238054190028

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیانصاری پورمحمدمتين400238054190028

2352کنترپوانانوریفرهاد99138054190045

7433سرایش و تربيت شنواییانوریفرهاد99138054190045

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیانوریفرهاد99138054190045

1509آهنگ سازیانوریفرهاد99138054190045

801مدیریت کسب و کار و بهره وریانوریفرهاد99138054190045

5698ساز ایرانیانوریفرهاد99138054190045

2386ارکستراسيونانوریفرهاد99138054190045

985روانشناسی اجتماعیاهرپورفيض نيامحمود401138054190096

984روانشناسی عمومیاهرپورفيض نيامحمود401138054190096

1102کاربينیاهرپورفيض نيامحمود401138054190096

983رفتار سازمانیاهرپورفيض نيامحمود401138054190096

988روانشناسی تربيتیاهرپورفيض نيامحمود401138054190096

987های کوچينگنظریهاهرپورفيض نيامحمود401138054190096

980نظریه های نوین یادگيریاهرپورفيض نيامحمود401138054190096



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

986اخالق حرفه ای در کوچينگاهرپورفيض نيامحمود401138054190096

982روش تحقيقاهرپورفيض نيامحمود401138054190096

981روانشناسی مثبت گرااهرپورفيض نيامحمود401138054190096

146سلفژاوتيک یانسکاترین401138054190092

257انقالب اسالمی ایراناوتيک یانسکاترین401138054190092

110شناخت سينمااوتيک یانسکاترین401138054190092

12فرهنگ عامهاوتيک یانسکاترین401138054190092

27تاریخ نمایش در شرقاوتيک یانسکاترین401138054190092

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوناوتيک یانسکاترین401138054190092

284گریم در ادوار مختلف تاریخاوجاقلواميرحسين400138054190058

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریاوجاقلواميرحسين400138054190058

1160ورزشاوجاقلواميرحسين400138054190058

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیاوجاقلواميرحسين400138054190058

276کارگاه تکنيکهای حجم سازیاوجاقلواميرحسين400138054190058

277کارگاه گریم عروسکیاوجاقلواميرحسين400138054190058

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهاوجاقلواميرحسين400138054190058

263تحليل تيپ و شخصيتاوجاقلواميرحسين400138054190058

432ارکستراسيوناورمیکسری400138054190017

468شناخت و تحليل موسيقی معاصراورمیکسری400138054190017

333هارمونی پراکتيک اورمیکسری400138054190017

3490فرم موسيقی جهاناورمیکسری400138054190017

7910ساز کالسيکاورمیکسری400138054190017

800تفسير موضوعی قرآناورمیکسری400138054190017

3911ارکستر کالسيکاورمیکسری400138054190017

834مهارت ها و قوانين کسب و کاراوروجیزهرا400138054170061

585طراحی پوستراوروجیزهرا400138054170061

573خواص مواداوروجیزهرا400138054170061

633مبانی فنون چاپاوروجیزهرا400138054170061

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتاوروجیزهرا400138054170061



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

683اخالق اسالمیاوروجیزهرا400138054170061

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیاوروجیزهرا400138054170061

782فارسیاوروجیزهرا400138054170061

625گرافيک رسانهاوروجیزهرا400138054170061

2176کارورزیایران نژاداجرلو                         سولماز                        99238054190028

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمایران نژاداجرلو                         سولماز                        99238054190028

14کارگاه تدوین موسيقی و صداایران نژاداجرلو                         سولماز                        99238054190028

111کارگاه جلوه های ویژهایران نژاداجرلو                         سولماز                        99238054190028

824انقالب اسالمی ایرانایران نژاداجرلو                         سولماز                        99238054190028

2621کارورزیایزدبخش                                 مهتاب                         99238054190029

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکایزدبخش                                 مهتاب                         99238054190029

548اطالع رسانی تصویریایزدبخش                                 مهتاب                         99238054190029

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیایزدبخش                                 مهتاب                         99238054190029

616کارگاه عکاسی مفهومیایزدبخش                                 مهتاب                         99238054190029

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورایزدبخش                                 مهتاب                         99238054190029

462شعر و موسيقیایزدخواهژینا400138054170065

497آواز گروهیایزدخواهژینا400138054170065

895اصول سرپرستیایزدخواهژینا400138054170065

3647ساز ایرانیایزدخواهژینا400138054170065

899خالقيت در هنرایزدخواهژینا400138054170065

892اخالق اسالمیایزدخواهژینا400138054170065

649پيانو عمومیایزدخواهژینا400138054170065

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهانایزدخواهژینا400138054170065

199فارسیایزدخواهژینا400138054170065

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییایزدخواهژینا400138054170065

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیایزدخواهژینا400138054170065

2مدیریت توليدایوتوندی                                مسيب                          99238054190030

1160ورزشایوتوندی                                مسيب                          99238054190030

833انقالب اسالمی ایرانایوتوندی                                مسيب                          99238054190030



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

114کارگردانی برنامه تلویزیونیایوتوندی                                مسيب                          99238054190030

818اصول و فنون مذاکرهایوتوندی                                مسيب                          99238054190030

74کارگردانی فيلم داستانیایوتوندی                                مسيب                          99238054190030

117موسيقی فيلمایوتوندی                                مسيب                          99238054190030

828تفسير موضوعی قرآنایوتوندی                                مسيب                          99238054190030

994بهداشت و سالمت نوازندگیایران نژادآوا401138054170099

1018کاربينیایران نژادآوا401138054170099

1990اندیشه اسالمیایران نژادآوا401138054170099

993تئوری موسيقیایران نژادآوا401138054170099

991(ریتم خوانی)1سلفژایران نژادآوا401138054170099

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوایران نژادآوا401138054170099

190تربيت بدنیایران نژادآوا401138054170099

992تاریخ شنيداری موسيقیایران نژادآوا401138054170099

2157کارورزیایرانی نژادمقدمصدف99138054190048

120کارگردانی فيلم مستندایرانی نژادمقدمصدف99138054190048

51196پيانو عمومیایرانيان پورحقيقیمرجان401138054190099

11202ارکستر کالسيکایرانيان پورحقيقیمرجان401138054190099

1197ساز کالسيکایرانيان پورحقيقیمرجان401138054190099

436تاریخ هنرایرانيان پورحقيقیمرجان401138054190099

1204کاربينیایرانيان پورحقيقیمرجان401138054190099

2403هارمونیایرانيان پورحقيقیمرجان401138054190099

487سرایش و تربيت شنواییایرانيان پورحقيقیمرجان401138054190099

2446آواز گروهیایرانيان پورحقيقیمرجان401138054190099

141مبانی تدوینایزدپناهامير401138054170101

123مبانی تصویربرداریایزدپناهامير401138054170101

54مبانی فيلم نامه نویسیایزدپناهامير401138054170101

106تاریخ سينمای ایران و جهانایزدپناهامير401138054170101

1722اندیشه اسالمیایزدپناهامير401138054170101

5شناخت عوامل توليدایزدپناهامير401138054170101



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

4مبانی برنامه ریزی و توليدایزدپناهامير401138054170101

177کاربينیایزدپناهامير401138054170101

994بهداشت و سالمت نوازندگیایزدی رودسریآریان401138054170102

1145کاربينیایزدی رودسریآریان401138054170102

1990اندیشه اسالمیایزدی رودسریآریان401138054170102

993تئوری موسيقیایزدی رودسریآریان401138054170102

991(ریتم خوانی)1سلفژایزدی رودسریآریان401138054170102

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوایزدی رودسریآریان401138054170102

1163تربيت بدنیایزدی رودسریآریان401138054170102

992تاریخ شنيداری موسيقیایزدی رودسریآریان401138054170102

840دانش خانواده و جمعيتایزدی نجف آبادیستاره400238054170038

899خالقيت در هنرایزدی نجف آبادیستاره400238054170038

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتایزدی نجف آبادیستاره400238054170038

683اخالق اسالمیایزدی نجف آبادیستاره400238054170038

404شناخت موسيقیایزدی نجف آبادیستاره400238054170038

200فارسیایزدی نجف آبادیستاره400238054170038

745واژگان کليدی  زبان چينیایزدی یزدان آبادیزهرا401138054170103

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

747خواندن و درک مفاهيم رایجایزدی یزدان آبادیزهرا401138054170103

744کاربينیایزدی یزدان آبادیزهرا401138054170103

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينایزدی یزدان آبادیزهرا401138054170103

746گفت و شنود رایجایزدی یزدان آبادیزهرا401138054170103

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

361سرایش و ترتيب شنواییایلچی خرارودیآریامن401138054190101

693کاربينیایلچی خرارودیآریامن401138054190101

479هماهنگی عمومیایلچی خرارودیآریامن401138054190101

11153ورزشایلچی خرارودیآریامن401138054190101

517تئوری موسيقیایلچی خرارودیآریامن401138054190101

5697ساز ایرانیایلچی خرارودیآریامن401138054190101



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

476سازشناسی ایرانیایلچی خرارودیآریامن401138054190101

5696پيانو عمومیایلچی خرارودیآریامن401138054190101

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانایلچی خرارودیآریامن401138054190101

314شبکه های اجتماعیایمان پورداود400238054190030

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیایمان پورداود400238054190030

310زبان تخصصیایمان پورداود400238054190030

301برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومیایمان پورداود400238054190030

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههاایمان پورداود400238054190030

315شيوه های اقناع و تبليغایمان پورداود400238054190030

311سواد رسانه ایایمان پورداود400238054190030

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیایمان پورداود400238054190030

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریایمان پورداود400238054190030

709دانش خانواده و جمعيتایمانیآرین400138054170066

3716پيانوی عمومیایمانیآرین400138054170066

147سلفژایمانیعباس401138054190104

167کاربينیایمانیعباس401138054190104

479هماهنگی عمومیایمانیعلی400138054190060

384فرم در موسيقی جهانیایمانیآرین400138054170066

3726ساز کالسيکایمانیآرین400138054170066

11154ورزشایمانیعباس401138054190104

5367سرایش و تربيت شنواییایمانیعلی400138054190060

502آشنایی با رهبری ارکسترایمانیعلی400138054190060

359ساز شناسی موسيقی جهانیایمانیآرین400138054170066

896خالقيت در هنرایمانیآرین400138054170066

63شناخت سينماایمانیعباس401138054190104

1428کنترپوانایمانیعلی400138054190060

67جامعه شناسیایمانیعباس401138054190104

1459ارکستراسيونایمانیعلی400138054190060

809زبان خارجی عمومیایمانیآرین400138054170066



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1340هارمونیایمانیآرین400138054170066

11فرهنگ عامهایمانیعباس401138054190104

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانایمانیعلی400138054190060

25تاریخ نمایش در شرقایمانیعباس401138054190104

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییایمانیآرین400138054170066

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونایمانیعباس401138054190104

6691ساز ایرانیایمانیعلی400138054190060

838دانش خانواده و جمعيتایمانی لکندشتمصطفی400138054170067

103مبانی بازی برای کودکایمانی لکندشتمصطفی400138054170067

78بازیگری تک نفریایمانی لکندشتمصطفی400138054170067

203نمایش عروسکیایمانی لکندشتمصطفی400138054170067

44نمایش خيابانیایمانی لکندشتمصطفی400138054170067

129فن بيانایمانی لکندشتمصطفی400138054170067

105تاریخ سينماایمانی لکندشتمصطفی400138054170067

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیایمانی لکندشتمصطفی400138054170067

994بهداشت و سالمت نوازندگیایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

1144کاربينیایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

1996اندیشه اسالمیایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

997تئوری موسيقیایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

995(ریتم خوانی)1سلفژایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

1190تربيت بدنیایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

998تاریخ شنيداری موسيقیایمانی ماسولهمحمدعلی401138054170104

463شعر و موسيقیآب برینایليا400138054170003

498آواز گروهیآب برینایليا400138054170003

3647ساز ایرانیآب برینایليا400138054170003

898خالقيت در هنرآب برینایليا400138054170003

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانآب برینایليا400138054170003

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییآب برینایليا400138054170003



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیآب برینایليا400138054170003

51196پيانو عمومیآبادیانویدا401138054190002

1920ارکستر کالسيکآبادیانویدا401138054190002

3426هارمونیآبادیانویدا401138054190002

531تاریخ هنرآبادیانویدا401138054190002

1122کاربينیآبادیانویدا401138054190002

11149ورزشآبادیانویدا401138054190002

5484سرایش و تربيت شنواییآبادیانویدا401138054190002

2496آواز گروهیآبادیانویدا401138054190002

5917ساز کالسيکآبادیانویدا401138054190002

1186دانش خانواده و جمعيتآبزینابوالفضل401138054170007

1654ساز ایرانیآبزینابوالفضل401138054170007

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییآبزینابوالفضل401138054170007

450مبانی نظری موسيقیآبزینابوالفضل401138054170007

399مبانی صوت شناسیآبزینابوالفضل401138054170007

1163تربيت بدنیآبزینابوالفضل401138054170007

655کاربينیآبزینابوالفضل401138054170007

419تمبک نوازیآبزینابوالفضل401138054170007

11092کارورزیآج اقلیمبينا400138054190009

284گریم در ادوار مختلف تاریخآج اقلیمبينا400138054190009

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیآج اقلیمبينا400138054190009

276کارگاه تکنيکهای حجم سازیآج اقلیمبينا400138054190009

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریآج اقلیمبينا400138054190009

277کارگاه گریم عروسکیآج اقلیمبينا400138054190009

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهآج اقلیمبينا400138054190009

263تحليل تيپ و شخصيتآج اقلیمبينا400138054190009

1077روانشناسی اجتماعیآجودانیسميه401138054190015

1076روانشناسی عمومیآجودانیسميه401138054190015

1106کاربينیآجودانیسميه401138054190015



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1070رفتار سازمانیآجودانیسميه401138054190015

1078روانشناسی تربيتیآجودانیسميه401138054190015

1072های کوچينگنظریهآجودانیسميه401138054190015

1071نظریه های نوین یادگيریآجودانیسميه401138054190015

1075اخالق حرفه ای در کوچينگآجودانیسميه401138054190015

1074روش تحقيقآجودانیسميه401138054190015

1073روانشناسی مثبت گراآجودانیسميه401138054190015

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانآخوندزادهعلی400138054170021

507کاربرد رایانه در موسيقیآخوندزادهعلی400138054170021

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییآخوندزادهعلی400138054170021

451ساز شناسی موسيقی جهانیآخوندزادهعلی400138054170021

1733ساز کالسيکآخوندزادهعلی400138054170021

772فيزیک صوتآخوندزادهعلی400138054170021

1732پيانو عمومیآخوندزادهعلی400138054170021

985روانشناسی اجتماعیآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

984روانشناسی عمومیآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

1102کاربينیآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

1979ورزشآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

983رفتار سازمانیآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

988روانشناسی تربيتیآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

987های کوچينگنظریهآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

980نظریه های نوین یادگيریآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

986اخالق حرفه ای در کوچينگآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

982روش تحقيقآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

981روانشناسی مثبت گراآخوندزاده طرزجانیزینب401138054190028

4699پيانو عمومیآدابیماندانا99138054170018

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییآدابیماندانا99138054170018

461فرم در موسيقی جهانیآدابیماندانا99138054170018

3715ساز کالسيکآدابیماندانا99138054170018



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

897خالقيت در هنرآدابیماندانا99138054170018

1700کارورزیآدابیماندانا99138054170018

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتآدابیماندانا99138054170018

1339هارمونیآدابیماندانا99138054170018

186تربيت بدنیآدابیماندانا99138054170018

326هنر و رسانهآذرپرامرضيه401138054190032

295ارتباطات سياسیآذرپرامرضيه401138054190032

539کاربينیآذرپرامرضيه401138054190032

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرآذرپرامرضيه401138054190032

11149ورزشآذرپرامرضيه401138054190032

324نظریه های ارتباط جمعیآذرپرامرضيه401138054190032

317فناوری نوین ارتباطیآذرپرامرضيه401138054190032

312سواد هنریآذرپرامرضيه401138054190032

791انقالب اسالمی ایرانآذرشببهرام97238054190004

486کنتراپونآذرشببهرام97238054190004

3439ارکستر ایرانیآذرشببهرام97238054190004

803تاریخ تحليلی صدر اسالمآذرشببهرام97238054190004

800تفسير موضوعی قرآنآذرشببهرام97238054190004

796دانش خانواده و جمعيتآذریسيده زهره400238054170013

10شناخت عوامل نمایشآذریسيده زهره400238054170013

151تنفس و صدا سازیآذریسيده زهره400238054170013

90مبانی شخصيت شناسیآذریسيده زهره400238054170013

108تاریخ نمایش در ایرانآذریسيده زهره400238054170013

200فارسیآذریسيده زهره400238054170013

891اخالق حرفه ای آذریسيده زهره400238054170013

131بيان بدنیآذریسيده زهره400238054170013

2624کارورزیآذرین رخسوگند98238054190008

51196پيانو عمومیآرام بن یادتينا401138054190033

11202ارکستر کالسيکآرام بن یادتينا401138054190033



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1197ساز کالسيکآرام بن یادتينا401138054190033

436تاریخ هنرآرام بن یادتينا401138054190033

1123کاربينیآرام بن یادتينا401138054190033

2403هارمونیآرام بن یادتينا401138054190033

487سرایش و تربيت شنواییآرام بن یادتينا401138054190033

1188ورزشآرام بن یادتينا401138054190033

2446آواز گروهیآرام بن یادتينا401138054190033

557تاریخ عکاسی ایرانآرزومندفاطمه401138054190037

1115کاربينیآرزومندفاطمه401138054190037

1989ورزشآرزومندفاطمه401138054190037

579زیبایی شناسیآرزومندفاطمه401138054190037

572حقوق عکاسان و قراردادهاآرزومندفاطمه401138054190037

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگآرزومندفاطمه401138054190037

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانآرزومندفاطمه401138054190037

736مدیریت رنگ در عکاسیآرزومندفاطمه401138054190037

710دانش خانواده و جمعيتآرمانآنيتا400138054170059

3714پيانوی عمومیآرمانآنيتا400138054170059

461فرم در موسيقی جهانیآرمانآنيتا400138054170059

3715ساز کالسيکآرمانآنيتا400138054170059

355ساز شناسی موسيقی جهانیآرمانآنيتا400138054170059

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتآرمانآنيتا400138054170059

357هارمونی پایهآرمانآنيتا400138054170059

770شناخت موسيقیآرمانآنيتا400138054170059

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییآرمانآنيتا400138054170059

891اخالق حرفه ای آرمانآنيتا400138054170059

994بهداشت و سالمت نوازندگیآریاشميم401138054170031

1018کاربينیآریاشميم401138054170031

1990اندیشه اسالمیآریاشميم401138054170031

993تئوری موسيقیآریاشميم401138054170031



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

991(ریتم خوانی)1سلفژآریاشميم401138054170031

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوآریاشميم401138054170031

190تربيت بدنیآریاشميم401138054170031

992تاریخ شنيداری موسيقیآریاشميم401138054170031

261پتينه و کالژآریان یارزینب401138054190001

267زینت و زیبایی در اسالمآریان یارزینب401138054190001

1125کاربينیآریان یارزینب401138054190001

292نرم افزارهای کاربردیآریان یارزینب401138054190001

264جامعه شناسی هنرآریان یارزینب401138054190001

266زیبایی شناسیآریان یارزینب401138054190001

265روانشناسی شخصيت و گریمآریان یارزینب401138054190001

291مراقبت از پوست و موآریان یارزینب401138054190001

5919پيانو عمومیآریشخسرو401138054190041

1920ارکستر کالسيکآریشخسرو401138054190041

3478هارمونیآریشخسرو401138054190041

381تاریخ هنرآریشخسرو401138054190041

1120کاربينیآریشخسرو401138054190041

11155ورزشآریشخسرو401138054190041

5485سرایش و تربيت شنواییآریشخسرو401138054190041

2402آواز گروهیآریشخسرو401138054190041

5918ساز کالسيکآریشخسرو401138054190041

2379تاریخ موسيقی ایرانآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

528سرایش و ترتيب شنواییآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

1119کاربينیآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

477هماهنگی عمومیآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

11155ورزشآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

5671ساز ایرانیآزادوار جونقانیمحمود401138054190043

473تئوری موسيقیآزادوار جونقانیمحمود401138054190043



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

556تاریخ عکاسی ایرانآزادیوهب401138054190044

462شعر و موسيقیآزادیعلی400138054170024

1654ساز ایرانیآزادیمحمد401138054170033

1114کاربينیآزادیوهب401138054190044

497آواز گروهیآزادیعلی400138054170024

11152ورزشآزادیوهب401138054190044

895اصول سرپرستیآزادیعلی400138054170024

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانآزادیمحمد401138054170033

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییآزادیمحمد401138054170033

3648ساز ایرانیآزادیعلی400138054170024

649پيانو عمومیآزادیعلی400138054170024

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهانآزادیعلی400138054170024

578زیبایی شناسیآزادیوهب401138054190044

450مبانی نظری موسيقیآزادیمحمد401138054170033

399مبانی صوت شناسیآزادیمحمد401138054170033

571حقوق عکاسان و قراردادهاآزادیوهب401138054190044

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگآزادیوهب401138054190044

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانآزادیوهب401138054190044

1198تربيت بدنیآزادیمحمد401138054170033

658کاربينیآزادیمحمد401138054170033

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییآزادیعلی400138054170024

419تمبک نوازیآزادیمحمد401138054170033

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیآزادیعلی400138054170024

636مدیریت رنگ در عکاسیآزادیوهب401138054190044

709دانش خانواده و جمعيتآزادی یزدیپوریا400138054170025

2730پيانو عمومیآزادی یزدیپوریا400138054170025

2729ساز کالسيکآزادی یزدیپوریا400138054170025

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتآزادی یزدیپوریا400138054170025

719اخالق اسالمیآزادی یزدیپوریا400138054170025



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

404شناخت موسيقیآزادی یزدیپوریا400138054170025

2652ساز ایرانیآزمندیانآرین400238054170016

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییآزمندیانآرین400238054170016

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانآزمندیانآرین400238054170016

525ساز شناسی ایرانیآزمندیانآرین400238054170016

1722اندیشه اسالمیآزمندیانآرین400238054170016

164زبان خارجی عمومیآزمندیانآرین400238054170016

513مبانی هارمونیآزمندیانآرین400238054170016

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانآشناشادی401138054170053

771کاربرد رایانه در موسيقیآشناشادی401138054170053

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییآشناشادی401138054170053

1776ساز کالسيکآشناشادی401138054170053

772فيزیک صوتآشناشادی401138054170053

770شناخت موسيقیآشناشادی401138054170053

1166تربيت بدنیآشناشادی401138054170053

1136کاربينیآشناشادی401138054170053

1775پيانو عمومیآشناشادی401138054170053

2495فرم موسيقی ایرانآصفیسيدعرفان400138054190032

6448سرایش و تربيت شنواییآصفیسيدعرفان400138054190032

2457هارمونیآصفیسيدعرفان400138054190032

520تئوری موسيقی ایرانآصفیسيدعرفان400138054190032

7663ساز ایرانیآصفیسيدعرفان400138054190032

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریآصفیسيدعرفان400138054190032

2420دشيفراژآصفیسيدعرفان400138054190032

2438ارکستر ایرانیآصفیسيدعرفان400138054190032

5672پيانو عمومیآصفیسيدعرفان400138054190032

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانآصفیسيدعرفان400138054190032

595عکاسی دیجيتال پایهآصفی داریانیمریم400138054170036

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسآصفی داریانیمریم400138054170036



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

594عکاسی پرترهآصفی داریانیمریم400138054170036

598عکاسی مستندآصفی داریانیمریم400138054170036

728اخالق اسالمیآصفی داریانیمریم400138054170036

630(آنالوگ و دیجيتال)مبانی عکاسی رنگیآصفی داریانیمریم400138054170036

199فارسیآصفی داریانیمریم400138054170036

137نرم افزارهای تدوینآطاهریانزهرا400138054170037

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیآطاهریانزهرا400138054170037

99تدوین فيلم داستانیآطاهریانزهرا400138054170037

13تدوین صدا و ميکس در فيلمآطاهریانزهرا400138054170037

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتآطاهریانزهرا400138054170037

782فارسیآطاهریانزهرا400138054170037

80کادر بندی فيلمآطاهریانزهرا400138054170037

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهآقابراریان بيشهاسماعيل401138054170066

1175اصول آراستگی در اسالمآقابراریان بيشهاسماعيل401138054170066

1176آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمآقابراریان بيشهاسماعيل401138054170066

1288مبانی گریمآقابراریان بيشهاسماعيل401138054170066

11177اندیشه اسالمیآقابراریان بيشهاسماعيل401138054170066

1174عوامل موثر بر گریمآقابراریان بيشهاسماعيل401138054170066

1134کاربينیآقابراریان بيشهاسماعيل401138054170066

1172مبانی روانشناسیآقابراریان بيشهاسماعيل401138054170066

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

1180بهداشت و سالمت نوازندگیآقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1017کاربينیآقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1034(اکول)1پيانو عمومی آقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1003شناخت ریتمآقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1002تئوری موسيقیآقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1016فارسیآقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1000(ریتم خوانی)1سلفژآقاجمالی نکوسپهر401138054170067

1198تربيت بدنیآقاجمالی نکوسپهر401138054170067



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیآقارضائیملينا401138054170070

1008بهداشت و سالمت نوازندگیآقارضائیملينا401138054170070

1140کاربينیآقارضائیملينا401138054170070

1032(اکول)1پيانو عمومی آقارضائیملينا401138054170070

11014اندیشه اسالمیآقارضائیملينا401138054170070

1013تئوری موسيقیآقارضائیملينا401138054170070

1011فارسیآقارضائیملينا401138054170070

1010(ریتم خوانی)1سلفژآقارضائیملينا401138054170070

1168تربيت بدنیآقارضائیملينا401138054170070

724دانش خانواده و جمعيتآقاعلی خانیمحسن98138054170030

2174کارورزیآقاعلی خانیمحسن98138054170030

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندآقاعلی خانیمحسن98138054170030

51196پيانو عمومیآقامحمدی دهقیميالد401138054190067

11195ارکستر کالسيکآقامحمدی دهقیميالد401138054190067

3426هارمونیآقامحمدی دهقیميالد401138054190067

531تاریخ هنرآقامحمدی دهقیميالد401138054190067

1123کاربينیآقامحمدی دهقیميالد401138054190067

11155ورزشآقامحمدی دهقیميالد401138054190067

5484سرایش و تربيت شنواییآقامحمدی دهقیميالد401138054190067

2496آواز گروهیآقامحمدی دهقیميالد401138054190067

5917ساز کالسيکآقامحمدی دهقیميالد401138054190067

361سرایش و ترتيب شنواییآقایاریایرج401138054190068

692کاربينیآقایاریایرج401138054190068

479هماهنگی عمومیآقایاریایرج401138054190068

11153ورزشآقایاریایرج401138054190068

517تئوری موسيقیآقایاریایرج401138054190068

5697ساز ایرانیآقایاریایرج401138054190068

476سازشناسی ایرانیآقایاریایرج401138054190068

5696پيانو عمومیآقایاریایرج401138054190068



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانآقایاریایرج401138054190068

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغآقایی ارجمندعرفان401138054190069

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندآقایی ارجمندعرفان401138054190069

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمآقایی ارجمندعرفان401138054190069

159کاربينیآقایی ارجمندعرفان401138054190069

135اصول تدوینآقایی ارجمندعرفان401138054190069

49سينمای مستند ایرانآقایی ارجمندعرفان401138054190069

41سبکهای سينماییآقایی ارجمندعرفان401138054190069

56نقد و تحليل فيلمآقایی ارجمندعرفان401138054190069

2682کارورزیآقائیمحمدرضا99138054190035

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صداآقائیمحمد400138054170001

112جلوه های ویژهآقائیمحمد400138054170001

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیآقائیمحمد400138054170001

1160ورزشآقائیمحمدرضا99138054190035

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیآقائیمحمدرضا99138054190035

1171اندیشه اسالمیآقائیمحمد400138054170001

801مدیریت کسب و کار و بهره وریآقائیمحمدرضا99138054190035

808زبان خارجی عمومیآقائیمحمد400138054170001

347آهنگ سازی ایرانیآقائیمحمدرضا99138054190035

2510آهنگ سازیآقائیمحمدرضا99138054190035

828تفسير موضوعی قرآنآقائیمحمدرضا99138054190035

33عکاسیآقائیمحمد400138054170001

104نورپردازیآقائیمحمد400138054170001

745واژگان کليدی  زبان چينیآکستهمریم401138054170001

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاآکستهمریم401138054170001

747خواندن و درک مفاهيم رایجآکستهمریم401138054170001

744کاربينیآکستهمریم401138054170001

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينآکستهمریم401138054170001

746گفت و شنود رایجآکستهمریم401138054170001



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاآکستهمریم401138054170001

199فارسیآکستهمریم401138054170001

190تربيت بدنیآکستهمریم401138054170001

51196پيانو عمومیآل بویهفاطمه401138054190074

1920ارکستر کالسيکآل بویهفاطمه401138054190074

3426هارمونیآل بویهفاطمه401138054190074

531تاریخ هنرآل بویهفاطمه401138054190074

1122کاربينیآل بویهفاطمه401138054190074

11149ورزشآل بویهفاطمه401138054190074

5484سرایش و تربيت شنواییآل بویهفاطمه401138054190074

2496آواز گروهیآل بویهفاطمه401138054190074

5917ساز کالسيکآل بویهفاطمه401138054190074

524شعر و موسيقیآهنگرمرجان400238054170036

2769آواز ایرانیآهنگرمرجان400238054170036

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییآهنگرمرجان400238054170036

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانآهنگرمرجان400238054170036

899خالقيت در هنرآهنگرمرجان400238054170036

516ساز شناسی ایرانیآهنگرمرجان400238054170036

434مبانی هارمونیآهنگرمرجان400238054170036

3716پيانوی عمومیآهنگرانمهتاب400138054170063

461فرم در موسيقی جهانیآهنگرانمهتاب400138054170063

3726ساز کالسيکآهنگرانمهتاب400138054170063

355ساز شناسی موسيقی جهانیآهنگرانمهتاب400138054170063

1340هارمونیآهنگرانمهتاب400138054170063

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییآهنگرانمهتاب400138054170063

556تاریخ عکاسی ایرانآهوقلندریسيده سحر401138054190097

1114کاربينیآهوقلندریسيده سحر401138054190097

11089ورزشآهوقلندریسيده سحر401138054190097

578زیبایی شناسیآهوقلندریسيده سحر401138054190097



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

571حقوق عکاسان و قراردادهاآهوقلندریسيده سحر401138054190097

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگآهوقلندریسيده سحر401138054190097

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانآهوقلندریسيده سحر401138054190097

636مدیریت رنگ در عکاسیآهوقلندریسيده سحر401138054190097

375شعر و موسيقیآوازی قمصریسجاد400138054170060

3767آواز ایرانیآوازی قمصریسجاد400138054170060

895اصول سرپرستیآوازی قمصریسجاد400138054170060

418ساز ایرانیآوازی قمصریسجاد400138054170060

464بداهه پردازیآوازی قمصریسجاد400138054170060

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییآوازی قمصریسجاد400138054170060

704اخالق حرفه ای آوازی قمصریسجاد400138054170060

147سلفژآورزمانیعماد401138054190094

167کاربينیآورزمانیعماد401138054190094

11154ورزشآورزمانیعماد401138054190094

63شناخت سينماآورزمانیعماد401138054190094

67جامعه شناسیآورزمانیعماد401138054190094

11فرهنگ عامهآورزمانیعماد401138054190094

25تاریخ نمایش در شرقآورزمانیعماد401138054190094

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونآورزمانیعماد401138054190094

45تربيت حسآینه وندپيالنگرگیقائم400238054170039

10شناخت عوامل نمایشآینه وندپيالنگرگیقائم400238054170039

898خالقيت در هنرآینه وندپيالنگرگیقائم400238054170039

892اخالق اسالمیآینه وندپيالنگرگیقائم400238054170039

58روانشناسی شخصيتآینه وندپيالنگرگیقائم400238054170039

131بيان بدنیآینه وندپيالنگرگیقائم400238054170039

2769آواز ایرانیباباخانلوعذرا99238054170021

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییباباخانلوعذرا99238054170021

406تصنيف خوانیباباخانلوعذرا99238054170021

829زبان خارجی عمومیباباخانلوعذرا99238054170021



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

434مبانی هارمونیباباخانلوعذرا99238054170021

200فارسیباباخانلوعذرا99238054170021

560تاریخ هنر ایران و جهانبابازادهپریسا401138054170105

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينبابازادهپریسا401138054170105

634مبانی هنرهای تجسمیبابازادهپریسا401138054170105

605کادربندی در عکاسیبابازادهپریسا401138054170105

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نوربابازادهپریسا401138054170105

1168تربيت بدنیبابازادهپریسا401138054170105

597عکاسی سياه و سفيدبابازادهپریسا401138054170105

756کاربينیبابازادهپریسا401138054170105

1686کارورزیبابازاده                                کيارش                         99238054190031

2352کنترپوانبابازاده                                کيارش                         99238054190031

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیبابازاده                                کيارش                         99238054190031

1429آهنگ سازیبابازاده                                کيارش                         99238054190031

405پارتيتور نوازیبابازاده                                کيارش                         99238054190031

2329فرم و آناليزبابازاده                                کيارش                         99238054190031

7684پيانو عمومیبابازاده                                کيارش                         99238054190031

2386ارکستراسيونبابازاده                                کيارش                         99238054190031

4482هماهنگی عمومیبابازاده                                کيارش                         99238054190031

795دانش خانواده و جمعيتبابالوئیفاطمه99238054170022

148کارگاه بداهه سازیبابالوئیفاطمه99238054170022

1بازی برای دوربينبابالوئیفاطمه99238054170022

2172کارورزیبابالوئیفاطمه99238054170022

89نمایش رادیوییبابالوئیفاطمه99238054170022

72مبانی کارگردانیبابالوئیفاطمه99238054170022

661تاریخ سينمابابالوئیفاطمه99238054170022

200فارسیبابالوئیفاطمه99238054170022

126تاریخ هنر ایران و جهانباباولياناميررضا401138054170106

57روانشناسی شخصيتباباولياناميررضا401138054170106



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1721اندیشه اسالمیباباولياناميررضا401138054170106

42مبانی بازیگریباباولياناميررضا401138054170106

183تربيت بدنیباباولياناميررضا401138054170106

20بدن و حرکتباباولياناميررضا401138054170106

155خاستگاه آیين و درامباباولياناميررضا401138054170106

191کاربينیباباولياناميررضا401138054170106

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیبابائیمحمد401138054190108

6کارگاه صدابرداری در سينمابابائیعلی400138054190063

839دانش خانواده و جمعيتبابائیعلی400138054190063

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریبابائیفاطمه400288001190005

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانبابائیمهتاب401138054170109

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصربابائیعطيه400138054190062

507کاربرد رایانه در موسيقیبابائیمهتاب401138054170109

2مدیریت توليدبابائیعلی400138054190063

208آزمایشگاه پيش متوسطهبابائیالهام400138054170068

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمبابائیفاطمه400138054190064

84اصول کارگردانیبابائیفاطمه400288001190005

14کارگاه تدوین موسيقی و صدابابائیفاطمه400138054190064

233(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریبابائیالهام400138054170068

118آشنایی با موسيقیبابائیفاطمه400288001190005

546کاربينیبابائیمحمد401138054190108

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیبابائیمحمد401138054190108

327مبانی موسيقی ایرانیبابائیمحمد401138054190108

831کارآفرینیبابائیالهام400138054170068

1515کارگاه تدوینبابائیعلی400138054190063

111کارگاه جلوه های ویژهبابائیفاطمه400138054190064

502آشنایی با رهبری ارکستربابائیعطيه400138054190062

469تنبک نوازیبابائیمحمد401138054190108

1201کارگردانی فيلم مستندبابائیعلی400138054190063



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییبابائیمهتاب401138054170109

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهبابائیالهام400138054170068

85تحليل تدوینی فيلم داستانیبابائیفاطمه400138054190064

34کارگاه عکاسیبابائیفاطمه400288001190005

437فلسفه هنربابائیعطيه400138054190062

245(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریبابائیالهام400138054170068

1733ساز کالسيکبابائیمهتاب401138054170109

91کارگاه طراحیبابائیفاطمه400288001190005

517تئوری موسيقیبابائیعطيه400138054190062

16تدوین مستند آموزشیبابائیفاطمه400138054190064

787تاریخ تحليلی صدر اسالمبابائیمحمد401138054190108

827تاریخ تحليلی صدر اسالمبابائیفاطمه400138054190064

409شعر و موسيقیبابائیمحمد401138054190108

521فرم موسيقی ایرانیبابائیعطيه400138054190062

397فيزیک صوتبابائیمهتاب401138054170109

66جامعه شناسیبابائیفاطمه400288001190005

1331شيوه های رهبری بازیگربابائیعلی400138054190063

244(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریبابائیالهام400138054170068

256اصول نگارشبابائیالهام400138054170068

232(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریبابائیالهام400138054170068

404شناخت موسيقیبابائیمهتاب401138054170109

226مکالمه موضوعیبابائیالهام400138054170068

8181فيلم برداریبابائیعلی400138054190063

204کاربرد اصطالحات در ترجمهبابائیالهام400138054170068

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیبابائیفاطمه400138054190064

9898فيلم نامه نویسی و دکوپاژبابائیعلی400138054190063

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی بابائیمحمد401138054190108

5696پيانو عمومیبابائیعطيه400138054190062

1167تربيت بدنیبابائیمهتاب401138054170109



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

779کاربينیبابائیمهتاب401138054170109

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانبابائیعطيه400138054190062

61ادبيات معاصر ایران و جهانبابائیفاطمه400288001190005

1775پيانو عمومیبابائیمهتاب401138054170109

380حکمت موسيقی اسالمی بابائیمحمد401138054190108

556تاریخ عکاسی ایرانبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

1114کاربينیبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

11089ورزشبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

578زیبایی شناسیبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

571حقوق عکاسان و قراردادهابابائی عزیزکندینرگس401138054190109

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

636مدیریت رنگ در عکاسیبابائی عزیزکندینرگس401138054190109

270شخصيت پردازی و تيپ سازیبابائی فرامرزفاطمه99138054170061

286گریم ویژهبابائی فرامرزفاطمه99138054170061

897خالقيت در هنربابائی فرامرزفاطمه99138054170061

1278کارورزیبابائی فرامرزفاطمه99138054170061

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتبابائی فرامرزفاطمه99138054170061

1171اندیشه اسالمیبابائی فرامرزفاطمه99138054170061

272عوامل موثر بر گریمبابائی فرامرزفاطمه99138054170061

281گریم برای سينمابابائی فرامرزفاطمه99138054170061

704اخالق حرفه ای بابائی فرامرزفاطمه99138054170061

375شعر و موسيقیبابائی مطلقحامد400138054170075

3767آواز ایرانیبابائی مطلقحامد400138054170075

418ساز ایرانیبابائی مطلقحامد400138054170075

811زبان خارجی عمومیبابائی مطلقحامد400138054170075

483مبانی نظری موسيقیبابائی مطلقحامد400138054170075

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییبابائی مطلقحامد400138054170075

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیبابائی مطلقحامد400138054170075



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

704اخالق حرفه ای بابائی مطلقحامد400138054170075

261پتينه و کالژباجالنهستی401138054190110

267زینت و زیبایی در اسالمباجالنهستی401138054190110

540کاربينیباجالنهستی401138054190110

292نرم افزارهای کاربردیباجالنهستی401138054190110

141مبانی تدوینباجالنزهرا401138054170110

123مبانی تصویربرداریباجالنزهرا401138054170110

54مبانی فيلم نامه نویسیباجالنزهرا401138054170110

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییباجالنغالمرضا401138054170111

1780آواز ایرانیباجالنغالمرضا401138054170111

106تاریخ سينمای ایران و جهانباجالنزهرا401138054170110

264جامعه شناسی هنرباجالنهستی401138054190110

952پيانو عمومیباجالنغالمرضا401138054170111

5شناخت عوامل توليدباجالنزهرا401138054170110

266زیبایی شناسیباجالنهستی401138054190110

483مبانی نظری موسيقیباجالنغالمرضا401138054170111

4مبانی برنامه ریزی و توليدباجالنزهرا401138054170110

265روانشناسی شخصيت و گریمباجالنهستی401138054190110

398مبانی صوت شناسیباجالنغالمرضا401138054170111

187تربيت بدنیباجالنزهرا401138054170110

1165تربيت بدنیباجالنغالمرضا401138054170111

1132کاربينیباجالنزهرا401138054170110

765کاربينیباجالنغالمرضا401138054170111

291مراقبت از پوست و موباجالنهستی401138054190110

417صداسازیباجالنغالمرضا401138054170111

839دانش خانواده و جمعيتبادلی                                   حسن                           99238054190033

6371نرم افزار ترسيمیبادلی                                   حسن                           99238054190033

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکبادلی                                   حسن                           99238054190033

548اطالع رسانی تصویریبادلی                                   حسن                           99238054190033



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشوربادلی                                   حسن                           99238054190033

828تفسير موضوعی قرآنبادلی                                   حسن                           99238054190033

125مبانی تصویربرداریبازوکاراميد98138054170044

99تدوین فيلم داستانیبازوکاراميد98138054170044

39تاریخ سينمای ایران و جهانبازوکاراميد98138054170044

80کادر بندی فيلمبازوکاراميد98138054170044

709دانش خانواده و جمعيتباستانیدانيال400138054170070

3714پيانوی عمومیباستانیدانيال400138054170070

460فرم در موسيقی جهانیباستانیدانيال400138054170070

3717ساز کالسيکباستانیدانيال400138054170070

359ساز شناسی موسيقی جهانیباستانیدانيال400138054170070

896خالقيت در هنرباستانیدانيال400138054170070

1435هارمونیباستانیدانيال400138054170070

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییباستانیدانيال400138054170070

107آشنایی با هنرهای نمایشیباصریمحمدرضا401138054190111

69فرهنگ مردمباصریمحمدرضا401138054190111

60ادبيات کهن ایران و جهانباصریمحمدرضا401138054190111

179کاربينیباصریمحمدرضا401138054190111

11153ورزشباصریمحمدرضا401138054190111

95روانشناسی عمومیباصریمحمدرضا401138054190111

154تاریخ فلسفهباصریمحمدرضا401138054190111

113سبکهای سينماییباصریمحمدرضا401138054190111

1077روانشناسی اجتماعیباطنیشيماءسادات401138054190112

1076روانشناسی عمومیباطنیشيماءسادات401138054190112

1102کاربينیباطنیشيماءسادات401138054190112

1070رفتار سازمانیباطنیشيماءسادات401138054190112

1078روانشناسی تربيتیباطنیشيماءسادات401138054190112

1072های کوچينگنظریهباطنیشيماءسادات401138054190112

1071نظریه های نوین یادگيریباطنیشيماءسادات401138054190112



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1075اخالق حرفه ای در کوچينگباطنیشيماءسادات401138054190112

1074روش تحقيقباطنیشيماءسادات401138054190112

1073روانشناسی مثبت گراباطنیشيماءسادات401138054190112

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

10081بهداشت و سالمت نوازندگیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

1050کاربينیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

1030(اکول)1پيانو عمومی باغ شاهیمحمدصالح401138054170114

11007اندیشه اسالمیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

1009تئوری موسيقیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

1005فارسیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

1006(ریتم خوانی)1سلفژباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

1165تربيت بدنیباغ شاهیمحمدصالح401138054170114

524شعر و موسيقیباقرزادهاميرحسين99138054170065

1653ساز ایرانیباقرزادهاميرحسين99138054170065

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییباقرزادهاميرحسين99138054170065

897خالقيت در هنرباقرزادهاميرحسين99138054170065

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتباقرزادهاميرحسين99138054170065

683اخالق اسالمیباقرزادهاميرحسين99138054170065

525ساز شناسی ایرانیباقرزادهاميرحسين99138054170065

165زبان خارجی عمومیباقرزادهاميرحسين99138054170065

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیباقرزادهاميرحسين99138054170065

212فرهنگ مللباقرزاده پشتيریفائزه400238054190031

248تحليل مقابله ایباقرزاده پشتيریفائزه400238054190031

207کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمهباقرزاده پشتيریفائزه400238054190031

230ترجمه همزمان انگليسی به فارسیباقرزاده پشتيریفائزه400238054190031

227خواندن و درک متون پيشرفتهباقرزاده پشتيریفائزه400238054190031

231ترجمه همزمان فارسی به انگليسیباقرزاده پشتيریفائزه400238054190031

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیباقرزاده پشتيریفائزه400238054190031

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیباقرزاده پشتيریفائزه400238054190031



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

254اصول نگارشباقرزاده پشتيریفائزه400238054190031

240آواشناسی لهجه های متداولباقرزاده پشتيریفائزه400238054190031

212فرهنگ مللباقریآرمان400238054190032

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهباقریزهرا401138054170115

2682کارورزیباقریعلی97238054190050

290مجسمه سازیباقریروزیتا400138054170072

271طراحی گریمباقریروزیتا400138054170072

248تحليل مقابله ایباقریآرمان400238054190032

207کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمهباقریآرمان400238054190032

230ترجمه همزمان انگليسی به فارسیباقریآرمان400238054190032

269سبک های مختلف نمایشیباقریروزیتا400138054170072

227خواندن و درک متون پيشرفتهباقریآرمان400238054190032

258اصول آراستگی در اسالمباقریزهرا401138054170115

282گریم برای صحنهباقریروزیتا400138054170072

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمباقریزهرا401138054170115

1288مبانی گریمباقریزهرا401138054170115

231ترجمه همزمان فارسی به انگليسیباقریآرمان400238054190032

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتباقریروزیتا400138054170072

280گریم برای تلویزیونباقریروزیتا400138054170072

1723اندیشه اسالمیباقریزهرا401138054170115

808زبان خارجی عمومیباقریروزیتا400138054170072

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیباقریآرمان400238054190032

272عوامل موثر بر گریمباقریزهرا401138054170115

254اصول نگارشباقریآرمان400238054190032

2510آهنگ سازیباقریعلی97238054190050

2466ارکستراسيونباقریعلی97238054190050

1134کاربينیباقریزهرا401138054170115

240آواشناسی لهجه های متداولباقریآرمان400238054190032

1172مبانی روانشناسیباقریزهرا401138054170115



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانباقری چاخانسریسيدکيوان99238054170023

507کاربرد رایانه در موسيقیباقری چاخانسریسيدکيوان99238054170023

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتباقری چاخانسریسيدکيوان99238054170023

1733ساز کالسيکباقری چاخانسریسيدکيوان99238054170023

397فيزیک صوتباقری چاخانسریسيدکيوان99238054170023

164زبان خارجی عمومیباقری چاخانسریسيدکيوان99238054170023

404شناخت موسيقیباقری چاخانسریسيدکيوان99238054170023

1732پيانو عمومیباقری چاخانسریسيدکيوان99238054170023

709دانش خانواده و جمعيتباقری کالگریسهيل97238054170048

2211کارورزیباقری کالگریسهيل97238054170048

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتباقری کالگریسهيل97238054170048

256اصول نگارشباقری کالگریسهيل97238054170048

1948کارورزیباقری گرمارودیپوریا400138054190067

32تاریخ نمایش در غربباقری گرمارودیپوریا400138054190067

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییباقری گرمارودیپوریا400138054190067

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگراباقری گرمارودیپوریا400138054190067

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیباقری گرمارودیپوریا400138054190067

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریباقری گرمارودیپوریا400138054190067

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانباقری گرمارودیپوریا400138054190067

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیباقری گرمارودیپوریا400138054190067

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیباقری گرمارودیپوریا400138054190067

840دانش خانواده و جمعيتباقری می آبادیسعيده400138054190068

1481هارمونیباقری می آبادیسعيده400138054190068

1667کارورزیباقری می آبادیسعيده400138054190068

794انقالب اسالمی ایرانباقری می آبادیسعيده400138054190068

5527سرایش و تربيت شنواییباقری می آبادیسعيده400138054190068

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریباقری می آبادیسعيده400138054190068

473تئوری موسيقیباقری می آبادیسعيده400138054190068

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیباقری می آبادیسعيده400138054190068



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5672پيانو عمومیباقری می آبادیسعيده400138054190068

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانباقری می آبادیسعيده400138054190068

6کارگاه صدابرداری در سينماباقری هيرغزاله400138054190069

2مدیریت توليدباقری هيرغزاله400138054190069

15کارگاه تدوینباقری هيرغزاله400138054190069

120کارگردانی فيلم مستندباقری هيرغزاله400138054190069

133شيوه های رهبری بازیگرباقری هيرغزاله400138054190069

81فيلم برداریباقری هيرغزاله400138054190069

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژباقری هيرغزاله400138054190069

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییباقریان نيگجهميثم401138054170116

1780آواز ایرانیباقریان نيگجهميثم401138054170116

952پيانو عمومیباقریان نيگجهميثم401138054170116

483مبانی نظری موسيقیباقریان نيگجهميثم401138054170116

398مبانی صوت شناسیباقریان نيگجهميثم401138054170116

1165تربيت بدنیباقریان نيگجهميثم401138054170116

765کاربينیباقریان نيگجهميثم401138054170116

417صداسازیباقریان نيگجهميثم401138054170116

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیبامدادمحمود401138054190114

523کاربينیبامدادمحمود401138054190114

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیبامدادمحمود401138054190114

327مبانی موسيقی ایرانیبامدادمحمود401138054190114

469تنبک نوازیبامدادمحمود401138054190114

787تاریخ تحليلی صدر اسالمبامدادمحمود401138054190114

409شعر و موسيقیبامدادمحمود401138054190114

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی بامدادمحمود401138054190114

380حکمت موسيقی اسالمی بامدادمحمود401138054190114

1920ارکستر کالسيکبامدادیانشکوفه400238054190034

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیبامدادیانآرش400138054190070

6362سرایش و تربيت شنواییبامدادیانشکوفه400238054190034



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2403هارمونیبامدادیانشکوفه400238054190034

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییبامدادیانآرش400138054190070

893انقالب اسالمی ایرانبامدادیانشکوفه400238054190034

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگرابامدادیانآرش400138054190070

430کنترپوانبامدادیانشکوفه400238054190034

382فلسفه هنربامدادیانشکوفه400238054190034

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایبامدادیانآرش400138054190070

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیبامدادیانآرش400138054190070

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریبامدادیانشکوفه400238054190034

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانبامدادیانآرش400138054190070

800تفسير موضوعی قرآنبامدادیانآرش400138054190070

2915ارکستر کالسيکبامدادیانشکوفه400238054190034

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیبامدادیانآرش400138054190070

6916پيانو عمومیبامدادیانشکوفه400238054190034

6914ساز کالسيکبامدادیانشکوفه400238054190034

2366تاریخ موسيقی ایرانباویسییزدان401138054190115

1481هارمونیباویسییزدان401138054190115

668کاربينیباویسییزدان401138054190115

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانباویسییزدان401138054190115

11155ورزشباویسییزدان401138054190115

520تئوری موسيقی ایرانباویسییزدان401138054190115

5527سرایش و تربيت شنواییباویسییزدان401138054190115

5671ساز ایرانیباویسییزدان401138054190115

4699پيانو عمومیبحری تمرینزهرا98138054170051

2702کارورزیبحری تمرینزهرا98138054170051

4706ساز کالسيکبحری تمرینزهرا98138054170051

2390هارمونیبحری تمرینزهرا98138054170051

1339هارمونیبحری تمرینزهرا98138054170051

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییبحری تمرینزهرا98138054170051



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیبختياریفرشيد400138054190072

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییبختياریفرشيد400138054190072

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگرابختياریفرشيد400138054190072

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایبختياریفرشيد400138054190072

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیبختياریفرشيد400138054190072

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانبختياریفرشيد400138054190072

800تفسير موضوعی قرآنبختياریفرشيد400138054190072

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیبختياریفرشيد400138054190072

375شعر و موسيقیبخشنده شالدهییوسف400138054170077

3767آواز ایرانیبخشنده شالدهییوسف400138054170077

781پيانو عمومیبخشنده شالدهییوسف400138054170077

464بداهه پردازیبخشنده شالدهییوسف400138054170077

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییبخشنده شالدهییوسف400138054170077

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیبخشنده شالدهییوسف400138054170077

704اخالق حرفه ای بخشنده شالدهییوسف400138054170077

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیبخشیمحمدرضا400138054190073

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریبخشیمحمدرضا400138054190073

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییبخشیمحمدرضا400138054190073

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگرابخشیمحمدرضا400138054190073

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایبخشیمحمدرضا400138054190073

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیبخشیمحمدرضا400138054190073

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانبخشیمحمدرضا400138054190073

800تفسير موضوعی قرآنبخشیمحمدرضا400138054190073

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیبخشیمحمدرضا400138054190073

147سلفژبخشی پوربيتا401138054190116

166کاربينیبخشی پوربيتا401138054190116

11089ورزشبخشی پوربيتا401138054190116

63شناخت سينمابخشی پوربيتا401138054190116

67جامعه شناسیبخشی پوربيتا401138054190116



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11فرهنگ عامهبخشی پوربيتا401138054190116

25تاریخ نمایش در شرقبخشی پوربيتا401138054190116

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونبخشی پوربيتا401138054190116

2366تاریخ موسيقی ایرانبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

1481هارمونیبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

668کاربينیبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

11155ورزشبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

520تئوری موسيقی ایرانبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

5527سرایش و تربيت شنواییبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

5671ساز ایرانیبداغی بهلولیمحمدرضا401138054190117

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانبدریایليا400238054170042

903جواب آوازبدریایليا400238054170042

897خالقيت در هنربدریایليا400238054170042

525ساز شناسی ایرانیبدریایليا400238054170042

1722اندیشه اسالمیبدریایليا400238054170042

165زبان خارجی عمومیبدریایليا400238054170042

199فارسیبدریایليا400238054170042

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریبدیعيان                                 نرگس                          99238054190034

298اصول و فنون مصاحبهبدیعيان                                 نرگس                          99238054190034

323مقاله و گزارش نویسیبدیعيان                                 نرگس                          99238054190034

313سياست خبریبدیعيان                                 نرگس                          99238054190034

839دانش خانواده و جمعيتبذرگریسيدمعراج400138054170079

322مراسم و تشریفاتبذرگریسيدمعراج400138054170079

296اصول سخنوریبذرگریسيدمعراج400138054170079

305جمع آوری و پردازش اطالعاتبذرگریسيدمعراج400138054170079

297اصول و فنون تبليغاتبذرگریسيدمعراج400138054170079

1925کارورزیبذرگریسيدمعراج400138054170079

809زبان خارجی عمومیبذرگریسيدمعراج400138054170079



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

319کاربرد وسایل سمعی و بصریبذرگریسيدمعراج400138054170079

361سرایش و ترتيب شنواییبذل جوصدف401138054190118

693کاربينیبذل جوصدف401138054190118

479هماهنگی عمومیبذل جوصدف401138054190118

11089ورزشبذل جوصدف401138054190118

517تئوری موسيقیبذل جوصدف401138054190118

5697ساز ایرانیبذل جوصدف401138054190118

476سازشناسی ایرانیبذل جوصدف401138054190118

5696پيانو عمومیبذل جوصدف401138054190118

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانبذل جوصدف401138054190118

740مبانی رنگبراتیشکوفه401138054170119

6362سرایش و تربيت شنواییبراتیعلی400238054190036

2493فرم موسيقی جهانبراتیعلی400238054190036

738طراحی لباس روی اندامبراتیشکوفه401138054170119

1160ورزشبراتیعلی400238054190036

739آناتومیبراتیشکوفه401138054170119

430کنترپوانبراتیعلی400238054190036

382فلسفه هنربراتیعلی400238054190036

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریبراتیعلی400238054190036

894تاریخ تحليلی صدر اسالمبراتیعلی400238054190036

415بداهه نوازیبراتیعلی400238054190036

741تکنيک های رنگ در طراحی لباسبراتیشکوفه401138054170119

829زبان خارجی عمومیبراتیشکوفه401138054170119

452دشيفراژبراتیعلی400238054190036

2932ارکستر کالسيکبراتیعلی400238054190036

1167تربيت بدنیبراتیشکوفه401138054170119

6916پيانو عمومیبراتیعلی400238054190036

751کاربينیبراتیشکوفه401138054170119

6913ساز کالسيکبراتیعلی400238054190036



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

737پارچه شناسیبراتیشکوفه401138054170119

107آشنایی با هنرهای نمایشیبراتی حسين آبادیزهرا401138054190119

69فرهنگ مردمبراتی حسين آبادیزهرا401138054190119

60ادبيات کهن ایران و جهانبراتی حسين آبادیزهرا401138054190119

179کاربينیبراتی حسين آبادیزهرا401138054190119

11149ورزشبراتی حسين آبادیزهرا401138054190119

95روانشناسی عمومیبراتی حسين آبادیزهرا401138054190119

154تاریخ فلسفهبراتی حسين آبادیزهرا401138054190119

113سبکهای سينماییبراتی حسين آبادیزهرا401138054190119

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیبرادران اوزیهستی401138054170120

1008بهداشت و سالمت نوازندگیبرادران اوزیهستی401138054170120

1051کاربينیبرادران اوزیهستی401138054170120

1030(اکول)1پيانو عمومی برادران اوزیهستی401138054170120

11007اندیشه اسالمیبرادران اوزیهستی401138054170120

1009تئوری موسيقیبرادران اوزیهستی401138054170120

1005فارسیبرادران اوزیهستی401138054170120

1006(ریتم خوانی)1سلفژبرادران اوزیهستی401138054170120

1167تربيت بدنیبرادران اوزیهستی401138054170120

838دانش خانواده و جمعيتبرادریمسعود400138054170080

82کارگردانی تيزربرادریمسعود400138054170080

79تصویربرداری تلویزیونیبرادریمسعود400138054170080

92کارگردانی در استودیوبرادریمسعود400138054170080

121کارگردانی فيلم مستندبرادریمسعود400138054170080

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتبرادریمسعود400138054170080

727فارسیبرادریمسعود400138054170080

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندبرادریمسعود400138054170080

321مدیریت راهبردی سازمانبرازندهزهره400138054190074

318قوانين و مقررات در روابط عمومیبرازندهزهره400138054190074

302پوشش خبریبرازندهزهره400138054190074



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

309روزنامه نگاری نوینبرازندهزهره400138054190074

294ارتباطات بين المللبرازندهزهره400138054190074

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیبرازندهزهره400138054190074

323مقاله و گزارش نویسیبرازندهزهره400138054190074

299اقتصاد رسانهبرازندهزهره400138054190074

6کارگاه صدابرداری در سينمابراهوئیمهری400138054190075

2مدیریت توليدبراهوئیمهری400138054190075

1197کارورزیبراهوئیمهری400138054190075

15کارگاه تدوینبراهوئیمهری400138054190075

120کارگردانی فيلم مستندبراهوئیمهری400138054190075

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیبراهوئیمهری400138054190075

133شيوه های رهبری بازیگربراهوئیمهری400138054190075

81فيلم برداریبراهوئیمهری400138054190075

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژبراهوئیمهری400138054190075

556تاریخ عکاسی ایرانبرزگراصالنیپرستو401138054190121

1114کاربينیبرزگراصالنیپرستو401138054190121

11089ورزشبرزگراصالنیپرستو401138054190121

578زیبایی شناسیبرزگراصالنیپرستو401138054190121

571حقوق عکاسان و قراردادهابرزگراصالنیپرستو401138054190121

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگبرزگراصالنیپرستو401138054190121

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانبرزگراصالنیپرستو401138054190121

636مدیریت رنگ در عکاسیبرزگراصالنیپرستو401138054190121

1187دانش خانواده و جمعيتبرزگربفروئیمهسا401138054170121

1653ساز ایرانیبرزگربفروئیمهسا401138054170121

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییبرزگربفروئیمهسا401138054170121

364مبانی نظری موسيقیبرزگربفروئیمهسا401138054170121

400مبانی صوت شناسیبرزگربفروئیمهسا401138054170121

1166تربيت بدنیبرزگربفروئیمهسا401138054170121

669کاربينیبرزگربفروئیمهسا401138054170121



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

470تمبک نوازیبرزگربفروئیمهسا401138054170121

1945کارورزیبرزگردینی                               زینب                          99238054190035

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکبرزگردینی                               زینب                          99238054190035

548اطالع رسانی تصویریبرزگردینی                               زینب                          99238054190035

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیبرزگردینی                               زینب                          99238054190035

792تفسير موضوعی قرآنبرزگردینی                               زینب                          99238054190035

616کارگاه عکاسی مفهومیبرزگردینی                               زینب                          99238054190035

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشوربرزگردینی                               زینب                          99238054190035

251ترجمه مفاهيم واصطالحات امور رسانه ایبرزگریاشکان99238054170026

208آزمایشگاه پيش متوسطهبرزگریاشکان99238054170026

2211کارورزیبرزگریاشکان99238054170026

241ترجمه مفاهيم واصطالحات امور اقتصادی و بازرگانیبرزگریاشکان99238054170026

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهبرزگریاشکان99238054170026

253ترجمه مفاهيم واصطالحات امور گردشگریبرزگریاشکان99238054170026

206ترجمه مفاهيم واصطالحات امور فرهنگ و هنربرزگریاشکان99238054170026

256اصول نگارشبرزگریاشکان99238054170026

226مکالمه موضوعیبرزگریاشکان99238054170026

2924کارورزیبرش نوردسيده یلدا400138054170081

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتبرش نوردسيده یلدا400138054170081

558تاریخ عکاسی جهانبرش نوردسيده یلدا400138054170081

559تاریخ هنر ایرانبرفی دریاییپرستو401138054170122

591عکاسی پایهبرفی دریاییپرستو401138054170122

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیبرفی دریاییپرستو401138054170122

584طراحی پایهبرفی دریاییپرستو401138054170122

561تاریخ هنر جهانبرفی دریاییپرستو401138054170122

186تربيت بدنیبرفی دریاییپرستو401138054170122

938کاربينیبرفی دریاییپرستو401138054170122

642هندسه مناظر و مرایابرفی دریاییپرستو401138054170122

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایرانبرمایونمليکا400238054170043



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

582صفحه آراییبرمایونمليکا400238054170043

683اخالق اسالمیبرمایونمليکا400238054170043

637نرم افزار ترسيمیبرمایونمليکا400238054170043

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیبرمایونمليکا400238054170043

587طراحی فيگوربرمایونمليکا400238054170043

574خوشنویسی و طراحی حروفبرمایونمليکا400238054170043

893انقالب اسالمی ایرانبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

5367سرایش و تربيت شنواییبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

437فلسفه هنربرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

1350کنترپوانبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

3351هماهنگی عمومیبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

5698ساز ایرانیبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

475سازشناسی ایرانیبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

5695پيانو عمومیبرمکی اقدمابوالفضل401138054190122

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانبرهمنمهدی401138054170124

507کاربرد رایانه در موسيقیبرهمنمهدی401138054170124

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییبرهمنمهدی401138054170124

1733ساز کالسيکبرهمنمهدی401138054170124

397فيزیک صوتبرهمنمهدی401138054170124

404شناخت موسيقیبرهمنمهدی401138054170124

1165تربيت بدنیبرهمنمهدی401138054170124

779کاربينیبرهمنمهدی401138054170124

1732پيانو عمومیبرهمنمهدی401138054170124

228دستور زبان مقدماتیبروایهالهام98238054170039

245(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریبروایهالهام98238054170039

244(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریبروایهالهام98238054170039

256اصول نگارشبروایهالهام98238054170039

226مکالمه موضوعیبروایهالهام98238054170039

127تاریخ هنر ایران و جهانبروغنیاميرحسام401138054170123



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

58روانشناسی شخصيتبروغنیاميرحسام401138054170123

1720اندیشه اسالمیبروغنیاميرحسام401138054170123

128مبانی بازیگریبروغنیاميرحسام401138054170123

183تربيت بدنیبروغنیاميرحسام401138054170123

24بدن و حرکتبروغنیاميرحسام401138054170123

70خاستگاه آیين و درامبروغنیاميرحسام401138054170123

193کاربينیبروغنیاميرحسام401138054170123

6کارگاه صدابرداری در سينمابرومندکيان400138054190076

839دانش خانواده و جمعيتبرومندکيان400138054190076

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریبرومندکيان400138054190076

34کارگاه عکاسیبرومندکيان400138054190076

91کارگاه طراحیبرومندکيان400138054190076

154تاریخ فلسفهبرومندکيان400138054190076

66جامعه شناسیبرومندکيان400138054190076

1331شيوه های رهبری بازیگربرومندکيان400138054190076

2379تاریخ موسيقی ایرانبزرگی پورعلی401138054190123

528سرایش و ترتيب شنواییبزرگی پورعلی401138054190123

1119کاربينیبزرگی پورعلی401138054190123

477هماهنگی عمومیبزرگی پورعلی401138054190123

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانبزرگی پورعلی401138054190123

5671ساز ایرانیبزرگی پورعلی401138054190123

473تئوری موسيقیبزرگی پورعلی401138054190123

75منشی گری صحنهبزرگی مهربهادر99238054170028

83کارگردانی فيلم داستانیبزرگی مهربهادر99238054170028

132بازیگریبزرگی مهربهادر99238054170028

93کارگردانی کليپبزرگی مهربهادر99238054170028

18صدا گذاری فيلم مستندبزرگی مهربهادر99238054170028

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسبزیفاطمه400138054170082

594عکاسی پرترهبزیفاطمه400138054170082



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

831کارآفرینیبزیفاطمه400138054170082

598عکاسی مستندبزیفاطمه400138054170082

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتبزیفاطمه400138054170082

224فرهنگ عمومیبزیفاطمه400138054170082

558تاریخ عکاسی جهانبزیفاطمه400138054170082

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهبزیفاطمه400138054170082

705اخالق حرفه ای بزیفاطمه400138054170082

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیبستاممحمدایمان401138054170125

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی بستاممحمدایمان401138054170125

1141کاربينیبستاممحمدایمان401138054170125

1192(1)ساز بستاممحمدایمان401138054170125

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی بستاممحمدایمان401138054170125

1020تئوری موسيقیبستاممحمدایمان401138054170125

1021آناتومی حنجرهبستاممحمدایمان401138054170125

1190تربيت بدنیبستاممحمدایمان401138054170125

2660کارورزیبستانیفاطمه99138054190064

528سرایش و ترتيب شنواییبستانیفاطمه99138054190064

477هماهنگی عمومیبستانیفاطمه99138054190064

486کنتراپونبستانیفاطمه99138054190064

391فرم موسيقی جهانبستانیفاطمه99138054190064

792تفسير موضوعی قرآنبستانیفاطمه99138054190064

2440ارکستر ایرانیبستانیفاطمه99138054190064

5672پيانو عمومیبستانیفاطمه99138054190064

1947کارورزیبستانيانعلی400138054190077

6354سرایش و تربيت شنواییبستانيانعلی400138054190077

6688پيانو عمومیبستانيانعلی400138054190077

2352کنترپوانبستانيانعلی400138054190077

7685ساز ایرانیبستانيانعلی400138054190077

1509آهنگ سازیبستانيانعلی400138054190077



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2329فرم و آناليزبستانيانعلی400138054190077

792تفسير موضوعی قرآنبستانيانعلی400138054190077

7684پيانو عمومیبستانيانعلی400138054190077

807مدیریت کسب و کار و بهره وریبستانيانعلی400138054190077

2466ارکستراسيونبستانيانعلی400138054190077

4492هماهنگی عمومیبستانيانعلی400138054190077

262پيرایش و بافت مو بر توربشيری مایانیرعنا99138054170076

274کاربرد کامپيوتر در طراحیبشيری مایانیرعنا99138054170076

1278کارورزیبشيری مایانیرعنا99138054170076

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتبشيری مایانیرعنا99138054170076

200فارسیبشيری مایانیرعنا99138054170076

891اخالق حرفه ای بشيری مایانیرعنا99138054170076

141مبانی تدوینبصامسيده پرنيا401138054170126

123مبانی تصویربرداریبصامسيده پرنيا401138054170126

54مبانی فيلم نامه نویسیبصامسيده پرنيا401138054170126

106تاریخ سينمای ایران و جهانبصامسيده پرنيا401138054170126

5شناخت عوامل توليدبصامسيده پرنيا401138054170126

4مبانی برنامه ریزی و توليدبصامسيده پرنيا401138054170126

187تربيت بدنیبصامسيده پرنيا401138054170126

1132کاربينیبصامسيده پرنيا401138054170126

985روانشناسی اجتماعیبصيرت قهفرخیزهره401138054190125

984روانشناسی عمومیبصيرت قهفرخیزهره401138054190125

1104کاربينیبصيرت قهفرخیزهره401138054190125

983رفتار سازمانیبصيرت قهفرخیزهره401138054190125

988روانشناسی تربيتیبصيرت قهفرخیزهره401138054190125

987های کوچينگنظریهبصيرت قهفرخیزهره401138054190125

980نظریه های نوین یادگيریبصيرت قهفرخیزهره401138054190125

986اخالق حرفه ای در کوچينگبصيرت قهفرخیزهره401138054190125

982روش تحقيقبصيرت قهفرخیزهره401138054190125



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

981روانشناسی مثبت گرابصيرت قهفرخیزهره401138054190125

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیبصيرتیآدرین401138054170127

1008بهداشت و سالمت نوازندگیبصيرتیآدرین401138054170127

1050کاربينیبصيرتیآدرین401138054170127

1030(اکول)1پيانو عمومی بصيرتیآدرین401138054170127

11007اندیشه اسالمیبصيرتیآدرین401138054170127

1009تئوری موسيقیبصيرتیآدرین401138054170127

1005فارسیبصيرتیآدرین401138054170127

1006(ریتم خوانی)1سلفژبصيرتیآدرین401138054170127

1164تربيت بدنیبصيرتیآدرین401138054170127

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیبغدادچیدانيال401138054170128

10081بهداشت و سالمت نوازندگیبغدادچیدانيال401138054170128

1139کاربينیبغدادچیدانيال401138054170128

1032(اکول)1پيانو عمومی بغدادچیدانيال401138054170128

11014اندیشه اسالمیبغدادچیدانيال401138054170128

1013تئوری موسيقیبغدادچیدانيال401138054170128

1011فارسیبغدادچیدانيال401138054170128

1010(ریتم خوانی)1سلفژبغدادچیدانيال401138054170128

1163تربيت بدنیبغدادچیدانيال401138054170128

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

1180بهداشت و سالمت نوازندگیبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1017کاربينیبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1034(اکول)1پيانو عمومی بغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1003شناخت ریتمبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1002تئوری موسيقیبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1016فارسیبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1000(ریتم خوانی)1سلفژبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

1198تربيت بدنیبغوزیان سوارانیآریل401138054170129

55تحليل فيلمبقائی صائين                             فرشيد                         99238054190039



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

111کارگاه جلوه های ویژهبقائی صائين                             فرشيد                         99238054190039

114کارگردانی برنامه تلویزیونیبقائی صائين                             فرشيد                         99238054190039

74کارگردانی فيلم داستانیبقائی صائين                             فرشيد                         99238054190039

117موسيقی فيلمبقائی صائين                             فرشيد                         99238054190039

17اصول صدابرداریبقائيان تفتیزهرا400238054170044

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیبقائيان تفتیزهرا400238054170044

97انيميشنبقائيان تفتیزهرا400238054170044

712اخالق اسالمیبقائيان تفتیزهرا400238054170044

39تاریخ سينمای ایران و جهانبقائيان تفتیزهرا400238054170044

5شناخت عوامل توليدبقائيان تفتیزهرا400238054170044

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهباللی کسالنیمهدی401138054170131

1175اصول آراستگی در اسالمباللی کسالنیمهدی401138054170131

1176آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمباللی کسالنیمهدی401138054170131

1288مبانی گریمباللی کسالنیمهدی401138054170131

11177اندیشه اسالمیباللی کسالنیمهدی401138054170131

1174عوامل موثر بر گریمباللی کسالنیمهدی401138054170131

1134کاربينیباللی کسالنیمهدی401138054170131

1172مبانی روانشناسیباللی کسالنیمهدی401138054170131

1620کارورزیبلباسیمریم400138054190079

602عکس و نوشتاربلباسیمریم400138054190079

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریبلباسیمریم400138054190079

790تاریخ تحليلی صدر اسالمبلباسیمریم400138054190079

619کارگاه نورپردازی تکچهرهبلباسیمریم400138054190079

838دانش خانواده و جمعيتبلوریعليرضا400238054190038

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریبلوریعليرضا400238054190038

84اصول کارگردانیبلوریعليرضا400238054190038

118آشنایی با موسيقیبلوریعليرضا400238054190038

822انقالب اسالمی ایرانبلوریعليرضا400238054190038

34کارگاه عکاسیبلوریعليرضا400238054190038



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریبلوریعليرضا400238054190038

91کارگاه طراحیبلوریعليرضا400238054190038

51196پيانو عمومیبنادکوکیزهره401138054190126

11202ارکستر کالسيکبنادکوکیزهره401138054190126

1197ساز کالسيکبنادکوکیزهره401138054190126

436تاریخ هنربنادکوکیزهره401138054190126

1204کاربينیبنادکوکیزهره401138054190126

2403هارمونیبنادکوکیزهره401138054190126

487سرایش و تربيت شنواییبنادکوکیزهره401138054190126

11151ورزشبنادکوکیزهره401138054190126

2446آواز گروهیبنادکوکیزهره401138054190126

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییبنائيانمهدی401138054170134

1780آواز ایرانیبنائيانمهدی401138054170134

952پيانو عمومیبنائيانمهدی401138054170134

483مبانی نظری موسيقیبنائيانمهدی401138054170134

398مبانی صوت شناسیبنائيانمهدی401138054170134

1165تربيت بدنیبنائيانمهدی401138054170134

765کاربينیبنائيانمهدی401138054170134

417صداسازیبنائيانمهدی401138054170134

2730پيانو عمومیبنویدیستاره سادات99238054170029

384فرم در موسيقی جهانیبنویدیستاره سادات99238054170029

4706ساز کالسيکبنویدیستاره سادات99238054170029

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتبنویدیستاره سادات99238054170029

1339هارمونیبنویدیستاره سادات99238054170029

471مبانی موسيقی ایرانبنویدیستاره سادات99238054170029

710دانش خانواده و جمعيتبنی مهدرانکوهینيکی400238054170045

2730پيانو عمومیبنی مهدرانکوهینيکی400238054170045

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییبنی مهدرانکوهینيکی400238054170045

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانبنی مهدرانکوهینيکی400238054170045



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2729ساز کالسيکبنی مهدرانکوهینيکی400238054170045

712اخالق اسالمیبنی مهدرانکوهینيکی400238054170045

772فيزیک صوتبنی مهدرانکوهینيکی400238054170045

727فارسیبنی مهدرانکوهینيکی400238054170045

703اخالق حرفه ای بنی مهدرانکوهینيکی400238054170045

709دانش خانواده و جمعيتبهادرزادهباربد400238054170047

2730پيانو عمومیبهادرزادهباربد400238054170047

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییبهادرزادهباربد400238054170047

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانبهادرزادهباربد400238054170047

2729ساز کالسيکبهادرزادهباربد400238054170047

940هارمونی پایهبهادرزادهباربد400238054170047

727فارسیبهادرزادهباربد400238054170047

703اخالق حرفه ای بهادرزادهباربد400238054170047

1077روانشناسی اجتماعیبهادریعباس401138054190128

262پيرایش و بافت مو بر توربهادریالهام99238054170030

286گریم ویژهبهادریالهام99238054170030

285گریم فانتزیبهادریالهام99238054170030

1076روانشناسی عمومیبهادریعباس401138054190128

1103کاربينیبهادریعباس401138054190128

274کاربرد کامپيوتر در طراحیبهادریالهام99238054170030

2279کارورزیبهادریالهام99238054170030

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتبهادریالهام99238054170030

1070رفتار سازمانیبهادریعباس401138054190128

1078روانشناسی تربيتیبهادریعباس401138054190128

1072های کوچينگنظریهبهادریعباس401138054190128

1071نظریه های نوین یادگيریبهادریعباس401138054190128

1075اخالق حرفه ای در کوچينگبهادریعباس401138054190128

283گریم برای عکسبهادریالهام99238054170030

1074روش تحقيقبهادریعباس401138054190128



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

281گریم برای سينمابهادریالهام99238054170030

1073روانشناسی مثبت گرابهادریعباس401138054190128

107آشنایی با هنرهای نمایشیبهاریرضا401138054190130

69فرهنگ مردمبهاریرضا401138054190130

60ادبيات کهن ایران و جهانبهاریرضا401138054190130

180کاربينیبهاریرضا401138054190130

11154ورزشبهاریرضا401138054190130

95روانشناسی عمومیبهاریرضا401138054190130

154تاریخ فلسفهبهاریرضا401138054190130

113سبکهای سينماییبهاریرضا401138054190130

107آشنایی با هنرهای نمایشیبهبودی جبه داربهناز401138054190131

69فرهنگ مردمبهبودی جبه داربهناز401138054190131

60ادبيات کهن ایران و جهانبهبودی جبه داربهناز401138054190131

180کاربينیبهبودی جبه داربهناز401138054190131

11149ورزشبهبودی جبه داربهناز401138054190131

95روانشناسی عمومیبهبودی جبه داربهناز401138054190131

154تاریخ فلسفهبهبودی جبه داربهناز401138054190131

113سبکهای سينماییبهبودی جبه داربهناز401138054190131

709دانش خانواده و جمعيتبهجتمرتضی400138054170472

2730پيانو عمومیبهجتمرتضی400138054170472

460فرم در موسيقی جهانیبهجتمرتضی400138054170472

3726ساز کالسيکبهجتمرتضی400138054170472

896خالقيت در هنربهجتمرتضی400138054170472

719اخالق اسالمیبهجتمرتضی400138054170472

357هارمونی پایهبهجتمرتضی400138054170472

375شعر و موسيقیبهدادمحمدرضا400138054170084

2769آواز ایرانیبهدادمحمدرضا400138054170084

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانبهدادمحمدرضا400138054170084

418ساز ایرانیبهدادمحمدرضا400138054170084



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

811زبان خارجی عمومیبهدادمحمدرضا400138054170084

464بداهه پردازیبهدادمحمدرضا400138054170084

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییبهدادمحمدرضا400138054170084

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیبهدادمحمدرضا400138054170084

704اخالق حرفه ای بهدادمحمدرضا400138054170084

51196پيانو عمومیبهرادرسول401138054190132

11195ارکستر کالسيکبهرادرسول401138054190132

3426هارمونیبهرادرسول401138054190132

531تاریخ هنربهرادرسول401138054190132

1123کاربينیبهرادرسول401138054190132

11155ورزشبهرادرسول401138054190132

5484سرایش و تربيت شنواییبهرادرسول401138054190132

2496آواز گروهیبهرادرسول401138054190132

5917ساز کالسيکبهرادرسول401138054190132

840دانش خانواده و جمعيتبهرامی بانه                             روژان                         99238054190040

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکبهرامی بانه                             روژان                         99238054190040

57411خوشنویسی و طراحی حروفبهرامی بانه                             روژان                         99238054190040

548اطالع رسانی تصویریبهرامی بانه                             روژان                         99238054190040

926کارگاه طراحی پوستر تصویریبهرامی بانه                             روژان                         99238054190040

827تاریخ تحليلی صدر اسالمبهرامی بانه                             روژان                         99238054190040

616کارگاه عکاسی مفهومیبهرامی بانه                             روژان                         99238054190040

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشوربهرامی بانه                             روژان                         99238054190040

1920ارکستر کالسيکبهرامیعليرضا400238054190039

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیبهرامینعيمه400138054190080

2493فرم موسيقی جهانبهرامیعليرضا400238054190039

2403هارمونیبهرامیعليرضا400238054190039

487سرایش و تربيت شنواییبهرامیعليرضا400238054190039

215کارگاه و سمينار پيشرفتهبهرامینعيمه400138054190080

255مکاتباتبهرامینعيمه400138054190080



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

382فلسفه هنربهرامیعليرضا400238054190039

2402آواز گروهیبهرامیعليرضا400238054190039

785مدیریت مراکز و سازمانهای هنریبهرامیعليرضا400238054190039

825تاریخ تحليلی صدر اسالمبهرامیعليرضا400238054190039

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریبهرامینعيمه400138054190080

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیبهرامی پورمریم401138054170141

1008بهداشت و سالمت نوازندگیبهرامی پورمریم401138054170141

1051کاربينیبهرامی پورمریم401138054170141

1030(اکول)1پيانو عمومی بهرامی پورمریم401138054170141

11007اندیشه اسالمیبهرامی پورمریم401138054170141

1009تئوری موسيقیبهرامی پورمریم401138054170141

1005فارسیبهرامی پورمریم401138054170141

1006(ریتم خوانی)1سلفژبهرامی پورمریم401138054170141

1167تربيت بدنیبهرامی پورمریم401138054170141

1077روانشناسی اجتماعیبهرامی گهروئیسکينه401138054190134

1076روانشناسی عمومیبهرامی گهروئیسکينه401138054190134

1106کاربينیبهرامی گهروئیسکينه401138054190134

1070رفتار سازمانیبهرامی گهروئیسکينه401138054190134

1078روانشناسی تربيتیبهرامی گهروئیسکينه401138054190134

1072های کوچينگنظریهبهرامی گهروئیسکينه401138054190134

1071نظریه های نوین یادگيریبهرامی گهروئیسکينه401138054190134

1075اخالق حرفه ای در کوچينگبهرامی گهروئیسکينه401138054190134

1074روش تحقيقبهرامی گهروئیسکينه401138054190134

1073روانشناسی مثبت گرابهرامی گهروئیسکينه401138054190134

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیبهرامی ميرآبادیليال99138054190068

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیبهرامی ميرآبادیمحمد99138054190069

337ارکان بداهه خوانیبهرامی ميرآبادیمحمد99138054190069

337ارکان بداهه خوانیبهرامی ميرآبادیليال99138054190068

422(نوا، راست پنجگاه)سرایش موسيقی ایرانی بهرامی ميرآبادیليال99138054190068



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

416سبک شناسی آوازیبهرامی ميرآبادیمحمد99138054190069

416سبک شناسی آوازیبهرامی ميرآبادیليال99138054190068

2541کارورزیبهرامی ميرآبادیمحمد99138054190069

2541کارورزیبهرامی ميرآبادیليال99138054190068

345اجرای صحنه ایبهرامی ميرآبادیليال99138054190068

345اجرای صحنه ایبهرامی ميرآبادیمحمد99138054190069

542(نوا، راست پنجگاه)آواز ایرانیبهرامی ميرآبادیليال99138054190068

228دستور زبان مقدماتیبهرامی نژادرضا400238054170048

225ترجمه متون سادهبهرامی نژادرضا400238054170048

209آزمایشگاه مقدماتیبهرامی نژادرضا400238054170048

222خواندن و درک مفاهيم مقدماتیبهرامی نژادرضا400238054170048

224فرهنگ عمومیبهرامی نژادرضا400238054170048

218گفت و شنود مقدماتیبهرامی نژادرضا400238054170048

183تربيت بدنیبهرامی نژادرضا400238054170048

239واژه شناسیبهرامی نژادرضا400238054170048

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهبهراميهفاطمه401138054170142

1175اصول آراستگی در اسالمبهراميهفاطمه401138054170142

1176آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمبهراميهفاطمه401138054170142

1288مبانی گریمبهراميهفاطمه401138054170142

11177اندیشه اسالمیبهراميهفاطمه401138054170142

1174عوامل موثر بر گریمبهراميهفاطمه401138054170142

275کاربينیبهراميهفاطمه401138054170142

1172مبانی روانشناسیبهراميهفاطمه401138054170142

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیبهروزفریده سادات400138054190082

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیبهروزفریده سادات400138054190082

2495فرم موسيقی ایرانبهروزریحانه400138054190081

794انقالب اسالمی ایرانبهروزریحانه400138054190081

486کنتراپونبهروزریحانه400138054190081

215کارگاه و سمينار پيشرفتهبهروزفریده سادات400138054190082



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیبهروزفریده سادات400138054190082

7662ساز ایرانیبهروزریحانه400138054190081

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیبهروزفریده سادات400138054190082

255مکاتباتبهروزفریده سادات400138054190082

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریبهروزریحانه400138054190081

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریبهروزفریده سادات400138054190082

2420دشيفراژبهروزریحانه400138054190081

2438ارکستر ایرانیبهروزریحانه400138054190081

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانبهروزریحانه400138054190081

240آواشناسی لهجه های متداولبهروزفریده سادات400138054190082

107آشنایی با هنرهای نمایشیبهروزنودهیميترا401138054190135

2مدیریت توليدبهروزنودهیميترا401138054190135

60ادبيات کهن ایران و جهانبهروزنودهیميترا401138054190135

118آشنایی با موسيقیبهروزنودهیميترا401138054190135

11151ورزشبهروزنودهیميترا401138054190135

822انقالب اسالمی ایرانبهروزنودهیميترا401138054190135

95روانشناسی عمومیبهروزنودهیميترا401138054190135

463شعر و موسيقیبهزادپورآرمان400138054170086

498آواز گروهیبهزادپورآرمان400138054170086

3647ساز ایرانیبهزادپورآرمان400138054170086

649پيانو عمومیبهزادپورآرمان400138054170086

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانبهزادپورآرمان400138054170086

513مبانی هارمونیبهزادپورآرمان400138054170086

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییبهزادپورآرمان400138054170086

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیبهزادپورآرمان400138054170086

705اخالق حرفه ای بهزادپورآرمان400138054170086

1187دانش خانواده و جمعيتبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

1654ساز ایرانیبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

450مبانی نظری موسيقیبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

399مبانی صوت شناسیبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

1166تربيت بدنیبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

658کاربينیبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

419تمبک نوازیبهزادی نژادپریساالسادات401138054170144

107آشنایی با هنرهای نمایشیبهشتیعطيه401138054190136

69فرهنگ مردمبهشتیعطيه401138054190136

60ادبيات کهن ایران و جهانبهشتیعطيه401138054190136

3714پيانوی عمومیبهشتیمبيناسادات400138054170087

126تاریخ هنر ایران و جهانبهشتیشقایق سادات401138054170145

179کاربينیبهشتیعطيه401138054190136

460فرم در موسيقی جهانیبهشتیمبيناسادات400138054170087

3715ساز کالسيکبهشتیمبيناسادات400138054170087

11149ورزشبهشتیعطيه401138054190136

355ساز شناسی موسيقی جهانیبهشتیمبيناسادات400138054170087

95روانشناسی عمومیبهشتیعطيه401138054190136

896خالقيت در هنربهشتیمبيناسادات400138054170087

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتبهشتیمبيناسادات400138054170087

719اخالق اسالمیبهشتیمبيناسادات400138054170087

154تاریخ فلسفهبهشتیعطيه401138054190136

57روانشناسی شخصيتبهشتیشقایق سادات401138054170145

661تاریخ سينمابهشتیشقایق سادات401138054170145

1388هارمونیبهشتیمبيناسادات400138054170087

113سبکهای سينماییبهشتیعطيه401138054190136

42مبانی بازیگریبهشتیشقایق سادات401138054170145

20بدن و حرکتبهشتیشقایق سادات401138054170145

155خاستگاه آیين و درامبهشتیشقایق سادات401138054170145

191کاربينیبهشتیشقایق سادات401138054170145

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییبهشتیمبيناسادات400138054170087



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغبهمن آبادیجواد401138054190137

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندبهمن آبادیجواد401138054190137

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمبهمن آبادیجواد401138054190137

159کاربينیبهمن آبادیجواد401138054190137

135اصول تدوینبهمن آبادیجواد401138054190137

49سينمای مستند ایرانبهمن آبادیجواد401138054190137

41سبکهای سينماییبهمن آبادیجواد401138054190137

56نقد و تحليل فيلمبهمن آبادیجواد401138054190137

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغبهمن پورفشندینگين401138054190138

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندبهمن پورفشندینگين401138054190138

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمبهمن پورفشندینگين401138054190138

159کاربينیبهمن پورفشندینگين401138054190138

135اصول تدوینبهمن پورفشندینگين401138054190138

49سينمای مستند ایرانبهمن پورفشندینگين401138054190138

41سبکهای سينماییبهمن پورفشندینگين401138054190138

56نقد و تحليل فيلمبهمن پورفشندینگين401138054190138

45تربيت حسبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

10شناخت عوامل نمایشبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

57روانشناسی شخصيتبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

661تاریخ سينمابهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

1721اندیشه اسالمیبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

108تاریخ نمایش در ایرانبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

20بدن و حرکتبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

131بيان بدنیبهمن قمصریمحمدرضا401138054170146

210آزمایشگاه پایهبهنام زادهمعصومه401138054170911

221خواندن و درک مفاهيم پایهبهنام زادهمعصومه401138054170911

229دستور زبان پایهبهنام زادهمعصومه401138054170911

219گفت و شنود پایهبهنام زادهمعصومه401138054170911

243اخالق اسالمیبهنام زادهمعصومه401138054170911



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1168تربيت بدنیبهنام زادهمعصومه401138054170911

235کاربينیبهنام زادهمعصومه401138054170911

247اصول و روش ترجمه پایهبهنام زادهمعصومه401138054170911

6362سرایش و تربيت شنواییبهنام قادرمهشاد400238054190041

2493فرم موسيقی جهانبهنام قادرمهشاد400238054190041

1188ورزشبهنام قادرمهشاد400238054190041

430کنترپوانبهنام قادرمهشاد400238054190041

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریبهنام قادرمهشاد400238054190041

825تاریخ تحليلی صدر اسالمبهنام قادرمهشاد400238054190041

2932ارکستر کالسيکبهنام قادرمهشاد400238054190041

6916پيانو عمومیبهنام قادرمهشاد400238054190041

6913ساز کالسيکبهنام قادرمهشاد400238054190041

2652ساز ایرانیبوجاری راوندیریحانه400238054170046

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییبوجاری راوندیریحانه400238054170046

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانبوجاری راوندیریحانه400238054170046

728اخالق اسالمیبوجاری راوندیریحانه400238054170046

516ساز شناسی ایرانیبوجاری راوندیریحانه400238054170046

808زبان خارجی عمومیبوجاری راوندیریحانه400238054170046

513مبانی هارمونیبوجاری راوندیریحانه400238054170046

705اخالق حرفه ای بوجاری راوندیریحانه400238054170046

745واژگان کليدی  زبان چينیبوجاریانفرشاد401138054170136

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهابوجاریانفرشاد401138054170136

747خواندن و درک مفاهيم رایجبوجاریانفرشاد401138054170136

744کاربينیبوجاریانفرشاد401138054170136

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينبوجاریانفرشاد401138054170136

746گفت و شنود رایجبوجاریانفرشاد401138054170136

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهابوجاریانفرشاد401138054170136

199فارسیبوجاریانفرشاد401138054170136

1190تربيت بدنیبوجاریانفرشاد401138054170136



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

140مبانی تدوینبویریمهيار401138054170138

125مبانی تصویربرداریبویریمهيار401138054170138

53مبانی فيلم نامه نویسیبویریمهيار401138054170138

39تاریخ سينمای ایران و جهانبویریمهيار401138054170138

1058شناخت عوامل توليدبویریمهيار401138054170138

1057مبانی برنامه ریزی و توليدبویریمهيار401138054170138

1164تربيت بدنیبویریمهيار401138054170138

170کاربينیبویریمهيار401138054170138

838دانش خانواده و جمعيتبياتحسين400138054170091

82کارگردانی تيزربياتحسين400138054170091

79تصویربرداری تلویزیونیبياتحسين400138054170091

3714پيانوی عمومیبياتپگاه400138054170089

92کارگردانی در استودیوبياتحسين400138054170091

460فرم در موسيقی جهانیبياتپگاه400138054170089

3717ساز کالسيکبياتپگاه400138054170089

355ساز شناسی موسيقی جهانیبياتپگاه400138054170089

121کارگردانی فيلم مستندبياتحسين400138054170091

899خالقيت در هنربياتحسين400138054170091

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتبياتپگاه400138054170089

719اخالق اسالمیبياتپگاه400138054170089

809زبان خارجی عمومیبياتحسين400138054170091

1435هارمونیبياتپگاه400138054170089

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییبياتپگاه400138054170089

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندبياتحسين400138054170091

462شعر و موسيقیبيات جاپلقزهرا400138054170093

497آواز گروهیبيات جاپلقزهرا400138054170093

895اصول سرپرستیبيات جاپلقزهرا400138054170093

3647ساز ایرانیبيات جاپلقزهرا400138054170093

649پيانو عمومیبيات جاپلقزهرا400138054170093



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهانبيات جاپلقزهرا400138054170093

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییبيات جاپلقزهرا400138054170093

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیبيات جاپلقزهرا400138054170093

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیبی آبیميثم401138054190139

523کاربينیبی آبیميثم401138054190139

469تنبک نوازیبی آبیميثم401138054190139

547(4)آواز ایرانی بی آبیميثم401138054190139

1201مبانی موسيقیبی آبیميثم401138054190139

409شعر و موسيقیبی آبیميثم401138054190139

443(ملودی، گام خوانی)تربيت شنوایی بی آبیميثم401138054190139

380حکمت موسيقی اسالمی بی آبیميثم401138054190139

5919پيانو عمومیبی باکدرسا401138054190140

11195ارکستر کالسيکبی باکدرسا401138054190140

3478هارمونیبی باکدرسا401138054190140

381تاریخ هنربی باکدرسا401138054190140

1121کاربينیبی باکدرسا401138054190140

1979ورزشبی باکدرسا401138054190140

5485سرایش و تربيت شنواییبی باکدرسا401138054190140

2402آواز گروهیبی باکدرسا401138054190140

5918ساز کالسيکبی باکدرسا401138054190140

11093کارورزیبی رنگمریم401138054190141

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمبی رنگمریم401138054190141

833انقالب اسالمی ایرانبی رنگمریم401138054190141

16تدوین مستند آموزشیبی رنگمریم401138054190141

41سبکهای سينماییبی رنگمریم401138054190141

56نقد و تحليل فيلمبی رنگمریم401138054190141

148کارگاه بداهه سازیبی نيازاسطلخ زیرنوید400138054170088

77بازیگری تک نفریبی نيازاسطلخ زیرنوید400138054170088

10شناخت عوامل نمایشبی نيازاسطلخ زیرنوید400138054170088



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

43نمایش خيابانیبی نيازاسطلخ زیرنوید400138054170088

88فن بيانبی نيازاسطلخ زیرنوید400138054170088

892اخالق اسالمیبی نيازاسطلخ زیرنوید400138054170088

105تاریخ سينمابی نيازاسطلخ زیرنوید400138054170088

90مبانی شخصيت شناسیبی نيازاسطلخ زیرنوید400138054170088

108تاریخ نمایش در ایرانبی نيازاسطلخ زیرنوید400138054170088

891اخالق حرفه ای بی نيازاسطلخ زیرنوید400138054170088

107آشنایی با هنرهای نمایشیبياتحسين401138054190144

69فرهنگ مردمبياتحسين401138054190144

724دانش خانواده و جمعيتبياتابوالفضل99238054170033

556تاریخ عکاسی ایرانبياتمحمد401138054190143

462شعر و موسيقیبياتابوالفضل99138054170088

607کاربرد عکس در گرافيکبياتابوالفضل99238054170033

60ادبيات کهن ایران و جهانبياتحسين401138054190144

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیبياتپریسا401138054170148

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی بياتپریسا401138054170148

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسبياتابوالفضل99238054170033

761تاریخ هنر ایران و جهانبياتابوالفضل99238054170033

180کاربينیبياتحسين401138054190144

1112کاربينیبياتمحمد401138054190143

140مبانی تدوینبياتمحمدرضا401138054170150

125مبانی تصویربرداریبياتمحمدرضا401138054170150

1142کاربينیبياتپریسا401138054170148

11152ورزشبياتمحمد401138054190143

11153ورزشبياتحسين401138054190144

895اصول سرپرستیبياتابوالفضل99138054170088

53مبانی فيلم نامه نویسیبياتمحمدرضا401138054170150

758مبانی هنرهای تجسمیبياتابوالفضل99238054170033

95روانشناسی عمومیبياتحسين401138054190144



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییبياتابوالفضل99138054170088

8شناخت تجهيزات و مواد خامبياتمحمدرضا401138054170150

3647ساز ایرانیبياتابوالفضل99138054170088

1194(1)ساز بياتپریسا401138054170148

892اخالق اسالمیبياتابوالفضل99138054170088

554بررسی و شناخت آثار عکاسیبياتابوالفضل99238054170033

154تاریخ فلسفهبياتحسين401138054190144

39تاریخ سينمای ایران و جهانبياتمحمدرضا401138054170150

516ساز شناسی ایرانیبياتابوالفضل99138054170088

224فرهنگ عمومیبياتابوالفضل99238054170033

1171اندیشه اسالمیبياتمحمدرضا401138054170150

558تاریخ عکاسی جهانبياتابوالفضل99238054170033

578زیبایی شناسیبياتمحمد401138054190143

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی بياتپریسا401138054170148

1020تئوری موسيقیبياتپریسا401138054170148

1021آناتومی حنجرهبياتپریسا401138054170148

113سبکهای سينماییبياتحسين401138054190144

200فارسیبياتابوالفضل99138054170088

571حقوق عکاسان و قراردادهابياتمحمد401138054190143

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگبياتمحمد401138054190143

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانبياتمحمد401138054190143

187تربيت بدنیبياتپریسا401138054170148

1164تربيت بدنیبياتمحمدرضا401138054170150

163کاربينیبياتمحمدرضا401138054170150

604فيلترهای عکاسیبياتابوالفضل99238054170033

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسبياتابوالفضل99238054170033

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییبياتابوالفضل99138054170088

636مدیریت رنگ در عکاسیبياتمحمد401138054190143

705اخالق حرفه ای بياتابوالفضل99138054170088



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

559تاریخ هنر ایرانبياتعلینگار401138054170151

591عکاسی پایهبياتعلینگار401138054170151

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیبياتعلینگار401138054170151

584طراحی پایهبياتعلینگار401138054170151

561تاریخ هنر جهانبياتعلینگار401138054170151

186تربيت بدنیبياتعلینگار401138054170151

938کاربينیبياتعلینگار401138054170151

642هندسه مناظر و مرایابياتعلینگار401138054170151

51196پيانو عمومیبياتیستاره401138054190146

11202ارکستر کالسيکبياتیستاره401138054190146

1197ساز کالسيکبياتیستاره401138054190146

436تاریخ هنربياتیستاره401138054190146

79تصویربرداری تلویزیونیبياتیعليرضا98138054170070

75منشی گری صحنهبياتیعليرضا98138054170070

83کارگردانی فيلم داستانیبياتیعليرضا98138054170070

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسبياتیبيتا400138054170094

1122کاربينیبياتیستاره401138054190146

92کارگردانی در استودیوبياتیعليرضا98138054170070

2403هارمونیبياتیستاره401138054190146

487سرایش و تربيت شنواییبياتیستاره401138054190146

594عکاسی پرترهبياتیبيتا400138054170094

121کارگردانی فيلم مستندبياتیعليرضا98138054170070

93کارگردانی کليپبياتیعليرضا98138054170070

598عکاسی مستندبياتیبيتا400138054170094

2446آواز گروهیبياتیستاره401138054190146

558تاریخ عکاسی جهانبياتیبيتا400138054170094

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهبياتیبيتا400138054170094

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندبياتیعليرضا98138054170070

705اخالق حرفه ای بياتیبيتا400138054170094



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

26آشنایی با هنرهای نمایشیبيادسيدسجاد401138054190147

65فرهنگ مردمبيادسيدسجاد401138054190147

59ادبيات کهن ایران و جهانبيادسيدسجاد401138054190147

178کاربينیبيادسيدسجاد401138054190147

11152ورزشبيادسيدسجاد401138054190147

94روانشناسی عمومیبيادسيدسجاد401138054190147

156تاریخ فلسفهبيادسيدسجاد401138054190147

109سبکهای سينماییبيادسيدسجاد401138054190147

2495فرم موسيقی ایرانبيداوسیپونه400138054190084

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریبيداوسیپونه400138054190084

2489هارمونیبيداوسیپونه400138054190084

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانبيداوسیپونه400138054190084

486کنتراپونبيداوسیپونه400138054190084

7662ساز ایرانیبيداوسیپونه400138054190084

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیبيداوسیپونه400138054190084

2420دشيفراژبيداوسیپونه400138054190084

2438ارکستر ایرانیبيداوسیپونه400138054190084

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانبيداوسیپونه400138054190084

834مهارت ها و قوانين کسب و کاربيژنیپرنيان400138054170096

573خواص موادبيژنیپرنيان400138054170096

633مبانی فنون چاپبيژنیپرنيان400138054170096

683اخالق اسالمیبيژنیپرنيان400138054170096

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیبيژنیپرنيان400138054170096

561تاریخ هنر جهانبيژنیپرنيان400138054170096

625گرافيک رسانهبيژنیپرنيان400138054170096

262پيرایش و بافت مو بر توربيکدلیمهدیه99238054170034

286گریم ویژهبيکدلیمهدیه99238054170034

285گریم فانتزیبيکدلیمهدیه99238054170034

274کاربرد کامپيوتر در طراحیبيکدلیمهدیه99238054170034



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2279کارورزیبيکدلیمهدیه99238054170034

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتبيکدلیمهدیه99238054170034

283گریم برای عکسبيکدلیمهدیه99238054170034

281گریم برای سينمابيکدلیمهدیه99238054170034

432ارکستراسيونبيکزاده چمن زمينميترا                         99238054190043

2905کارورزیبيکزاده چمن زمينميترا                         99238054190043

401مبانی رهبری کر و ارکستربيکزاده چمن زمينميترا                         99238054190043

5485سرایش و تربيت شنواییبيکزاده چمن زمينميترا                         99238054190043

414بداهه نوازیبيکزاده چمن زمينميترا                         99238054190043

7910ساز کالسيکبيکزاده چمن زمينميترا                         99238054190043

453دشيفراژبيکزاده چمن زمينميترا                         99238054190043

4907ارکستر کالسيکبيکزاده چمن زمينميترا                         99238054190043

828تفسير موضوعی قرآنبيکزاده چمن زمينميترا                         99238054190043

8908ساز کالسيکبيکزاده چمن زمينميترا                         99238054190043

985روانشناسی اجتماعیبيکيانسميه401138054190149

984روانشناسی عمومیبيکيانسميه401138054190149

1104کاربينیبيکيانسميه401138054190149

983رفتار سازمانیبيکيانسميه401138054190149

988روانشناسی تربيتیبيکيانسميه401138054190149

987های کوچينگنظریهبيکيانسميه401138054190149

980نظریه های نوین یادگيریبيکيانسميه401138054190149

986اخالق حرفه ای در کوچينگبيکيانسميه401138054190149

982روش تحقيقبيکيانسميه401138054190149

981روانشناسی مثبت گرابيکيانسميه401138054190149

127تاریخ هنر ایران و جهانبيگ زاده عباسیمحيا401138054170153

58روانشناسی شخصيتبيگ زاده عباسیمحيا401138054170153

1720اندیشه اسالمیبيگ زاده عباسیمحيا401138054170153

128مبانی بازیگریبيگ زاده عباسیمحيا401138054170153

186تربيت بدنیبيگ زاده عباسیمحيا401138054170153



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

24بدن و حرکتبيگ زاده عباسیمحيا401138054170153

70خاستگاه آیين و درامبيگ زاده عباسیمحيا401138054170153

192کاربينیبيگ زاده عباسیمحيا401138054170153

1186دانش خانواده و جمعيتبيگدلیاميرعلی401138054170154

82کارگردانی تيزربيگدلیمحمدمهدی98138054170614

1654ساز ایرانیبيگدلیاميرعلی401138054170154

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیبيگدلیمحمدمهدی98138054170614

361سرایش و ترتيب شنواییبيگدلیفریماه401138054190150

693کاربينیبيگدلیفریماه401138054190150

479هماهنگی عمومیبيگدلیفریماه401138054190150

92کارگردانی در استودیوبيگدلیمحمدمهدی98138054170614

11089ورزشبيگدلیفریماه401138054190150

121کارگردانی فيلم مستندبيگدلیمحمدمهدی98138054170614

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییبيگدلیاميرعلی401138054170154

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتبيگدلیمحمدمهدی98138054170614

517تئوری موسيقیبيگدلیفریماه401138054190150

450مبانی نظری موسيقیبيگدلیاميرعلی401138054170154

399مبانی صوت شناسیبيگدلیاميرعلی401138054170154

5697ساز ایرانیبيگدلیفریماه401138054190150

476سازشناسی ایرانیبيگدلیفریماه401138054190150

5696پيانو عمومیبيگدلیفریماه401138054190150

655کاربينیبيگدلیاميرعلی401138054170154

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانبيگدلیفریماه401138054190150

419تمبک نوازیبيگدلیاميرعلی401138054170154

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندبيگدلیمحمدمهدی98138054170614

220بيان شفاهیبيگی ادیبمهدیه401138054190151

237کاربينیبيگی ادیبمهدیه401138054190151

11149ورزشبيگی ادیبمهدیه401138054190151

257انقالب اسالمی ایرانبيگی ادیبمهدیه401138054190151



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

205متون ادبیبيگی ادیبمهدیه401138054190151

216اصول و مبانی ترجمهبيگی ادیبمهدیه401138054190151

249زبان شناسیبيگی ادیبمهدیه401138054190151

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهبيگی ادیبمهدیه401138054190151

1947کارورزیبيگی هرچگانیاسماعيل400138054190085

6354سرایش و تربيت شنواییبيگی هرچگانیاسماعيل400138054190085

2352کنترپوانبيگی هرچگانیاسماعيل400138054190085

7685ساز ایرانیبيگی هرچگانیاسماعيل400138054190085

1509آهنگ سازیبيگی هرچگانیاسماعيل400138054190085

1350کنترپوانبيگی هرچگانیاسماعيل400138054190085

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریبيگی هرچگانیاسماعيل400138054190085

2329فرم و آناليزبيگی هرچگانیاسماعيل400138054190085

792تفسير موضوعی قرآنبيگی هرچگانیاسماعيل400138054190085

7684پيانو عمومیبيگی هرچگانیاسماعيل400138054190085

2466ارکستراسيونبيگی هرچگانیاسماعيل400138054190085

4492هماهنگی عمومیبيگی هرچگانیاسماعيل400138054190085

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیپابرجاامين401138054190152

523کاربينیپابرجاامين401138054190152

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیپابرجاامين401138054190152

327مبانی موسيقی ایرانیپابرجاامين401138054190152

469تنبک نوازیپابرجاامين401138054190152

787تاریخ تحليلی صدر اسالمپابرجاامين401138054190152

409شعر و موسيقیپابرجاامين401138054190152

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی پابرجاامين401138054190152

380حکمت موسيقی اسالمی پابرجاامين401138054190152

994بهداشت و سالمت نوازندگیپاپهنمائده401138054170156

1145کاربينیپاپهنمائده401138054170156

1990اندیشه اسالمیپاپهنمائده401138054170156

993تئوری موسيقیپاپهنمائده401138054170156



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

991(ریتم خوانی)1سلفژپاپهنمائده401138054170156

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوپاپهنمائده401138054170156

190تربيت بدنیپاپهنمائده401138054170156

992تاریخ شنيداری موسيقیپاپهنمائده401138054170156

725دانش خانواده و جمعيتپاپی زاده کاکائیاسماعيل99138054170092

82کارگردانی تيزرپاپی زاده کاکائیاسماعيل99138054170092

141مبانی تدوینپاپی زاده کاکائیاسماعيل99138054170092

97انيميشنپاپی زاده کاکائیاسماعيل99138054170092

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتپاپی زاده کاکائیاسماعيل99138054170092

127تاریخ هنر ایران و جهانپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

58روانشناسی شخصيتپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

1720اندیشه اسالمیپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

128مبانی بازیگریپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

183تربيت بدنیپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

24بدن و حرکتپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

70خاستگاه آیين و درامپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

193کاربينیپاچگاهی حاجیعلی401138054170157

31تکنيک بازیگری متداکتينگپادارطوسی                               سيده نرگس                     99238054190044

146سلفژپادارطوسی                               سيده نرگس                     99238054190044

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانپادارطوسی                               سيده نرگس                     99238054190044

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانپادارطوسی                               سيده نرگس                     99238054190044

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیپادارطوسی                               سيده نرگس                     99238054190044

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریپادارطوسی                               سيده نرگس                     99238054190044

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیپادارطوسی                               سيده نرگس                     99238054190044

23اصول آموزش بازیگریپادارطوسی                               سيده نرگس                     99238054190044

1077روانشناسی اجتماعیپارس بينبهرام401138054190153

1076روانشناسی عمومیپارس بينبهرام401138054190153

1106کاربينیپارس بينبهرام401138054190153

1070رفتار سازمانیپارس بينبهرام401138054190153



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1078روانشناسی تربيتیپارس بينبهرام401138054190153

1072های کوچينگنظریهپارس بينبهرام401138054190153

1071نظریه های نوین یادگيریپارس بينبهرام401138054190153

1075اخالق حرفه ای در کوچينگپارس بينبهرام401138054190153

1074روش تحقيقپارس بينبهرام401138054190153

1073روانشناسی مثبت گراپارس بينبهرام401138054190153

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیپارساسيده ستاره401138054170158

10081بهداشت و سالمت نوازندگیپارساسيده ستاره401138054170158

1050کاربينیپارساسيده ستاره401138054170158

1030(اکول)1پيانو عمومی پارساسيده ستاره401138054170158

11007اندیشه اسالمیپارساسيده ستاره401138054170158

1009تئوری موسيقیپارساسيده ستاره401138054170158

1005فارسیپارساسيده ستاره401138054170158

1006(ریتم خوانی)1سلفژپارساسيده ستاره401138054170158

187تربيت بدنیپارساسيده ستاره401138054170158

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهپارساکياپرناز400238054170051

270شخصيت پردازی و تيپ سازیپارساکياپرناز400238054170051

258اصول آراستگی در اسالمپارساکياپرناز400238054170051

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمپارساکياپرناز400238054170051

260آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلفپارساکياپرناز400238054170051

1720اندیشه اسالمیپارساکياپرناز400238054170051

272عوامل موثر بر گریمپارساکياپرناز400238054170051

200فارسیپارساکياپرناز400238054170051

2289مبانی گریمپارساکياپرناز400238054170051

823انقالب اسالمی ایرانپارسایی سرشتهما400238054190042

110شناخت سينماپارسایی سرشتهما400238054190042

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریپارسایی سرشتهما400238054190042

68جامعه شناسیپارسایی سرشتهما400238054190042

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریپارسایی سرشتهما400238054190042



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11فرهنگ عامهپارسایی سرشتهما400238054190042

27تاریخ نمایش در شرقپارسایی سرشتهما400238054190042

38 (نواحی ایران)حرکات موزونپارسایی سرشتهما400238054190042

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونپارسایی سرشتهما400238054190042

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیپاسيارمعصومه400138054190086

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییپاسيارمعصومه400138054190086

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگراپاسيارمعصومه400138054190086

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایپاسيارمعصومه400138054190086

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیپاسيارمعصومه400138054190086

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریپاسيارمعصومه400138054190086

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانپاسيارمعصومه400138054190086

828تفسير موضوعی قرآنپاسيارمعصومه400138054190086

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیپاسيارمعصومه400138054190086

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیپاک ضميرتهمينه401138054170159

1008بهداشت و سالمت نوازندگیپاک ضميرتهمينه401138054170159

1140کاربينیپاک ضميرتهمينه401138054170159

1032(اکول)1پيانو عمومی پاک ضميرتهمينه401138054170159

11014اندیشه اسالمیپاک ضميرتهمينه401138054170159

1013تئوری موسيقیپاک ضميرتهمينه401138054170159

1011فارسیپاک ضميرتهمينه401138054170159

1010(ریتم خوانی)1سلفژپاک ضميرتهمينه401138054170159

1168تربيت بدنیپاک ضميرتهمينه401138054170159

761تاریخ هنر ایران و جهانپاک نهادالهه401138054170160

759(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينپاک نهادالهه401138054170160

758مبانی هنرهای تجسمیپاک نهادالهه401138054170160

760کادربندی در عکاسیپاک نهادالهه401138054170160

757مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورپاک نهادالهه401138054170160

1168تربيت بدنیپاک نهادالهه401138054170160

762عکاسی سياه و سفيدپاک نهادالهه401138054170160



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

755کاربينیپاک نهادالهه401138054170160

26آشنایی با هنرهای نمایشیپاکدینسپيده401138054190155

65فرهنگ مردمپاکدینسپيده401138054190155

59ادبيات کهن ایران و جهانپاکدینسپيده401138054190155

1109کاربينیپاکدینسپيده401138054190155

1989ورزشپاکدینسپيده401138054190155

94روانشناسی عمومیپاکدینسپيده401138054190155

156تاریخ فلسفهپاکدینسپيده401138054190155

109سبکهای سينماییپاکدینسپيده401138054190155

1481هارمونیپاالهنگ                                 عليرضا                        99238054190045

1667کارورزیپاالهنگ                                 عليرضا                        99238054190045

7662ساز ایرانیپاالهنگ                                 عليرضا                        99238054190045

2420دشيفراژپاالهنگ                                 عليرضا                        99238054190045

2440ارکستر ایرانیپاالهنگ                                 عليرضا                        99238054190045

5672پيانو عمومیپاالهنگ                                 عليرضا                        99238054190045

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانپاالهنگ                                 عليرضا                        99238054190045

270شخصيت پردازی و تيپ سازیپاالوردیثریا400238054170053

258اصول آراستگی در اسالمپاالوردیثریا400238054170053

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمپاالوردیثریا400238054170053

260آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلفپاالوردیثریا400238054170053

1720اندیشه اسالمیپاالوردیثریا400238054170053

808زبان خارجی عمومیپاالوردیثریا400238054170053

272عوامل موثر بر گریمپاالوردیثریا400238054170053

2289مبانی گریمپاالوردیثریا400238054170053

559تاریخ هنر ایرانپرپنچیسيده بيتا401138054170162

591عکاسی پایهپرپنچیسيده بيتا401138054170162

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیپرپنچیسيده بيتا401138054170162

584طراحی پایهپرپنچیسيده بيتا401138054170162

561تاریخ هنر جهانپرپنچیسيده بيتا401138054170162



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

186تربيت بدنیپرپنچیسيده بيتا401138054170162

1130کاربينیپرپنچیسيده بيتا401138054170162

642هندسه مناظر و مرایاپرپنچیسيده بيتا401138054170162

2379تاریخ موسيقی ایرانپرمرسعيد401138054190156

528سرایش و ترتيب شنواییپرمرسعيد401138054190156

668کاربينیپرمرسعيد401138054190156

477هماهنگی عمومیپرمرسعيد401138054190156

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانپرمرسعيد401138054190156

11155ورزشپرمرسعيد401138054190156

5671ساز ایرانیپرمرسعيد401138054190156

473تئوری موسيقیپرمرسعيد401138054190156

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانپرهيزکارپارسا401138054170165

771کاربرد رایانه در موسيقیپرهيزکارپارسا401138054170165

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییپرهيزکارپارسا401138054170165

1776ساز کالسيکپرهيزکارپارسا401138054170165

772فيزیک صوتپرهيزکارپارسا401138054170165

770شناخت موسيقیپرهيزکارپارسا401138054170165

1164تربيت بدنیپرهيزکارپارسا401138054170165

1135کاربينیپرهيزکارپارسا401138054170165

1775پيانو عمومیپرهيزکارپارسا401138054170165

899خالقيت در هنرپرهيزکارمياندهیهانی400238054170054

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتپرهيزکارمياندهیهانی400238054170054

892اخالق اسالمیپرهيزکارمياندهیهانی400238054170054

151تنفس و صدا سازیپرهيزکارمياندهیهانی400238054170054

808زبان خارجی عمومیپرهيزکارمياندهیهانی400238054170054

90مبانی شخصيت شناسیپرهيزکارمياندهیهانی400238054170054

727فارسیپرهيزکارمياندهیهانی400238054170054

155خاستگاه آیين و درامپرهيزکارمياندهیهانی400238054170054

704اخالق حرفه ای پرهيزکارمياندهیهانی400238054170054



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2905کارورزیپروینی                                  محمدصالح                      99238054190046

401مبانی رهبری کر و ارکسترپروینی                                  محمدصالح                      99238054190046

825تاریخ تحليلی صدر اسالمپروینی                                  محمدصالح                      99238054190046

414بداهه نوازیپروینی                                  محمدصالح                      99238054190046

453دشيفراژپروینی                                  محمدصالح                      99238054190046

4907ارکستر کالسيکپروینی                                  محمدصالح                      99238054190046

8908ساز کالسيکپروینی                                  محمدصالح                      99238054190046

6کارگاه صدابرداری در سينماپروینزینب400138054190089

2مدیریت توليدپروینزینب400138054190089

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغپروینمحمدحسين401138054190157

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندپروینمحمدحسين401138054190157

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمپروینمحمدحسين401138054190157

159کاربينیپروینمحمدحسين401138054190157

135اصول تدوینپروینمحمدحسين401138054190157

15کارگاه تدوینپروینزینب400138054190089

120کارگردانی فيلم مستندپروینزینب400138054190089

49سينمای مستند ایرانپروینمحمدحسين401138054190157

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیپروینزینب400138054190089

133شيوه های رهبری بازیگرپروینزینب400138054190089

81فيلم برداریپروینزینب400138054190089

41سبکهای سينماییپروینمحمدحسين401138054190157

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژپروینزینب400138054190089

56نقد و تحليل فيلمپروینمحمدحسين401138054190157

140مبانی تدوینپروینیمهدی401138054170164

125مبانی تصویربرداریپروینیمهدی401138054170164

53مبانی فيلم نامه نویسیپروینیمهدی401138054170164

8شناخت تجهيزات و مواد خامپروینیمهدی401138054170164

39تاریخ سينمای ایران و جهانپروینیمهدی401138054170164

1171اندیشه اسالمیپروینیمهدی401138054170164



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1164تربيت بدنیپروینیمهدی401138054170164

163کاربينیپروینیمهدی401138054170164

839دانش خانواده و جمعيتپریشمحمد400138054170103

322مراسم و تشریفاتپریشمحمد400138054170103

305جمع آوری و پردازش اطالعاتپریشمحمد400138054170103

895اصول سرپرستیپریشمحمد400138054170103

297اصول و فنون تبليغاتپریشمحمد400138054170103

809زبان خارجی عمومیپریشمحمد400138054170103

319کاربرد وسایل سمعی و بصریپریشمحمد400138054170103

797دانش خانواده و جمعيتپسندیده فيض آبادیعاطفه400238054190045

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریپسندیده فيض آبادیعاطفه400238054190045

754خالقيت در پيوند شعر و موسيقیپسندیده فيض آبادیعاطفه400238054190045

1188ورزشپسندیده فيض آبادیعاطفه400238054190045

547(4)آواز ایرانی پسندیده فيض آبادیعاطفه400238054190045

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیپسندیده فيض آبادیعاطفه400238054190045

785مدیریت مراکز و سازمانهای هنریپسندیده فيض آبادیعاطفه400238054190045

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانیپسندیده فيض آبادیعاطفه400238054190045

411(2)تصنيف خوانی پسندیده فيض آبادیعاطفه400238054190045

376نت نگاری آوازپسندیده فيض آبادیعاطفه400238054190045

443(ملودی، گام خوانی)تربيت شنوایی پسندیده فيض آبادیعاطفه400238054190045

361سرایش و ترتيب شنواییپشنگ پورکوشا401138054190158

1111کاربينیپشنگ پورکوشا401138054190158

479هماهنگی عمومیپشنگ پورکوشا401138054190158

517تئوری موسيقیپشنگ پورکوشا401138054190158

5698ساز ایرانیپشنگ پورکوشا401138054190158

476سازشناسی ایرانیپشنگ پورکوشا401138054190158

5695پيانو عمومیپشنگ پورکوشا401138054190158

3771آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانپشنگ پورکوشا401138054190158

1187دانش خانواده و جمعيتپناهیدیانا401138054170168



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

515فرم در موسيقی ایرانیپناهیحميدرضا99238054170038

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیپناهیماهيا401138054170167

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی پناهیماهيا401138054170167

1019بهداشت و سالمت نوازندگیپناهیمهال401138054170166

1654ساز ایرانیپناهیدیانا401138054170168

1012کاربينیپناهیمهال401138054170166

1142کاربينیپناهیماهيا401138054170167

895اصول سرپرستیپناهیحميدرضا99238054170038

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییپناهیحميدرضا99238054170038

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییپناهیدیانا401138054170168

406تصنيف خوانیپناهیحميدرضا99238054170038

1338کارورزیپناهیحميدرضا99238054170038

1194(1)ساز پناهیماهيا401138054170167

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتپناهیحميدرضا99238054170038

1996اندیشه اسالمیپناهیمهال401138054170166

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی پناهیماهيا401138054170167

1020تئوری موسيقیپناهیماهيا401138054170167

997تئوری موسيقیپناهیمهال401138054170166

4768آواز ایرانیپناهیحميدرضا99238054170038

450مبانی نظری موسيقیپناهیدیانا401138054170168

1021آناتومی حنجرهپناهیماهيا401138054170167

399مبانی صوت شناسیپناهیدیانا401138054170168

995(ریتم خوانی)1سلفژپناهیمهال401138054170166

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوپناهیمهال401138054170166

1166تربيت بدنیپناهیدیانا401138054170168

187تربيت بدنیپناهیماهيا401138054170167

190تربيت بدنیپناهیمهال401138054170166

658کاربينیپناهیدیانا401138054170168

419تمبک نوازیپناهیدیانا401138054170168



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

998تاریخ شنيداری موسيقیپناهیمهال401138054170166

261پتينه و کالژپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

267زینت و زیبایی در اسالمپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

540کاربينیپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

292نرم افزارهای کاربردیپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

264جامعه شناسی هنرپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

266زیبایی شناسیپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

265روانشناسی شخصيت و گریمپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

291مراقبت از پوست و موپناهی چقونگنشفاطمه401138054190159

26آشنایی با هنرهای نمایشیپهلوانآرش401138054190163

65فرهنگ مردمپهلوانآرش401138054190163

59ادبيات کهن ایران و جهانپهلوانآرش401138054190163

178کاربينیپهلوانآرش401138054190163

11152ورزشپهلوانآرش401138054190163

94روانشناسی عمومیپهلوانآرش401138054190163

156تاریخ فلسفهپهلوانآرش401138054190163

109سبکهای سينماییپهلوانآرش401138054190163

148کارگاه بداهه سازیپهلوان علمداریميترا400138054170110

37نمایش ایماییپهلوان علمداریميترا400138054170110

102مبانی بازی برای کودکپهلوان علمداریميترا400138054170110

2173کارورزیپهلوان علمداریميترا400138054170110

89نمایش رادیوییپهلوان علمداریميترا400138054170110

72مبانی کارگردانیپهلوان علمداریميترا400138054170110

105تاریخ سينماپهلوان علمداریميترا400138054170110

559تاریخ هنر ایرانپورباقریمریم401138057170008

591عکاسی پایهپورباقریمریم401138057170008

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیپورباقریمریم401138057170008

584طراحی پایهپورباقریمریم401138057170008

561تاریخ هنر جهانپورباقریمریم401138057170008



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1200تربيت بدنیپورباقریمریم401138057170008

1130کاربينیپورباقریمریم401138057170008

642هندسه مناظر و مرایاپورباقریمریم401138057170008

2730پيانو عمومیپوربلورچيانوانيا400238054170055

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانپوربلورچيانوانيا400238054170055

2729ساز کالسيکپوربلورچيانوانيا400238054170055

898خالقيت در هنرپوربلورچيانوانيا400238054170055

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتپوربلورچيانوانيا400238054170055

719اخالق اسالمیپوربلورچيانوانيا400238054170055

940هارمونی پایهپوربلورچيانوانيا400238054170055

811زبان خارجی عمومیپوربلورچيانوانيا400238054170055

975روانشناسی اجتماعیپورحسينیمنا401138054190160

974روانشناسی عمومیپورحسينیمنا401138054190160

1079کاربينیپورحسينیمنا401138054190160

11151ورزشپورحسينیمنا401138054190160

973رفتار سازمانیپورحسينیمنا401138054190160

978روانشناسی تربيتیپورحسينیمنا401138054190160

977های کوچينگنظریهپورحسينیمنا401138054190160

970نظریه های نوین یادگيریپورحسينیمنا401138054190160

976اخالق حرفه ای در کوچينگپورحسينیمنا401138054190160

972روش تحقيقپورحسينیمنا401138054190160

971روانشناسی مثبت گراپورحسينیمنا401138054190160

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیپورحيدرمریم401138054170171

10081بهداشت و سالمت نوازندگیپورحيدرمریم401138054170171

1139کاربينیپورحيدرمریم401138054170171

1030(اکول)1پيانو عمومی پورحيدرمریم401138054170171

11007اندیشه اسالمیپورحيدرمریم401138054170171

1009تئوری موسيقیپورحيدرمریم401138054170171

1005فارسیپورحيدرمریم401138054170171



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1006(ریتم خوانی)1سلفژپورحيدرمریم401138054170171

126تاریخ هنر ایران و جهانپوردشتییاسر400238054170056

899خالقيت در هنرپوردشتییاسر400238054170056

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتپوردشتییاسر400238054170056

712اخالق اسالمیپوردشتییاسر400238054170056

151تنفس و صدا سازیپوردشتییاسر400238054170056

90مبانی شخصيت شناسیپوردشتییاسر400238054170056

108تاریخ نمایش در ایرانپوردشتییاسر400238054170056

782فارسیپوردشتییاسر400238054170056

703اخالق حرفه ای پوردشتییاسر400238054170056

797دانش خانواده و جمعيتپورزالفی کومنیمطهره                         99238054190047

31تکنيک بازیگری متداکتينگپورزالفی کومنیمطهره                         99238054190047

2198کارورزیپورزالفی کومنیمطهره                         99238054190047

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریپورزالفی کومنیمطهره                         99238054190047

146سلفژپورزالفی کومنیمطهره                         99238054190047

142تحليل نمایشنامه های واقعگراپورزالفی کومنیمطهره                         99238054190047

826تاریخ تحليلی صدر اسالمپورزالفی کومنیمطهره                         99238054190047

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیپورزالفی کومنیمطهره                         99238054190047

23اصول آموزش بازیگریپورزالفی کومنیمطهره                         99238054190047

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیپورزالفی کومنیمطهره                         99238054190047

709دانش خانواده و جمعيتپورصادقیسيداميررضا98138054170079

3716پيانوی عمومیپورصادقیسيداميررضا98138054170079

458فرم در موسيقی جهانیپورصادقیسيداميررضا98138054170079

3717ساز کالسيکپورصادقیسيداميررضا98138054170079

896خالقيت در هنرپورصادقیسيداميررضا98138054170079

1700کارورزیپورصادقیسيداميررضا98138054170079

1340هارمونیپورصادقیسيداميررضا98138054170079

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییپورصادقیسيداميررضا98138054170079

326هنر و رسانهپورصالحیسادات هاله401138054190162



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

295ارتباطات سياسیپورصالحیسادات هاله401138054190162

539کاربينیپورصالحیسادات هاله401138054190162

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرپورصالحیسادات هاله401138054190162

11149ورزشپورصالحیسادات هاله401138054190162

324نظریه های ارتباط جمعیپورصالحیسادات هاله401138054190162

317فناوری نوین ارتباطیپورصالحیسادات هاله401138054190162

312سواد هنریپورصالحیسادات هاله401138054190162

286گریم ویژهپورعباسيانبهار99138054170098

285گریم فانتزیپورعباسيانبهار99138054170098

290مجسمه سازیپورعباسيانبهار99138054170098

280گریم برای تلویزیونپورعباسيانبهار99138054170098

1171اندیشه اسالمیپورعباسيانبهار99138054170098

200فارسیپورعباسيانبهار99138054170098

281گریم برای سينماپورعباسيانبهار99138054170098

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریپورغالم بيرجندیشهرزاد400238054190046

84اصول کارگردانیپورغالم بيرجندیشهرزاد400238054190046

118آشنایی با موسيقیپورغالم بيرجندیشهرزاد400238054190046

34کارگاه عکاسیپورغالم بيرجندیشهرزاد400238054190046

91کارگاه طراحیپورغالم بيرجندیشهرزاد400238054190046

66جامعه شناسیپورغالم بيرجندیشهرزاد400238054190046

61ادبيات معاصر ایران و جهانپورغالم بيرجندیشهرزاد400238054190046

3387فرم موسيقی جهانپورقاضيان اصفهانی                       مریم                          99238054190048

1686کارورزیپورقاضيان اصفهانی                       مریم                          99238054190048

333هارمونی پراکتيک پورقاضيان اصفهانی                       مریم                          99238054190048

401مبانی رهبری کر و ارکسترپورقاضيان اصفهانی                       مریم                          99238054190048

414بداهه نوازیپورقاضيان اصفهانی                       مریم                          99238054190048

452دشيفراژپورقاضيان اصفهانی                       مریم                          99238054190048

4907ارکستر کالسيکپورقاضيان اصفهانی                       مریم                          99238054190048

8908ساز کالسيکپورقاضيان اصفهانی                       مریم                          99238054190048



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

55تحليل فيلمپورقبادی                                نيما                          99238054190049

111کارگاه جلوه های ویژهپورقبادی                                نيما                          99238054190049

114کارگردانی برنامه تلویزیونیپورقبادی                                نيما                          99238054190049

91کارگاه طراحیپورقبادی                                نيما                          99238054190049

96انيميشنپورقبادی                                نيما                          99238054190049

117موسيقی فيلمپورقبادی                                نيما                          99238054190049

112جلوه های ویژهپورقلیعلی400138054170106

17اصول صدابرداریپورقلیعلی400138054170106

121کارگردانی فيلم مستندپورقلیعلی400138054170106

1171اندیشه اسالمیپورقلیعلی400138054170106

808زبان خارجی عمومیپورقلیعلی400138054170106

104نورپردازیپورقلیعلی400138054170106

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیپورکاوهندا99138054190079

3439ارکستر ایرانیپورکاوهندا99138054190079

391فرم موسيقی جهانپورکاوهندا99138054190079

5664پيانو عمومیپورکاوهندا99138054190079

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانپورمختاردیبا401138054170177

507کاربرد رایانه در موسيقیپورمختاردیبا401138054170177

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییپورمختاردیبا401138054170177

1733ساز کالسيکپورمختاردیبا401138054170177

397فيزیک صوتپورمختاردیبا401138054170177

404شناخت موسيقیپورمختاردیبا401138054170177

1167تربيت بدنیپورمختاردیبا401138054170177

1136کاربينیپورمختاردیبا401138054170177

1775پيانو عمومیپورمختاردیبا401138054170177

2621کارورزیپورمرادیان اسفندآبادیمهدی                          99238054190050

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکپورمرادیان اسفندآبادیمهدی                          99238054190050

548اطالع رسانی تصویریپورمرادیان اسفندآبادیمهدی                          99238054190050

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیپورمرادیان اسفندآبادیمهدی                          99238054190050



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

818اصول و فنون مذاکرهپورمرادیان اسفندآبادیمهدی                          99238054190050

616کارگاه عکاسی مفهومیپورمرادیان اسفندآبادیمهدی                          99238054190050

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورپورمرادیان اسفندآبادیمهدی                          99238054190050

994بهداشت و سالمت نوازندگیپورمنجمیساره401138054170178

1012کاربينیپورمنجمیساره401138054170178

1996اندیشه اسالمیپورمنجمیساره401138054170178

997تئوری موسيقیپورمنجمیساره401138054170178

995(ریتم خوانی)1سلفژپورمنجمیساره401138054170178

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوپورمنجمیساره401138054170178

190تربيت بدنیپورمنجمیساره401138054170178

998تاریخ شنيداری موسيقیپورمنجمیساره401138054170178

834مهارت ها و قوانين کسب و کارپورنوروزآتنا400138054170108

585طراحی پوسترپورنوروزآتنا400138054170108

573خواص موادپورنوروزآتنا400138054170108

633مبانی فنون چاپپورنوروزآتنا400138054170108

683اخالق اسالمیپورنوروزآتنا400138054170108

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیپورنوروزآتنا400138054170108

782فارسیپورنوروزآتنا400138054170108

625گرافيک رسانهپورنوروزآتنا400138054170108

515فرم در موسيقی ایرانیپورنيکیپوریا98138054170617

1723اندیشه اسالمیپورنيکیپوریا98138054170617

4768آواز ایرانیپورنيکیپوریا98138054170617

810زبان خارجی عمومیپورنيکیپوریا98138054170617

434مبانی هارمونیپورنيکیپوریا98138054170617

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییپورنيکیپوریا98138054170617

704اخالق حرفه ای پورنيکیپوریا98138054170617

139تاریخ سينمای مستندایرانپورهاشمیرضا99238054170040

834مهارت ها و قوانين کسب و کارپورهاشمیرضا99238054170040

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیپورهاشمیرضا99238054170040



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

141مبانی تدوینپورهاشمیرضا99238054170040

123مبانی تصویربرداریپورهاشمیرضا99238054170040

897خالقيت در هنرپورهاشمیرضا99238054170040

106تاریخ سينمای ایران و جهانپورهاشمیرضا99238054170040

5شناخت عوامل توليدپورهاشمیرضا99238054170040

183تربيت بدنیپورهاشمیرضا99238054170040

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندپورهاشمیرضا99238054170040

458فرم در موسيقی جهانیپویاکاشانیآوا99138054170099

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییپویاکاشانیآوا99138054170099

1700کارورزیپویاکاشانیآوا99138054170099

2390هارمونیپویاکاشانیآوا99138054170099

471مبانی موسيقی ایرانپویاکاشانیآوا99138054170099

432ارکستراسيونپویان رادسينا400138054190091

3387فرم موسيقی جهانپویان رادسينا400138054190091

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرپویان رادسينا400138054190091

833انقالب اسالمی ایرانپویان رادسينا400138054190091

415بداهه نوازیپویان رادسينا400138054190091

7930ساز کالسيکپویان رادسينا400138054190091

3911ارکستر کالسيکپویان رادسينا400138054190091

3714پيانوی عمومیپيرستانیسپهر400138054170111

461فرم در موسيقی جهانیپيرستانیسپهر400138054170111

3715ساز کالسيکپيرستانیسپهر400138054170111

355ساز شناسی موسيقی جهانیپيرستانیسپهر400138054170111

719اخالق اسالمیپيرستانیسپهر400138054170111

1340هارمونیپيرستانیسپهر400138054170111

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییپيرستانیسپهر400138054170111

891اخالق حرفه ای پيرستانیسپهر400138054170111

37نمایش ایماییپيربویریمهدی99138054170100

899خالقيت در هنرپيربویریمهدی99138054170100



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1161کارورزیپيربویریمهدی99138054170100

892اخالق اسالمیپيربویریمهدی99138054170100

72مبانی کارگردانیپيربویریمهدی99138054170100

661تاریخ سينماپيربویریمهدی99138054170100

151تنفس و صدا سازیپيربویریمهدی99138054170100

200فارسیپيربویریمهدی99138054170100

681کاربينیپيرزاده ساقصلوالهه401138054170182

680مشتری مداریپيرزاده ساقصلوالهه401138054170182

677اصول حسابداریپيرزاده ساقصلوالهه401138054170182

678اصول علم اقتصادپيرزاده ساقصلوالهه401138054170182

679کسب و کار از دیدگاه اسالمپيرزاده ساقصلوالهه401138054170182

676آمارپيرزاده ساقصلوالهه401138054170182

675مبانی سازمان و مدیریتپيرزاده ساقصلوالهه401138054170182

451ساز شناسی موسيقی جهانیپيرمحمودیپریا99138054170101

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتپيرمحمودیپریا99138054170101

1500آواز گروهیپيرمحمودیپریا99138054170101

891اخالق حرفه ای پيرمحمودیپریا99138054170101

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهپيرمردوندچگينیحنانه99238054170041

795دانش خانواده و جمعيتپيرمردوندچگينیحنانه99238054170041

262پيرایش و بافت مو بر تورپيرمردوندچگينیحنانه99238054170041

286گریم ویژهپيرمردوندچگينیحنانه99238054170041

271طراحی گریمپيرمردوندچگينیحنانه99238054170041

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتپيرمردوندچگينیحنانه99238054170041

283گریم برای عکسپيرمردوندچگينیحنانه99238054170041

281گریم برای سينماپيرمردوندچگينیحنانه99238054170041

557تاریخ عکاسی ایرانپيرنظرزهرا401138054190164

1115کاربينیپيرنظرزهرا401138054190164

1989ورزشپيرنظرزهرا401138054190164

579زیبایی شناسیپيرنظرزهرا401138054190164



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

572حقوق عکاسان و قراردادهاپيرنظرزهرا401138054190164

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگپيرنظرزهرا401138054190164

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانپيرنظرزهرا401138054190164

736مدیریت رنگ در عکاسیپيرنظرزهرا401138054190164

127تاریخ هنر ایران و جهانپيرنيازادهمحمود401138054170184

58روانشناسی شخصيتپيرنيازادهمحمود401138054170184

1720اندیشه اسالمیپيرنيازادهمحمود401138054170184

128مبانی بازیگریپيرنيازادهمحمود401138054170184

183تربيت بدنیپيرنيازادهمحمود401138054170184

24بدن و حرکتپيرنيازادهمحمود401138054170184

70خاستگاه آیين و درامپيرنيازادهمحمود401138054170184

193کاربينیپيرنيازادهمحمود401138054170184

557تاریخ عکاسی ایرانپيرهادینوشين401138054190166

1115کاربينیپيرهادینوشين401138054190166

1989ورزشپيرهادینوشين401138054190166

579زیبایی شناسیپيرهادینوشين401138054190166

572حقوق عکاسان و قراردادهاپيرهادینوشين401138054190166

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگپيرهادینوشين401138054190166

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانپيرهادینوشين401138054190166

736مدیریت رنگ در عکاسیپيرهادینوشين401138054190166

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیپيروزیپارسا401138054170185

1008بهداشت و سالمت نوازندگیپيروزیپارسا401138054170185

1050کاربينیپيروزیپارسا401138054170185

1030(اکول)1پيانو عمومی پيروزیپارسا401138054170185

11007اندیشه اسالمیپيروزیپارسا401138054170185

1009تئوری موسيقیپيروزیپارسا401138054170185

1005فارسیپيروزیپارسا401138054170185

1006(ریتم خوانی)1سلفژپيروزیپارسا401138054170185

1164تربيت بدنیپيروزیپارسا401138054170185



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

724دانش خانواده و جمعيتپيریکيان400138054170112

573خواص موادپيریکيان400138054170112

633مبانی فنون چاپپيریکيان400138054170112

1723اندیشه اسالمیپيریکيان400138054170112

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیپيریکيان400138054170112

625گرافيک رسانهپيریکيان400138054170112

147سلفژپيشقدم گولکفرناز401138054190167

166کاربينیپيشقدم گولکفرناز401138054190167

1989ورزشپيشقدم گولکفرناز401138054190167

63شناخت سينماپيشقدم گولکفرناز401138054190167

67جامعه شناسیپيشقدم گولکفرناز401138054190167

11فرهنگ عامهپيشقدم گولکفرناز401138054190167

25تاریخ نمایش در شرقپيشقدم گولکفرناز401138054190167

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونپيشقدم گولکفرناز401138054190167

233(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریپيله چائیترانه400138054170113

831کارآفرینیپيله چائیترانه400138054170113

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهپيله چائیترانه400138054170113

245(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریپيله چائیترانه400138054170113

244(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریپيله چائیترانه400138054170113

232(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریپيله چائیترانه400138054170113

226مکالمه موضوعیپيله چائیترانه400138054170113

204کاربرد اصطالحات در ترجمهپيله چائیترانه400138054170113

994بهداشت و سالمت نوازندگیپيوندیرژین401138054170186

1018کاربينیپيوندیرژین401138054170186

1990اندیشه اسالمیپيوندیرژین401138054170186

993تئوری موسيقیپيوندیرژین401138054170186

991(ریتم خوانی)1سلفژپيوندیرژین401138054170186

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوپيوندیرژین401138054170186

190تربيت بدنیپيوندیرژین401138054170186



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

992تاریخ شنيداری موسيقیپيوندیرژین401138054170186

463شعر و موسيقیتابشعماد400138054170114

903جواب آوازتابشعماد400138054170114

3647ساز ایرانیتابشعماد400138054170114

898خالقيت در هنرتابشعماد400138054170114

645پيانو عمومیتابشعماد400138054170114

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانتابشعماد400138054170114

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییتابشعماد400138054170114

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیتابشعماد400138054170114

705اخالق حرفه ای تابشعماد400138054170114

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیتاج بخشالبرز99138054170103

2173کارورزیتاج بخشالبرز99138054170103

712اخالق اسالمیتاج بخشالبرز99138054170103

33عکاسیتاج بخشالبرز99138054170103

104نورپردازیتاج بخشالبرز99138054170103

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریتاج بخش                                 رضا                           99238054190052

6371نرم افزار ترسيمیتاج بخش                                 رضا                           99238054190052

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکتاج بخش                                 رضا                           99238054190052

936کارگاه طراحی پيشرفتهتاج بخش                                 رضا                           99238054190052

57411خوشنویسی و طراحی حروفتاج بخش                                 رضا                           99238054190052

548اطالع رسانی تصویریتاج بخش                                 رضا                           99238054190052

935کارگاه طراحی نشانه نوشتاریتاج بخش                                 رضا                           99238054190052

944کارگاه طراحی نشانه تصویریتاج بخش                                 رضا                           99238054190052

616کارگاه عکاسی مفهومیتاج بخش                                 رضا                           99238054190052

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورتاج بخش                                 رضا                           99238054190052

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیتاج زادهفهيمه السادات99238054190053

8659ساز ایرانیتاج زادهفهيمه السادات99238054190053

2660کارورزیتاج زادهفهيمه السادات99238054190053

486کنتراپونتاج زادهفهيمه السادات99238054190053



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3439ارکستر ایرانیتاج زادهفهيمه السادات99238054190053

7663ساز ایرانیتاج زادهفهيمه السادات99238054190053

391فرم موسيقی جهانتاج زادهفهيمه السادات99238054190053

803تاریخ تحليلی صدر اسالمتاج زادهفهيمه السادات99238054190053

800تفسير موضوعی قرآنتاج زادهفهيمه السادات99238054190053

582صفحه آراییتاجميرپویا400238054170057

592عکاسیتاجميرپویا400238054170057

637نرم افزار ترسيمیتاجميرپویا400238054170057

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیتاجميرپویا400238054170057

587طراحی فيگورتاجميرپویا400238054170057

574خوشنویسی و طراحی حروفتاجميرپویا400238054170057

573خواص موادتاجيکفاطمه400138055170026

633مبانی فنون چاپتاجيکفاطمه400138055170026

683اخالق اسالمیتاجيکفاطمه400138055170026

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیتاجيکفاطمه400138055170026

809زبان خارجی عمومیتاجيکفاطمه400138055170026

782فارسیتاجيکفاطمه400138055170026

625گرافيک رسانهتاجيکفاطمه400138055170026

330هارمونی پراکتيک تاجيکشهریار400138054190093

3490فرم موسيقی جهانتاجيکشهریار400138054190093

6353سرایش و تربيت شنواییتاجيکمهناز400138054190092

6688پيانو عمومیتاجيکمهناز400138054190092

479هماهنگی عمومیتاجيکمهناز400138054190092

502آشنایی با رهبری ارکسترتاجيکمهناز400138054190092

383کنترپوانتاجيکشهریار400138054190093

437فلسفه هنرتاجيکمهناز400138054190092

790تاریخ تحليلی صدر اسالمتاجيکمهناز400138054190092

521فرم موسيقی ایرانیتاجيکمهناز400138054190092

801مدیریت کسب و کار و بهره وریتاجيکشهریار400138054190093



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

7930ساز کالسيکتاجيکشهریار400138054190093

800تفسير موضوعی قرآنتاجيکشهریار400138054190093

6689ساز ایرانیتاجيکمهناز400138054190092

3912ارکستر کالسيکتاجيکشهریار400138054190093

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانتاجيکیآرمينا401138054170189

771کاربرد رایانه در موسيقیتاجيکیآرمينا401138054170189

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییتاجيکیآرمينا401138054170189

1776ساز کالسيکتاجيکیآرمينا401138054170189

772فيزیک صوتتاجيکیآرمينا401138054170189

770شناخت موسيقیتاجيکیآرمينا401138054170189

187تربيت بدنیتاجيکیآرمينا401138054170189

1135کاربينیتاجيکیآرمينا401138054170189

1775پيانو عمومیتاجيکیآرمينا401138054170189

26آشنایی با هنرهای نمایشیتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

65فرهنگ مردمتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

59ادبيات کهن ایران و جهانتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

180کاربينیتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

11153ورزشتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

94روانشناسی عمومیتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

156تاریخ فلسفهتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

109سبکهای سينماییتاری ویردیعلی اصغر401138054190169

985روانشناسی اجتماعیتبریزی اصلعاطفه401138054190170

984روانشناسی عمومیتبریزی اصلعاطفه401138054190170

1102کاربينیتبریزی اصلعاطفه401138054190170

1979ورزشتبریزی اصلعاطفه401138054190170

983رفتار سازمانیتبریزی اصلعاطفه401138054190170

988روانشناسی تربيتیتبریزی اصلعاطفه401138054190170

987های کوچينگنظریهتبریزی اصلعاطفه401138054190170

980نظریه های نوین یادگيریتبریزی اصلعاطفه401138054190170



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

986اخالق حرفه ای در کوچينگتبریزی اصلعاطفه401138054190170

982روش تحقيقتبریزی اصلعاطفه401138054190170

981روانشناسی مثبت گراتبریزی اصلعاطفه401138054190170

725دانش خانواده و جمعيتتجلیسيدفرزاد400138054170115

6354سرایش و تربيت شنواییتجلیفرهاد400238054190048

1423ارکستر ایرانیتجلیفرهاد400238054190048

528سرایش و ترتيب شنواییتجلیفرهاد400238054190048

102مبانی بازی برای کودکتجلیسيدفرزاد400138054170115

77بازیگری تک نفریتجلیسيدفرزاد400138054170115

6673ساز ایرانیتجلیفرهاد400238054190048

19نمایش عروسکیتجلیسيدفرزاد400138054170115

43نمایش خيابانیتجلیسيدفرزاد400138054170115

88فن بيانتجلیسيدفرزاد400138054170115

803تاریخ تحليلی صدر اسالمتجلیفرهاد400238054190048

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیتجلیفرهاد400238054190048

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانتجلیفرهاد400238054190048

90مبانی شخصيت شناسیتجلیسيدفرزاد400138054170115

108تاریخ نمایش در ایرانتجلیسيدفرزاد400138054170115

1342دشيفراژتجلیفرهاد400238054190048

807مدیریت کسب و کار و بهره وریتجلیفرهاد400238054190048

5672پيانو عمومیتجلیفرهاد400238054190048

262پيرایش و بافت مو بر تورتحفهفاطمه99238054170042

286گریم ویژهتحفهفاطمه99238054170042

285گریم فانتزیتحفهفاطمه99238054170042

271طراحی گریمتحفهفاطمه99238054170042

274کاربرد کامپيوتر در طراحیتحفهفاطمه99238054170042

899خالقيت در هنرتحفهفاطمه99238054170042

1278کارورزیتحفهفاطمه99238054170042

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتتحفهفاطمه99238054170042



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

283گریم برای عکستحفهفاطمه99238054170042

281گریم برای سينماتحفهفاطمه99238054170042

582صفحه آراییتدینمحمدمعين400238054170058

592عکاسیتدینمحمدمعين400238054170058

637نرم افزار ترسيمیتدینمحمدمعين400238054170058

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیتدینمحمدمعين400238054170058

587طراحی فيگورتدینمحمدمعين400238054170058

574خوشنویسی و طراحی حروفتدینمحمدمعين400238054170058

797دانش خانواده و جمعيتتدین بياناتیغزل400238054170059

45تربيت حستدین بياناتیغزل400238054170059

37نمایش ایماییتدین بياناتیغزل400238054170059

1بازی برای دوربينتدین بياناتیغزل400238054170059

89نمایش رادیوییتدین بياناتیغزل400238054170059

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتتدین بياناتیغزل400238054170059

43نمایش خيابانیتدین بياناتیغزل400238054170059

72مبانی کارگردانیتدین بياناتیغزل400238054170059

1723اندیشه اسالمیتدین بياناتیغزل400238054170059

704اخالق حرفه ای تدین بياناتیغزل400238054170059

1019بهداشت و سالمت نوازندگیتدین زادهمریم401138054170191

1012کاربينیتدین زادهمریم401138054170191

1996اندیشه اسالمیتدین زادهمریم401138054170191

997تئوری موسيقیتدین زادهمریم401138054170191

995(ریتم خوانی)1سلفژتدین زادهمریم401138054170191

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوتدین زادهمریم401138054170191

190تربيت بدنیتدین زادهمریم401138054170191

998تاریخ شنيداری موسيقیتدین زادهمریم401138054170191

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایرانتراب خانلیعرشيا400238054170060

582صفحه آراییتراب خانلیعرشيا400238054170060

683اخالق اسالمیتراب خانلیعرشيا400238054170060



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

637نرم افزار ترسيمیتراب خانلیعرشيا400238054170060

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیتراب خانلیعرشيا400238054170060

587طراحی فيگورتراب خانلیعرشيا400238054170060

574خوشنویسی و طراحی حروفتراب خانلیعرشيا400238054170060

233(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریترابیبيتا400138054170117

831کارآفرینیترابیبيتا400138054170117

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهترابیبيتا400138054170117

245(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریترابیبيتا400138054170117

244(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریترابیبيتا400138054170117

256اصول نگارشترابیبيتا400138054170117

232(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریترابیبيتا400138054170117

226مکالمه موضوعیترابیبيتا400138054170117

204کاربرد اصطالحات در ترجمهترابیبيتا400138054170117

432ارکستراسيونترابی زیارتگاهیستار98238054190047

3490فرم موسيقی جهانترابی زیارتگاهیستار98238054190047

2905کارورزیترابی زیارتگاهیستار98238054190047

430کنترپوانترابی زیارتگاهیستار98238054190047

453دشيفراژترابی زیارتگاهیستار98238054190047

4906ارکستر کالسيکترابی زیارتگاهیستار98238054190047

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

523کاربينیترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

469تنبک نوازیترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

547(4)آواز ایرانی ترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

1201مبانی موسيقیترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

409شعر و موسيقیترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

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

380حکمت موسيقی اسالمی ترابی نوش آبادیمسعود401138054190174

975روانشناسی اجتماعیترک زباننگين401138054190175

974روانشناسی عمومیترک زباننگين401138054190175



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1101کاربينیترک زباننگين401138054190175

973رفتار سازمانیترک زباننگين401138054190175

978روانشناسی تربيتیترک زباننگين401138054190175

977های کوچينگنظریهترک زباننگين401138054190175

970نظریه های نوین یادگيریترک زباننگين401138054190175

976اخالق حرفه ای در کوچينگترک زباننگين401138054190175

972روش تحقيقترک زباننگين401138054190175

971روانشناسی مثبت گراترک زباننگين401138054190175

361سرایش و ترتيب شنواییترکاشوندمحمد99138054190084

479هماهنگی عمومیترکاشوندمحمد99138054190084

1160ورزشترکاشوندمحمد99138054190084

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیترکاشوندمحمد99138054190084

517تئوری موسيقیترکاشوندمحمد99138054190084

5698ساز ایرانیترکاشوندمحمد99138054190084

476سازشناسی ایرانیترکاشوندمحمد99138054190084

5696پيانو عمومیترکاشوندمحمد99138054190084

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانترکاشوندمحمد99138054190084

212فرهنگ مللترکمانمحمدحسن400138054190095

248تحليل مقابله ایترکمانمحمدحسن400138054190095

207کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمهترکمانمحمدحسن400138054190095

230ترجمه همزمان انگليسی به فارسیترکمانمحمدحسن400138054190095

227خواندن و درک متون پيشرفتهترکمانمحمدحسن400138054190095

215کارگاه و سمينار پيشرفتهترکمانمحمدحسن400138054190095

231ترجمه همزمان فارسی به انگليسیترکمانمحمدحسن400138054190095

255مکاتباتترکمانمحمدحسن400138054190095

254اصول نگارشترکمانمحمدحسن400138054190095

240آواشناسی لهجه های متداولترکمانمحمدحسن400138054190095

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانترکمان اسدیکاميار400138054170121

3714پيانوی عمومیترکمان اسدیکاميار400138054170121



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

461فرم در موسيقی جهانیترکمان اسدیکاميار400138054170121

3715ساز کالسيکترکمان اسدیکاميار400138054170121

355ساز شناسی موسيقی جهانیترکمان اسدیکاميار400138054170121

899خالقيت در هنرترکمان اسدیکاميار400138054170121

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتترکمان اسدیکاميار400138054170121

772فيزیک صوتترکمان اسدیکاميار400138054170121

891اخالق حرفه ای ترکمان اسدیکاميار400138054170121

1186دانش خانواده و جمعيتترکمنمهدی401138054170195

1654ساز ایرانیترکمنمهدی401138054170195

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییترکمنمهدی401138054170195

450مبانی نظری موسيقیترکمنمهدی401138054170195

399مبانی صوت شناسیترکمنمهدی401138054170195

1163تربيت بدنیترکمنمهدی401138054170195

655کاربينیترکمنمهدی401138054170195

419تمبک نوازیترکمنمهدی401138054170195

2660کارورزیترنگاناميررضا98238054190048

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریترنگاناميررضا98238054190048

994بهداشت و سالمت نوازندگیتشکریبهنام401138054170196

1018کاربينیتشکریبهنام401138054170196

1990اندیشه اسالمیتشکریبهنام401138054170196

993تئوری موسيقیتشکریبهنام401138054170196

991(ریتم خوانی)1سلفژتشکریبهنام401138054170196

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوتشکریبهنام401138054170196

1190تربيت بدنیتشکریبهنام401138054170196

992تاریخ شنيداری موسيقیتشکریبهنام401138054170196

5919پيانو عمومیتعليمیائلمان401138054190177

1920ارکستر کالسيکتعليمیائلمان401138054190177

3478هارمونیتعليمیائلمان401138054190177

381تاریخ هنرتعليمیائلمان401138054190177



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1120کاربينیتعليمیائلمان401138054190177

11155ورزشتعليمیائلمان401138054190177

5485سرایش و تربيت شنواییتعليمیائلمان401138054190177

2402آواز گروهیتعليمیائلمان401138054190177

5918ساز کالسيکتعليمیائلمان401138054190177

375شعر و موسيقیتفتیسيداميرحسين400138054170122

3767آواز ایرانیتفتیسيداميرحسين400138054170122

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتتفتیسيداميرحسين400138054170122

418ساز ایرانیتفتیسيداميرحسين400138054170122

464بداهه پردازیتفتیسيداميرحسين400138054170122

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییتفتیسيداميرحسين400138054170122

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیتفتیسيداميرحسين400138054170122

704اخالق حرفه ای تفتیسيداميرحسين400138054170122

51196پيانو عمومیتفرشیصبا401138054190178

1920ارکستر کالسيکتفرشیصبا401138054190178

3426هارمونیتفرشیصبا401138054190178

531تاریخ هنرتفرشیصبا401138054190178

1122کاربينیتفرشیصبا401138054190178

11149ورزشتفرشیصبا401138054190178

5484سرایش و تربيت شنواییتفرشیصبا401138054190178

2496آواز گروهیتفرشیصبا401138054190178

5917ساز کالسيکتفرشیصبا401138054190178

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغتفکریفوأد401138054190179

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندتفکریفوأد401138054190179

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمتفکریفوأد401138054190179

159کاربينیتفکریفوأد401138054190179

135اصول تدوینتفکریفوأد401138054190179

49سينمای مستند ایرانتفکریفوأد401138054190179

41سبکهای سينماییتفکریفوأد401138054190179



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

56نقد و تحليل فيلمتفکریفوأد401138054190179

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریتقوی                                    سيدحسن                        99238054190055

298اصول و فنون مصاحبهتقوی                                    سيدحسن                        99238054190055

323مقاله و گزارش نویسیتقوی                                    سيدحسن                        99238054190055

313سياست خبریتقوی                                    سيدحسن                        99238054190055

771کاربرد رایانه در موسيقیتقویمائده400138054170124

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییتقویمائده400138054170124

810زبان خارجی عمومیتقویمائده400138054170124

796دانش خانواده و جمعيتتقی پورریحانه99138054170108

2488کارورزیتقی پورریحانه99138054170108

497آواز گروهیتقی پورریحانه99138054170108

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییتقی پورریحانه99138054170108

645پيانو عمومیتقی پورریحانه99138054170108

4644ساز ایرانیتقی پورریحانه99138054170108

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییتقی پورریحانه99138054170108

590عدسی ها و لنزهاتقی پوردودرانمليکا401138054170198

560تاریخ هنر ایران و جهانتقی پوردودرانمليکا401138054170198

1723اندیشه اسالمیتقی پوردودرانمليکا401138054170198

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهتقی پوردودرانمليکا401138054170198

810زبان خارجی عمومیتقی پوردودرانمليکا401138054170198

581شيوه های نگهداری و ارائه عکستقی پوردودرانمليکا401138054170198

1186دانش خانواده و جمعيتتقی زادهپارسا401138054170199

55تحليل فيلمتقی زادهکيوان400138054190096

2157کارورزیتقی زادهکيوان400138054190096

1654ساز ایرانیتقی زادهپارسا401138054170199

927کارگاه جلوه های ویژهتقی زادهکيوان400138054190096

114کارگردانی برنامه تلویزیونیتقی زادهکيوان400138054190096

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییتقی زادهپارسا401138054170199

96انيميشنتقی زادهکيوان400138054190096



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

450مبانی نظری موسيقیتقی زادهپارسا401138054170199

74کارگردانی فيلم داستانیتقی زادهکيوان400138054190096

117موسيقی فيلمتقی زادهکيوان400138054190096

399مبانی صوت شناسیتقی زادهپارسا401138054170199

1163تربيت بدنیتقی زادهپارسا401138054170199

656کاربينیتقی زادهپارسا401138054170199

419تمبک نوازیتقی زادهپارسا401138054170199

607کاربرد عکس در گرافيکتقی زاده محمدآبادیسحر99238054170043

593عکاسی آسمان شبتقی زاده محمدآبادیسحر99238054170043

2622کارورزیتقی زاده محمدآبادیسحر99238054170043

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتتقی زاده محمدآبادیسحر99238054170043

600عکاسی منظره و پانوراماتقی زاده محمدآبادیسحر99238054170043

224فرهنگ عمومیتقی زاده محمدآبادیسحر99238054170043

809زبان خارجی عمومیتقی زاده محمدآبادیسحر99238054170043

581شيوه های نگهداری و ارائه عکستقی زاده محمدآبادیسحر99238054170043

601عکس و رسانهتقی زاده محمدآبادیسحر99238054170043

462شعر و موسيقیتمدن فرسيدعلی400138054170126

497آواز گروهیتمدن فرسيدعلی400138054170126

3648ساز ایرانیتمدن فرسيدعلی400138054170126

728اخالق اسالمیتمدن فرسيدعلی400138054170126

645پيانو عمومیتمدن فرسيدعلی400138054170126

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانتمدن فرسيدعلی400138054170126

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییتمدن فرسيدعلی400138054170126

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیتمدن فرسيدعلی400138054170126

3714پيانوی عمومیتمدن کمالپانيذ400138054170127

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییتمدن کمالپانيذ400138054170127

384فرم در موسيقی جهانیتمدن کمالپانيذ400138054170127

3715ساز کالسيکتمدن کمالپانيذ400138054170127

355ساز شناسی موسيقی جهانیتمدن کمالپانيذ400138054170127



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

896خالقيت در هنرتمدن کمالپانيذ400138054170127

712اخالق اسالمیتمدن کمالپانيذ400138054170127

1388هارمونیتمدن کمالپانيذ400138054170127

705اخالق حرفه ای تمدن کمالپانيذ400138054170127

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیتمسکينیبهنام401138054170201

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی تمسکينیبهنام401138054170201

1141کاربينیتمسکينیبهنام401138054170201

1192(1)ساز تمسکينیبهنام401138054170201

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی تمسکينیبهنام401138054170201

1020تئوری موسيقیتمسکينیبهنام401138054170201

1021آناتومی حنجرهتمسکينیبهنام401138054170201

1190تربيت بدنیتمسکينیبهنام401138054170201

6کارگاه صدابرداری در سينماتمنافرناز400138054190097

2مدیریت توليدتمنافرناز400138054190097

15کارگاه تدوینتمنافرناز400138054190097

1201کارگردانی فيلم مستندتمنافرناز400138054190097

133شيوه های رهبری بازیگرتمنافرناز400138054190097

8181فيلم برداریتمنافرناز400138054190097

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژتمنافرناز400138054190097

82کارگردانی تيزرتواناعلی99238054170044

75منشی گری صحنهتواناعلی99238054170044

83کارگردانی فيلم داستانیتواناعلی99238054170044

132بازیگریتواناعلی99238054170044

18صدا گذاری فيلم مستندتواناعلی99238054170044

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندتواناعلی99238054170044

261پتينه و کالژتوتونچیمحدثه401138054190182

267زینت و زیبایی در اسالمتوتونچیمحدثه401138054190182

540کاربينیتوتونچیمحدثه401138054190182

292نرم افزارهای کاربردیتوتونچیمحدثه401138054190182



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

264جامعه شناسی هنرتوتونچیمحدثه401138054190182

266زیبایی شناسیتوتونچیمحدثه401138054190182

265روانشناسی شخصيت و گریمتوتونچیمحدثه401138054190182

291مراقبت از پوست و موتوتونچیمحدثه401138054190182

1187دانش خانواده و جمعيتتوتونکوانمریم401138054170202

1653ساز ایرانیتوتونکوانمریم401138054170202

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییتوتونکوانمریم401138054170202

364مبانی نظری موسيقیتوتونکوانمریم401138054170202

400مبانی صوت شناسیتوتونکوانمریم401138054170202

1166تربيت بدنیتوتونکوانمریم401138054170202

669کاربينیتوتونکوانمریم401138054170202

470تمبک نوازیتوتونکوانمریم401138054170202

1947کارورزیتوحيدیبهناز400138054190099

6354سرایش و تربيت شنواییتوحيدیبهناز400138054190099

2352کنترپوانتوحيدیبهناز400138054190099

7685ساز ایرانیتوحيدیبهناز400138054190099

1509آهنگ سازیتوحيدیبهناز400138054190099

2329فرم و آناليزتوحيدیبهناز400138054190099

792تفسير موضوعی قرآنتوحيدیبهناز400138054190099

7684پيانو عمومیتوحيدیبهناز400138054190099

807مدیریت کسب و کار و بهره وریتوحيدیبهناز400138054190099

2466ارکستراسيونتوحيدیبهناز400138054190099

4492هماهنگی عمومیتوحيدیبهناز400138054190099

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیتوحيدیانتانيا401138054170203

1008بهداشت و سالمت نوازندگیتوحيدیانتانيا401138054170203

1051کاربينیتوحيدیانتانيا401138054170203

1030(اکول)1پيانو عمومی توحيدیانتانيا401138054170203

11007اندیشه اسالمیتوحيدیانتانيا401138054170203

1009تئوری موسيقیتوحيدیانتانيا401138054170203



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1005فارسیتوحيدیانتانيا401138054170203

1006(ریتم خوانی)1سلفژتوحيدیانتانيا401138054170203

1167تربيت بدنیتوحيدیانتانيا401138054170203

322مراسم و تشریفاتتوسل کریمیفاطمه99238054170045

296اصول سخنوریتوسل کریمیفاطمه99238054170045

305جمع آوری و پردازش اطالعاتتوسل کریمیفاطمه99238054170045

2532کارورزیتوسل کریمیفاطمه99238054170045

728اخالق اسالمیتوسل کریمیفاطمه99238054170045

319کاربرد وسایل سمعی و بصریتوسل کریمیفاطمه99238054170045

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغتوفيقیکيادخت401138054190184

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندتوفيقیکيادخت401138054190184

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمتوفيقیکيادخت401138054190184

159کاربينیتوفيقیکيادخت401138054190184

135اصول تدوینتوفيقیکيادخت401138054190184

49سينمای مستند ایرانتوفيقیکيادخت401138054190184

41سبکهای سينماییتوفيقیکيادخت401138054190184

56نقد و تحليل فيلمتوفيقیکيادخت401138054190184

6کارگاه صدابرداری در سينماتوکلدانيال400138054190101

2مدیریت توليدتوکلدانيال400138054190101

15کارگاه تدوینتوکلدانيال400138054190101

120کارگردانی فيلم مستندتوکلدانيال400138054190101

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیتوکلدانيال400138054190101

133شيوه های رهبری بازیگرتوکلدانيال400138054190101

81فيلم برداریتوکلدانيال400138054190101

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژتوکلدانيال400138054190101

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیتوکلیمحمد401138054190187

51196پيانو عمومیتوکلیکيميا401138054190186

107آشنایی با هنرهای نمایشیتوکلیمحمدمهدی401138054190185

69فرهنگ مردمتوکلیمحمدمهدی401138054190185



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1920ارکستر کالسيکتوکلیکيميا401138054190186

3478هارمونیتوکلییزدان400238054190052

3426هارمونیتوکلیکيميا401138054190186

531تاریخ هنرتوکلیکيميا401138054190186

60ادبيات کهن ایران و جهانتوکلیمحمدمهدی401138054190185

6362سرایش و تربيت شنواییتوکلییزدان400238054190052

745واژگان کليدی  زبان چينیتوکلیمهدیس401138054170204

2493فرم موسيقی جهانتوکلییزدان400238054190052

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاتوکلیمهدیس401138054170204

523کاربينیتوکلیمحمد401138054190187

180کاربينیتوکلیمحمدمهدی401138054190185

1122کاربينیتوکلیکيميا401138054190186

747خواندن و درک مفاهيم رایجتوکلیمهدیس401138054170204

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیتوکلیمحمد401138054190187

141مبانی تدوینتوکلیسينا401138054170205

123مبانی تصویربرداریتوکلیسينا401138054170205

744کاربينیتوکلیمهدیس401138054170204

327مبانی موسيقی ایرانیتوکلیمحمد401138054190187

11149ورزشتوکلیکيميا401138054190186

11153ورزشتوکلیمحمدمهدی401138054190185

5484سرایش و تربيت شنواییتوکلیکيميا401138054190186

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينتوکلیمهدیس401138054170204

469تنبک نوازیتوکلیمحمد401138054190187

54مبانی فيلم نامه نویسیتوکلیسينا401138054170205

95روانشناسی عمومیتوکلیمحمدمهدی401138054190185

746گفت و شنود رایجتوکلیمهدیس401138054170204

430کنترپوانتوکلییزدان400238054190052

437فلسفه هنرتوکلییزدان400238054190052

2496آواز گروهیتوکلیکيميا401138054190186



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریتوکلییزدان400238054190052

154تاریخ فلسفهتوکلیمحمدمهدی401138054190185

106تاریخ سينمای ایران و جهانتوکلیسينا401138054170205

787تاریخ تحليلی صدر اسالمتوکلیمحمد401138054190187

409شعر و موسيقیتوکلیمحمد401138054190187

5917ساز کالسيکتوکلیکيميا401138054190186

5شناخت عوامل توليدتوکلیسينا401138054170205

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاتوکلیمهدیس401138054170204

453دشيفراژتوکلییزدان400238054190052

4مبانی برنامه ریزی و توليدتوکلیسينا401138054170205

113سبکهای سينماییتوکلیمحمدمهدی401138054190185

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی توکلیمحمد401138054190187

184تربيت بدنیتوکلیسينا401138054170205

6916پيانو عمومیتوکلییزدان400238054190052

177کاربينیتوکلیسينا401138054170205

6913ساز کالسيکتوکلییزدان400238054190052

380حکمت موسيقی اسالمی توکلیمحمد401138054190187

903جواب آوازتوکلی دینانیمریم99238054170046

3647ساز ایرانیتوکلی دینانیمریم99238054170046

645پيانو عمومیتوکلی دینانیمریم99238054170046

407بداهه پردازیتوکلی دینانیمریم99238054170046

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییتوکلی دینانیمریم99238054170046

470تمبک نوازیتوکلی دینانیمریم99238054170046

705اخالق حرفه ای توکلی دینانیمریم99238054170046

710دانش خانواده و جمعيتتوکلی نژاداله آبادیفاطمه400238054170062

2730پيانو عمومیتوکلی نژاداله آبادیفاطمه400238054170062

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییتوکلی نژاداله آبادیفاطمه400238054170062

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانتوکلی نژاداله آبادیفاطمه400238054170062

2729ساز کالسيکتوکلی نژاداله آبادیفاطمه400238054170062



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

712اخالق اسالمیتوکلی نژاداله آبادیفاطمه400238054170062

940هارمونی پایهتوکلی نژاداله آبادیفاطمه400238054170062

727فارسیتوکلی نژاداله آبادیفاطمه400238054170062

32تاریخ نمایش در غربتوکلی وردومفاطمه400138054190102

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگراتوکلی وردومفاطمه400138054190102

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیتوکلی وردومفاطمه400138054190102

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانتوکلی وردومفاطمه400138054190102

28سبک ها وشيوه های اجراتوکلی وردومفاطمه400138054190102

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریتوکلی وردومفاطمه400138054190102

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیتوکلی وردومفاطمه400138054190102

9دیدن و تحليل نمایشتوکلی وردومفاطمه400138054190102

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیتوکلی وردومفاطمه400138054190102

147سلفژتونتابیالهام401138054190190

169کاربينیتونتابیالهام401138054190190

63شناخت سينماتونتابیالهام401138054190190

67جامعه شناسیتونتابیالهام401138054190190

11فرهنگ عامهتونتابیالهام401138054190190

25تاریخ نمایش در شرقتونتابیالهام401138054190190

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونتونتابیالهام401138054190190

112جلوه های ویژهتيرنازمحمدعلی400138054170129

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیتيرنازمحمدعلی400138054170129

121کارگردانی فيلم مستندتيرنازمحمدعلی400138054170129

1171اندیشه اسالمیتيرنازمحمدعلی400138054170129

829زبان خارجی عمومیتيرنازمحمدعلی400138054170129

124آشنایی با دوربين های تصویربرداریتيرنازمحمدعلی400138054170129

33عکاسیتيرنازمحمدعلی400138054170129

104نورپردازیتيرنازمحمدعلی400138054170129

519طراحی آوازتيراندازادیب400138054190103

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیتيراندازادیب400138054190103



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

374تجزیه و تحليل آوازتيراندازادیب400138054190103

348همراهی با ارکسترتيراندازادیب400138054190103

337ارکان بداهه خوانیتيراندازادیب400138054190103

544(سه گاه)آواز ایرانی تيراندازادیب400138054190103

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیتيراندازادیب400138054190103

408تصنيف سازی تيراندازادیب400138054190103

126تاریخ هنر ایران و جهانتيزپازنياریسهند401138054170207

57روانشناسی شخصيتتيزپازنياریسهند401138054170207

1721اندیشه اسالمیتيزپازنياریسهند401138054170207

42مبانی بازیگریتيزپازنياریسهند401138054170207

183تربيت بدنیتيزپازنياریسهند401138054170207

20بدن و حرکتتيزپازنياریسهند401138054170207

155خاستگاه آیين و درامتيزپازنياریسهند401138054170207

191کاربينیتيزپازنياریسهند401138054170207

840دانش خانواده و جمعيتتيشه گرانهستی99138054170118

139تاریخ سينمای مستندایرانتيشه گرانهستی99138054170118

141مبانی تدوینتيشه گرانهستی99138054170118

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتتيشه گرانهستی99138054170118

165زبان خارجی عمومیتيشه گرانهستی99138054170118

727فارسیتيشه گرانهستی99138054170118

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندتيشه گرانهستی99138054170118

220بيان شفاهیتيموریتينا401138054190192

797دانش خانواده و جمعيتتيموریالهه400138054170130

238کاربينیتيموریتينا401138054190192

102مبانی بازی برای کودکتيموریالهه400138054170130

77بازیگری تک نفریتيموریالهه400138054170130

19نمایش عروسکیتيموریالهه400138054170130

11149ورزشتيموریتينا401138054190192

257انقالب اسالمی ایرانتيموریتينا401138054190192



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

205متون ادبیتيموریتينا401138054190192

43نمایش خيابانیتيموریالهه400138054170130

88فن بيانتيموریالهه400138054170130

105تاریخ سينماتيموریالهه400138054170130

216اصول و مبانی ترجمهتيموریتينا401138054190192

249زبان شناسیتيموریتينا401138054190192

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهتيموریتينا401138054190192

153شيوه اجرایی نمایش ایرانیتيموریالهه400138054170130

79تصویربرداری تلویزیونیتيموری انامقمهرنوش99238054170047

83کارگردانی فيلم داستانیتيموری انامقمهرنوش99238054170047

92کارگردانی در استودیوتيموری انامقمهرنوش99238054170047

93کارگردانی کليپتيموری انامقمهرنوش99238054170047

18صدا گذاری فيلم مستندتيموری انامقمهرنوش99238054170047

985روانشناسی اجتماعیتيموری جروکانیمعصومه401138054190194

984روانشناسی عمومیتيموری جروکانیمعصومه401138054190194

1104کاربينیتيموری جروکانیمعصومه401138054190194

983رفتار سازمانیتيموری جروکانیمعصومه401138054190194

988روانشناسی تربيتیتيموری جروکانیمعصومه401138054190194

987های کوچينگنظریهتيموری جروکانیمعصومه401138054190194

980نظریه های نوین یادگيریتيموری جروکانیمعصومه401138054190194

986اخالق حرفه ای در کوچينگتيموری جروکانیمعصومه401138054190194

982روش تحقيقتيموری جروکانیمعصومه401138054190194

981روانشناسی مثبت گراتيموری جروکانیمعصومه401138054190194

1019بهداشت و سالمت نوازندگیتيموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

1012کاربينیتيموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

1996اندیشه اسالمیتيموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

997تئوری موسيقیتيموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

995(ریتم خوانی)1سلفژتيموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوتيموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

190تربيت بدنیتيموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

998تاریخ شنيداری موسيقیتيموری دهخوارقانیفاطمه401138054170209

2651ساز ایرانیثابت نامعلی98138054170094

462شعر و موسيقیثابت نامعلی98138054170094

424همنوازیثابت نامعلی98138054170094

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییثابت نامعلی98138054170094

497آواز گروهیثابت نامعلی98138054170094

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییثابت نامعلی98138054170094

525ساز شناسی ایرانیثابت نامعلی98138054170094

649پيانو عمومیثابت نامعلی98138054170094

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهانثابت نامعلی98138054170094

412اجرای صحنه ایثابت نامعلی98138054170094

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای ثانیمحمدحسن401138054170210

1180بهداشت و سالمت نوازندگیثانیمحمدحسن401138054170210

1017کاربينیثانیمحمدحسن401138054170210

1034(اکول)1پيانو عمومی ثانیمحمدحسن401138054170210

1003شناخت ریتمثانیمحمدحسن401138054170210

1002تئوری موسيقیثانیمحمدحسن401138054170210

1016فارسیثانیمحمدحسن401138054170210

1000(ریتم خوانی)1سلفژثانیمحمدحسن401138054170210

1198تربيت بدنیثانیمحمدحسن401138054170210

2176کارورزیثبوتیمحمدحسين400138054190104

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمثبوتیمحمدحسين400138054190104

14کارگاه تدوین موسيقی و صداثبوتیمحمدحسين400138054190104

824انقالب اسالمی ایرانثبوتیمحمدحسين400138054190104

792تفسير موضوعی قرآنثبوتیمحمدحسين400138054190104

1063وله-آرشيوی-کارگاه تدوین فيلم خبریثبوتیمحمدحسين400138054190104

410جواب آوازثقفیمرتضی98238054190051

794انقالب اسالمی ایرانثقفیمرتضی98238054190051



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3439ارکستر ایرانیثقفیمرتضی98238054190051

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیثقفیمرتضی98238054190051

1342دشيفراژثقفیمرتضی98238054190051

2420دشيفراژثقفیمرتضی98238054190051

2438ارکستر ایرانیثقفیمرتضی98238054190051

5672پيانو عمومیثقفیمرتضی98238054190051

827تاریخ تحليلی صدر اسالمثنائی مقدمامين99138054190089

7910ساز کالسيکثنائی مقدمامين99138054190089

8908ساز کالسيکثنائی مقدمامين99138054190089

147سلفژجام جمسپيده401138054190196

166کاربينیجام جمسپيده401138054190196

11089ورزشجام جمسپيده401138054190196

63شناخت سينماجام جمسپيده401138054190196

67جامعه شناسیجام جمسپيده401138054190196

11فرهنگ عامهجام جمسپيده401138054190196

25تاریخ نمایش در شرقجام جمسپيده401138054190196

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونجام جمسپيده401138054190196

375شعر و موسيقیجاموسیطاها400138054170132

2769آواز ایرانیجاموسیطاها400138054170132

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانجاموسیطاها400138054170132

418ساز ایرانیجاموسیطاها400138054170132

434مبانی هارمونیجاموسیطاها400138054170132

464بداهه پردازیجاموسیطاها400138054170132

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییجاموسیطاها400138054170132

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیجاموسیطاها400138054170132

375شعر و موسيقیجان محمدی نيکوحيد400138054170133

3767آواز ایرانیجان محمدی نيکوحيد400138054170133

418ساز ایرانیجان محمدی نيکوحيد400138054170133

829زبان خارجی عمومیجان محمدی نيکوحيد400138054170133



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

464بداهه پردازیجان محمدی نيکوحيد400138054170133

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییجان محمدی نيکوحيد400138054170133

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیجان محمدی نيکوحيد400138054170133

704اخالق حرفه ای جان محمدی نيکوحيد400138054170133

148کارگاه بداهه سازیجانی جبارآبادیمهدی400138054170134

19نمایش عروسکیجانی جبارآبادیمهدی400138054170134

44نمایش خيابانیجانی جبارآبادیمهدی400138054170134

129فن بيانجانی جبارآبادیمهدی400138054170134

105تاریخ سينماجانی جبارآبادیمهدی400138054170134

70خاستگاه آیين و درامجانی جبارآبادیمهدی400138054170134

153شيوه اجرایی نمایش ایرانیجانی جبارآبادیمهدی400138054170134

557تاریخ عکاسی ایرانجاویدانمحمدرضا401138054190197

1113کاربينیجاویدانمحمدرضا401138054190197

11152ورزشجاویدانمحمدرضا401138054190197

579زیبایی شناسیجاویدانمحمدرضا401138054190197

572حقوق عکاسان و قراردادهاجاویدانمحمدرضا401138054190197

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگجاویدانمحمدرضا401138054190197

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانجاویدانمحمدرضا401138054190197

736مدیریت رنگ در عکاسیجاویدانمحمدرضا401138054190197

139تاریخ سينمای مستندایرانجاویدحقیاميرمهدی400238054170064

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیجاویدحقیاميرمهدی400238054170064

97انيميشنجاویدحقیاميرمهدی400238054170064

3شناخت ساختار فيلم و سریالجاویدحقیاميرمهدی400238054170064

719اخالق اسالمیجاویدحقیاميرمهدی400238054170064

829زبان خارجی عمومیجاویدحقیاميرمهدی400238054170064

199فارسیجاویدحقیاميرمهدی400238054170064

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیجاویدنياعرفان401138054170211

1008بهداشت و سالمت نوازندگیجاویدنياعرفان401138054170211

1050کاربينیجاویدنياعرفان401138054170211



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1030(اکول)1پيانو عمومی جاویدنياعرفان401138054170211

11007اندیشه اسالمیجاویدنياعرفان401138054170211

1009تئوری موسيقیجاویدنياعرفان401138054170211

1005فارسیجاویدنياعرفان401138054170211

1006(ریتم خوانی)1سلفژجاویدنياعرفان401138054170211

1164تربيت بدنیجاویدنياعرفان401138054170211

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای جباریزهرا401138054170214

709دانش خانواده و جمعيتجباریمهدی400138054170135

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانجباریمهدی400138054170135

3714پيانوی عمومیجباریمهدی400138054170135

1180بهداشت و سالمت نوازندگیجباریزهرا401138054170214

761تاریخ هنر ایران و جهانجباریمهدی401138054170213

1147کاربينیجباریزهرا401138054170214

355ساز شناسی موسيقی جهانیجباریمهدی400138054170135

759(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينجباریمهدی401138054170213

1034(اکول)1پيانو عمومی جباریزهرا401138054170214

758مبانی هنرهای تجسمیجباریمهدی401138054170213

760کادربندی در عکاسیجباریمهدی401138054170213

1003شناخت ریتمجباریزهرا401138054170214

1733ساز کالسيکجباریمهدی400138054170135

757مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورجباریمهدی401138054170213

772فيزیک صوتجباریمهدی400138054170135

357هارمونی پایهجباریمهدی400138054170135

1002تئوری موسيقیجباریزهرا401138054170214

809زبان خارجی عمومیجباریمهدی400138054170135

1016فارسیجباریزهرا401138054170214

1000(ریتم خوانی)1سلفژجباریزهرا401138054170214

190تربيت بدنیجباریزهرا401138054170214

1165تربيت بدنیجباریمهدی401138054170213



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

762عکاسی سياه و سفيدجباریمهدی401138054170213

755کاربينیجباریمهدی401138054170213

1732پيانو عمومیجباریمهدی400138054170135

314شبکه های اجتماعیجباری مهرهومن400238054190054

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیجباری مهرهومن400238054190054

310زبان تخصصیجباری مهرهومن400238054190054

301برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومیجباری مهرهومن400238054190054

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههاجباری مهرهومن400238054190054

315شيوه های اقناع و تبليغجباری مهرهومن400238054190054

311سواد رسانه ایجباری مهرهومن400238054190054

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیجباری مهرهومن400238054190054

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریجباری مهرهومن400238054190054

5919پيانو عمومیجداری هاشمینيلوفر401138054190198

11195ارکستر کالسيکجداری هاشمینيلوفر401138054190198

3478هارمونیجداری هاشمینيلوفر401138054190198

381تاریخ هنرجداری هاشمینيلوفر401138054190198

1121کاربينیجداری هاشمینيلوفر401138054190198

1979ورزشجداری هاشمینيلوفر401138054190198

5485سرایش و تربيت شنواییجداری هاشمینيلوفر401138054190198

2402آواز گروهیجداری هاشمینيلوفر401138054190198

5918ساز کالسيکجداری هاشمینيلوفر401138054190198

899خالقيت در هنرجدیفاطمه400238054170065

683اخالق اسالمیجدیفاطمه400238054170065

1733ساز کالسيکجدیفاطمه400238054170065

810زبان خارجی عمومیجدیفاطمه400238054170065

200فارسیجدیفاطمه400238054170065

1732پيانو عمومیجدیفاطمه400238054170065

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیجدی دولقسينا401138054170216

1008بهداشت و سالمت نوازندگیجدی دولقسينا401138054170216



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1050کاربينیجدی دولقسينا401138054170216

1030(اکول)1پيانو عمومی جدی دولقسينا401138054170216

11007اندیشه اسالمیجدی دولقسينا401138054170216

1009تئوری موسيقیجدی دولقسينا401138054170216

1005فارسیجدی دولقسينا401138054170216

1006(ریتم خوانی)1سلفژجدی دولقسينا401138054170216

1164تربيت بدنیجدی دولقسينا401138054170216

524شعر و موسيقیجدیدیزهرا400238054170066

112جلوه های ویژهجدیدیعلی400138054170136

2769آواز ایرانیجدیدیزهرا400238054170066

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیجدیدیعلی400138054170136

895اصول سرپرستیجدیدیزهرا400238054170066

899خالقيت در هنرجدیدیزهرا400238054170066

892اخالق اسالمیجدیدیزهرا400238054170066

516ساز شناسی ایرانیجدیدیزهرا400238054170066

1171اندیشه اسالمیجدیدیعلی400138054170136

810زبان خارجی عمومیجدیدیعلی400138054170136

782فارسیجدیدیزهرا400238054170066

124آشنایی با دوربين های تصویربرداریجدیدیعلی400138054170136

33عکاسیجدیدیعلی400138054170136

104نورپردازیجدیدیعلی400138054170136

1188ورزشجراحیمهشاد96238054190066

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهجزائریعلی400138054190106

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریجزائریعلی400138054190106

562تاریکخانه دیجيتالجزائریعلی400138054190106

602عکس و نوشتارجزائریعلی400138054190106

824انقالب اسالمی ایرانجزائریعلی400138054190106

626مایکروگرافی و کپی برداریجزائریعلی400138054190106

619کارگاه نورپردازی تکچهرهجزائریعلی400138054190106



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیجزائریعلی400138054190106

975روانشناسی اجتماعیجعفرپورجالل401138054190199

974روانشناسی عمومیجعفرپورجالل401138054190199

1079کاربينیجعفرپورجالل401138054190199

973رفتار سازمانیجعفرپورجالل401138054190199

978روانشناسی تربيتیجعفرپورجالل401138054190199

977های کوچينگنظریهجعفرپورجالل401138054190199

970نظریه های نوین یادگيریجعفرپورجالل401138054190199

976اخالق حرفه ای در کوچينگجعفرپورجالل401138054190199

972روش تحقيقجعفرپورجالل401138054190199

971روانشناسی مثبت گراجعفرپورجالل401138054190199

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی جعفرزادهفاطمه401138054190200

632مبانی فرم و طرح           جعفرزادهفاطمه401138054190200

950کاربينیجعفرزادهفاطمه401138054190200

639نرم افزار فتوشاپ  جعفرزادهفاطمه401138054190200

11089ورزشجعفرزادهفاطمه401138054190200

628مبانی رنگ دیجيتال         جعفرزادهفاطمه401138054190200

555تاریخ تحوالت چاپ       جعفرزادهفاطمه401138054190200

603فنون بازاریابی و تبليغاتجعفرزادهفاطمه401138054190200

2651ساز ایرانیجعفرزادهء رضوانبزرگمهر400138054170138

463شعر و موسيقیجعفرزادهء رضوانبزرگمهر400138054170138

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییجعفرزادهء رضوانبزرگمهر400138054170138

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییجعفرزادهء رضوانبزرگمهر400138054170138

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییجعفرزادهء رضوانبزرگمهر400138054170138

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیجعفرزادهء رضوانبزرگمهر400138054170138

994بهداشت و سالمت نوازندگیجعفرقلینازنين زهرا401138054170217

1018کاربينیجعفرقلینازنين زهرا401138054170217

1990اندیشه اسالمیجعفرقلینازنين زهرا401138054170217

993تئوری موسيقیجعفرقلینازنين زهرا401138054170217



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

991(ریتم خوانی)1سلفژجعفرقلینازنين زهرا401138054170217

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوجعفرقلینازنين زهرا401138054170217

190تربيت بدنیجعفرقلینازنين زهرا401138054170217

992تاریخ شنيداری موسيقیجعفرقلینازنين زهرا401138054170217

725دانش خانواده و جمعيتجعفریمحمدمهدی400238054170067

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانجعفریاميرعرشيا401138054170222

956تصویر سازیجعفریآرزو99138054170126

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیجعفریمحمدمتين401138054170219

507کاربرد رایانه در موسيقیجعفریاميرعرشيا401138054170222

834مهارت ها و قوانين کسب و کارجعفریمهرداد400238054170068

834مهارت ها و قوانين کسب و کارجعفریآرزو99138054170126

45تربيت حسجعفریمحمدمهدی400238054170067

583صفحه آرایی کتاب، مجله و بروشورجعفریماهرخ400138054190107

5871طراحی فيگورجعفریآرزو99138054170126

2495فرم موسيقی ایرانجعفریمریم400138054190108

6353سرایش و تربيت شنواییجعفریمریم99138054190091

6448سرایش و تربيت شنواییجعفریمریم400138054190108

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیجعفریعلی401138054170218

2905کارورزیجعفریمریم99138054190091

588طراحی نشانه تصویری جعفریماهرخ400138054190107

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی جعفریعلی401138054170218

1008بهداشت و سالمت نوازندگیجعفریمحمدمتين401138054170219

994بهداشت و سالمت نوازندگیجعفریمهسا401138054170220

9371چاپ دستیجعفریآرزو99138054170126

2489هارمونیجعفریمریم400138054190108

401مبانی رهبری کر و ارکسترجعفریمریم99138054190091

1139کاربينیجعفریمحمدمتين401138054170219

1018کاربينیجعفریمهسا401138054170220

1141کاربينیجعفریعلی401138054170218



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

791انقالب اسالمی ایرانجعفریماهرخ400138054190107

794انقالب اسالمی ایرانجعفریمریم400138054190108

486کنتراپونجعفریمریم400138054190108

10شناخت عوامل نمایشجعفریمحمدمهدی400238054170067

1032(اکول)1پيانو عمومی جعفریمحمدمتين401138054170219

7662ساز ایرانیجعفریمریم400138054190108

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییجعفریاميرعرشيا401138054170222

897خالقيت در هنرجعفریمهرداد400238054170068

1192(1)ساز جعفریعلی401138054170218

1733ساز کالسيکجعفریاميرعرشيا401138054170222

586طراحی پوستر و جلد کتاب جعفریماهرخ400138054190107

397فيزیک صوتجعفریاميرعرشيا401138054170222

1990اندیشه اسالمیجعفریمهسا401138054170220

11014اندیشه اسالمیجعفریمحمدمتين401138054170219

414بداهه نوازیجعفریمریم99138054190091

151تنفس و صدا سازیجعفریمحمدمهدی400238054170067

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی جعفریعلی401138054170218

1020تئوری موسيقیجعفریعلی401138054170218

1013تئوری موسيقیجعفریمحمدمتين401138054170219

993تئوری موسيقیجعفریمهسا401138054170220

829زبان خارجی عمومیجعفریمهرداد400238054170068

165زبان خارجی عمومیجعفریمحمدمهدی400238054170067

404شناخت موسيقیجعفریاميرعرشيا401138054170222

90مبانی شخصيت شناسیجعفریمحمدمهدی400238054170067

452دشيفراژجعفریمریم99138054190091

1021آناتومی حنجرهجعفریعلی401138054170218

108تاریخ نمایش در ایرانجعفریمحمدمهدی400238054170067

603فنون بازاریابی و تبليغاتجعفریماهرخ400138054190107

200فارسیجعفریمهرداد400238054170068



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

782فارسیجعفریآرزو99138054170126

1011فارسیجعفریمحمدمتين401138054170219

580ساخت ماکت بسته بندیجعفریماهرخ400138054190107

807مدیریت کسب و کار و بهره وریجعفریماهرخ400138054190107

1010(ریتم خوانی)1سلفژجعفریمحمدمتين401138054170219

991(ریتم خوانی)1سلفژجعفریمهسا401138054170220

2420دشيفراژجعفریمریم400138054190108

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوجعفریمهسا401138054170220

2438ارکستر ایرانیجعفریمریم400138054190108

1190تربيت بدنیجعفریعلی401138054170218

1164تربيت بدنیجعفریمحمدمتين401138054170219

190تربيت بدنیجعفریمهسا401138054170220

1165تربيت بدنیجعفریاميرعرشيا401138054170222

63811نرم افزار تصویرسازیجعفریآرزو99138054170126

779کاربينیجعفریاميرعرشيا401138054170222

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانجعفریمریم400138054190108

6381نرم افزار تصویریجعفریآرزو99138054170126

992تاریخ شنيداری موسيقیجعفریمهسا401138054170220

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکجعفریماهرخ400138054190107

1732پيانو عمومیجعفریاميرعرشيا401138054170222

131بيان بدنیجعفریمحمدمهدی400238054170067

284گریم در ادوار مختلف تاریخجعفری سرکزهمليکا400138054190109

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیجعفری سرکزهمليکا400138054190109

276کارگاه تکنيکهای حجم سازیجعفری سرکزهمليکا400138054190109

277کارگاه گریم عروسکیجعفری سرکزهمليکا400138054190109

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهجعفری سرکزهمليکا400138054190109

263تحليل تيپ و شخصيتجعفری سرکزهمليکا400138054190109

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیجعفری قلی درقمحمدحسين401138054190203

523کاربينیجعفری قلی درقمحمدحسين401138054190203



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

469تنبک نوازیجعفری قلی درقمحمدحسين401138054190203

547(4)آواز ایرانی جعفری قلی درقمحمدحسين401138054190203

1201مبانی موسيقیجعفری قلی درقمحمدحسين401138054190203

409شعر و موسيقیجعفری قلی درقمحمدحسين401138054190203

443(ملودی، گام خوانی)تربيت شنوایی جعفری قلی درقمحمدحسين401138054190203

380حکمت موسيقی اسالمی جعفری قلی درقمحمدحسين401138054190203

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهجعفری کفاشحسين400138054190111

562تاریکخانه دیجيتالجعفری کفاشحسين400138054190111

602عکس و نوشتارجعفری کفاشحسين400138054190111

824انقالب اسالمی ایرانجعفری کفاشحسين400138054190111

626مایکروگرافی و کپی برداریجعفری کفاشحسين400138054190111

619کارگاه نورپردازی تکچهرهجعفری کفاشحسين400138054190111

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیجعفری کفاشحسين400138054190111

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیجعفری نسبماجده401138054190204

546کاربينیجعفری نسبماجده401138054190204

469تنبک نوازیجعفری نسبماجده401138054190204

547(4)آواز ایرانی جعفری نسبماجده401138054190204

1201مبانی موسيقیجعفری نسبماجده401138054190204

409شعر و موسيقیجعفری نسبماجده401138054190204

443(ملودی، گام خوانی)تربيت شنوایی جعفری نسبماجده401138054190204

380حکمت موسيقی اسالمی جعفری نسبماجده401138054190204

681کاربينیجعفریانسيدمحسن401138054170223

680مشتری مداریجعفریانسيدمحسن401138054170223

677اصول حسابداریجعفریانسيدمحسن401138054170223

678اصول علم اقتصادجعفریانسيدمحسن401138054170223

679کسب و کار از دیدگاه اسالمجعفریانسيدمحسن401138054170223

676آمارجعفریانسيدمحسن401138054170223

675مبانی سازمان و مدیریتجعفریانسيدمحسن401138054170223

985روانشناسی اجتماعیجعفریان نافجیالهه401138054190205



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

984روانشناسی عمومیجعفریان نافجیالهه401138054190205

1102کاربينیجعفریان نافجیالهه401138054190205

983رفتار سازمانیجعفریان نافجیالهه401138054190205

988روانشناسی تربيتیجعفریان نافجیالهه401138054190205

987های کوچينگنظریهجعفریان نافجیالهه401138054190205

980نظریه های نوین یادگيریجعفریان نافجیالهه401138054190205

986اخالق حرفه ای در کوچينگجعفریان نافجیالهه401138054190205

982روش تحقيقجعفریان نافجیالهه401138054190205

981روانشناسی مثبت گراجعفریان نافجیالهه401138054190205

424همنوازیجاللی مينابادجاسم98138054170628

498آواز گروهیجاللی مينابادجاسم98138054170628

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییجاللی مينابادجاسم98138054170628

513مبانی هارمونیجاللی مينابادجاسم98138054170628

4644ساز ایرانیجاللی مينابادجاسم98138054170628

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییجاللی مينابادجاسم98138054170628

3389ارکستراسيونجلوس حقی                                نسيم                          99238054190056

1509آهنگ سازیجلوس حقی                                نسيم                          99238054190056

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریجلوس حقی                                نسيم                          99238054190056

405پارتيتور نوازیجلوس حقی                                نسيم                          99238054190056

894تاریخ تحليلی صدر اسالمجلوس حقی                                نسيم                          99238054190056

494فرم موسيقی ایرانیجلوس حقی                                نسيم                          99238054190056

2341فرم و آناليزجلوس حقی                                نسيم                          99238054190056

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریجليلوندپيمان400138054190114

2352کنترپوانجليلوندپيمان400138054190114

7433سرایش و تربيت شنواییجليلوندپيمان400138054190114

7685ساز ایرانیجليلوندپيمان400138054190114

1429آهنگ سازیجليلوندپيمان400138054190114

494فرم موسيقی ایرانیجليلوندپيمان400138054190114

2329فرم و آناليزجليلوندپيمان400138054190114



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

7684پيانو عمومیجليلوندپيمان400138054190114

807مدیریت کسب و کار و بهره وریجليلوندپيمان400138054190114

2466ارکستراسيونجليلوندپيمان400138054190114

5919پيانو عمومیجليلیليال401138054190206

11195ارکستر کالسيکجليلیليال401138054190206

3478هارمونیجليلیليال401138054190206

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانجليلیالهه401138054170224

771کاربرد رایانه در موسيقیجليلیالهه401138054170224

381تاریخ هنرجليلیليال401138054190206

1121کاربينیجليلیليال401138054190206

1979ورزشجليلیليال401138054190206

5485سرایش و تربيت شنواییجليلیليال401138054190206

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییجليلیالهه401138054170224

2402آواز گروهیجليلیليال401138054190206

1776ساز کالسيکجليلیالهه401138054170224

5918ساز کالسيکجليلیليال401138054190206

772فيزیک صوتجليلیالهه401138054170224

770شناخت موسيقیجليلیالهه401138054170224

187تربيت بدنیجليلیالهه401138054170224

1135کاربينیجليلیالهه401138054170224

1775پيانو عمومیجليلیالهه401138054170224

1481هارمونیجليليانپرستو400238054190056

6354سرایش و تربيت شنواییجليليانپرستو400238054190056

1423ارکستر ایرانیجليليانپرستو400238054190056

6673ساز ایرانیجليليانپرستو400238054190056

803تاریخ تحليلی صدر اسالمجليليانپرستو400238054190056

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیجليليانپرستو400238054190056

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانجليليانپرستو400238054190056

1342دشيفراژجليليانپرستو400238054190056



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5672پيانو عمومیجليليانپرستو400238054190056

321مدیریت راهبردی سازمانجليليان صادقی ميالنمحمدمهدی400138054190115

318قوانين و مقررات در روابط عمومیجليليان صادقی ميالنمحمدمهدی400138054190115

302پوشش خبریجليليان صادقی ميالنمحمدمهدی400138054190115

309روزنامه نگاری نوینجليليان صادقی ميالنمحمدمهدی400138054190115

294ارتباطات بين المللجليليان صادقی ميالنمحمدمهدی400138054190115

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیجليليان صادقی ميالنمحمدمهدی400138054190115

299اقتصاد رسانهجليليان صادقی ميالنمحمدمهدی400138054190115

3490فرم موسيقی جهانجم پورشالصبا99138054190101

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریجم پورشالصبا99138054190101

2403هارمونیجم پورشالصبا99138054190101

1188ورزشجم پورشالصبا99138054190101

791انقالب اسالمی ایرانجم پورشالصبا99138054190101

453دشيفراژجم پورشالصبا99138054190101

2915ارکستر کالسيکجم پورشالصبا99138054190101

8909ساز کالسيکجم پورشالصبا99138054190101

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیجمالوندیمحمود99138054190102

6354سرایش و تربيت شنواییجمالوندیمحمود99138054190102

486کنتراپونجمالوندیمحمود99138054190102

3439ارکستر ایرانیجمالوندیمحمود99138054190102

391فرم موسيقی جهانجمالوندیمحمود99138054190102

800تفسير موضوعی قرآنجمالوندیمحمود99138054190102

5664پيانو عمومیجمالوندیمحمود99138054190102

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

1175اصول آراستگی در اسالمجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

1176آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

1288مبانی گریمجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

11177اندیشه اسالمیجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

1174عوامل موثر بر گریمجمالی اسطلخیزهرا401138054170226



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

275کاربينیجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

1172مبانی روانشناسیجمالی اسطلخیزهرا401138054170226

51196پيانو عمومیجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

11195ارکستر کالسيکجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

3426هارمونیجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

531تاریخ هنرجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

1123کاربينیجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

11155ورزشجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

5484سرایش و تربيت شنواییجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

2496آواز گروهیجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

5917ساز کالسيکجمالی خواه گسکرئیسروش401138054190207

261پتينه و کالژجمالی نسبعليرضا400238054190057

267زینت و زیبایی در اسالمجمالی نسبعليرضا400238054190057

284گریم در ادوار مختلف تاریخجمالی نسبعليرضا400238054190057

264جامعه شناسی هنرجمالی نسبعليرضا400238054190057

803تاریخ تحليلی صدر اسالمجمالی نسبعليرضا400238054190057

266زیبایی شناسیجمالی نسبعليرضا400238054190057

291مراقبت از پوست و موجمالی نسبعليرضا400238054190057

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیجمشيدی واشکن                            مریم                          99238054190057

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیجمشيدی واشکن                            مریم                          99238054190057

2217کارورزیجمشيدی واشکن                            مریم                          99238054190057

215کارگاه و سمينار پيشرفتهجمشيدی واشکن                            مریم                          99238054190057

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیجمشيدی واشکن                            مریم                          99238054190057

255مکاتباتجمشيدی واشکن                            مریم                          99238054190057

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیجمشيدی واشکن                            مریم                          99238054190057

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریجمشيدی واشکن                            مریم                          99238054190057

2713پيانو عمومیجمشيدافاحمد400238054170070

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییجمشيدافاحمد400238054170070

895اصول سرپرستیجمشيدافاحمد400238054170070



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2729ساز کالسيکجمشيدافاحمد400238054170070

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتجمشيدافاحمد400238054170070

940هارمونی پایهجمشيدافاحمد400238054170070

703اخالق حرفه ای جمشيدافاحمد400238054170070

6کارگاه صدابرداری در سينماجمشيدیاميرعلی98238054190056

139تاریخ سينمای مستندایرانجمشيدیاحسان99138054170131

82کارگردانی تيزرجمشيدیاحسان99138054170131

75منشی گری صحنهجمشيدیاحسان99138054170131

83کارگردانی فيلم داستانیجمشيدیاحسان99138054170131

55تحليل فيلمجمشيدیاميرعلی98238054190056

2157کارورزیجمشيدیزهرا99138054190103

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صداجمشيدیمحمدمهدی400138054170146

112جلوه های ویژهجمشيدیمحمدمهدی400138054170146

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیجمشيدیمحمدمهدی400138054170146

2174کارورزیجمشيدیاحسان99138054170131

824انقالب اسالمی ایرانجمشيدیزهرا99138054190103

1201کارگردانی فيلم مستندجمشيدیزهرا99138054190103

120کارگردانی فيلم مستندجمشيدیاميرعلی98238054190056

114کارگردانی برنامه تلویزیونیجمشيدیزهرا99138054190103

114کارگردانی برنامه تلویزیونیجمشيدیاميرعلی98238054190056

132بازیگریجمشيدیاحسان99138054170131

812(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیجمشيدیزهرا99138054190103

894تاریخ تحليلی صدر اسالمجمشيدیاميرعلی98238054190056

1171اندیشه اسالمیجمشيدیمحمدمهدی400138054170146

808زبان خارجی عمومیجمشيدیمحمدمهدی400138054170146

74کارگردانی فيلم داستانیجمشيدیاميرعلی98238054190056

117موسيقی فيلمجمشيدیزهرا99138054190103

117موسيقی فيلمجمشيدیاميرعلی98238054190056

61ادبيات معاصر ایران و جهانجمشيدیاميرعلی98238054190056



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

33عکاسیجمشيدیمحمدمهدی400138054170146

104نورپردازیجمشيدیمحمدمهدی400138054170146

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریجمشيدی حسن آبادیمریم400138054190116

1667کارورزیجمشيدی حسن آبادیمریم400138054190116

2495فرم موسيقی ایرانجمشيدی حسن آبادیمریم400138054190116

6431سرایش و تربيت شنواییجمشيدی حسن آبادیمریم400138054190116

2489هارمونیجمشيدی حسن آبادیمریم400138054190116

794انقالب اسالمی ایرانجمشيدی حسن آبادیمریم400138054190116

7663ساز ایرانیجمشيدی حسن آبادیمریم400138054190116

801مدیریت کسب و کار و بهره وریجمشيدی حسن آبادیمریم400138054190116

2420دشيفراژجمشيدی حسن آبادیمریم400138054190116

2440ارکستر ایرانیجمشيدی حسن آبادیمریم400138054190116

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانجمشيدی حسن آبادیمریم400138054190116

1947کارورزیجمشيدی مالدهسميرا400138054190117

7433سرایش و تربيت شنواییجمشيدی مالدهسميرا400138054190117

7685ساز ایرانیجمشيدی مالدهسميرا400138054190117

1509آهنگ سازیجمشيدی مالدهسميرا400138054190117

1350کنترپوانجمشيدی مالدهسميرا400138054190117

494فرم موسيقی ایرانیجمشيدی مالدهسميرا400138054190117

2329فرم و آناليزجمشيدی مالدهسميرا400138054190117

7684پيانو عمومیجمشيدی مالدهسميرا400138054190117

2466ارکستراسيونجمشيدی مالدهسميرا400138054190117

6362سرایش و تربيت شنواییجناب اصفهانیمنصوره400238054190058

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریجناب اصفهانیمنصوره400238054190058

2493فرم موسيقی جهانجناب اصفهانیمنصوره400238054190058

430کنترپوانجناب اصفهانیمنصوره400238054190058

437فلسفه هنرجناب اصفهانیمنصوره400238054190058

827تاریخ تحليلی صدر اسالمجناب اصفهانیمنصوره400238054190058

2915ارکستر کالسيکجناب اصفهانیمنصوره400238054190058



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6916پيانو عمومیجناب اصفهانیمنصوره400238054190058

6914ساز کالسيکجناب اصفهانیمنصوره400238054190058

2621کارورزیجنانیسيدعليرضا99138054190104

6371نرم افزار ترسيمیجنانیسيدعليرضا99138054190104

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورجنانیسيدعليرضا99138054190104

127تاریخ هنر ایران و جهانجندقیسعيد401138054170227

728اخالق اسالمیجندقیمحمدمهدی98138054170117

58روانشناسی شخصيتجندقیسعيد401138054170227

5851طراحی پوسترجندقیمحمدمهدی98138054170117

1720اندیشه اسالمیجندقیسعيد401138054170227

5741خوشنویسی و طراحی حروفجندقیمحمدمهدی98138054170117

128مبانی بازیگریجندقیسعيد401138054170227

183تربيت بدنیجندقیسعيد401138054170227

24بدن و حرکتجندقیسعيد401138054170227

63811نرم افزار تصویرسازیجندقیمحمدمهدی98138054170117

70خاستگاه آیين و درامجندقیسعيد401138054170227

193کاربينیجندقیسعيد401138054170227

6381نرم افزار تصویریجندقیمحمدمهدی98138054170117

6کارگاه صدابرداری در سينماجهان بينميثم400138054190123

15کارگاه تدوینجهان بينميثم400138054190123

120کارگردانی فيلم مستندجهان بينميثم400138054190123

790تاریخ تحليلی صدر اسالمجهان بينميثم400138054190123

133شيوه های رهبری بازیگرجهان بينميثم400138054190123

81فيلم برداریجهان بينميثم400138054190123

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژجهان بينميثم400138054190123

375شعر و موسيقیجهان گرداميرعباس400138054170151

3767آواز ایرانیجهان گرداميرعباس400138054170151

418ساز ایرانیجهان گرداميرعباس400138054170151

811زبان خارجی عمومیجهان گرداميرعباس400138054170151



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

464بداهه پردازیجهان گرداميرعباس400138054170151

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییجهان گرداميرعباس400138054170151

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیجهان گرداميرعباس400138054170151

704اخالق حرفه ای جهان گرداميرعباس400138054170151

375شعر و موسيقیجهانشاهیمریم400138054170152

2769آواز ایرانیجهانشاهیمریم400138054170152

2172کارورزیجهانشاهیمحمد98138054170634

77بازیگری تک نفریجهانشاهیمحمد98138054170634

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتجهانشاهیمریم400138054170152

661تاریخ سينماجهانشاهیمحمد98138054170634

434مبانی هارمونیجهانشاهیمریم400138054170152

464بداهه پردازیجهانشاهیمریم400138054170152

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییجهانشاهیمریم400138054170152

704اخالق حرفه ای جهانشاهیمریم400138054170152

51206پيانو عمومیجهانگيرشيویاریعرفان401138054190211

1920ارکستر کالسيکجهانگيرشيویاریعرفان401138054190211

3426هارمونیجهانگيرشيویاریعرفان401138054190211

531تاریخ هنرجهانگيرشيویاریعرفان401138054190211

1120کاربينیجهانگيرشيویاریعرفان401138054190211

11152ورزشجهانگيرشيویاریعرفان401138054190211

54841سرایش و تربيت شنواییجهانگيرشيویاریعرفان401138054190211

2496آواز گروهیجهانگيرشيویاریعرفان401138054190211

5917ساز کالسيکجهانگيرشيویاریعرفان401138054190211

1060مبانی تدوینجهانگيریميثم401138054170233

1062مبانی تصویربرداریجهانگيریميثم401138054170233

1061مبانی فيلم نامه نویسیجهانگيریميثم401138054170233

1059تاریخ سينمای ایران و جهانجهانگيریميثم401138054170233

1058شناخت عوامل توليدجهانگيریميثم401138054170233

1057مبانی برنامه ریزی و توليدجهانگيریميثم401138054170233



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1164تربيت بدنیجهانگيریميثم401138054170233

1068کاربينیجهانگيریميثم401138054170233

102مبانی بازی برای کودکجهانیاميررضا99238033170031

1بازی برای دوربينجهانیاميررضا99238033170031

2173کارورزیجهانیاميررضا99238033170031

1060مبانی تدوینجهانیهادی401138054170234

1062مبانی تصویربرداریجهانیهادی401138054170234

1061مبانی فيلم نامه نویسیجهانیهادی401138054170234

1059تاریخ سينمای ایران و جهانجهانیهادی401138054170234

1723اندیشه اسالمیجهانیاميررضا99238033170031

1058شناخت عوامل توليدجهانیهادی401138054170234

90مبانی شخصيت شناسیجهانیاميررضا99238033170031

1057مبانی برنامه ریزی و توليدجهانیهادی401138054170234

108تاریخ نمایش در ایرانجهانیاميررضا99238033170031

1164تربيت بدنیجهانیهادی401138054170234

1068کاربينیجهانیهادی401138054170234

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیجهانی دره جيریسعيد99138054190110

8659ساز ایرانیجهانی دره جيریسعيد99138054190110

6448سرایش و تربيت شنواییجهانی دره جيریسعيد99138054190110

2660کارورزیجهانی دره جيریسعيد99138054190110

2457هارمونیجهانی دره جيریسعيد99138054190110

486کنتراپونجهانی دره جيریسعيد99138054190110

7663ساز ایرانیجهانی دره جيریسعيد99138054190110

391فرم موسيقی جهانجهانی دره جيریسعيد99138054190110

807مدیریت کسب و کار و بهره وریجهانی دره جيریسعيد99138054190110

745واژگان کليدی  زبان چينیجهانی ليلیرقيه401138054170235

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاجهانی ليلیرقيه401138054170235

747خواندن و درک مفاهيم رایججهانی ليلیرقيه401138054170235

752کاربينیجهانی ليلیرقيه401138054170235



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينجهانی ليلیرقيه401138054170235

746گفت و شنود رایججهانی ليلیرقيه401138054170235

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاجهانی ليلیرقيه401138054170235

1005فارسیجهانی ليلیرقيه401138054170235

1200تربيت بدنیجهانی ليلیرقيه401138054170235

994بهداشت و سالمت نوازندگیجوادی تربتیغزل401138054170228

1018کاربينیجوادی تربتیغزل401138054170228

1990اندیشه اسالمیجوادی تربتیغزل401138054170228

993تئوری موسيقیجوادی تربتیغزل401138054170228

991(ریتم خوانی)1سلفژجوادی تربتیغزل401138054170228

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوجوادی تربتیغزل401138054170228

190تربيت بدنیجوادی تربتیغزل401138054170228

992تاریخ شنيداری موسيقیجوادی تربتیغزل401138054170228

284گریم در ادوار مختلف تاریخجوادی کلک آبادیفریبا400138054190118

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیجوادی کلک آبادیفریبا400138054190118

276کارگاه تکنيکهای حجم سازیجوادی کلک آبادیفریبا400138054190118

277کارگاه گریم عروسکیجوادی کلک آبادیفریبا400138054190118

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهجوادی کلک آبادیفریبا400138054190118

263تحليل تيپ و شخصيتجوادی کلک آبادیفریبا400138054190118

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسجوادی مطلق چوبهاشرف400138054170148

594عکاسی پرترهجوادی مطلق چوبهاشرف400138054170148

598عکاسی مستندجوادی مطلق چوبهاشرف400138054170148

558تاریخ عکاسی جهانجوادی مطلق چوبهاشرف400138054170148

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهجوادی مطلق چوبهاشرف400138054170148

705اخالق حرفه ای جوادی مطلق چوبهاشرف400138054170148

2349کارورزیجوان آذراميرحسين99138054170134

2176کارورزیجواهریان                                محمدرضا                       99238054190059

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمجواهریان                                محمدرضا                       99238054190059

14کارگاه تدوین موسيقی و صداجواهریان                                محمدرضا                       99238054190059



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

111کارگاه جلوه های ویژهجواهریان                                محمدرضا                       99238054190059

824انقالب اسالمی ایرانجواهریان                                محمدرضا                       99238054190059

786تفسير موضوعی قرآنجواهریان                                محمدرضا                       99238054190059

140مبانی تدوینجواهریاميرحسين401138054170230

125مبانی تصویربرداریجواهریاميرحسين401138054170230

53مبانی فيلم نامه نویسیجواهریاميرحسين401138054170230

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییجواهرینازنين401138054170229

8شناخت تجهيزات و مواد خامجواهریاميرحسين401138054170230

1780آواز ایرانیجواهرینازنين401138054170229

39تاریخ سينمای ایران و جهانجواهریاميرحسين401138054170230

952پيانو عمومیجواهرینازنين401138054170229

1171اندیشه اسالمیجواهریاميرحسين401138054170230

483مبانی نظری موسيقیجواهرینازنين401138054170229

398مبانی صوت شناسیجواهرینازنين401138054170229

1164تربيت بدنیجواهریاميرحسين401138054170230

163کاربينیجواهریاميرحسين401138054170230

765کاربينیجواهرینازنين401138054170229

417صداسازیجواهرینازنين401138054170229

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیجواهری طهرانیهانيه401138054170231

10081بهداشت و سالمت نوازندگیجواهری طهرانیهانيه401138054170231

1050کاربينیجواهری طهرانیهانيه401138054170231

1030(اکول)1پيانو عمومی جواهری طهرانیهانيه401138054170231

11007اندیشه اسالمیجواهری طهرانیهانيه401138054170231

1009تئوری موسيقیجواهری طهرانیهانيه401138054170231

1005فارسیجواهری طهرانیهانيه401138054170231

1006(ریتم خوانی)1سلفژجواهری طهرانیهانيه401138054170231

187تربيت بدنیجواهری طهرانیهانيه401138054170231

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرجواهریانمائده400138054190121

330هارمونی پراکتيک جواهریانمائده400138054190121



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3363فرم موسيقی جهانجواهریانمائده400138054190121

6431سرایش و تربيت شنواییجواهریانمائده400138054190121

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریجواهریانپارسا99138054190107

562تاریکخانه دیجيتالجواهریانپارسا99138054190107

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیجواهریانپارسا99138054190107

383کنترپوانجواهریانمائده400138054190121

626مایکروگرافی و کپی برداریجواهریانپارسا99138054190107

790تاریخ تحليلی صدر اسالمجواهریانمائده400138054190121

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیوجواهریانپارسا99138054190107

616کارگاه عکاسی مفهومیجواهریانپارسا99138054190107

7910ساز کالسيکجواهریانمائده400138054190121

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیجواهریانپارسا99138054190107

3912ارکستر کالسيکجواهریانمائده400138054190121

583صفحه آرایی کتاب، مجله و بروشورجودتی ماسولهمحمدحسين400138054190119

588طراحی نشانه تصویری جودتی ماسولهمحمدحسين400138054190119

791انقالب اسالمی ایرانجودتی ماسولهمحمدحسين400138054190119

586طراحی پوستر و جلد کتاب جودتی ماسولهمحمدحسين400138054190119

603فنون بازاریابی و تبليغاتجودتی ماسولهمحمدحسين400138054190119

580ساخت ماکت بسته بندیجودتی ماسولهمحمدحسين400138054190119

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکجودتی ماسولهمحمدحسين400138054190119

6کارگاه صدابرداری در سينماجوراسفند                                پوریا                         99238054190060

111کارگاه جلوه های ویژهجوراسفند                                پوریا                         99238054190060

114کارگردانی برنامه تلویزیونیجوراسفند                                پوریا                         99238054190060

95روانشناسی عمومیجوراسفند                                پوریا                         99238054190060

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیجوراسفند                                پوریا                         99238054190060

154تاریخ فلسفهجوراسفند                                پوریا                         99238054190060

81فيلم برداریجوراسفند                                پوریا                         99238054190060

74کارگردانی فيلم داستانیجوراسفند                                پوریا                         99238054190060

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریجوزی نياجهانگير99238054190061



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

298اصول و فنون مصاحبهجوزی نياجهانگير99238054190061

313سياست خبریجوزی نياجهانگير99238054190061

138تدوین فيلم مستند بلندجوکاراميرحسين400238054190060

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریجوکاراميرحسين400238054190060

1160ورزشجوکاراميرحسين400238054190060

823انقالب اسالمی ایرانجوکاراميرحسين400238054190060

85تحليل تدوینی فيلم داستانیجوکاراميرحسين400238054190060

16تدوین مستند آموزشیجوکاراميرحسين400238054190060

818اصول و فنون مذاکرهجوکاراميرحسين400238054190060

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیجوکاراميرحسين400238054190060

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایرانجوکارلتکانگار400238054170071

582صفحه آراییجوکارلتکانگار400238054170071

592عکاسیجوکارلتکانگار400238054170071

683اخالق اسالمیجوکارلتکانگار400238054170071

637نرم افزار ترسيمیجوکارلتکانگار400238054170071

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیجوکارلتکانگار400238054170071

165زبان خارجی عمومیجوکارلتکانگار400238054170071

587طراحی فيگورجوکارلتکانگار400238054170071

574خوشنویسی و طراحی حروفجوکارلتکانگار400238054170071

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیچاوشسپهر400138054170154

121کارگردانی فيلم مستندچاوشسپهر400138054170154

97انيميشنچاوشسپهر400138054170154

897خالقيت در هنرچاوشسپهر400138054170154

892اخالق اسالمیچاوشسپهر400138054170154

39تاریخ سينمای ایران و جهانچاوشسپهر400138054170154

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندچاوشسپهر400138054170154

127تاریخ هنر ایران و جهانچاوشيان دزفولیمجتبی401138054170236

58روانشناسی شخصيتچاوشيان دزفولیمجتبی401138054170236

1720اندیشه اسالمیچاوشيان دزفولیمجتبی401138054170236



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

128مبانی بازیگریچاوشيان دزفولیمجتبی401138054170236

183تربيت بدنیچاوشيان دزفولیمجتبی401138054170236

24بدن و حرکتچاوشيان دزفولیمجتبی401138054170236

70خاستگاه آیين و درامچاوشيان دزفولیمجتبی401138054170236

193کاربينیچاوشيان دزفولیمجتبی401138054170236

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریچایلینگار400138054190124

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیچایلینگار400138054190124

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیچایلینگار400138054190124

215کارگاه و سمينار پيشرفتهچایلینگار400138054190124

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیچایلینگار400138054190124

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیچایلینگار400138054190124

255مکاتباتچایلینگار400138054190124

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریچایلینگار400138054190124

994بهداشت و سالمت نوازندگیچراغ زادهعليرضا401138054170237

1145کاربينیچراغ زادهعليرضا401138054170237

1990اندیشه اسالمیچراغ زادهعليرضا401138054170237

993تئوری موسيقیچراغ زادهعليرضا401138054170237

991(ریتم خوانی)1سلفژچراغ زادهعليرضا401138054170237

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوچراغ زادهعليرضا401138054170237

1163تربيت بدنیچراغ زادهعليرضا401138054170237

992تاریخ شنيداری موسيقیچراغ زادهعليرضا401138054170237

975روانشناسی اجتماعیچگينی مقدمحسن401138054190213

974روانشناسی عمومیچگينی مقدمحسن401138054190213

1101کاربينیچگينی مقدمحسن401138054190213

973رفتار سازمانیچگينی مقدمحسن401138054190213

978روانشناسی تربيتیچگينی مقدمحسن401138054190213

977های کوچينگنظریهچگينی مقدمحسن401138054190213

970نظریه های نوین یادگيریچگينی مقدمحسن401138054190213

976اخالق حرفه ای در کوچينگچگينی مقدمحسن401138054190213



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

972روش تحقيقچگينی مقدمحسن401138054190213

971روانشناسی مثبت گراچگينی مقدمحسن401138054190213

262پيرایش و بافت مو بر تورچمن خورشيدآرزو99238054170053

286گریم ویژهچمن خورشيدآرزو99238054170053

285گریم فانتزیچمن خورشيدآرزو99238054170053

274کاربرد کامپيوتر در طراحیچمن خورشيدآرزو99238054170053

2279کارورزیچمن خورشيدآرزو99238054170053

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتچمن خورشيدآرزو99238054170053

283گریم برای عکسچمن خورشيدآرزو99238054170053

281گریم برای سينماچمن خورشيدآرزو99238054170053

262پيرایش و بافت مو بر تورچهارلنگیليال99238054170054

286گریم ویژهچهارلنگیليال99238054170054

285گریم فانتزیچهارلنگیليال99238054170054

274کاربرد کامپيوتر در طراحیچهارلنگیليال99238054170054

2279کارورزیچهارلنگیليال99238054170054

899خالقيت در هنرچهارلنگیليال99238054170054

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتچهارلنگیليال99238054170054

283گریم برای عکسچهارلنگیليال99238054170054

281گریم برای سينماچهارلنگیليال99238054170054

839دانش خانواده و جمعيتچوبينمهدی400138054170158

322مراسم و تشریفاتچوبينمهدی400138054170158

296اصول سخنوریچوبينمهدی400138054170158

305جمع آوری و پردازش اطالعاتچوبينمهدی400138054170158

297اصول و فنون تبليغاتچوبينمهدی400138054170158

319کاربرد وسایل سمعی و بصریچوبينمهدی400138054170158

251ترجمه مفاهيم واصطالحات امور رسانه ایچوبينیپریسا98238054170060

2211کارورزیچوبينیپریسا98238054170060

241ترجمه مفاهيم واصطالحات امور اقتصادی و بازرگانیچوبينیپریسا98238054170060

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهچوبينیپریسا98238054170060



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

253ترجمه مفاهيم واصطالحات امور گردشگریچوبينیپریسا98238054170060

206ترجمه مفاهيم واصطالحات امور فرهنگ و هنرچوبينیپریسا98238054170060

218گفت و شنود مقدماتیچوبينیپریسا98238054170060

127تاریخ هنر ایران و جهانچوپانیعاطفه401138054170238

58روانشناسی شخصيتچوپانیعاطفه401138054170238

1720اندیشه اسالمیچوپانیعاطفه401138054170238

128مبانی بازیگریچوپانیعاطفه401138054170238

186تربيت بدنیچوپانیعاطفه401138054170238

24بدن و حرکتچوپانیعاطفه401138054170238

70خاستگاه آیين و درامچوپانیعاطفه401138054170238

192کاربينیچوپانیعاطفه401138054170238

326هنر و رسانهچيت سازشایان401138054190214

295ارتباطات سياسیچيت سازشایان401138054190214

539کاربينیچيت سازشایان401138054190214

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرچيت سازشایان401138054190214

11152ورزشچيت سازشایان401138054190214

324نظریه های ارتباط جمعیچيت سازشایان401138054190214

317فناوری نوین ارتباطیچيت سازشایان401138054190214

312سواد هنریچيت سازشایان401138054190214

796دانش خانواده و جمعيتحاتمی                                   ژیال                          99238054190062

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریحاتمی                                   ژیال                          99238054190062

422(نوا، راست پنجگاه)سرایش موسيقی ایرانی حاتمی                                   ژیال                          99238054190062

522طراحی مرکب خوانیحاتمی                                   ژیال                          99238054190062

335کارگاه بداهه خوانی حاتمی                                   ژیال                          99238054190062

345اجرای صحنه ایحاتمی                                   ژیال                          99238054190062

543(چهارگاه)آواز ایرانی حاتمی                                   ژیال                          99238054190062

369(چهارگاه)سرایش موسيقی ایرانی حاتمی                                   ژیال                          99238054190062

542(نوا، راست پنجگاه)آواز ایرانیحاتمی                                   ژیال                          99238054190062

416سبک شناسی آوازیحاتمی                                   ژیال                          99238054190062



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانحاتمی نيابهراد97238054170098

4699پيانو عمومیحاتمی نيابهراد97238054170098

3716پيانوی عمومیحاتمی نيابهراد97238054170098

2730پيانو عمومیحاتمی نيابهراد97238054170098

460فرم در موسيقی جهانیحاتمی نيابهراد97238054170098

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییحاتمی نيابهراد97238054170098

1413همنوازیحاتمی نيابهراد97238054170098

1388هارمونیحاتمی نيابهراد97238054170098

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییحاتمی نيابهراد97238054170098

1732پيانو عمومیحاتمی نيابهراد97238054170098

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی حاج علی عربسعيده401138054190215

632مبانی فرم و طرح           حاج علی عربسعيده401138054190215

950کاربينیحاج علی عربسعيده401138054190215

639نرم افزار فتوشاپ  حاج علی عربسعيده401138054190215

628مبانی رنگ دیجيتال         حاج علی عربسعيده401138054190215

555تاریخ تحوالت چاپ       حاج علی عربسعيده401138054190215

603فنون بازاریابی و تبليغاتحاج علی عربسعيده401138054190215

797دانش خانواده و جمعيتحاج ميریهليا400138054170159

3714پيانوی عمومیحاج ميریهليا400138054170159

384فرم در موسيقی جهانیحاج ميریهليا400138054170159

3715ساز کالسيکحاج ميریهليا400138054170159

355ساز شناسی موسيقی جهانیحاج ميریهليا400138054170159

897خالقيت در هنرحاج ميریهليا400138054170159

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتحاج ميریهليا400138054170159

719اخالق اسالمیحاج ميریهليا400138054170159

1435هارمونیحاج ميریهليا400138054170159

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییحاج ميریهليا400138054170159

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتحاج نوروزنظریمهتاب400138054170160

1171اندیشه اسالمیحاج نوروزنظریمهتاب400138054170160



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیحاجی محمدیان                            یاسمين                        99238054190063

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیحاجی محمدیان                            یاسمين                        99238054190063

2217کارورزیحاجی محمدیان                            یاسمين                        99238054190063

215کارگاه و سمينار پيشرفتهحاجی محمدیان                            یاسمين                        99238054190063

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیحاجی محمدیان                            یاسمين                        99238054190063

255مکاتباتحاجی محمدیان                            یاسمين                        99238054190063

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریحاجی محمدیان                            یاسمين                        99238054190063

11093کارورزیحاجینيلوفر400138054190126

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمحاجینيلوفر400138054190126

14کارگاه تدوین موسيقی و صداحاجینيلوفر400138054190126

927کارگاه جلوه های ویژهحاجینيلوفر400138054190126

824انقالب اسالمی ایرانحاجینيلوفر400138054190126

85تحليل تدوینی فيلم داستانیحاجینيلوفر400138054190126

101کارگاه تدوین فيلم داستانی بلندحاجینيلوفر400138054190126

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیحاجینيلوفر400138054190126

985روانشناسی اجتماعیحاجی بيگیمریم401138054190217

710دانش خانواده و جمعيتحاجی بيگیفاطمه400138054170162

3718پيانوی عمومیحاجی بيگیفاطمه400138054170162

984روانشناسی عمومیحاجی بيگیمریم401138054190217

1102کاربينیحاجی بيگیمریم401138054190217

384فرم در موسيقی جهانیحاجی بيگیفاطمه400138054170162

3715ساز کالسيکحاجی بيگیفاطمه400138054170162

1979ورزشحاجی بيگیمریم401138054190217

451ساز شناسی موسيقی جهانیحاجی بيگیفاطمه400138054170162

712اخالق اسالمیحاجی بيگیفاطمه400138054170162

983رفتار سازمانیحاجی بيگیمریم401138054190217

988روانشناسی تربيتیحاجی بيگیمریم401138054190217

987های کوچينگنظریهحاجی بيگیمریم401138054190217

1435هارمونیحاجی بيگیفاطمه400138054170162



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

980نظریه های نوین یادگيریحاجی بيگیمریم401138054190217

986اخالق حرفه ای در کوچينگحاجی بيگیمریم401138054190217

982روش تحقيقحاجی بيگیمریم401138054190217

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییحاجی بيگیفاطمه400138054170162

981روانشناسی مثبت گراحاجی بيگیمریم401138054190217

560تاریخ هنر ایران و جهانحاجی پورحسام401138054170241

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينحاجی پورحسام401138054170241

634مبانی هنرهای تجسمیحاجی پورحسام401138054170241

605کادربندی در عکاسیحاجی پورحسام401138054170241

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورحاجی پورحسام401138054170241

1165تربيت بدنیحاجی پورحسام401138054170241

597عکاسی سياه و سفيدحاجی پورحسام401138054170241

756کاربينیحاجی پورحسام401138054170241

1620کارورزیحاجی حسينمليحه400138054190128

562تاریکخانه دیجيتالحاجی حسينمليحه400138054190128

602عکس و نوشتارحاجی حسينمليحه400138054190128

5701چيدمان و نورپردازی آتليهحاجی حسينمليحه400138054190128

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیحاجی حسينمليحه400138054190128

626مایکروگرافی و کپی برداریحاجی حسينمليحه400138054190128

616کارگاه عکاسی مفهومیحاجی حسينمليحه400138054190128

619کارگاه نورپردازی تکچهرهحاجی حسينمليحه400138054190128

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیحاجی حسينمليحه400138054190128

228دستور زبان مقدماتیحاجی حسينی سفيدهمهدیه400214019170110

225ترجمه متون سادهحاجی حسينی سفيدهمهدیه400214019170110

209آزمایشگاه مقدماتیحاجی حسينی سفيدهمهدیه400214019170110

222خواندن و درک مفاهيم مقدماتیحاجی حسينی سفيدهمهدیه400214019170110

224فرهنگ عمومیحاجی حسينی سفيدهمهدیه400214019170110

218گفت و شنود مقدماتیحاجی حسينی سفيدهمهدیه400214019170110

810زبان خارجی عمومیحاجی حسينی سفيدهمهدیه400214019170110



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

239واژه شناسیحاجی حسينی سفيدهمهدیه400214019170110

515فرم در موسيقی ایرانیحاجی محمدی فرداميرحسين98238054170061

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییحاجی محمدی فرداميرحسين98238054170061

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانحاجی محمدی فرداميرحسين98238054170061

418ساز ایرانیحاجی محمدی فرداميرحسين98238054170061

1780آواز ایرانیحاجی محمدی فرداميرحسين98238054170061

1722اندیشه اسالمیحاجی محمدی فرداميرحسين98238054170061

1019بهداشت و سالمت نوازندگیحاجی محمدیانعسل401138054170242

1012کاربينیحاجی محمدیانعسل401138054170242

1996اندیشه اسالمیحاجی محمدیانعسل401138054170242

997تئوری موسيقیحاجی محمدیانعسل401138054170242

995(ریتم خوانی)1سلفژحاجی محمدیانعسل401138054170242

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوحاجی محمدیانعسل401138054170242

1167تربيت بدنیحاجی محمدیانعسل401138054170242

998تاریخ شنيداری موسيقیحاجی محمدیانعسل401138054170242

839دانش خانواده و جمعيتحاجی مالحسينیامين99138054170147

2211کارورزیحاجی مالحسينیامين99138054170147

239واژه شناسیحاجی مالحسينیامين99138054170147

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانحاجی نژادپانته ا401138054170243

507کاربرد رایانه در موسيقیحاجی نژادپانته ا401138054170243

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییحاجی نژادپانته ا401138054170243

1733ساز کالسيکحاجی نژادپانته ا401138054170243

397فيزیک صوتحاجی نژادپانته ا401138054170243

404شناخت موسيقیحاجی نژادپانته ا401138054170243

1167تربيت بدنیحاجی نژادپانته ا401138054170243

779کاربينیحاجی نژادپانته ا401138054170243

1775پيانو عمومیحاجی نژادپانته ا401138054170243

740مبانی رنگحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

738طراحی لباس روی اندامحاجی هاشمیمنصوره401138054170244



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

739آناتومیحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

741تکنيک های رنگ در طراحی لباسحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

829زبان خارجی عمومیحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

1168تربيت بدنیحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

751کاربينیحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

737پارچه شناسیحاجی هاشمیمنصوره401138054170244

3426هارمونیحاجيانشقایق400238054190063

5485سرایش و تربيت شنواییحاجيانشقایق400238054190063

382فلسفه هنرحاجيانشقایق400238054190063

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریحاجيانشقایق400238054190063

5918ساز کالسيکحاجيانشقایق400238054190063

2932ارکستر کالسيکحاجيانشقایق400238054190063

6946پيانو عمومیحاجيانشقایق400238054190063

210آزمایشگاه پایهحاصلیمحمدحسين401138054170245

221خواندن و درک مفاهيم پایهحاصلیمحمدحسين401138054170245

229دستور زبان پایهحاصلیمحمدحسين401138054170245

219گفت و شنود پایهحاصلیمحمدحسين401138054170245

243اخالق اسالمیحاصلیمحمدحسين401138054170245

1165تربيت بدنیحاصلیمحمدحسين401138054170245

235کاربينیحاصلیمحمدحسين401138054170245

247اصول و روش ترجمه پایهحاصلیمحمدحسين401138054170245

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهحافظی زادهپریسا400138054190130

611کارگاه عکاسی با فالشحافظی زادهپریسا400138054190130

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریحافظی زادهپریسا400138054190130

602عکس و نوشتارحافظی زادهپریسا400138054190130

626مایکروگرافی و کپی برداریحافظی زادهپریسا400138054190130

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیحافظی زادهپریسا400138054190130

710دانش خانواده و جمعيتحبيبه وندرویا400138054170165

3716پيانوی عمومیحبيبه وندرویا400138054170165



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

461فرم در موسيقی جهانیحبيبه وندرویا400138054170165

3726ساز کالسيکحبيبه وندرویا400138054170165

451ساز شناسی موسيقی جهانیحبيبه وندرویا400138054170165

896خالقيت در هنرحبيبه وندرویا400138054170165

1700کارورزیحبيبه وندرویا400138054170165

357هارمونی پایهحبيبه وندرویا400138054170165

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییحبيبه وندرویا400138054170165

891اخالق حرفه ای حبيبه وندرویا400138054170165

796دانش خانواده و جمعيتحبيبی نيا                               شيوا                          99238054190064

314شبکه های اجتماعیحبيبی نيا                               شيوا                          99238054190064

824انقالب اسالمی ایرانحبيبی نيا                               شيوا                          99238054190064

298اصول و فنون مصاحبهحبيبی نيا                               شيوا                          99238054190064

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیحبيبی نيا                               شيوا                          99238054190064

323مقاله و گزارش نویسیحبيبی نيا                               شيوا                          99238054190064

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریحبيبی نيا                               شيوا                          99238054190064

313سياست خبریحبيبی نيا                               شيوا                          99238054190064

228دستور زبان مقدماتیحبيب اله زرگرعلی400238054170073

225ترجمه متون سادهحبيب اله زرگرعلی400238054170073

209آزمایشگاه مقدماتیحبيب اله زرگرعلی400238054170073

222خواندن و درک مفاهيم مقدماتیحبيب اله زرگرعلی400238054170073

224فرهنگ عمومیحبيب اله زرگرعلی400238054170073

218گفت و شنود مقدماتیحبيب اله زرگرعلی400238054170073

239واژه شناسیحبيب اله زرگرعلی400238054170073

410جواب آوازحبيب زادهابراهيم99138054190117

2457هارمونیحبيب زادهابراهيم99138054190117

833انقالب اسالمی ایرانحبيب زادهابراهيم99138054190117

486کنتراپونحبيب زادهابراهيم99138054190117

3439ارکستر ایرانیحبيب زادهابراهيم99138054190117

391فرم موسيقی جهانحبيب زادهابراهيم99138054190117



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانحبيب زادهابراهيم99138054190117

583صفحه آرایی کتاب، مجله و بروشورحبيب زاده اردبيلیپریسا400138054190131

588طراحی نشانه تصویری حبيب زاده اردبيلیپریسا400138054190131

791انقالب اسالمی ایرانحبيب زاده اردبيلیپریسا400138054190131

586طراحی پوستر و جلد کتاب حبيب زاده اردبيلیپریسا400138054190131

603فنون بازاریابی و تبليغاتحبيب زاده اردبيلیپریسا400138054190131

580ساخت ماکت بسته بندیحبيب زاده اردبيلیپریسا400138054190131

807مدیریت کسب و کار و بهره وریحبيب زاده اردبيلیپریسا400138054190131

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکحبيب زاده اردبيلیپریسا400138054190131

1186دانش خانواده و جمعيتحبيب نژادمتين401138054170248

1653ساز ایرانیحبيب نژادمتين401138054170248

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییحبيب نژادمتين401138054170248

364مبانی نظری موسيقیحبيب نژادمتين401138054170248

400مبانی صوت شناسیحبيب نژادمتين401138054170248

1163تربيت بدنیحبيب نژادمتين401138054170248

656کاربينیحبيب نژادمتين401138054170248

470تمبک نوازیحبيب نژادمتين401138054170248

220بيان شفاهیحبيبیمعصومه401138054190221

795دانش خانواده و جمعيتحبيبیحنانه400138054170166

834مهارت ها و قوانين کسب و کارحبيبیحنانه400138054170166

2624کارورزیحبيبیحانيه98238054190058

237کاربينیحبيبیمعصومه401138054190221

11149ورزشحبيبیمعصومه401138054190221

257انقالب اسالمی ایرانحبيبیمعصومه401138054190221

573خواص موادحبيبیحنانه400138054170166

633مبانی فنون چاپحبيبیحنانه400138054170166

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتحبيبیمهدی98238054170064

205متون ادبیحبيبیمعصومه401138054190221

613کارگاه عکاسی لباس و پوشاکحبيبیحانيه98238054190058



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

728اخالق اسالمیحبيبیحنانه400138054170166

728اخالق اسالمیحبيبیمهدی98238054170064

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیوحبيبیحانيه98238054190058

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیحبيبیحنانه400138054170166

809زبان خارجی عمومیحبيبیمهدی98238054170064

216اصول و مبانی ترجمهحبيبیمعصومه401138054190221

249زبان شناسیحبيبیمعصومه401138054190221

782فارسیحبيبیحنانه400138054170166

828تفسير موضوعی قرآنحبيبیحانيه98238054190058

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهحبيبیمعصومه401138054190221

63811نرم افزار تصویرسازیحبيبیمهدی98238054170064

625گرافيک رسانهحبيبیحنانه400138054170166

635مجموعه سازی در عکاسیحبيبیحانيه98238054190058

6381نرم افزار تصویریحبيبیمهدی98238054170064

6کارگاه صدابرداری در سينماحبيبی بقرآباداميرحسين400138054190132

2مدیریت توليدحبيبی بقرآباداميرحسين400138054190132

84اصول کارگردانیحبيبی بقرآباداميرحسين400138054190132

118آشنایی با موسيقیحبيبی بقرآباداميرحسين400138054190132

91کارگاه طراحیحبيبی بقرآباداميرحسين400138054190132

826تاریخ تحليلی صدر اسالمحبيبی بقرآباداميرحسين400138054190132

66جامعه شناسیحبيبی بقرآباداميرحسين400138054190132

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژحبيبی بقرآباداميرحسين400138054190132

61ادبيات معاصر ایران و جهانحبيبی بقرآباداميرحسين400138054190132

724دانش خانواده و جمعيتحبيبی پورفرشبافیدانيال98138054170136

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیحبيبی پورفرشبافیدانيال98138054170136

33عکاسیحبيبی پورفرشبافیدانيال98138054170136

1620کارورزیحبيبی یارزهرا400138054190133

562تاریکخانه دیجيتالحبيبی یارزهرا400138054190133

602عکس و نوشتارحبيبی یارزهرا400138054190133



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5701چيدمان و نورپردازی آتليهحبيبی یارزهرا400138054190133

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیحبيبی یارزهرا400138054190133

626مایکروگرافی و کپی برداریحبيبی یارزهرا400138054190133

616کارگاه عکاسی مفهومیحبيبی یارزهرا400138054190133

619کارگاه نورپردازی تکچهرهحبيبی یارزهرا400138054190133

807مدیریت کسب و کار و بهره وریحبيبی یارزهرا400138054190133

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیحبيبی یارزهرا400138054190133

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانحبيبيان صائينییاسمين401138054170251

507کاربرد رایانه در موسيقیحبيبيان صائينییاسمين401138054170251

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییحبيبيان صائينییاسمين401138054170251

1733ساز کالسيکحبيبيان صائينییاسمين401138054170251

397فيزیک صوتحبيبيان صائينییاسمين401138054170251

404شناخت موسيقیحبيبيان صائينییاسمين401138054170251

1167تربيت بدنیحبيبيان صائينییاسمين401138054170251

779کاربينیحبيبيان صائينییاسمين401138054170251

1775پيانو عمومیحبيبيان صائينییاسمين401138054170251

148کارگاه بداهه سازیحبيبيان نقيبیمحمدرضا98238054170065

37نمایش ایماییحبيبيان نقيبیمحمدرضا98238054170065

1بازی برای دوربينحبيبيان نقيبیمحمدرضا98238054170065

77بازیگری تک نفریحبيبيان نقيبیمحمدرضا98238054170065

44نمایش خيابانیحبيبيان نقيبیمحمدرضا98238054170065

839دانش خانواده و جمعيتحجازسيدعلی400238054190064

575رسانه شناسی مد و شبکه های اجتماعیحجازسيدعلی400238054190064

611کارگاه عکاسی با فالشحجازسيدعلی400238054190064

640نقد عکسحجازسيدعلی400238054190064

822انقالب اسالمی ایرانحجازسيدعلی400238054190064

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسحجازسيدعلی400238054190064

567جامعه شناسی هنرحجازسيدعلی400238054190064

801مدیریت کسب و کار و بهره وریحجازسيدعلی400238054190064



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

635مجموعه سازی در عکاسیحجازسيدعلی400238054190064

140مبانی تدوینحجازیریحانه السادات401138054170253

125مبانی تصویربرداریحجازیریحانه السادات401138054170253

53مبانی فيلم نامه نویسیحجازیریحانه السادات401138054170253

39تاریخ سينمای ایران و جهانحجازیریحانه السادات401138054170253

1058شناخت عوامل توليدحجازیریحانه السادات401138054170253

1057مبانی برنامه ریزی و توليدحجازیریحانه السادات401138054170253

1068کاربينیحجازیریحانه السادات401138054170253

55تحليل فيلمحجتی النجاليقی                          سمانه                         99238054190065

2157کارورزیحجتی النجاليقی                          سمانه                         99238054190065

111کارگاه جلوه های ویژهحجتی النجاليقی                          سمانه                         99238054190065

114کارگردانی برنامه تلویزیونیحجتی النجاليقی                          سمانه                         99238054190065

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیحجتی النجاليقی                          سمانه                         99238054190065

96انيميشنحجتی النجاليقی                          سمانه                         99238054190065

74کارگردانی فيلم داستانیحجتی النجاليقی                          سمانه                         99238054190065

117موسيقی فيلمحجتی النجاليقی                          سمانه                         99238054190065

1620کارورزیحدادیاننيلوفر400138015190042

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهحدادیاننيلوفر400138015190042

562تاریکخانه دیجيتالحدادیاننيلوفر400138015190042

602عکس و نوشتارحدادیاننيلوفر400138015190042

626مایکروگرافی و کپی برداریحدادیاننيلوفر400138015190042

826تاریخ تحليلی صدر اسالمحدادیاننيلوفر400138015190042

616کارگاه عکاسی مفهومیحدادیاننيلوفر400138015190042

619کارگاه نورپردازی تکچهرهحدادیاننيلوفر400138015190042

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیحدادیاننيلوفر400138015190042

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانحریریدالرام401138054170254

507کاربرد رایانه در موسيقیحریریدالرام401138054170254

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییحریریدالرام401138054170254

1733ساز کالسيکحریریدالرام401138054170254



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

397فيزیک صوتحریریدالرام401138054170254

404شناخت موسيقیحریریدالرام401138054170254

1167تربيت بدنیحریریدالرام401138054170254

779کاربينیحریریدالرام401138054170254

1775پيانو عمومیحریریدالرام401138054170254

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریحسام محمودی نژادمحمدمجتبی400238054190065

754خالقيت در پيوند شعر و موسيقیحسام محمودی نژادمحمدمجتبی400238054190065

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیحسام محمودی نژادمحمدمجتبی400238054190065

327مبانی موسيقی ایرانیحسام محمودی نژادمحمدمجتبی400238054190065

469تنبک نوازیحسام محمودی نژادمحمدمجتبی400238054190065

785مدیریت مراکز و سازمانهای هنریحسام محمودی نژادمحمدمجتبی400238054190065

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانیحسام محمودی نژادمحمدمجتبی400238054190065

807مدیریت کسب و کار و بهره وریحسام محمودی نژادمحمدمجتبی400238054190065

411(2)تصنيف خوانی حسام محمودی نژادمحمدمجتبی400238054190065

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی حسام محمودی نژادمحمدمجتبی400238054190065

376نت نگاری آوازحسام محمودی نژادمحمدمجتبی400238054190065

3716پيانوی عمومیحسامینيلوفر99138054170150

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییحسامینيلوفر99138054170150

3726ساز کالسيکحسامینيلوفر99138054170150

1500آواز گروهیحسامینيلوفر99138054170150

471مبانی موسيقی ایرانحسامینيلوفر99138054170150

703اخالق حرفه ای حسامینيلوفر99138054170150

322مراسم و تشریفاتحسرتی احمدآبادیسميرا99238054170056

296اصول سخنوریحسرتی احمدآبادیسميرا99238054170056

305جمع آوری و پردازش اطالعاتحسرتی احمدآبادیسميرا99238054170056

2532کارورزیحسرتی احمدآبادیسميرا99238054170056

325هنر و ارتباطاتحسرتی احمدآبادیسميرا99238054170056

556تاریخ عکاسی ایرانحسن پورسما401138054190225

1112کاربينیحسن پورسما401138054190225



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11089ورزشحسن پورسما401138054190225

578زیبایی شناسیحسن پورسما401138054190225

571حقوق عکاسان و قراردادهاحسن پورسما401138054190225

549آشنایی با دوربين 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

59ادبيات کهن ایران و جهانحسن پورکهندانیرضا401138054190226

178کاربينیحسن پورکهندانیرضا401138054190226

11153ورزشحسن پورکهندانیرضا401138054190226

94روانشناسی عمومیحسن پورکهندانیرضا401138054190226

156تاریخ فلسفهحسن پورکهندانیرضا401138054190226

109سبکهای سينماییحسن پورکهندانیرضا401138054190226

6353سرایش و تربيت شنواییحسن خانی ریزیمحمدرضا400238054190066

6690پيانو عمومیحسن خانی ریزیمحمدرضا400238054190066

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریحسن خانی ریزیمحمدرضا400238054190066

1328فرم و آناليزحسن خانی ریزیمحمدرضا400238054190066

502آشنایی با رهبری ارکسترحسن خانی ریزیمحمدرضا400238054190066

437فلسفه هنرحسن خانی ریزیمحمدرضا400238054190066

1350کنترپوانحسن خانی ریزیمحمدرضا400238054190066

894تاریخ تحليلی صدر اسالمحسن خانی ریزیمحمدرضا400238054190066

1459ارکستراسيونحسن خانی ریزیمحمدرضا400238054190066

4482هماهنگی عمومیحسن خانی ریزیمحمدرضا400238054190066

6691ساز ایرانیحسن خانی ریزیمحمدرضا400238054190066

3718پيانوی عمومیحسن زادهآرمين400138054170168

141مبانی تدوینحسن زادهاميرحسين401138054170255

460فرم در موسيقی جهانیحسن زادهآرمين400138054170168

123مبانی تصویربرداریحسن زادهاميرحسين401138054170255



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3726ساز کالسيکحسن زادهآرمين400138054170168

359ساز شناسی موسيقی جهانیحسن زادهآرمين400138054170168

54مبانی فيلم نامه نویسیحسن زادهاميرحسين401138054170255

896خالقيت در هنرحسن زادهآرمين400138054170168

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتحسن زادهآرمين400138054170168

106تاریخ سينمای ایران و جهانحسن زادهاميرحسين401138054170255

5شناخت عوامل توليدحسن زادهاميرحسين401138054170255

4مبانی برنامه ریزی و توليدحسن زادهاميرحسين401138054170255

184تربيت بدنیحسن زادهاميرحسين401138054170255

177کاربينیحسن زادهاميرحسين401138054170255

127تاریخ هنر ایران و جهانحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

58روانشناسی شخصيتحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

17201اندیشه اسالمیحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

128مبانی بازیگریحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

186تربيت بدنیحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

24بدن و حرکتحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

70خاستگاه آیين و درامحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

192کاربينیحسن زاده دوغانیزینب401138054170256

985روانشناسی اجتماعیحسن زاده شهریورهما401138054190227

984روانشناسی عمومیحسن زاده شهریورهما401138054190227

1104کاربينیحسن زاده شهریورهما401138054190227

983رفتار سازمانیحسن زاده شهریورهما401138054190227

988روانشناسی تربيتیحسن زاده شهریورهما401138054190227

987های کوچينگنظریهحسن زاده شهریورهما401138054190227

980نظریه های نوین یادگيریحسن زاده شهریورهما401138054190227

986اخالق حرفه ای در کوچينگحسن زاده شهریورهما401138054190227

982روش تحقيقحسن زاده شهریورهما401138054190227

981روانشناسی مثبت گراحسن زاده شهریورهما401138054190227

557تاریخ عکاسی ایرانحسن وندمبينا401138054190228



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1113کاربينیحسن وندمبينا401138054190228

11148ورزشحسن وندمبينا401138054190228

579زیبایی شناسیحسن وندمبينا401138054190228

572حقوق عکاسان و قراردادهاحسن وندمبينا401138054190228

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگحسن وندمبينا401138054190228

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانحسن وندمبينا401138054190228

736مدیریت رنگ در عکاسیحسن وندمبينا401138054190228

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیحسنلومحمد401138054170258

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی حسنلومحمد401138054170258

274کاربرد کامپيوتر در طراحیحسنلومهسا97238054170104

1142کاربينیحسنلومحمد401138054170258

1194(1)ساز حسنلومحمد401138054170258

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتحسنلومهسا97238054170104

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی حسنلومحمد401138054170258

1020تئوری موسيقیحسنلومحمد401138054170258

1021آناتومی حنجرهحسنلومحمد401138054170258

891اخالق حرفه ای حسنلومهسا97238054170104

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیحسنی کرمانی                             رهام                          99238054190068

230ترجمه همزمان انگليسی به فارسیحسنی کرمانی                             رهام                          99238054190068

215کارگاه و سمينار پيشرفتهحسنی کرمانی                             رهام                          99238054190068

255مکاتباتحسنی کرمانی                             رهام                          99238054190068

1686کارورزیحسنيان                                  ساحل                          99238054190069

6688پيانو عمومیحسنيان                                  ساحل                          99238054190069

2352کنترپوانحسنيان                                  ساحل                          99238054190069

7433سرایش و تربيت شنواییحسنيان                                  ساحل                          99238054190069

1188ورزشحسنيان                                  ساحل                          99238054190069

502آشنایی با رهبری ارکسترحسنيان                                  ساحل                          99238054190069

1429آهنگ سازیحسنيان                                  ساحل                          99238054190069

2329فرم و آناليزحسنيان                                  ساحل                          99238054190069



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2386ارکستراسيونحسنيان                                  ساحل                          99238054190069

4482هماهنگی عمومیحسنيان                                  ساحل                          99238054190069

6691ساز ایرانیحسنيان                                  ساحل                          99238054190069

1187دانش خانواده و جمعيتحسنیسبا401138054170259

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریحسنیادریس400238017190036

375شعر و موسيقیحسنیمعين400138054170170

583صفحه آرایی کتاب، مجله و بروشورحسنیشهناز400138054190135

611کارگاه عکاسی با فالشحسنییلدا400238054190067

588طراحی نشانه تصویری حسنیشهناز400138054190135

1653ساز ایرانیحسنیسبا401138054170259

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریحسنیشهناز400138054190135

84اصول کارگردانیحسنیادریس400238017190036

640نقد عکسحسنییلدا400238054190067

14کارگاه تدوین موسيقی و صداحسنیشروین98238054190063

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسحسنیبردیا400138054170171

118آشنایی با موسيقیحسنیادریس400238017190036

127تاریخ هنر ایران و جهانحسنیهليا401138054170260

269سبک های مختلف نمایشیحسنیزینب99138054170154

274کاربرد کامپيوتر در طراحیحسنیزینب99138054170154

594عکاسی پرترهحسنیبردیا400138054170171

111کارگاه جلوه های ویژهحسنیشروین98238054190063

791انقالب اسالمی ایرانحسنیشهناز400138054190135

893انقالب اسالمی ایرانحسنییلدا400238054190067

823انقالب اسالمی ایرانحسنیشروین98238054190063

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسحسنییلدا400238054190067

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانحسنیمعين400138054170170

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییحسنیسبا401138054170259

598عکاسی مستندحسنیبردیا400138054170171

85تحليل تدوینی فيلم داستانیحسنیشروین98238054190063



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتحسنیبردیا400138054170171

34کارگاه عکاسیحسنیادریس400238017190036

728اخالق اسالمیحسنیبردیا400138054170171

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریحسنییلدا400238054190067

418ساز ایرانیحسنیمعين400138054170170

91کارگاه طراحیحسنیادریس400238017190036

101کارگاه تدوین فيلم داستانی بلندحسنیشروین98238054190063

1780آواز ایرانیحسنیمعين400138054170170

58روانشناسی شخصيتحسنیهليا401138054170260

586طراحی پوستر و جلد کتاب حسنیشهناز400138054190135

567جامعه شناسی هنرحسنییلدا400238054190067

790تاریخ تحليلی صدر اسالمحسنیادریس400238017190036

781پيانو عمومیحسنیمعين400138054170170

1720اندیشه اسالمیحسنیهليا401138054170260

1171اندیشه اسالمیحسنیزینب99138054170154

558تاریخ عکاسی جهانحسنیبردیا400138054170171

66جامعه شناسیحسنیادریس400238017190036

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهحسنیبردیا400138054170171

829زبان خارجی عمومیحسنیمعين400138054170170

364مبانی نظری موسيقیحسنیسبا401138054170259

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیحسنیشروین98238054190063

603فنون بازاریابی و تبليغاتحسنیشهناز400138054190135

200فارسیحسنیزینب99138054170154

580ساخت ماکت بسته بندیحسنیشهناز400138054190135

56نقد و تحليل فيلمحسنیشروین98238054190063

398مبانی صوت شناسیحسنیمعين400138054170170

400مبانی صوت شناسیحسنیسبا401138054170259

128مبانی بازیگریحسنیهليا401138054170260

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانحسنییلدا400238054190067



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1166تربيت بدنیحسنیسبا401138054170259

186تربيت بدنیحسنیهليا401138054170260

24بدن و حرکتحسنیهليا401138054170260

70خاستگاه آیين و درامحسنیهليا401138054170260

192کاربينیحسنیهليا401138054170260

669کاربينیحسنیسبا401138054170259

61ادبيات معاصر ایران و جهانحسنیادریس400238017190036

470تمبک نوازیحسنیسبا401138054170259

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکحسنیشهناز400138054190135

704اخالق حرفه ای حسنیمعين400138054170170

79تصویربرداری تلویزیونیحسنی تبریزیآنيه400138054170172

92کارگردانی در استودیوحسنی تبریزیآنيه400138054170172

121کارگردانی فيلم مستندحسنی تبریزیآنيه400138054170172

892اخالق اسالمیحسنی تبریزیآنيه400138054170172

809زبان خارجی عمومیحسنی تبریزیآنيه400138054170172

727فارسیحسنی تبریزیآنيه400138054170172

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندحسنی تبریزیآنيه400138054170172

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانحسنی کاخمصطفی401138054170261

771کاربرد رایانه در موسيقیحسنی کاخمصطفی401138054170261

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییحسنی کاخمصطفی401138054170261

1776ساز کالسيکحسنی کاخمصطفی401138054170261

772فيزیک صوتحسنی کاخمصطفی401138054170261

770شناخت موسيقیحسنی کاخمصطفی401138054170261

1164تربيت بدنیحسنی کاخمصطفی401138054170261

1135کاربينیحسنی کاخمصطفی401138054170261

1775پيانو عمومیحسنی کاخمصطفی401138054170261

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریحسينی مرعشی                             سيدمبين                       99238054190070

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیحسينی مرعشی                             سيدمبين                       99238054190070

5527سرایش و تربيت شنواییحسينی مرعشی                             سيدمبين                       99238054190070



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

486کنتراپونحسينی مرعشی                             سيدمبين                       99238054190070

7663ساز ایرانیحسينی مرعشی                             سيدمبين                       99238054190070

391فرم موسيقی جهانحسينی مرعشی                             سيدمبين                       99238054190070

2420دشيفراژحسينی مرعشی                             سيدمبين                       99238054190070

2438ارکستر ایرانیحسينی مرعشی                             سيدمبين                       99238054190070

5664پيانو عمومیحسينی مرعشی                             سيدمبين                       99238054190070

1019بهداشت و سالمت نوازندگیحسين پناهیجوانه401138054170262

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی حسين پناهیجوانه401138054170262

999کاربينیحسين پناهیجوانه401138054170262

1028(اکول)1پيانو عمومی حسين پناهیجوانه401138054170262

11014اندیشه اسالمیحسين پناهیجوانه401138054170262

1002تئوری موسيقیحسين پناهیجوانه401138054170262

1011فارسیحسين پناهیجوانه401138054170262

1000(ریتم خوانی)1سلفژحسين پناهیجوانه401138054170262

186تربيت بدنیحسين پناهیجوانه401138054170262

270شخصيت پردازی و تيپ سازیحسين پوردرسا400238054170074

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیحسين پوررسول400138054190137

284گریم در ادوار مختلف تاریخحسين پورستاره400138054190136

1019بهداشت و سالمت نوازندگیحسين پورمریم401138054170265

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریحسين پوررسول400138054190137

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییحسين پوررسول400138054190137

258اصول آراستگی در اسالمحسين پوردرسا400238054170074

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمحسين پوردرسا400238054170074

260آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلفحسين پوردرسا400238054170074

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی حسين پورمریم401138054170265

999کاربينیحسين پورمریم401138054170265

1028(اکول)1پيانو عمومی حسين پورمریم401138054170265

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگراحسين پوررسول400138054190137

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیحسين پورستاره400138054190136



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

276کارگاه تکنيکهای حجم سازیحسين پورستاره400138054190136

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایحسين پوررسول400138054190137

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیحسين پوررسول400138054190137

277کارگاه گریم عروسکیحسين پورستاره400138054190136

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانحسين پوررسول400138054190137

1720اندیشه اسالمیحسين پوردرسا400238054170074

11014اندیشه اسالمیحسين پورمریم401138054170265

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهحسين پورستاره400138054190136

1002تئوری موسيقیحسين پورمریم401138054170265

808زبان خارجی عمومیحسين پوردرسا400238054170074

272عوامل موثر بر گریمحسين پوردرسا400238054170074

263تحليل تيپ و شخصيتحسين پورستاره400138054190136

1011فارسیحسين پورمریم401138054170265

800تفسير موضوعی قرآنحسين پوررسول400138054190137

1000(ریتم خوانی)1سلفژحسين پورمریم401138054170265

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیحسين پوررسول400138054190137

186تربيت بدنیحسين پورمریم401138054170265

2289مبانی گریمحسين پوردرسا400238054170074

286گریم ویژهحسين خانیریحانه99138054170157

290مجسمه سازیحسين خانیریحانه99138054170157

274کاربرد کامپيوتر در طراحیحسين خانیریحانه99138054170157

2279کارورزیحسين خانیریحانه99138054170157

281گریم برای سينماحسين خانیریحانه99138054170157

710دانش خانواده و جمعيتحسين رضوی طهرانینگين سادات400138054170173

2730پيانو عمومیحسين رضوی طهرانینگين سادات400138054170173

3715ساز کالسيکحسين رضوی طهرانینگين سادات400138054170173

359ساز شناسی موسيقی جهانیحسين رضوی طهرانینگين سادات400138054170173

896خالقيت در هنرحسين رضوی طهرانینگين سادات400138054170173

357هارمونی پایهحسين رضوی طهرانینگين سادات400138054170173



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییحسين رضوی طهرانینگين سادات400138054170173

891اخالق حرفه ای حسين رضوی طهرانینگين سادات400138054170173

838دانش خانواده و جمعيتحسين زادهمحمد98238054170069

761تاریخ هنر ایران و جهانحسين زادهمحمد98238054170069

554بررسی و شناخت آثار عکاسیحسين زادهمحمد98238054170069

1722اندیشه اسالمیحسين زادهمحمد98238054170069

200فارسیحسين زادهمحمد98238054170069

891اخالق حرفه ای حسين زادهمحمد98238054170069

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای حسينیمهراد401138054170269

375شعر و موسيقیحسينیکيميا400138054170176

524شعر و موسيقیحسينیسيدعرفان98238054170071

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیحسينیمرجان400138054190142

480ارکستراسيونحسينیسيدمهدی400138054190140

262پيرایش و بافت مو بر تورحسينیسيده بهاره99138054170162

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیحسينیسحرالسادات400138054190141

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرحسينیسيدمهدی400138054190140

333هارمونی پراکتيک حسينیسيدمهدی400138054190140

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیحسينیمرجان400138054190142

1019بهداشت و سالمت نوازندگیحسينیسيدمرتضی401138054170270

1180بهداشت و سالمت نوازندگیحسينیمهراد401138054170269

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسحسينیسيده مبينه98238054170075

694کاربينیحسينیمحمدجواد401138054190231

274کاربرد کامپيوتر در طراحیحسينیسيده بهاره99138054170162

593عکاسی آسمان شبحسينیسماء98238054170070

2924کارورزیحسينیسماء98238054170070

2349کارورزیحسينیسيدعرفان98238054170071

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییحسينیسحرالسادات400138054190141

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییحسينیسيدعرفان98238054170071

3767آواز ایرانیحسينیکيميا400138054170176



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی حسينیسيدمرتضی401138054170270

999کاربينیحسينیسيدمرتضی401138054170270

1017کاربينیحسينیمهراد401138054170269

594عکاسی پرترهحسينیسيده مبينه98238054170075

11156ورزشحسينیمحمدجواد401138054190231

893انقالب اسالمی ایرانحسينیمحمدجواد401138054190231

794انقالب اسالمی ایرانحسينیسيدمهدی400138054190140

5367سرایش و تربيت شنواییحسينیمحمدجواد401138054190231

215کارگاه و سمينار پيشرفتهحسينیمرجان400138054190142

1034(اکول)1پيانو عمومی حسينیمهراد401138054170269

1028(اکول)1پيانو عمومی حسينیسيدمرتضی401138054170270

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیحسينیمرجان400138054190142

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگراحسينیسحرالسادات400138054190141

1003شناخت ریتمحسينیمهراد401138054170269

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیحسينیمرجان400138054190142

430کنترپوانحسينیسيدمهدی400138054190140

406تصنيف خوانیحسينیسيدعرفان98238054170071

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتحسينیسيده بهاره99138054170162

255مکاتباتحسينیمرجان400138054190142

382فلسفه هنرحسينیسيدمهدی400138054190140

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایحسينیسحرالسادات400138054190141

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیحسينیسحرالسادات400138054190141

418ساز ایرانیحسينیکيميا400138054170176

418ساز ایرانیحسينیسيدعرفان98238054170071

790تاریخ تحليلی صدر اسالمحسينیسحرالسادات400138054190141

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانحسينیسحرالسادات400138054190141

781پيانو عمومیحسينیسيدعرفان98238054170071

224فرهنگ عمومیحسينیسيده مبينه98238054170075

11014اندیشه اسالمیحسينیسيدمرتضی401138054170270



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

558تاریخ عکاسی جهانحسينیسيده مبينه98238054170075

558تاریخ عکاسی جهانحسينیسماء98238054170070

3351هماهنگی عمومیحسينیمحمدجواد401138054190231

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهحسينیسماء98238054170070

1002تئوری موسيقیحسينیمهراد401138054170269

1002تئوری موسيقیحسينیسيدمرتضی401138054170270

7929ساز کالسيکحسينیسيدمهدی400138054190140

811زبان خارجی عمومیحسينیکيميا400138054170176

811زبان خارجی عمومیحسينیسيده مبينه98238054170075

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریحسينیمرجان400138054190142

199فارسیحسينیسيده بهاره99138054170162

1016فارسیحسينیمهراد401138054170269

1011فارسیحسينیسيدمرتضی401138054170270

5698ساز ایرانیحسينیمحمدجواد401138054190231

1000(ریتم خوانی)1سلفژحسينیسيدمرتضی401138054170270

1000(ریتم خوانی)1سلفژحسينیمهراد401138054170269

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیحسينیسحرالسادات400138054190141

475سازشناسی ایرانیحسينیمحمدجواد401138054190231

5695پيانو عمومیحسينیمحمدجواد401138054190231

1163تربيت بدنیحسينیسيدمرتضی401138054170270

1198تربيت بدنیحسينیمهراد401138054170269

464بداهه پردازیحسينیکيميا400138054170176

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانحسينیمحمدجواد401138054190231

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییحسينیکيميا400138054170176

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییحسينیسيدعرفان98238054170071

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیحسينیکيميا400138054170176

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیحسينیسيدعرفان98238054170071

3912ارکستر کالسيکحسينیسيدمهدی400138054190140

2289مبانی گریمحسينیسيده بهاره99138054170162



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

704اخالق حرفه ای حسينیکيميا400138054170176

5919پيانو عمومیحسينی ابداالنیسيدحسن401138054190234

1920ارکستر کالسيکحسينی ابداالنیسيدحسن401138054190234

3478هارمونیحسينی ابداالنیسيدحسن401138054190234

381تاریخ هنرحسينی ابداالنیسيدحسن401138054190234

1120کاربينیحسينی ابداالنیسيدحسن401138054190234

11155ورزشحسينی ابداالنیسيدحسن401138054190234

5485سرایش و تربيت شنواییحسينی ابداالنیسيدحسن401138054190234

2402آواز گروهیحسينی ابداالنیسيدحسن401138054190234

5918ساز کالسيکحسينی ابداالنیسيدحسن401138054190234

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صداحسينی پورچهاردهابوالفضل99138054170163

112جلوه های ویژهحسينی پورچهاردهابوالفضل99138054170163

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیحسينی پورچهاردهابوالفضل99138054170163

33عکاسیحسينی پورچهاردهابوالفضل99138054170163

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغحسينی پولسيده محدثه401138054190235

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندحسينی پولسيده محدثه401138054190235

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمحسينی پولسيده محدثه401138054190235

159کاربينیحسينی پولسيده محدثه401138054190235

135اصول تدوینحسينی پولسيده محدثه401138054190235

49سينمای مستند ایرانحسينی پولسيده محدثه401138054190235

41سبکهای سينماییحسينی پولسيده محدثه401138054190235

56نقد و تحليل فيلمحسينی پولسيده محدثه401138054190235

463شعر و موسيقیحسينی جوادیپردیس سادات400138054170177

498آواز گروهیحسينی جوادیپردیس سادات400138054170177

3647ساز ایرانیحسينی جوادیپردیس سادات400138054170177

898خالقيت در هنرحسينی جوادیپردیس سادات400138054170177

728اخالق اسالمیحسينی جوادیپردیس سادات400138054170177

645پيانو عمومیحسينی جوادیپردیس سادات400138054170177

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانحسينی جوادیپردیس سادات400138054170177



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییحسينی جوادیپردیس سادات400138054170177

705اخالق حرفه ای حسينی جوادیپردیس سادات400138054170177

6کارگاه صدابرداری در سينماحسينی حاجالریفاطمه400138054190144

2مدیریت توليدحسينی حاجالریفاطمه400138054190144

1949کارورزیحسينی حاجالریفاطمه400138054190144

15کارگاه تدوینحسينی حاجالریفاطمه400138054190144

120کارگردانی فيلم مستندحسينی حاجالریفاطمه400138054190144

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیحسينی حاجالریفاطمه400138054190144

133شيوه های رهبری بازیگرحسينی حاجالریفاطمه400138054190144

81فيلم برداریحسينی حاجالریفاطمه400138054190144

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژحسينی حاجالریفاطمه400138054190144

1654ساز ایرانیحسينی خواه منشادیسيده سارا401138054170272

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییحسينی خواه منشادیسيده سارا401138054170272

450مبانی نظری موسيقیحسينی خواه منشادیسيده سارا401138054170272

399مبانی صوت شناسیحسينی خواه منشادیسيده سارا401138054170272

1166تربيت بدنیحسينی خواه منشادیسيده سارا401138054170272

658کاربينیحسينی خواه منشادیسيده سارا401138054170272

419تمبک نوازیحسينی خواه منشادیسيده سارا401138054170272

220بيان شفاهیحسينی رادآرین401138043190031

237کاربينیحسينی رادآرین401138043190031

11153ورزشحسينی رادآرین401138043190031

257انقالب اسالمی ایرانحسينی رادآرین401138043190031

205متون ادبیحسينی رادآرین401138043190031

216اصول و مبانی ترجمهحسينی رادآرین401138043190031

249زبان شناسیحسينی رادآرین401138043190031

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهحسينی رادآرین401138043190031

839دانش خانواده و جمعيتحسينی رامندیسيداميررضا99138054170164

463شعر و موسيقیحسينی رامندیسيداميررضا99138054170164

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانحسينی رامندیسيداميررضا99138054170164



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

903جواب آوازحسينی رامندیسيداميررضا99138054170164

781پيانو عمومیحسينی رامندیسيداميررضا99138054170164

1722اندیشه اسالمیحسينی رامندیسيداميررضا99138054170164

199فارسیحسينی رامندیسيداميررضا99138054170164

407بداهه پردازیحسينی رامندیسيداميررضا99138054170164

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیحسينی رامندیسيداميررضا99138054170164

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیحسينی گلبوسمهيار400138054190145

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییحسينی گلبوسمهيار400138054190145

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگراحسينی گلبوسمهيار400138054190145

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایحسينی گلبوسمهيار400138054190145

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیحسينی گلبوسمهيار400138054190145

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانحسينی گلبوسمهيار400138054190145

800تفسير موضوعی قرآنحسينی گلبوسمهيار400138054190145

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیحسينی گلبوسمهيار400138054190145

5919پيانو عمومیحسينی مطلقآتنا401138054190236

11195ارکستر کالسيکحسينی مطلقآتنا401138054190236

3478هارمونیحسينی مطلقآتنا401138054190236

381تاریخ هنرحسينی مطلقآتنا401138054190236

1121کاربينیحسينی مطلقآتنا401138054190236

1979ورزشحسينی مطلقآتنا401138054190236

5485سرایش و تربيت شنواییحسينی مطلقآتنا401138054190236

2402آواز گروهیحسينی مطلقآتنا401138054190236

5918ساز کالسيکحسينی مطلقآتنا401138054190236

692کاربينیحسينی منزهرز401138054190237

11148ورزشحسينی منزهرز401138054190237

893انقالب اسالمی ایرانحسينی منزهرز401138054190237

5367سرایش و تربيت شنواییحسينی منزهرز401138054190237

3351هماهنگی عمومیحسينی منزهرز401138054190237

5698ساز ایرانیحسينی منزهرز401138054190237



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

475سازشناسی ایرانیحسينی منزهرز401138054190237

5695پيانو عمومیحسينی منزهرز401138054190237

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانحسينی منزهرز401138054190237

2176کارورزیحشمتی                                   زینب                          99238054190071

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمحشمتی                                   زینب                          99238054190071

14کارگاه تدوین موسيقی و صداحشمتی                                   زینب                          99238054190071

111کارگاه جلوه های ویژهحشمتی                                   زینب                          99238054190071

49سينمای مستند ایرانحشمتی                                   زینب                          99238054190071

894تاریخ تحليلی صدر اسالمحشمتی                                   زینب                          99238054190071

709دانش خانواده و جمعيتحصارکیاميرعلی400138054170178

451ساز شناسی موسيقی جهانیحصارکیاميرعلی400138054170178

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتحصارکیاميرعلی400138054170178

1733ساز کالسيکحصارکیاميرعلی400138054170178

1388هارمونیحصارکیاميرعلی400138054170178

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییحصارکیاميرعلی400138054170178

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیحصنی فتيدهریحانه401138054170274

10081بهداشت و سالمت نوازندگیحصنی فتيدهریحانه401138054170274

1139کاربينیحصنی فتيدهریحانه401138054170274

1032(اکول)1پيانو عمومی حصنی فتيدهریحانه401138054170274

1013تئوری موسيقیحصنی فتيدهریحانه401138054170274

1010(ریتم خوانی)1سلفژحصنی فتيدهریحانه401138054170274

187تربيت بدنیحصنی فتيدهریحانه401138054170274

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهحق جانیسما401138054170276

258اصول آراستگی در اسالمحق جانیسما401138054170276

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمحق جانیسما401138054170276

1288مبانی گریمحق جانیسما401138054170276

1723اندیشه اسالمیحق جانیسما401138054170276

272عوامل موثر بر گریمحق جانیسما401138054170276

275کاربينیحق جانیسما401138054170276



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1172مبانی روانشناسیحق جانیسما401138054170276

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرحق دوست گيالنیسيدسپهر99138054190126

333هارمونی پراکتيک حق دوست گيالنیسيدسپهر99138054190126

2403هارمونیحق دوست گيالنیسيدسپهر99138054190126

401مبانی رهبری کر و ارکسترحق دوست گيالنیسيدسپهر99138054190126

415بداهه نوازیحق دوست گيالنیسيدسپهر99138054190126

452دشيفراژحق دوست گيالنیسيدسپهر99138054190126

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای حق دوست نژادسهيال401138054170277

1180بهداشت و سالمت نوازندگیحق دوست نژادسهيال401138054170277

1147کاربينیحق دوست نژادسهيال401138054170277

1034(اکول)1پيانو عمومی حق دوست نژادسهيال401138054170277

1003شناخت ریتمحق دوست نژادسهيال401138054170277

1002تئوری موسيقیحق دوست نژادسهيال401138054170277

1016فارسیحق دوست نژادسهيال401138054170277

1000(ریتم خوانی)1سلفژحق دوست نژادسهيال401138054170277

190تربيت بدنیحق دوست نژادسهيال401138054170277

480ارکستراسيونحقانیمحسن400138054190147

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرحقانیمحسن400138054190147

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریحقانیمحسن400138054190147

791انقالب اسالمی ایرانحقانیمحسن400138054190147

7930ساز کالسيکحقانیمحسن400138054190147

3912ارکستر کالسيکحقانیمحسن400138054190147

692کاربينیحقیشقایق401138054190238

11148ورزشحقیشقایق401138054190238

893انقالب اسالمی ایرانحقیشقایق401138054190238

5367سرایش و تربيت شنواییحقیشقایق401138054190238

3351هماهنگی عمومیحقیشقایق401138054190238

5698ساز ایرانیحقیشقایق401138054190238

475سازشناسی ایرانیحقیشقایق401138054190238



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5695پيانو عمومیحقیشقایق401138054190238

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانحقیشقایق401138054190238

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریحکمت شعار                               مهدیه                         99238054190072

298اصول و فنون مصاحبهحکمت شعار                               مهدیه                         99238054190072

323مقاله و گزارش نویسیحکمت شعار                               مهدیه                         99238054190072

313سياست خبریحکمت شعار                               مهدیه                         99238054190072

833انقالب اسالمی ایرانحکيم رابطدانيال98238054190069

626مایکروگرافی و کپی برداریحکيم رابطدانيال98238054190069

826تاریخ تحليلی صدر اسالمحکيم رابطدانيال98238054190069

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگحکيم رابطدانيال98238054190069

635مجموعه سازی در عکاسیحکيم رابطدانيال98238054190069

2349کارورزیحالجیعلی97238054170108

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییحالجیعلی97238054170108

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییحالجیسيدپوریا99138054170165

464بداهه پردازیحالجیعلی97238054170108

412اجرای صحنه ایحالجیعلی97238054170108

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییحالجیسيدپوریا99138054170165

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییحالجیعلی97238054170108

497آواز گروهیحلبیمهشيد99138054170166

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتحلبیمهشيد99138054170166

649پيانو عمومیحلبیمهشيد99138054170166

1518فرم موسيقی ایرانحلبیمهشيد99138054170166

322مراسم و تشریفاتحمزهءبهروز99238054170057

296اصول سخنوریحمزهءبهروز99238054170057

305جمع آوری و پردازش اطالعاتحمزهءبهروز99238054170057

2532کارورزیحمزهءبهروز99238054170057

297اصول و فنون تبليغاتحمزهءبهروز99238054170057

319کاربرد وسایل سمعی و بصریحمزهءبهروز99238054170057

2621کارورزیحمودیزینب99138054190130



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6371نرم افزار ترسيمیحمودیزینب99138054190130

57411خوشنویسی و طراحی حروفحمودیزینب99138054190130

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیحمودیزینب99138054190130

944کارگاه طراحی نشانه تصویریحمودیزینب99138054190130

1197کارورزیحميدی                                   وحيد                          99238054190073

55تحليل فيلمحميدی                                   وحيد                          99238054190073

822انقالب اسالمی ایرانحميدی                                   وحيد                          99238054190073

120کارگردانی فيلم مستندحميدی                                   وحيد                          99238054190073

114کارگردانی برنامه تلویزیونیحميدی                                   وحيد                          99238054190073

74کارگردانی فيلم داستانیحميدی                                   وحيد                          99238054190073

117موسيقی فيلمحميدی                                   وحيد                          99238054190073

975روانشناسی اجتماعیحميدیزینب401138054190240

974روانشناسی عمومیحميدیزینب401138054190240

1079کاربينیحميدیزینب401138054190240

11151ورزشحميدیزینب401138054190240

973رفتار سازمانیحميدیزینب401138054190240

978روانشناسی تربيتیحميدیزینب401138054190240

977های کوچينگنظریهحميدیزینب401138054190240

970نظریه های نوین یادگيریحميدیزینب401138054190240

976اخالق حرفه ای در کوچينگحميدیزینب401138054190240

972روش تحقيقحميدیزینب401138054190240

971روانشناسی مثبت گراحميدیزینب401138054190240

575رسانه شناسی مد و شبکه های اجتماعیحواصلی اشتيانیفاطمه401138054190241

640نقد عکسحواصلی اشتيانیفاطمه401138054190241

11148ورزشحواصلی اشتيانیفاطمه401138054190241

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیحواصلی اشتيانیفاطمه401138054190241

566تکنيک های ژستحواصلی اشتيانیفاطمه401138054190241

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیوحواصلی اشتيانیفاطمه401138054190241

619کارگاه نورپردازی تکچهرهحواصلی اشتيانیفاطمه401138054190241



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6371نرم افزار ترسيمیحيدری پابندی                            محمدمهدی                      99238054190074

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکحيدری پابندی                            محمدمهدی                      99238054190074

548اطالع رسانی تصویریحيدری پابندی                            محمدمهدی                      99238054190074

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیحيدری پابندی                            محمدمهدی                      99238054190074

616کارگاه عکاسی مفهومیحيدری پابندی                            محمدمهدی                      99238054190074

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورحيدری پابندی                            محمدمهدی                      99238054190074

6688پيانو عمومیحيات داودیانمحمد400138054190150

2352کنترپوانحيات داودیانمحمد400138054190150

7433سرایش و تربيت شنواییحيات داودیانمحمد400138054190150

1429آهنگ سازیحيات داودیانمحمد400138054190150

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریحيات داودیانمحمد400138054190150

521فرم موسيقی ایرانیحيات داودیانمحمد400138054190150

792تفسير موضوعی قرآنحيات داودیانمحمد400138054190150

801مدیریت کسب و کار و بهره وریحيات داودیانمحمد400138054190150

2386ارکستراسيونحيات داودیانمحمد400138054190150

6689ساز ایرانیحيات داودیانمحمد400138054190150

761تاریخ هنر ایران و جهانحياتیرهام401138054170280

759(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينحياتیرهام401138054170280

758مبانی هنرهای تجسمیحياتیرهام401138054170280

760کادربندی در عکاسیحياتیرهام401138054170280

757مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورحياتیرهام401138054170280

1190تربيت بدنیحياتیرهام401138054170280

762عکاسی سياه و سفيدحياتیرهام401138054170280

755کاربينیحياتیرهام401138054170280

480ارکستراسيونحيدرپورمياندوآبمينا400138054190151

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرحيدرپورمياندوآبمينا400138054190151

330هارمونی پراکتيک حيدرپورمياندوآبمينا400138054190151

3363فرم موسيقی جهانحيدرپورمياندوآبمينا400138054190151

2493فرم موسيقی جهانحيدرپورمياندوآبمينا400138054190151



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

791انقالب اسالمی ایرانحيدرپورمياندوآبمينا400138054190151

415بداهه نوازیحيدرپورمياندوآبمينا400138054190151

7910ساز کالسيکحيدرپورمياندوآبمينا400138054190151

3911ارکستر کالسيکحيدرپورمياندوآبمينا400138054190151

1186دانش خانواده و جمعيتحيدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

1653ساز ایرانیحيدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییحيدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

364مبانی نظری موسيقیحيدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

400مبانی صوت شناسیحيدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

1163تربيت بدنیحيدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

656کاربينیحيدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

470تمبک نوازیحيدرزاده طاریمحمدآریا401138054170281

141مبانی تدوینحيدرعلیزینب401138091170097

123مبانی تصویربرداریحيدرعلیزینب401138091170097

54مبانی فيلم نامه نویسیحيدرعلیزینب401138091170097

106تاریخ سينمای ایران و جهانحيدرعلیزینب401138091170097

5شناخت عوامل توليدحيدرعلیزینب401138091170097

4مبانی برنامه ریزی و توليدحيدرعلیزینب401138091170097

1200تربيت بدنیحيدرعلیزینب401138091170097

1132کاربينیحيدرعلیزینب401138091170097

515فرم در موسيقی ایرانیحيدرعلی زادهرعنا99138054170168

1338کارورزیحيدرعلی زادهرعنا99138054170168

781پيانو عمومیحيدرعلی زادهرعنا99138054170168

434مبانی هارمونیحيدرعلی زادهرعنا99138054170168

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییحيدرعلی زادهرعنا99138054170168

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهحيدریالهه401138038170121

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهحيدریپویا401138054170283

557تاریخ عکاسی ایرانحيدریمليکا401138054190243

228دستور زبان مقدماتیحيدریمسعود400138054170183



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

210آزمایشگاه پایهحيدریزهرا401138054170285

221خواندن و درک مفاهيم پایهحيدریزهرا401138054170285

2905کارورزیحيدریمجتبی99138054190133

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریحيدریمهتاب400238054190070

694کاربينیحيدریعليرضا401138054190242

1115کاربينیحيدریمليکا401138054190243

401مبانی رهبری کر و ارکسترحيدریمجتبی99138054190133

1175اصول آراستگی در اسالمحيدریپویا401138054170283

1175اصول آراستگی در اسالمحيدریالهه401138038170121

1176آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمحيدریالهه401138038170121

1176آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمحيدریپویا401138054170283

1288مبانی گریمحيدریالهه401138038170121

1288مبانی گریمحيدریپویا401138054170283

1160ورزشحيدریمجتبی99138054190133

1989ورزشحيدریمليکا401138054190243

823انقالب اسالمی ایرانحيدریمهتاب400238054190070

5367سرایش و تربيت شنواییحيدریعليرضا401138054190242

229دستور زبان پایهحيدریزهرا401138054170285

219گفت و شنود پایهحيدریزهرا401138054170285

383کنترپوانحيدریمجتبی99138054190133

85تحليل تدوینی فيلم داستانیحيدریمهتاب400238054190070

243اخالق اسالمیحيدریزهرا401138054170285

245(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریحيدریمسعود400138054170183

825تاریخ تحليلی صدر اسالمحيدریمجتبی99138054190133

224فرهنگ عمومیحيدریمسعود400138054170183

11177اندیشه اسالمیحيدریالهه401138038170121

11177اندیشه اسالمیحيدریپویا401138054170283

579زیبایی شناسیحيدریمليکا401138054190243

3351هماهنگی عمومیحيدریعليرضا401138054190242



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

244(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریحيدریمسعود400138054170183

226مکالمه موضوعیحيدریمسعود400138054170183

1174عوامل موثر بر گریمحيدریالهه401138038170121

1174عوامل موثر بر گریمحيدریپویا401138054170283

204کاربرد اصطالحات در ترجمهحيدریمسعود400138054170183

786تفسير موضوعی قرآنحيدریعليرضا401138054190242

572حقوق عکاسان و قراردادهاحيدریمليکا401138054190243

5698ساز ایرانیحيدریعليرضا401138054190242

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگحيدریمليکا401138054190243

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانحيدریمليکا401138054190243

475سازشناسی ایرانیحيدریعليرضا401138054190242

5695پيانو عمومیحيدریعليرضا401138054190242

1200تربيت بدنیحيدریزهرا401138054170285

235کاربينیحيدریزهرا401138054170285

275کاربينیحيدریالهه401138038170121

1134کاربينیحيدریپویا401138054170283

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانحيدریعليرضا401138054190242

8908ساز کالسيکحيدریمجتبی99138054190133

1172مبانی روانشناسیحيدریپویا401138054170283

1172مبانی روانشناسیحيدریالهه401138038170121

247اصول و روش ترجمه پایهحيدریزهرا401138054170285

736مدیریت رنگ در عکاسیحيدریمليکا401138054190243

11092کارورزیحيدری ال کثيرمرتضی400138054190153

284گریم در ادوار مختلف تاریخحيدری ال کثيرمرتضی400138054190153

812(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیحيدری ال کثيرمرتضی400138054190153

276کارگاه تکنيکهای حجم سازیحيدری ال کثيرمرتضی400138054190153

277کارگاه گریم عروسکیحيدری ال کثيرمرتضی400138054190153

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهحيدری ال کثيرمرتضی400138054190153

263تحليل تيپ و شخصيتحيدری ال کثيرمرتضی400138054190153



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیحيدری الوستانیالهه401138054170286

1008بهداشت و سالمت نوازندگیحيدری الوستانیالهه401138054170286

1140کاربينیحيدری الوستانیالهه401138054170286

1032(اکول)1پيانو عمومی حيدری الوستانیالهه401138054170286

11014اندیشه اسالمیحيدری الوستانیالهه401138054170286

1013تئوری موسيقیحيدری الوستانیالهه401138054170286

1011فارسیحيدری الوستانیالهه401138054170286

1010(ریتم خوانی)1سلفژحيدری الوستانیالهه401138054170286

1168تربيت بدنیحيدری الوستانیالهه401138054170286

994بهداشت و سالمت نوازندگیحيدری توشمانلوعسل401138054170287

1018کاربينیحيدری توشمانلوعسل401138054170287

1990اندیشه اسالمیحيدری توشمانلوعسل401138054170287

993تئوری موسيقیحيدری توشمانلوعسل401138054170287

991(ریتم خوانی)1سلفژحيدری توشمانلوعسل401138054170287

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوحيدری توشمانلوعسل401138054170287

190تربيت بدنیحيدری توشمانلوعسل401138054170287

992تاریخ شنيداری موسيقیحيدری توشمانلوعسل401138054170287

212فرهنگ مللحيدری دستجردیفاطمه400238054190071

248تحليل مقابله ایحيدری دستجردیفاطمه400238054190071

207کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمهحيدری دستجردیفاطمه400238054190071

230ترجمه همزمان انگليسی به فارسیحيدری دستجردیفاطمه400238054190071

227خواندن و درک متون پيشرفتهحيدری دستجردیفاطمه400238054190071

231ترجمه همزمان فارسی به انگليسیحيدری دستجردیفاطمه400238054190071

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیحيدری دستجردیفاطمه400238054190071

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیحيدری دستجردیفاطمه400238054190071

254اصول نگارشحيدری دستجردیفاطمه400238054190071

240آواشناسی لهجه های متداولحيدری دستجردیفاطمه400238054190071

1019بهداشت و سالمت نوازندگیحيدری کبریتییاسمين401138054170289

1012کاربينیحيدری کبریتییاسمين401138054170289



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1996اندیشه اسالمیحيدری کبریتییاسمين401138054170289

997تئوری موسيقیحيدری کبریتییاسمين401138054170289

995(ریتم خوانی)1سلفژحيدری کبریتییاسمين401138054170289

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوحيدری کبریتییاسمين401138054170289

190تربيت بدنیحيدری کبریتییاسمين401138054170289

998تاریخ شنيداری موسيقیحيدری کبریتییاسمين401138054170289

895اصول سرپرستیحيدری کالهیاشکان400138054170185

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانحيدری کالهیاشکان400138054170185

898خالقيت در هنرحيدری کالهیاشکان400138054170185

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیحيدری کالهیاشکان400138054170185

60ادبيات کهن ایران و جهانحيدریان ایرانشاهیعليرضا98238054190071

927کارگاه جلوه های ویژهحيدریان ایرانشاهیعليرضا98238054190071

114کارگردانی برنامه تلویزیونیحيدریان ایرانشاهیعليرضا98238054190071

827تاریخ تحليلی صدر اسالمحيدریان ایرانشاهیعليرضا98238054190071

792تفسير موضوعی قرآنحيدریان ایرانشاهیعليرضا98238054190071

74کارگردانی فيلم داستانیحيدریان ایرانشاهیعليرضا98238054190071

681کاربينیحيرت خواهمرتضی401138054170290

680مشتری مداریحيرت خواهمرتضی401138054170290

677اصول حسابداریحيرت خواهمرتضی401138054170290

678اصول علم اقتصادحيرت خواهمرتضی401138054170290

679کسب و کار از دیدگاه اسالمحيرت خواهمرتضی401138054170290

676آمارحيرت خواهمرتضی401138054170290

675مبانی سازمان و مدیریتحيرت خواهمرتضی401138054170290

5919پيانو عمومیخاتم بخشمبينا401138054190244

11195ارکستر کالسيکخاتم بخشمبينا401138054190244

3478هارمونیخاتم بخشمبينا401138054190244

381تاریخ هنرخاتم بخشمبينا401138054190244

1121کاربينیخاتم بخشمبينا401138054190244

1979ورزشخاتم بخشمبينا401138054190244



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5485سرایش و تربيت شنواییخاتم بخشمبينا401138054190244

2402آواز گروهیخاتم بخشمبينا401138054190244

5918ساز کالسيکخاتم بخشمبينا401138054190244

1019بهداشت و سالمت نوازندگیخادم الحسينیملينا401138054170291

1012کاربينیخادم الحسينیملينا401138054170291

1996اندیشه اسالمیخادم الحسينیملينا401138054170291

997تئوری موسيقیخادم الحسينیملينا401138054170291

995(ریتم خوانی)1سلفژخادم الحسينیملينا401138054170291

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوخادم الحسينیملينا401138054170291

190تربيت بدنیخادم الحسينیملينا401138054170291

998تاریخ شنيداری موسيقیخادم الحسينیملينا401138054170291

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریخادمی قهرودی                            مریم سادات                    99238054190075

298اصول و فنون مصاحبهخادمی قهرودی                            مریم سادات                    99238054190075

323مقاله و گزارش نویسیخادمی قهرودی                            مریم سادات                    99238054190075

313سياست خبریخادمی قهرودی                            مریم سادات                    99238054190075

840دانش خانواده و جمعيتخادمی پورزربانو400238054170078

139تاریخ سينمای مستندایرانخادمی پورزربانو400238054170078

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صداخادمی پورزربانو400238054170078

17اصول صدابرداریخادمی پورزربانو400238054170078

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیخادمی پورزربانو400238054170078

97انيميشنخادمی پورزربانو400238054170078

899خالقيت در هنرخادمی پورزربانو400238054170078

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتخادمی پورزربانو400238054170078

808زبان خارجی عمومیخادمی پورزربانو400238054170078

839دانش خانواده و جمعيتخادمی حيدرپوراميرحسين400238054190072

138تدوین فيلم مستند بلندخادمی حيدرپوراميرحسين400238054190072

1160ورزشخادمی حيدرپوراميرحسين400238054190072

823انقالب اسالمی ایرانخادمی حيدرپوراميرحسين400238054190072

85تحليل تدوینی فيلم داستانیخادمی حيدرپوراميرحسين400238054190072



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

16تدوین مستند آموزشیخادمی حيدرپوراميرحسين400238054190072

41سبکهای سينماییخادمی حيدرپوراميرحسين400238054190072

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیخادمی حيدرپوراميرحسين400238054190072

424همنوازیخاکساریمحمد99238054170058

2646کارورزیخاکساریمحمد99238054170058

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییخاکساریمحمد99238054170058

903جواب آوازخاکساریمحمد99238054170058

649پيانو عمومیخاکساریمحمد99238054170058

4644ساز ایرانیخاکساریمحمد99238054170058

407بداهه پردازیخاکساریمحمد99238054170058

412اجرای صحنه ایخاکساریمحمد99238054170058

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییخاکنهاحمدرضا98238054170083

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییخاکنهاحمدرضا98238054170083

892اخالق اسالمیخاکنهاحمدرضا98238054170083

2390هارمونیخاکنهاحمدرضا98238054170083

1500آواز گروهیخاکنهاحمدرضا98238054170083

1388هارمونیخاکنهاحمدرضا98238054170083

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییخاکنهاحمدرضا98238054170083

102مبانی بازی برای کودکخالصه دهقاناکبر400138054170188

77بازیگری تک نفریخالصه دهقاناکبر400138054170188

19نمایش عروسکیخالصه دهقاناکبر400138054170188

43نمایش خيابانیخالصه دهقاناکبر400138054170188

661تاریخ سينماخالصه دهقاناکبر400138054170188

151تنفس و صدا سازیخالصه دهقاناکبر400138054170188

108تاریخ نمایش در ایرانخالصه دهقاناکبر400138054170188

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیخالقی                                   عارف                          99238054190076

8659ساز ایرانیخالقی                                   عارف                          99238054190076

486کنتراپونخالقی                                   عارف                          99238054190076

3439ارکستر ایرانیخالقی                                   عارف                          99238054190076



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

391فرم موسيقی جهانخالقی                                   عارف                          99238054190076

139تاریخ سينمای مستندایرانخانجانیمحمدصادق400238054170079

79تصویربرداری تلویزیونیخانجانیمحمدصادق400238054170079

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیخانجانیمحمدصادق400238054170079

123مبانی تصویربرداریخانجانیمحمدصادق400238054170079

719اخالق اسالمیخانجانیمحمدصادق400238054170079

5شناخت عوامل توليدخانجانیمحمدصادق400238054170079

164زبان خارجی عمومیخانجانیمحمدصادق400238054170079

463شعر و موسيقیخانکیریحانه400138054170189

1653ساز ایرانیخانکیریحانه400138054170189

2701کارورزیخانکیسپيده98138054170643

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییخانکیریحانه400138054170189

498آواز گروهیخانکیریحانه400138054170189

712اخالق اسالمیخانکیسپيده98138054170643

2390هارمونیخانکیسپيده98138054170643

645پيانو عمومیخانکیریحانه400138054170189

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانخانکیریحانه400138054170189

1435هارمونیخانکیسپيده98138054170643

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییخانکیسپيده98138054170643

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییخانکیریحانه400138054170189

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیخانکیریحانه400138054170189

607کاربرد عکس در گرافيکخانیعاطفه99238054170059

2352کنترپوانخانیمحمد400138054190155

7433سرایش و تربيت شنواییخانیمحمد400138054190155

593عکاسی آسمان شبخانیعاطفه99238054170059

2622کارورزیخانیعاطفه99238054170059

7685ساز ایرانیخانیمحمد400138054190155

1429آهنگ سازیخانیمحمد400138054190155

600عکاسی منظره و پانوراماخانیعاطفه99238054170059



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

521فرم موسيقی ایرانیخانیمحمد400138054190155

2329فرم و آناليزخانیمحمد400138054190155

809زبان خارجی عمومیخانیعاطفه99238054170059

7684پيانو عمومیخانیمحمد400138054190155

2466ارکستراسيونخانیمحمد400138054190155

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسخانیعاطفه99238054170059

601عکس و رسانهخانیعاطفه99238054170059

557تاریخ عکاسی ایرانخانی نژادزهرا401138054190246

1115کاربينیخانی نژادزهرا401138054190246

1989ورزشخانی نژادزهرا401138054190246

579زیبایی شناسیخانی نژادزهرا401138054190246

572حقوق عکاسان و قراردادهاخانی نژادزهرا401138054190246

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگخانی نژادزهرا401138054190246

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانخانی نژادزهرا401138054190246

736مدیریت رنگ در عکاسیخانی نژادزهرا401138054190246

724دانش خانواده و جمعيتخاوریمهدی98138054170644

809زبان خارجی عمومیخاوریمهدی98138054170644

595عکاسی دیجيتال پایهخاوری نسبمحمدمهدی98138054170171

480ارکستراسيونخاوری نسبزهرا400138054190156

607کاربرد عکس در گرافيکخاوری نسبمحمدمهدی98138054170171

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرخاوری نسبزهرا400138054190156

3363فرم موسيقی جهانخاوری نسبزهرا400138054190156

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریخاوری نسبزهرا400138054190156

761تاریخ هنر ایران و جهانخاوری نسبمحمدمهدی98138054170171

794انقالب اسالمی ایرانخاوری نسبزهرا400138054190156

598عکاسی مستندخاوری نسبمحمدمهدی98138054170171

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتخاوری نسبمحمدمهدی98138054170171

554بررسی و شناخت آثار عکاسیخاوری نسبمحمدمهدی98138054170171

7910ساز کالسيکخاوری نسبزهرا400138054190156



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3911ارکستر کالسيکخاوری نسبزهرا400138054190156

601عکس و رسانهخاوری نسبمحمدمهدی98138054170171

891اخالق حرفه ای خاوری نسبمحمدمهدی98138054170171

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی خبازانميالد401138054190247

632مبانی فرم و طرح           خبازانميالد401138054190247

950کاربينیخبازانميالد401138054190247

639نرم افزار فتوشاپ  خبازانميالد401138054190247

11154ورزشخبازانميالد401138054190247

628مبانی رنگ دیجيتال         خبازانميالد401138054190247

555تاریخ تحوالت چاپ       خبازانميالد401138054190247

603فنون بازاریابی و تبليغاتخبازانميالد401138054190247

314شبکه های اجتماعیخجسته فرمبينا400238054190074

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیخجسته فرمبينا400238054190074

310زبان تخصصیخجسته فرمبينا400238054190074

301برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومیخجسته فرمبينا400238054190074

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههاخجسته فرمبينا400238054190074

315شيوه های اقناع و تبليغخجسته فرمبينا400238054190074

311سواد رسانه ایخجسته فرمبينا400238054190074

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیخجسته فرمبينا400238054190074

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریخجسته فرمبينا400238054190074

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهخدابخشیحنانه401138054170294

1175اصول آراستگی در اسالمخدابخشیحنانه401138054170294

1176آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمخدابخشیحنانه401138054170294

1288مبانی گریمخدابخشیحنانه401138054170294

11177اندیشه اسالمیخدابخشیحنانه401138054170294

1174عوامل موثر بر گریمخدابخشیحنانه401138054170294

275کاربينیخدابخشیحنانه401138054170294

1172مبانی روانشناسیخدابخشیحنانه401138054170294

424همنوازیخدابندهعلی97138054170142



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2488کارورزیخدابندهعلی97138054170142

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییخدابندهعلی97138054170142

645پيانو عمومیخدابندهعلی97138054170142

407بداهه پردازیخدابندهعلی97138054170142

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییخدابندهعلی97138054170142

2624کارورزیخدادادسرکندیفائزه99138054190137

826تاریخ تحليلی صدر اسالمخدادادسرکندیفائزه99138054190137

724دانش خانواده و جمعيتخدادادیمحمدرضا99138054170173

559تاریخ هنر ایرانخدادادیمهدی401138054170296

591عکاسی پایهخدادادیمهدی401138054170296

712اخالق اسالمیخدادادیمحمدرضا99138054170173

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیخدادادیمهدی401138054170296

1723اندیشه اسالمیخدادادیمحمدرضا99138054170173

558تاریخ عکاسی جهانخدادادیمحمدرضا99138054170173

584طراحی پایهخدادادیمهدی401138054170296

811زبان خارجی عمومیخدادادیمحمدرضا99138054170173

561تاریخ هنر جهانخدادادیمهدی401138054170296

183تربيت بدنیخدادادیمهدی401138054170296

938کاربينیخدادادیمهدی401138054170296

642هندسه مناظر و مرایاخدادادیمهدی401138054170296

1654ساز ایرانیخدادوستنسترن401138054170297

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانخدادوستنسترن401138054170297

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییخدادوستنسترن401138054170297

450مبانی نظری موسيقیخدادوستنسترن401138054170297

399مبانی صوت شناسیخدادوستنسترن401138054170297

658کاربينیخدادوستنسترن401138054170297

419تمبک نوازیخدادوستنسترن401138054170297

1620کارورزیخدامیمليکا400138054190157

562تاریکخانه دیجيتالخدامیمليکا400138054190157



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2730پيانو عمومیخدامیاهورا400138054170192

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانخدامیاهورا400138054170192

3717ساز کالسيکخدامیاهورا400138054170192

602عکس و نوشتارخدامیمليکا400138054190157

355ساز شناسی موسيقی جهانیخدامیاهورا400138054170192

5701چيدمان و نورپردازی آتليهخدامیمليکا400138054190157

719اخالق اسالمیخدامیاهورا400138054170192

626مایکروگرافی و کپی برداریخدامیمليکا400138054190157

826تاریخ تحليلی صدر اسالمخدامیمليکا400138054190157

1340هارمونیخدامیاهورا400138054170192

619کارگاه نورپردازی تکچهرهخدامیمليکا400138054190157

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیخدامیمليکا400138054190157

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییخدامیاهورا400138054170192

635مجموعه سازی در عکاسیخدامیمليکا400138054190157

1186دانش خانواده و جمعيتخدایاریحميدرضا401138054170298

2495فرم موسيقی ایرانخدایاریعاطفه400138054190158

6431سرایش و تربيت شنواییخدایاریعاطفه400138054190158

1654ساز ایرانیخدایاریحميدرضا401138054170298

2489هارمونیخدایاریعاطفه400138054190158

7663ساز ایرانیخدایاریعاطفه400138054190158

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییخدایاریحميدرضا401138054170298

450مبانی نظری موسيقیخدایاریحميدرضا401138054170298

399مبانی صوت شناسیخدایاریحميدرضا401138054170298

2420دشيفراژخدایاریعاطفه400138054190158

2438ارکستر ایرانیخدایاریعاطفه400138054190158

1163تربيت بدنیخدایاریحميدرضا401138054170298

655کاربينیخدایاریحميدرضا401138054170298

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانخدایاریعاطفه400138054190158

419تمبک نوازیخدایاریحميدرضا401138054170298



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1481هارمونیخدایکی کرمانیرویا400238054190075

1423ارکستر ایرانیخدایکی کرمانیرویا400238054190075

6673ساز ایرانیخدایکی کرمانیرویا400238054190075

520تئوری موسيقی ایرانخدایکی کرمانیرویا400238054190075

5527سرایش و تربيت شنواییخدایکی کرمانیرویا400238054190075

803تاریخ تحليلی صدر اسالمخدایکی کرمانیرویا400238054190075

1342دشيفراژخدایکی کرمانیرویا400238054190075

5672پيانو عمومیخدایکی کرمانیرویا400238054190075

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیخدایگانیکسری401138054190249

523کاربينیخدایگانیکسری401138054190249

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیخدایگانیکسری401138054190249

327مبانی موسيقی ایرانیخدایگانیکسری401138054190249

469تنبک نوازیخدایگانیکسری401138054190249

409شعر و موسيقیخدایگانیکسری401138054190249

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی خدایگانیکسری401138054190249

380حکمت موسيقی اسالمی خدایگانیکسری401138054190249

285گریم فانتزیخدائی بيله درقهدیه98138054170175

45تربيت حسخدائی محبوب آبادساناز400138054170193

126تاریخ هنر ایران و جهانخدائی محبوب آبادساناز400138054170193

10شناخت عوامل نمایشخدائی محبوب آبادساناز400138054170193

151تنفس و صدا سازیخدائی محبوب آبادساناز400138054170193

90مبانی شخصيت شناسیخدائی محبوب آبادساناز400138054170193

42مبانی بازیگریخدائی محبوب آبادساناز400138054170193

891اخالق حرفه ای خدائی محبوب آبادساناز400138054170193

131بيان بدنیخدائی محبوب آبادساناز400138054170193

140مبانی تدوینخدائيانمحمد401138054170299

125مبانی تصویربرداریخدائيانمحمد401138054170299

53مبانی فيلم نامه نویسیخدائيانمحمد401138054170299

8شناخت تجهيزات و مواد خامخدائيانمحمد401138054170299



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

39تاریخ سينمای ایران و جهانخدائيانمحمد401138054170299

164زبان خارجی عمومیخدائيانمحمد401138054170299

163کاربينیخدائيانمحمد401138054170299

126تاریخ هنر ایران و جهانخدمتی الطرانحسين401138054170301

57روانشناسی شخصيتخدمتی الطرانحسين401138054170301

1721اندیشه اسالمیخدمتی الطرانحسين401138054170301

42مبانی بازیگریخدمتی الطرانحسين401138054170301

1164تربيت بدنیخدمتی الطرانحسين401138054170301

20بدن و حرکتخدمتی الطرانحسين401138054170301

155خاستگاه آیين و درامخدمتی الطرانحسين401138054170301

191کاربينیخدمتی الطرانحسين401138054170301

1019بهداشت و سالمت نوازندگیخراسانلوساینا401138054170302

1012کاربينیخراسانلوساینا401138054170302

1996اندیشه اسالمیخراسانلوساینا401138054170302

997تئوری موسيقیخراسانلوساینا401138054170302

995(ریتم خوانی)1سلفژخراسانلوساینا401138054170302

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوخراسانلوساینا401138054170302

190تربيت بدنیخراسانلوساینا401138054170302

998تاریخ شنيداری موسيقیخراسانلوساینا401138054170302

55تحليل فيلمخراسانیسمانه400138054190160

927کارگاه جلوه های ویژهخراسانیسمانه400138054190160

114کارگردانی برنامه تلویزیونیخراسانیسمانه400138054190160

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیخراسانیسمانه400138054190160

96انيميشنخراسانیسمانه400138054190160

818اصول و فنون مذاکرهخراسانیسمانه400138054190160

74کارگردانی فيلم داستانیخراسانیسمانه400138054190160

82کارگردانی تيزرخردمندمهدی400138054170194

79تصویربرداری تلویزیونیخردمندمهدی400138054170194

92کارگردانی در استودیوخردمندمهدی400138054170194



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

121کارگردانی فيلم مستندخردمندمهدی400138054170194

97انيميشنخردمندمهدی400138054170194

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتخردمندمهدی400138054170194

710دانش خانواده و جمعيتخردمندیزهرا400238054170081

2730پيانو عمومیخردمندیزهرا400238054170081

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییخردمندیزهرا400238054170081

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانخردمندیزهرا400238054170081

2729ساز کالسيکخردمندیزهرا400238054170081

683اخالق اسالمیخردمندیزهرا400238054170081

357هارمونی پایهخردمندیزهرا400238054170081

727فارسیخردمندیزهرا400238054170081

703اخالق حرفه ای خردمندیزهرا400238054170081

4699پيانو عمومیخرسندقشالقیعليرضا99238054170061

458فرم در موسيقی جهانیخرسندقشالقیعليرضا99238054170061

4706ساز کالسيکخرسندقشالقیعليرضا99238054170061

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییخرسندقشالقیعليرضا99238054170061

2390هارمونیخرسندقشالقیعليرضا99238054170061

1500آواز گروهیخرسندقشالقیعليرضا99238054170061

1413همنوازیخرسندقشالقیعليرضا99238054170061

1435هارمونیخرسندقشالقیعليرضا99238054170061

471مبانی موسيقی ایرانخرسندقشالقیعليرضا99238054170061

148کارگاه بداهه سازیخرقانیحانيه99238054170063

607کاربرد عکس در گرافيکخرقانیفاطمه99238054170062

37نمایش ایماییخرقانیحانيه99238054170063

1بازی برای دوربينخرقانیحانيه99238054170063

593عکاسی آسمان شبخرقانیفاطمه99238054170062

2172کارورزیخرقانیحانيه99238054170063

2622کارورزیخرقانیفاطمه99238054170062

89نمایش رادیوییخرقانیحانيه99238054170063



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

72مبانی کارگردانیخرقانیحانيه99238054170063

661تاریخ سينماخرقانیحانيه99238054170063

600عکاسی منظره و پانوراماخرقانیفاطمه99238054170062

809زبان خارجی عمومیخرقانیفاطمه99238054170062

200فارسیخرقانیحانيه99238054170063

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسخرقانیفاطمه99238054170062

601عکس و رسانهخرقانیفاطمه99238054170062

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکخرمی                                    محمد                          99238054190077

548اطالع رسانی تصویریخرمی                                    محمد                          99238054190077

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیخرمی                                    محمد                          99238054190077

5919پيانو عمومیخروتیصبا401138054190251

11195ارکستر کالسيکخروتیصبا401138054190251

3478هارمونیخروتیصبا401138054190251

381تاریخ هنرخروتیصبا401138054190251

1121کاربينیخروتیصبا401138054190251

1979ورزشخروتیصبا401138054190251

5485سرایش و تربيت شنواییخروتیصبا401138054190251

2402آواز گروهیخروتیصبا401138054190251

5918ساز کالسيکخروتیصبا401138054190251

220بيان شفاهیخزاعینسترن98238054190076

212فرهنگ مللخزاعینسترن98238054190076

840دانش خانواده و جمعيتخزاعینسترن98238054190076

745واژگان کليدی  زبان چينیخزاعینرگس401138054170303

248تحليل مقابله ایخزاعینسترن98238054190076

230ترجمه همزمان انگليسی به فارسیخزاعینسترن98238054190076

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاخزاعینرگس401138054170303

747خواندن و درک مفاهيم رایجخزاعینرگس401138054170303

752کاربينیخزاعینرگس401138054170303

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينخزاعینرگس401138054170303



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

746گفت و شنود رایجخزاعینرگس401138054170303

255مکاتباتخزاعینسترن98238054190076

827تاریخ تحليلی صدر اسالمخزاعینسترن98238054190076

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاخزاعینرگس401138054170303

249زبان شناسیخزاعینسترن98238054190076

724دانش خانواده و جمعيتخزائیاميد99238054170064

75منشی گری صحنهخزائیاميد99238054170064

83کارگردانی فيلم داستانیخزائیاميد99238054170064

361سرایش و ترتيب شنواییخزائیاحسان401138054190252

1111کاربينیخزائیاحسان401138054190252

479هماهنگی عمومیخزائیاحسان401138054190252

132بازیگریخزائیاميد99238054170064

93کارگردانی کليپخزائیاميد99238054170064

517تئوری موسيقیخزائیاحسان401138054190252

809زبان خارجی عمومیخزائیاميد99238054170064

5697ساز ایرانیخزائیاحسان401138054190252

476سازشناسی ایرانیخزائیاحسان401138054190252

5696پيانو عمومیخزائیاحسان401138054190252

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانخزائیاحسان401138054190252

18صدا گذاری فيلم مستندخزائیاميد99238054170064

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندخزائیاميد99238054170064

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایرانخسروپورزهرا400238054170082

582صفحه آراییخسروپورزهرا400238054170082

592عکاسیخسروپورزهرا400238054170082

683اخالق اسالمیخسروپورزهرا400238054170082

637نرم افزار ترسيمیخسروپورزهرا400238054170082

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیخسروپورزهرا400238054170082

587طراحی فيگورخسروپورزهرا400238054170082

200فارسیخسروپورزهرا400238054170082



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

574خوشنویسی و طراحی حروفخسروپورزهرا400238054170082

1077روانشناسی اجتماعیخسرونيارزا401138054190253

1076روانشناسی عمومیخسرونيارزا401138054190253

1106کاربينیخسرونيارزا401138054190253

1070رفتار سازمانیخسرونيارزا401138054190253

1078روانشناسی تربيتیخسرونيارزا401138054190253

1072های کوچينگنظریهخسرونيارزا401138054190253

1071نظریه های نوین یادگيریخسرونيارزا401138054190253

1075اخالق حرفه ای در کوچينگخسرونيارزا401138054190253

1074روش تحقيقخسرونيارزا401138054190253

1073روانشناسی مثبت گراخسرونيارزا401138054190253

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیخسرویهدیه400138054190165

761تاریخ هنر ایران و جهانخسرویمائده401138054170304

2713پيانو عمومیخسرویویستامهر99238054170065

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییخسرویهدیه400138054190165

384فرم در موسيقی جهانیخسرویویستامهر99238054170065

451ساز شناسی موسيقی جهانیخسرویویستامهر99238054170065

759(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينخسرویمائده401138054170304

758مبانی هنرهای تجسمیخسرویمائده401138054170304

760کادربندی در عکاسیخسرویمائده401138054170304

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگراخسرویهدیه400138054190165

2729ساز کالسيکخسرویویستامهر99238054170065

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایخسرویهدیه400138054190165

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیخسرویهدیه400138054190165

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریخسرویهدیه400138054190165

1500آواز گروهیخسرویویستامهر99238054170065

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانخسرویهدیه400138054190165

757مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورخسرویمائده401138054170304

165زبان خارجی عمومیخسرویویستامهر99238054170065



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1339هارمونیخسرویویستامهر99238054170065

828تفسير موضوعی قرآنخسرویهدیه400138054190165

471مبانی موسيقی ایرانخسرویویستامهر99238054170065

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیخسرویهدیه400138054190165

1168تربيت بدنیخسرویمائده401138054170304

762عکاسی سياه و سفيدخسرویمائده401138054170304

755کاربينیخسرویمائده401138054170304

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییخسرویویستامهر99238054170065

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسخسروی همدانیالميرا400138054170195

594عکاسی پرترهخسروی همدانیالميرا400138054170195

598عکاسی مستندخسروی همدانیالميرا400138054170195

558تاریخ عکاسی جهانخسروی همدانیالميرا400138054170195

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهخسروی همدانیالميرا400138054170195

585طراحی پوسترخصوصیسارا400138054170197

573خواص موادخصوصیسارا400138054170197

633مبانی فنون چاپخصوصیسارا400138054170197

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیخصوصیسارا400138054170197

21090کارورزیخصوصیسارا400138054170197

938تکنيک های تصویر سازیخصوصیسارا400138054170197

625گرافيک رسانهخصوصیسارا400138054170197

321مدیریت راهبردی سازمانخصوصی مطلقزیبا400138054190166

318قوانين و مقررات در روابط عمومیخصوصی مطلقزیبا400138054190166

302پوشش خبریخصوصی مطلقزیبا400138054190166

309روزنامه نگاری نوینخصوصی مطلقزیبا400138054190166

294ارتباطات بين المللخصوصی مطلقزیبا400138054190166

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیخصوصی مطلقزیبا400138054190166

323مقاله و گزارش نویسیخصوصی مطلقزیبا400138054190166

299اقتصاد رسانهخصوصی مطلقزیبا400138054190166

692کاربينیخضریفاطمه سادات401138054190255



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11148ورزشخضریفاطمه سادات401138054190255

893انقالب اسالمی ایرانخضریفاطمه سادات401138054190255

5367سرایش و تربيت شنواییخضریفاطمه سادات401138054190255

3351هماهنگی عمومیخضریفاطمه سادات401138054190255

5698ساز ایرانیخضریفاطمه سادات401138054190255

475سازشناسی ایرانیخضریفاطمه سادات401138054190255

5695پيانو عمومیخضریفاطمه سادات401138054190255

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانخضریفاطمه سادات401138054190255

994بهداشت و سالمت نوازندگیخطائيان خليل آبادپریا401138054170306

1012کاربينیخطائيان خليل آبادپریا401138054170306

1996اندیشه اسالمیخطائيان خليل آبادپریا401138054170306

997تئوری موسيقیخطائيان خليل آبادپریا401138054170306

995(ریتم خوانی)1سلفژخطائيان خليل آبادپریا401138054170306

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوخطائيان خليل آبادپریا401138054170306

190تربيت بدنیخطائيان خليل آبادپریا401138054170306

998تاریخ شنيداری موسيقیخطائيان خليل آبادپریا401138054170306

2624کارورزیخطيب زادهعليرضا99138054190142

562تاریکخانه دیجيتالخطيب زادهعليرضا99138054190142

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیخطيب زادهعليرضا99138054190142

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیوخطيب زادهعليرضا99138054190142

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیخطيب زادهعليرضا99138054190142

2366تاریخ موسيقی ایرانخطيبیاحسان401138054190257

1481هارمونیخطيبیاحسان401138054190257

668کاربينیخطيبیاحسان401138054190257

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانخطيبیاحسان401138054190257

11155ورزشخطيبیاحسان401138054190257

520تئوری موسيقی ایرانخطيبیاحسان401138054190257

5527سرایش و تربيت شنواییخطيبیاحسان401138054190257

5671ساز ایرانیخطيبیاحسان401138054190257



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایرانخطيریمحمدمتين400238054170083

582صفحه آراییخطيریمحمدمتين400238054170083

592عکاسیخطيریمحمدمتين400238054170083

683اخالق اسالمیخطيریمحمدمتين400238054170083

637نرم افزار ترسيمیخطيریمحمدمتين400238054170083

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیخطيریمحمدمتين400238054170083

587طراحی فيگورخطيریمحمدمتين400238054170083

574خوشنویسی و طراحی حروفخطيریمحمدمتين400238054170083

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیخفائی زادهبشير99138054190143

34کارگاه عکاسیخفائی زادهبشير99138054190143

96انيميشنخفائی زادهبشير99138054190143

74کارگردانی فيلم داستانیخفائی زادهبشير99138054190143

9898فيلم نامه نویسی و دکوپاژخفائی زادهبشير99138054190143

117موسيقی فيلمخفائی زادهبشير99138054190143

61ادبيات معاصر ایران و جهانخفائی زادهبشير99138054190143

2652ساز ایرانیخلج اميرحسينیسارا400238054170084

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانخلج اميرحسينیسارا400238054170084

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییخلج اميرحسينیسارا400238054170084

525ساز شناسی ایرانیخلج اميرحسينیسارا400238054170084

1722اندیشه اسالمیخلج اميرحسينیسارا400238054170084

164زبان خارجی عمومیخلج اميرحسينیسارا400238054170084

450مبانی نظری موسيقیخلج اميرحسينیسارا400238054170084

782فارسیخلج اميرحسينیسارا400238054170084

519طراحی آوازخلجیاميرحسين400138054190167

348همراهی با ارکسترخلجیاميرحسين400138054190167

337ارکان بداهه خوانیخلجیاميرحسين400138054190167

754خالقيت در پيوند شعر و موسيقیخلجیاميرحسين400138054190167

416سبک شناسی آوازیخلجیاميرحسين400138054190167

547(4)آواز ایرانی خلجیاميرحسين400138054190167



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

369(چهارگاه)سرایش موسيقی ایرانی خلجیاميرحسين400138054190167

376نت نگاری آوازخلجیاميرحسين400138054190167

408تصنيف سازی خلجیاميرحسين400138054190167

840دانش خانواده و جمعيتخليفهسليمه400138054170200

322مراسم و تشریفاتخليفهسليمه400138054170200

296اصول سخنوریخليفهسليمه400138054170200

305جمع آوری و پردازش اطالعاتخليفهسليمه400138054170200

831کارآفرینیخليفهسليمه400138054170200

297اصول و فنون تبليغاتخليفهسليمه400138054170200

224فرهنگ عمومیخليفهسليمه400138054170200

319کاربرد وسایل سمعی و بصریخليفهسليمه400138054170200

11093کارورزیخليلیبهروز400138054190168

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمخليلیبهروز400138054190168

14کارگاه تدوین موسيقی و صداخليلیبهروز400138054190168

111کارگاه جلوه های ویژهخليلیبهروز400138054190168

824انقالب اسالمی ایرانخليلیبهروز400138054190168

85تحليل تدوینی فيلم داستانیخليلیبهروز400138054190168

1509آهنگ سازیخليلییلدا98138054190200

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریخليلیبهروز400138054190168

405پارتيتور نوازیخليلییلدا98138054190200

101کارگاه تدوین فيلم داستانی بلندخليلیبهروز400138054190168

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیخليلیبهروز400138054190168

293ارتباطات انسانیخمسهمهدیه401138054170307

308روانشناسی اجتماعیخمسهمهدیه401138054170307

325هنر و ارتباطاتخمسهمهدیه401138054170307

304جامعه شناسی فرهنگیخمسهمهدیه401138054170307

307رسانه شناسیخمسهمهدیه401138054170307

1168تربيت بدنیخمسهمهدیه401138054170307

306حقوق فرهنگی و رسانه ایخمسهمهدیه401138054170307



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

534کاربينیخمسهمهدیه401138054170307

486کنتراپونخمسهءاميرحسين99138054190146

391فرم موسيقی جهانخمسهءاميرحسين99138054190146

5672پيانو عمومیخمسهءاميرحسين99138054190146

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانخمسهءاميرحسين99138054190146

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغخمسهء زادهدرسا401138054190258

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندخمسهء زادهدرسا401138054190258

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمخمسهء زادهدرسا401138054190258

159کاربينیخمسهء زادهدرسا401138054190258

135اصول تدوینخمسهء زادهدرسا401138054190258

49سينمای مستند ایرانخمسهء زادهدرسا401138054190258

41سبکهای سينماییخمسهء زادهدرسا401138054190258

56نقد و تحليل فيلمخمسهء زادهدرسا401138054190258

139تاریخ سينمای مستندایرانخنجری انبوهیشهاب401138054170308

141مبانی تدوینخنجری انبوهیشهاب401138054170308

123مبانی تصویربرداریخنجری انبوهیشهاب401138054170308

3شناخت ساختار فيلم و سریالخنجری انبوهیشهاب401138054170308

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتخنجری انبوهیشهاب401138054170308

782فارسیخنجری انبوهیشهاب401138054170308

177کاربينیخنجری انبوهیشهاب401138054170308

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیخوازهزینب400138054190169

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییخوازهزینب400138054190169

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگراخوازهزینب400138054190169

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایخوازهزینب400138054190169

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیخوازهزینب400138054190169

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانخوازهزینب400138054190169

800تفسير موضوعی قرآنخوازهزینب400138054190169

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیخوازهزینب400138054190169

709دانش خانواده و جمعيتخواستارعلی400138054170202



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

359ساز شناسی موسيقی جهانیخواستارعلی400138054170202

896خالقيت در هنرخواستارعلی400138054170202

712اخالق اسالمیخواستارعلی400138054170202

891اخالق حرفه ای خواستارعلی400138054170202

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریخوبانزهرا400238054190079

84اصول کارگردانیخوبانزهرا400238054190079

118آشنایی با موسيقیخوبانزهرا400238054190079

34کارگاه عکاسیخوبانزهرا400238054190079

91کارگاه طراحیخوبانزهرا400238054190079

825تاریخ تحليلی صدر اسالمخوبانزهرا400238054190079

66جامعه شناسیخوبانزهرا400238054190079

61ادبيات معاصر ایران و جهانخوبانزهرا400238054190079

6353سرایش و تربيت شنواییخودآموزاميد400238054190080

6690پيانو عمومیخودآموزاميد400238054190080

1328فرم و آناليزخودآموزاميد400238054190080

502آشنایی با رهبری ارکسترخودآموزاميد400238054190080

437فلسفه هنرخودآموزاميد400238054190080

1350کنترپوانخودآموزاميد400238054190080

894تاریخ تحليلی صدر اسالمخودآموزاميد400238054190080

1459ارکستراسيونخودآموزاميد400238054190080

4482هماهنگی عمومیخودآموزاميد400238054190080

6691ساز ایرانیخودآموزاميد400238054190080

147سلفژخوراناميرحسين401138054190260

167کاربينیخوراناميرحسين401138054190260

11154ورزشخوراناميرحسين401138054190260

63شناخت سينماخوراناميرحسين401138054190260

67جامعه شناسیخوراناميرحسين401138054190260

11فرهنگ عامهخوراناميرحسين401138054190260

25تاریخ نمایش در شرقخوراناميرحسين401138054190260



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونخوراناميرحسين401138054190260

681کاربينیخورسندی شيرغانپری401138054170310

680مشتری مداریخورسندی شيرغانپری401138054170310

677اصول حسابداریخورسندی شيرغانپری401138054170310

678اصول علم اقتصادخورسندی شيرغانپری401138054170310

679کسب و کار از دیدگاه اسالمخورسندی شيرغانپری401138054170310

676آمارخورسندی شيرغانپری401138054170310

675مبانی سازمان و مدیریتخورسندی شيرغانپری401138054170310

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریخورسیمليکا400138054190170

1423ارکستر ایرانیخورسیمليکا400138054190170

477هماهنگی عمومیخورسیمليکا400138054190170

5527سرایش و تربيت شنواییخورسیمليکا400138054190170

473تئوری موسيقیخورسیمليکا400138054190170

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیخورسیمليکا400138054190170

801مدیریت کسب و کار و بهره وریخورسیمليکا400138054190170

5672پيانو عمومیخورسیمليکا400138054190170

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانخورسیمليکا400138054190170

212فرهنگ مللخورشيدزادصوفيانیفریده400238054190081

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریخورشيدزادصوفيانیفریده400238054190081

248تحليل مقابله ایخورشيدزادصوفيانیفریده400238054190081

207کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمهخورشيدزادصوفيانیفریده400238054190081

230ترجمه همزمان انگليسی به فارسیخورشيدزادصوفيانیفریده400238054190081

227خواندن و درک متون پيشرفتهخورشيدزادصوفيانیفریده400238054190081

231ترجمه همزمان فارسی به انگليسیخورشيدزادصوفيانیفریده400238054190081

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیخورشيدزادصوفيانیفریده400238054190081

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیخورشيدزادصوفيانیفریده400238054190081

254اصول نگارشخورشيدزادصوفيانیفریده400238054190081

240آواشناسی لهجه های متداولخورشيدزادصوفيانیفریده400238054190081

839دانش خانواده و جمعيتخوش آوازغالمرضا400238054170085



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2769آواز ایرانیخوش آوازغالمرضا400238054170085

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییخوش آوازغالمرضا400238054170085

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانخوش آوازغالمرضا400238054170085

899خالقيت در هنرخوش آوازغالمرضا400238054170085

516ساز شناسی ایرانیخوش آوازغالمرضا400238054170085

434مبانی هارمونیخوش آوازغالمرضا400238054170085

200فارسیخوش آوازغالمرضا400238054170085

1019بهداشت و سالمت نوازندگیخوش خوشيما401138054170311

1012کاربينیخوش خوشيما401138054170311

1996اندیشه اسالمیخوش خوشيما401138054170311

997تئوری موسيقیخوش خوشيما401138054170311

995(ریتم خوانی)1سلفژخوش خوشيما401138054170311

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوخوش خوشيما401138054170311

190تربيت بدنیخوش خوشيما401138054170311

998تاریخ شنيداری موسيقیخوش خوشيما401138054170311

614کارگاه عکاسی مجالس و مراسمخوش روی نعمتی                           حانيه                         99238054190079

615کارگاه عکاسی مد و مدلينگخوش روی نعمتی                           حانيه                         99238054190079

2923کارورزیخوش روی نعمتی                           حانيه                         99238054190079

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیخوش روی نعمتی                           حانيه                         99238054190079

566تکنيک های ژستخوش روی نعمتی                           حانيه                         99238054190079

613کارگاه عکاسی لباس و پوشاکخوش روی نعمتی                           حانيه                         99238054190079

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیوخوش روی نعمتی                           حانيه                         99238054190079

102مبانی بازی برای کودکخوش سيرتعلی400138054170204

77بازیگری تک نفریخوش سيرتعلی400138054170204

898خالقيت در هنرخوش سيرتعلی400138054170204

43نمایش خيابانیخوش سيرتعلی400138054170204

88فن بيانخوش سيرتعلی400138054170204

90مبانی شخصيت شناسیخوش سيرتعلی400138054170204

199فارسیخوش سيرتعلی400138054170204



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیخوش سيرتعلی400138054170204

131بيان بدنیخوش سيرتعلی400138054170204

62دیدن و تحليل فيلمخوش عاقبتیگانه400238054190082

32تاریخ نمایش در غربخوش عاقبتیگانه400238054190082

823انقالب اسالمی ایرانخوش عاقبتیگانه400238054190082

818اصول و فنون مذاکرهخوش عاقبتیگانه400238054190082

28سبک ها وشيوه های اجراخوش عاقبتیگانه400238054190082

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریخوش عاقبتیگانه400238054190082

9دیدن و تحليل نمایشخوش عاقبتیگانه400238054190082

38 (نواحی ایران)حرکات موزونخوش عاقبتیگانه400238054190082

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیخوش عاقبتیگانه400238054190082

2730پيانو عمومیخوش گفتارآتوسا400238054170086

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییخوش گفتارآتوسا400238054170086

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانخوش گفتارآتوسا400238054170086

2729ساز کالسيکخوش گفتارآتوسا400238054170086

712اخالق اسالمیخوش گفتارآتوسا400238054170086

940هارمونی پایهخوش گفتارآتوسا400238054170086

727فارسیخوش گفتارآتوسا400238054170086

703اخالق حرفه ای خوش گفتارآتوسا400238054170086

2366تاریخ موسيقی ایرانخوشابی اصلمریم401138054190261

1481هارمونیخوشابی اصلمریم401138054190261

1119کاربينیخوشابی اصلمریم401138054190261

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانخوشابی اصلمریم401138054190261

1188ورزشخوشابی اصلمریم401138054190261

520تئوری موسيقی ایرانخوشابی اصلمریم401138054190261

5527سرایش و تربيت شنواییخوشابی اصلمریم401138054190261

5670ساز ایرانیخوشابی اصلمریم401138054190261

148کارگاه بداهه سازیخوشنام نيکسهيل400138054170196

126تاریخ هنر ایران و جهانخوشنام نيکسهيل400138054170196



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

77بازیگری تک نفریخوشنام نيکسهيل400138054170196

43نمایش خيابانیخوشنام نيکسهيل400138054170196

88فن بيانخوشنام نيکسهيل400138054170196

153شيوه اجرایی نمایش ایرانیخوشنام نيکسهيل400138054170196

724دانش خانواده و جمعيتخوشنودیایمان99138054170183

92کارگردانی در استودیوخوشنودیایمان99138054170183

2174کارورزیخوشنودیایمان99138054170183

140مبانی تدوینخوشنودیایمان99138054170183

93کارگردانی کليپخوشنودیایمان99138054170183

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتخوشنودیایمان99138054170183

1723اندیشه اسالمیخوشنودیایمان99138054170183

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیخيراللهیفرشته400138054190172

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییخيراللهیفرشته400138054190172

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگراخيراللهیفرشته400138054190172

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیخيراللهیفرشته400138054190172

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیخيراللهیفرشته400138054190172

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانخيراللهیفرشته400138054190172

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیخيراللهیفرشته400138054190172

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیخيراللهیفرشته400138054190172

322مراسم و تشریفاتخيرخواهحسين99238054170067

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیخيرخواهرامتين400138054190173

296اصول سخنوریخيرخواهحسين99238054170067

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریخيرخواهرامتين400138054190173

146سلفژخيرخواهرامتين400138054190173

305جمع آوری و پردازش اطالعاتخيرخواهحسين99238054170067

2532کارورزیخيرخواهحسين99238054170067

893انقالب اسالمی ایرانخيرخواهرامتين400138054190173

297اصول و فنون تبليغاتخيرخواهحسين99238054170067

827تاریخ تحليلی صدر اسالمخيرخواهرامتين400138054190173



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیخيرخواهرامتين400138054190173

23اصول آموزش بازیگریخيرخواهرامتين400138054190173

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیخيرخواهرامتين400138054190173

319کاربرد وسایل سمعی و بصریخيرخواهحسين99238054170067

261پتينه و کالژخيریفاطمه401138054190262

267زینت و زیبایی در اسالمخيریفاطمه401138054190262

1947کارورزیخيریوحيد400138054190174

6354سرایش و تربيت شنواییخيریوحيد400138054190174

2352کنترپوانخيریوحيد400138054190174

540کاربينیخيریفاطمه401138054190262

292نرم افزارهای کاربردیخيریفاطمه401138054190262

15کارگاه تدوینخيریفاطمه99138054190148

114کارگردانی برنامه تلویزیونیخيریفاطمه99138054190148

7685ساز ایرانیخيریوحيد400138054190174

1509آهنگ سازیخيریوحيد400138054190174

96انيميشنخيریفاطمه99138054190148

264جامعه شناسی هنرخيریفاطمه401138054190262

894تاریخ تحليلی صدر اسالمخيریفاطمه99138054190148

266زیبایی شناسیخيریفاطمه401138054190262

133شيوه های رهبری بازیگرخيریفاطمه99138054190148

2329فرم و آناليزخيریوحيد400138054190174

792تفسير موضوعی قرآنخيریوحيد400138054190174

81فيلم برداریخيریفاطمه99138054190148

7684پيانو عمومیخيریوحيد400138054190174

265روانشناسی شخصيت و گریمخيریفاطمه401138054190262

807مدیریت کسب و کار و بهره وریخيریوحيد400138054190174

2466ارکستراسيونخيریوحيد400138054190174

291مراقبت از پوست و موخيریفاطمه401138054190262

4492هماهنگی عمومیخيریوحيد400138054190174



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6362سرایش و تربيت شنواییخيری اتانیپریسا400238054190083

2493فرم موسيقی جهانخيری اتانیپریسا400238054190083

1188ورزشخيری اتانیپریسا400238054190083

430کنترپوانخيری اتانیپریسا400238054190083

382فلسفه هنرخيری اتانیپریسا400238054190083

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریخيری اتانیپریسا400238054190083

894تاریخ تحليلی صدر اسالمخيری اتانیپریسا400238054190083

415بداهه نوازیخيری اتانیپریسا400238054190083

452دشيفراژخيری اتانیپریسا400238054190083

2932ارکستر کالسيکخيری اتانیپریسا400238054190083

6916پيانو عمومیخيری اتانیپریسا400238054190083

6913ساز کالسيکخيری اتانیپریسا400238054190083

2379تاریخ موسيقی ایراندابشهاب401138054190263

528سرایش و ترتيب شنواییدابشهاب401138054190263

1119کاربينیدابشهاب401138054190263

477هماهنگی عمومیدابشهاب401138054190263

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایراندابشهاب401138054190263

11155ورزشدابشهاب401138054190263

5671ساز ایرانیدابشهاب401138054190263

473تئوری موسيقیدابشهاب401138054190263

5919پيانو عمومیداخرجينیحميدرضا401138054190264

1920ارکستر کالسيکداخرجينیحميدرضا401138054190264

3478هارمونیداخرجينیحميدرضا401138054190264

381تاریخ هنرداخرجينیحميدرضا401138054190264

1120کاربينیداخرجينیحميدرضا401138054190264

11155ورزشداخرجينیحميدرضا401138054190264

5485سرایش و تربيت شنواییداخرجينیحميدرضا401138054190264

2402آواز گروهیداخرجينیحميدرضا401138054190264

5918ساز کالسيکداخرجينیحميدرضا401138054190264



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانداداشینگار400238054170087

507کاربرد رایانه در موسيقیداداشینگار400238054170087

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییداداشینگار400238054170087

1733ساز کالسيکداداشینگار400238054170087

397فيزیک صوتداداشینگار400238054170087

165زبان خارجی عمومیداداشینگار400238054170087

404شناخت موسيقیداداشینگار400238054170087

1732پيانو عمومیداداشینگار400238054170087

220بيان شفاهیدادرس پاکدهینگين401138054190265

237کاربينیدادرس پاکدهینگين401138054190265

11149ورزشدادرس پاکدهینگين401138054190265

257انقالب اسالمی ایراندادرس پاکدهینگين401138054190265

205متون ادبیدادرس پاکدهینگين401138054190265

216اصول و مبانی ترجمهدادرس پاکدهینگين401138054190265

249زبان شناسیدادرس پاکدهینگين401138054190265

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهدادرس پاکدهینگين401138054190265

2488کارورزیدادفراميرمحمد99138054170186

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییدادفراميرمحمد99138054170186

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییدادفراميرمحمد99138054170186

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیدادوندنگار401138054170313

1008بهداشت و سالمت نوازندگیدادوندنگار401138054170313

1051کاربينیدادوندنگار401138054170313

1030(اکول)1پيانو عمومی دادوندنگار401138054170313

11007اندیشه اسالمیدادوندنگار401138054170313

1009تئوری موسيقیدادوندنگار401138054170313

1005فارسیدادوندنگار401138054170313

1006(ریتم خوانی)1سلفژدادوندنگار401138054170313

1167تربيت بدنیدادوندنگار401138054170313

583صفحه آرایی کتاب، مجله و بروشوردارابنيلوفر400138054190175



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

588طراحی نشانه تصویری دارابنيلوفر400138054190175

791انقالب اسالمی ایراندارابنيلوفر400138054190175

586طراحی پوستر و جلد کتاب دارابنيلوفر400138054190175

603فنون بازاریابی و تبليغاتدارابنيلوفر400138054190175

580ساخت ماکت بسته بندیدارابنيلوفر400138054190175

807مدیریت کسب و کار و بهره وریدارابنيلوفر400138054190175

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکدارابنيلوفر400138054190175

126تاریخ هنر ایران و جهاندارابیمحمدرضا401138054170314

57روانشناسی شخصيتدارابیمحمدرضا401138054170314

1721اندیشه اسالمیدارابیمحمدرضا401138054170314

42مبانی بازیگریدارابیمحمدرضا401138054170314

183تربيت بدنیدارابیمحمدرضا401138054170314

20بدن و حرکتدارابیمحمدرضا401138054170314

155خاستگاه آیين و درامدارابیمحمدرضا401138054170314

191کاربينیدارابیمحمدرضا401138054170314

6354سرایش و تربيت شنواییدارابی فردکيامهر400138054190176

1328فرم و آناليزدارابی فردکيامهر400138054190176

1350کنترپواندارابی فردکيامهر400138054190176

5696پيانو عمومیدارابی فردکيامهر400138054190176

4492هماهنگی عمومیدارابی فردکيامهر400138054190176

6691ساز ایرانیدارابی فردکيامهر400138054190176

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیداراپورشبنم401138054190268

523کاربينیداراپورشبنم401138054190268

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیداراپورشبنم401138054190268

327مبانی موسيقی ایرانیداراپورشبنم401138054190268

469تنبک نوازیداراپورشبنم401138054190268

787تاریخ تحليلی صدر اسالمداراپورشبنم401138054190268

409شعر و موسيقیداراپورشبنم401138054190268

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی داراپورشبنم401138054190268



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

380حکمت موسيقی اسالمی داراپورشبنم401138054190268

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصردارائیمنصور400138054190177

7433سرایش و تربيت شنواییدارائیمنصور400138054190177

1328فرم و آناليزدارائیمنصور400138054190177

7685ساز ایرانیدارائیمنصور400138054190177

1350کنترپواندارائیمنصور400138054190177

790تاریخ تحليلی صدر اسالمدارائیمنصور400138054190177

521فرم موسيقی ایرانیدارائیمنصور400138054190177

801مدیریت کسب و کار و بهره وریدارائیمنصور400138054190177

7684پيانو عمومیدارائیمنصور400138054190177

2466ارکستراسيوندارائیمنصور400138054190177

31تکنيک بازیگری متداکتينگدالوند                                  علی                           99238054190080

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریدالوند                                  علی                           99238054190080

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهاندالوند                                  علی                           99238054190080

142تحليل نمایشنامه های واقعگرادالوند                                  علی                           99238054190080

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگرادالوند                                  علی                           99238054190080

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیدالوند                                  علی                           99238054190080

797دانش خانواده و جمعيتدامغانیسارا400138054170205

103مبانی بازی برای کودکدامغانیسارا400138054170205

78بازیگری تک نفریدامغانیسارا400138054170205

203نمایش عروسکیدامغانیسارا400138054170205

44نمایش خيابانیدامغانیسارا400138054170205

129فن بياندامغانیسارا400138054170205

105تاریخ سينمادامغانیسارا400138054170205

108تاریخ نمایش در ایراندامغانیسارا400138054170205

432ارکستراسيوندانش فرفرزانه400238054190084

6362سرایش و تربيت شنواییدانش فرفرزانه400238054190084

2493فرم موسيقی جهاندانش فرفرزانه400238054190084

1188ورزشدانش فرفرزانه400238054190084



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

822انقالب اسالمی ایراندانش فرفرزانه400238054190084

430کنترپواندانش فرفرزانه400238054190084

382فلسفه هنردانش فرفرزانه400238054190084

2915ارکستر کالسيکدانش فرفرزانه400238054190084

6916پيانو عمومیدانش فرفرزانه400238054190084

6914ساز کالسيکدانش فرفرزانه400238054190084

147سلفژدانشجواميرحسين400238054190085

167کاربينیدانشجواميرحسين400238054190085

110شناخت سينمادانشجواميرحسين400238054190085

68جامعه شناسیدانشجواميرحسين400238054190085

792تفسير موضوعی قرآندانشجواميرحسين400238054190085

11فرهنگ عامهدانشجواميرحسين400238054190085

25تاریخ نمایش در شرقدانشجواميرحسين400238054190085

36 (فرم های جهانی)حرکات موزوندانشجواميرحسين400238054190085

2701کارورزیدانشخواهیعلی99138054170187

384فرم در موسيقی جهانیدانشخواهیعلی99138054170187

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییدانشخواهیعلی99138054170187

2390هارمونیدانشخواهیعلی99138054170187

1500آواز گروهیدانشخواهیعلی99138054170187

1723اندیشه اسالمیدانشخواهیعلی99138054170187

183تربيت بدنیدانشخواهیعلی99138054170187

326هنر و رسانهداودبيگیمسعود401138054190269

295ارتباطات سياسیداودبيگیمسعود401138054190269

539کاربينیداودبيگیمسعود401138054190269

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرداودبيگیمسعود401138054190269

11152ورزشداودبيگیمسعود401138054190269

324نظریه های ارتباط جمعیداودبيگیمسعود401138054190269

317فناوری نوین ارتباطیداودبيگیمسعود401138054190269

312سواد هنریداودبيگیمسعود401138054190269



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهداودخانیزهرا401138054170317

258اصول آراستگی در اسالمداودخانیزهرا401138054170317

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمداودخانیزهرا401138054170317

1288مبانی گریمداودخانیزهرا401138054170317

1723اندیشه اسالمیداودخانیزهرا401138054170317

272عوامل موثر بر گریمداودخانیزهرا401138054170317

1134کاربينیداودخانیزهرا401138054170317

1172مبانی روانشناسیداودخانیزهرا401138054170317

62دیدن و تحليل فيلمداودزادهحورا99138054190150

2198کارورزیداودزادهحورا99138054190150

146سلفژداودزادهحورا99138054190150

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانداودزادهحورا99138054190150

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریداودزادهحورا99138054190150

9دیدن و تحليل نمایشداودزادهحورا99138054190150

38 (نواحی ایران)حرکات موزونداودزادهحورا99138054190150

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیداودزادهحورا99138054190150

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای داودیمریم401138054170318

10081بهداشت و سالمت نوازندگیداودیمریم401138054170318

1017کاربينیداودیمریم401138054170318

1034(اکول)1پيانو عمومی داودیمریم401138054170318

1003شناخت ریتمداودیمریم401138054170318

1002تئوری موسيقیداودیمریم401138054170318

1000(ریتم خوانی)1سلفژداودیمریم401138054170318

1166تربيت بدنیداودیمریم401138054170318

2مدیریت توليدداودی منشامير400138054190179

84اصول کارگردانیداودی منشامير400138054190179

118آشنایی با موسيقیداودی منشامير400138054190179

15کارگاه تدوینداودی منشامير400138054190179

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیداودی منشامير400138054190179



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

34کارگاه عکاسیداودی منشامير400138054190179

66جامعه شناسیداودی منشامير400138054190179

1331شيوه های رهبری بازیگرداودی منشامير400138054190179

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژداودی منشامير400138054190179

293ارتباطات انسانیداوطلب جانبازیاميرحسين401138054170319

308روانشناسی اجتماعیداوطلب جانبازیاميرحسين401138054170319

325هنر و ارتباطاتداوطلب جانبازیاميرحسين401138054170319

304جامعه شناسی فرهنگیداوطلب جانبازیاميرحسين401138054170319

307رسانه شناسیداوطلب جانبازیاميرحسين401138054170319

1165تربيت بدنیداوطلب جانبازیاميرحسين401138054170319

306حقوق فرهنگی و رسانه ایداوطلب جانبازیاميرحسين401138054170319

533کاربينیداوطلب جانبازیاميرحسين401138054170319

401مبانی رهبری کر و ارکستردراب چیمسعود98238054190081

5918ساز کالسيکدراب چیمسعود98238054190081

7910ساز کالسيکدراب چیمسعود98238054190081

6913ساز کالسيکدراب چیمسعود98238054190081

8908ساز کالسيکدراب چیمسعود98238054190081

112جلوه های ویژهدربندی فراهانیمحمدمهدی400138054170206

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیدربندی فراهانیمحمدمهدی400138054170206

121کارگردانی فيلم مستنددربندی فراهانیمحمدمهدی400138054170206

1171اندیشه اسالمیدربندی فراهانیمحمدمهدی400138054170206

829زبان خارجی عمومیدربندی فراهانیمحمدمهدی400138054170206

124آشنایی با دوربين های تصویربرداریدربندی فراهانیمحمدمهدی400138054170206

33عکاسیدربندی فراهانیمحمدمهدی400138054170206

104نورپردازیدربندی فراهانیمحمدمهدی400138054170206

146سلفژدرخشانمهتاب401138054190274

146سلفژدرخشانسيدعلی اکبر401138054190275

169کاربينیدرخشانسيدعلی اکبر401138054190275

166کاربينیدرخشانمهتاب401138054190274



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11154ورزشدرخشانسيدعلی اکبر401138054190275

11148ورزشدرخشانمهتاب401138054190274

110شناخت سينمادرخشانمهتاب401138054190274

110شناخت سينمادرخشانسيدعلی اکبر401138054190275

68جامعه شناسیدرخشانمهتاب401138054190274

68جامعه شناسیدرخشانسيدعلی اکبر401138054190275

12فرهنگ عامهدرخشانسيدعلی اکبر401138054190275

12فرهنگ عامهدرخشانمهتاب401138054190274

27تاریخ نمایش در شرقدرخشانمهتاب401138054190274

27تاریخ نمایش در شرقدرخشانسيدعلی اکبر401138054190275

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوندرخشانمهتاب401138054190274

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوندرخشانسيدعلی اکبر401138054190275

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیدرستکارمهدی401138054190276

546کاربينیدرستکارمهدی401138054190276

141مبانی تدویندرستکارسيداحمد401138054170320

123مبانی تصویربرداریدرستکارسيداحمد401138054170320

469تنبک نوازیدرستکارمهدی401138054190276

54مبانی فيلم نامه نویسیدرستکارسيداحمد401138054170320

547(4)آواز ایرانی درستکارمهدی401138054190276

1201مبانی موسيقیدرستکارمهدی401138054190276

106تاریخ سينمای ایران و جهاندرستکارسيداحمد401138054170320

409شعر و موسيقیدرستکارمهدی401138054190276

5شناخت عوامل توليددرستکارسيداحمد401138054170320

4مبانی برنامه ریزی و توليددرستکارسيداحمد401138054170320

177کاربينیدرستکارسيداحمد401138054170320

443(ملودی، گام خوانی)تربيت شنوایی درستکارمهدی401138054190276

380حکمت موسيقی اسالمی درستکارمهدی401138054190276

1667کارورزیدرگاهیوحيد400138054190181

2495فرم موسيقی ایراندرگاهیوحيد400138054190181



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1423ارکستر ایرانیدرگاهیوحيد400138054190181

2457هارمونیدرگاهیوحيد400138054190181

520تئوری موسيقی ایراندرگاهیوحيد400138054190181

5484سرایش و تربيت شنواییدرگاهیوحيد400138054190181

7662ساز ایرانیدرگاهیوحيد400138054190181

801مدیریت کسب و کار و بهره وریدرگاهیوحيد400138054190181

2343دشيفراژدرگاهیوحيد400138054190181

465آشنایی با تصانيف قدیم ایراندرگاهیوحيد400138054190181

146سلفژدرویش اوجوراميرحسين401138054190277

1117کاربينیدرویش اوجوراميرحسين401138054190277

11154ورزشدرویش اوجوراميرحسين401138054190277

110شناخت سينمادرویش اوجوراميرحسين401138054190277

68جامعه شناسیدرویش اوجوراميرحسين401138054190277

12فرهنگ عامهدرویش اوجوراميرحسين401138054190277

27تاریخ نمایش در شرقدرویش اوجوراميرحسين401138054190277

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوندرویش اوجوراميرحسين401138054190277

975روانشناسی اجتماعیدرویشان فردمينا401138054190278

974روانشناسی عمومیدرویشان فردمينا401138054190278

1101کاربينیدرویشان فردمينا401138054190278

11151ورزشدرویشان فردمينا401138054190278

973رفتار سازمانیدرویشان فردمينا401138054190278

978روانشناسی تربيتیدرویشان فردمينا401138054190278

977های کوچينگنظریهدرویشان فردمينا401138054190278

970نظریه های نوین یادگيریدرویشان فردمينا401138054190278

976اخالق حرفه ای در کوچينگدرویشان فردمينا401138054190278

972روش تحقيقدرویشان فردمينا401138054190278

971روانشناسی مثبت گرادرویشان فردمينا401138054190278

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصردرویشی دوانیمجيد400138054190182

1328فرم و آناليزدرویشی دوانیمجيد400138054190182



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5367سرایش و تربيت شنواییدرویشی دوانیمجيد400138054190182

437فلسفه هنردرویشی دوانیمجيد400138054190182

1428کنترپواندرویشی دوانیمجيد400138054190182

1459ارکستراسيوندرویشی دوانیمجيد400138054190182

5698ساز ایرانیدرویشی دوانیمجيد400138054190182

62دیدن و تحليل فيلمدرویشی لردیمحمدمهدی400238054190086

32تاریخ نمایش در غربدرویشی لردیمحمدمهدی400238054190086

823انقالب اسالمی ایراندرویشی لردیمحمدمهدی400238054190086

818اصول و فنون مذاکرهدرویشی لردیمحمدمهدی400238054190086

28سبک ها وشيوه های اجرادرویشی لردیمحمدمهدی400238054190086

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریدرویشی لردیمحمدمهدی400238054190086

9دیدن و تحليل نمایشدرویشی لردیمحمدمهدی400238054190086

38 (نواحی ایران)حرکات موزوندرویشی لردیمحمدمهدی400238054190086

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیدرویشی لردیمحمدمهدی400238054190086

681کاربينیدرویشيانمنيره401138054170321

680مشتری مداریدرویشيانمنيره401138054170321

677اصول حسابداریدرویشيانمنيره401138054170321

678اصول علم اقتصاددرویشيانمنيره401138054170321

679کسب و کار از دیدگاه اسالمدرویشيانمنيره401138054170321

676آماردرویشيانمنيره401138054170321

675مبانی سازمان و مدیریتدرویشيانمنيره401138054170321

141مبانی تدویندریصبا401138054170322

123مبانی تصویربرداریدریصبا401138054170322

54مبانی فيلم نامه نویسیدریصبا401138054170322

106تاریخ سينمای ایران و جهاندریصبا401138054170322

5شناخت عوامل توليددریصبا401138054170322

4مبانی برنامه ریزی و توليددریصبا401138054170322

187تربيت بدنیدریصبا401138054170322

1132کاربينیدریصبا401138054170322



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

480ارکستراسيوندریائیسروش400138054190183

468شناخت و تحليل موسيقی معاصردریائیسروش400138054190183

330هارمونی پراکتيک دریائیسروش400138054190183

146سلفژدریائیمجيد401138054190279

1117کاربينیدریائیمجيد401138054190279

11154ورزشدریائیمجيد401138054190279

5484سرایش و تربيت شنواییدریائیسروش400138054190183

110شناخت سينمادریائیمجيد401138054190279

2446آواز گروهیدریائیسروش400138054190183

790تاریخ تحليلی صدر اسالمدریائیسروش400138054190183

68جامعه شناسیدریائیمجيد401138054190279

7910ساز کالسيکدریائیسروش400138054190183

12فرهنگ عامهدریائیمجيد401138054190279

27تاریخ نمایش در شرقدریائیمجيد401138054190279

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوندریائیمجيد401138054190279

5919پيانو عمومیدزائی پوررضا401138054190280

1920ارکستر کالسيکدزائی پوررضا401138054190280

3478هارمونیدزائی پوررضا401138054190280

381تاریخ هنردزائی پوررضا401138054190280

1120کاربينیدزائی پوررضا401138054190280

11155ورزشدزائی پوررضا401138054190280

5485سرایش و تربيت شنواییدزائی پوررضا401138054190280

2402آواز گروهیدزائی پوررضا401138054190280

5918ساز کالسيکدزائی پوررضا401138054190280

709دانش خانواده و جمعيتدژانکارعرشيا400138054170208

3716پيانوی عمومیدژانکارعرشيا400138054170208

384فرم در موسيقی جهانیدژانکارعرشيا400138054170208

3726ساز کالسيکدژانکارعرشيا400138054170208

359ساز شناسی موسيقی جهانیدژانکارعرشيا400138054170208



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

896خالقيت در هنردژانکارعرشيا400138054170208

809زبان خارجی عمومیدژانکارعرشيا400138054170208

1340هارمونیدژانکارعرشيا400138054170208

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییدژانکارعرشيا400138054170208

599عکاسی معماریدژم خویمونا400238054190087

611کارگاه عکاسی با فالشدژم خویمونا400238054190087

640نقد عکسدژم خویمونا400238054190087

822انقالب اسالمی ایراندژم خویمونا400238054190087

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسدژم خویمونا400238054190087

567جامعه شناسی هنردژم خویمونا400238054190087

635مجموعه سازی در عکاسیدژم خویمونا400238054190087

321مدیریت راهبردی سازماندست شستههانيه400138054190184

318قوانين و مقررات در روابط عمومیدست شستههانيه400138054190184

302پوشش خبریدست شستههانيه400138054190184

309روزنامه نگاری نویندست شستههانيه400138054190184

294ارتباطات بين المللدست شستههانيه400138054190184

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیدست شستههانيه400138054190184

299اقتصاد رسانهدست شستههانيه400138054190184

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیدشتینگين401138054170323

1008بهداشت و سالمت نوازندگیدشتینگين401138054170323

1051کاربينیدشتینگين401138054170323

1030(اکول)1پيانو عمومی دشتینگين401138054170323

11007اندیشه اسالمیدشتینگين401138054170323

1009تئوری موسيقیدشتینگين401138054170323

1005فارسیدشتینگين401138054170323

1006(ریتم خوانی)1سلفژدشتینگين401138054170323

1167تربيت بدنیدشتینگين401138054170323

82کارگردانی تيزردشتی ابربکوهامير99238054170068

79تصویربرداری تلویزیونیدشتی ابربکوهامير99238054170068



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

75منشی گری صحنهدشتی ابربکوهامير99238054170068

83کارگردانی فيلم داستانیدشتی ابربکوهامير99238054170068

92کارگردانی در استودیودشتی ابربکوهامير99238054170068

728اخالق اسالمیدشتی ابربکوهامير99238054170068

18صدا گذاری فيلم مستنددشتی ابربکوهامير99238054170068

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستنددشتی ابربکوهامير99238054170068

138تدوین فيلم مستند بلنددشتی زادهزهرا98138054190214

14کارگاه تدوین موسيقی و صدادشتی زادهزهرا98138054190214

111کارگاه جلوه های ویژهدشتی زادهزهرا98138054190214

85تحليل تدوینی فيلم داستانیدشتی زادهزهرا98138054190214

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریدشتی زادهزهرا98138054190214

16تدوین مستند آموزشیدشتی زادهزهرا98138054190214

818اصول و فنون مذاکرهدشتی زادهزهرا98138054190214

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیدشتی زادهزهرا98138054190214

2379تاریخ موسيقی ایراندفاعی پشته ءاميرحسين401138054190281

528سرایش و ترتيب شنواییدفاعی پشته ءاميرحسين401138054190281

1119کاربينیدفاعی پشته ءاميرحسين401138054190281

477هماهنگی عمومیدفاعی پشته ءاميرحسين401138054190281

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایراندفاعی پشته ءاميرحسين401138054190281

11155ورزشدفاعی پشته ءاميرحسين401138054190281

5671ساز ایرانیدفاعی پشته ءاميرحسين401138054190281

473تئوری موسيقیدفاعی پشته ءاميرحسين401138054190281

62دیدن و تحليل فيلمدالوریمهشيد400238054190272

32تاریخ نمایش در غربدالوریمهشيد400238054190272

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریدالوریمهشيد400238054190272

823انقالب اسالمی ایراندالوریمهشيد400238054190272

110شناخت سينمادالوریمهشيد400238054190272

28سبک ها وشيوه های اجرادالوریمهشيد400238054190272

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریدالوریمهشيد400238054190272



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

9دیدن و تحليل نمایشدالوریمهشيد400238054190272

38 (نواحی ایران)حرکات موزوندالوریمهشيد400238054190272

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیدالوریمهشيد400238054190272

725دانش خانواده و جمعيتدلسوزبحریعلی400238054170090

45تربيت حسدلسوزبحریعلی400238054170090

10شناخت عوامل نمایشدلسوزبحریعلی400238054170090

90مبانی شخصيت شناسیدلسوزبحریعلی400238054170090

108تاریخ نمایش در ایراندلسوزبحریعلی400238054170090

131بيان بدنیدلسوزبحریعلی400238054170090

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی دلشاداقدمفاطمه401138054190283

632مبانی فرم و طرح           دلشاداقدمفاطمه401138054190283

950کاربينیدلشاداقدمفاطمه401138054190283

639نرم افزار فتوشاپ  دلشاداقدمفاطمه401138054190283

11089ورزشدلشاداقدمفاطمه401138054190283

628مبانی رنگ دیجيتال         دلشاداقدمفاطمه401138054190283

555تاریخ تحوالت چاپ       دلشاداقدمفاطمه401138054190283

603فنون بازاریابی و تبليغاتدلشاداقدمفاطمه401138054190283

138تدوین فيلم مستند بلنددلفیحامد400238054190088

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریدلفیحامد400238054190088

1160ورزشدلفیحامد400238054190088

823انقالب اسالمی ایراندلفیحامد400238054190088

85تحليل تدوینی فيلم داستانیدلفیحامد400238054190088

16تدوین مستند آموزشیدلفیحامد400238054190088

818اصول و فنون مذاکرهدلفیحامد400238054190088

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیدلفیحامد400238054190088

147سلفژدليرمحمدحسين401138054190285

167کاربينیدليرمحمدحسين401138054190285

11154ورزشدليرمحمدحسين401138054190285

63شناخت سينمادليرمحمدحسين401138054190285



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

67جامعه شناسیدليرمحمدحسين401138054190285

11فرهنگ عامهدليرمحمدحسين401138054190285

25تاریخ نمایش در شرقدليرمحمدحسين401138054190285

36 (فرم های جهانی)حرکات موزوندليرمحمدحسين401138054190285

62دیدن و تحليل فيلمدليری خليل سرائیاميررضا98238054190083

32تاریخ نمایش در غربدليری خليل سرائیاميررضا98238054190083

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییدليری خليل سرائیاميررضا98238054190083

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریدليری خليل سرائیاميررضا98238054190083

28سبک ها وشيوه های اجرادليری خليل سرائیاميررضا98238054190083

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیدليری خليل سرائیاميررضا98238054190083

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیدليری خليل سرائیاميررضا98238054190083

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهدمرچلینازنين401138054170325

258اصول آراستگی در اسالمدمرچلینازنين401138054170325

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمدمرچلینازنين401138054170325

1288مبانی گریمدمرچلینازنين401138054170325

1723اندیشه اسالمیدمرچلینازنين401138054170325

272عوامل موثر بر گریمدمرچلینازنين401138054170325

275کاربينیدمرچلینازنين401138054170325

1172مبانی روانشناسیدمرچلینازنين401138054170325

2495فرم موسيقی ایراندنيویمبينا400138054190185

6448سرایش و تربيت شنواییدنيویمبينا400138054190185

2457هارمونیدنيویمبينا400138054190185

6673ساز ایرانیدنيویمبينا400138054190185

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایراندنيویمبينا400138054190185

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریدنيویمبينا400138054190185

2420دشيفراژدنيویمبينا400138054190185

2438ارکستر ایرانیدنيویمبينا400138054190185

346آشنایی با تصانيف قدیم ایراندنيویمبينا400138054190185

146سلفژدهدارزادهفاطمه401138054190286



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1117کاربينیدهدارزادهفاطمه401138054190286

1989ورزشدهدارزادهفاطمه401138054190286

110شناخت سينمادهدارزادهفاطمه401138054190286

68جامعه شناسیدهدارزادهفاطمه401138054190286

12فرهنگ عامهدهدارزادهفاطمه401138054190286

27تاریخ نمایش در شرقدهدارزادهفاطمه401138054190286

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوندهدارزادهفاطمه401138054190286

147سلفژدهریداریوش401138054190287

167کاربينیدهریداریوش401138054190287

11154ورزشدهریداریوش401138054190287

63شناخت سينمادهریداریوش401138054190287

67جامعه شناسیدهریداریوش401138054190287

11فرهنگ عامهدهریداریوش401138054190287

25تاریخ نمایش در شرقدهریداریوش401138054190287

36 (فرم های جهانی)حرکات موزوندهریداریوش401138054190287

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریدهقانانعليرضا400138054190188

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیدهقانانعليرضا400138054190188

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیدهقانانعليرضا400138054190188

215کارگاه و سمينار پيشرفتهدهقانانعليرضا400138054190188

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیدهقانانعليرضا400138054190188

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیدهقانانعليرضا400138054190188

255مکاتباتدهقانانعليرضا400138054190188

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریدهقانانعليرضا400138054190188

745واژگان کليدی  زبان چينیدهقانیمجيد401138054170329

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهادهقانیمجيد401138054170329

747خواندن و درک مفاهيم رایجدهقانیمجيد401138054170329

498آواز گروهیدهقانیامير99138054170196

744کاربينیدهقانیمجيد401138054170329

748آشنایی با فرهنگ سنتی چيندهقانیمجيد401138054170329



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

746گفت و شنود رایجدهقانیمجيد401138054170329

645پيانو عمومیدهقانیامير99138054170196

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهادهقانیمجيد401138054170329

808زبان خارجی عمومیدهقانیامير99138054170196

199فارسیدهقانیامير99138054170196

1667کارورزیدواچی عمومیرومينا400138054190186

2495فرم موسيقی ایراندواچی عمومیرومينا400138054190186

6431سرایش و تربيت شنواییدواچی عمومیرومينا400138054190186

2489هارمونیدواچی عمومیرومينا400138054190186

7662ساز ایرانیدواچی عمومیرومينا400138054190186

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیدواچی عمومیرومينا400138054190186

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریدواچی عمومیرومينا400138054190186

801مدیریت کسب و کار و بهره وریدواچی عمومیرومينا400138054190186

2420دشيفراژدواچی عمومیرومينا400138054190186

2440ارکستر ایرانیدواچی عمومیرومينا400138054190186

5664پيانو عمومیدواچی عمومیرومينا400138054190186

346آشنایی با تصانيف قدیم ایراندواچی عمومیرومينا400138054190186

2198کارورزیدوزعنبریسيدسروش98238054190084

410جواب آوازدولت آبادیمعين                          99238054190082

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیدولت آبادیمعين                          99238054190082

6673ساز ایرانیدولت آبادیمعين                          99238054190082

486کنتراپوندولت آبادیمعين                          99238054190082

801مدیریت کسب و کار و بهره وریدولت آبادیمعين                          99238054190082

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیدولت خواه                               نصيبه                         99238015190025

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیدولت خواه                               نصيبه                         99238015190025

2217کارورزیدولت خواه                               نصيبه                         99238015190025

215کارگاه و سمينار پيشرفتهدولت خواه                               نصيبه                         99238015190025

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیدولت خواه                               نصيبه                         99238015190025

255مکاتباتدولت خواه                               نصيبه                         99238015190025



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریدولت خواه                               نصيبه                         99238015190025

839دانش خانواده و جمعيتدولتخواه بچه جکآروین400238054170091

899خالقيت در هنردولتخواه بچه جکآروین400238054170091

892اخالق اسالمیدولتخواه بچه جکآروین400238054170091

1733ساز کالسيکدولتخواه بچه جکآروین400238054170091

940هارمونی پایهدولتخواه بچه جکآروین400238054170091

165زبان خارجی عمومیدولتخواه بچه جکآروین400238054170091

727فارسیدولتخواه بچه جکآروین400238054170091

55تحليل فيلمدولتياری دولت دوست                      عسل                           99238054190083

2157کارورزیدولتياری دولت دوست                      عسل                           99238054190083

111کارگاه جلوه های ویژهدولتياری دولت دوست                      عسل                           99238054190083

114کارگردانی برنامه تلویزیونیدولتياری دولت دوست                      عسل                           99238054190083

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیدولتياری دولت دوست                      عسل                           99238054190083

96انيميشندولتياری دولت دوست                      عسل                           99238054190083

74کارگردانی فيلم داستانیدولتياری دولت دوست                      عسل                           99238054190083

117موسيقی فيلمدولتياری دولت دوست                      عسل                           99238054190083

241ترجمه مفاهيم واصطالحات امور اقتصادی و بازرگانیدیانیفاطمه98238054170096

1252کارورزیدیانیفاطمه98238054170096

206ترجمه مفاهيم واصطالحات امور فرهنگ و هنردیانیفاطمه98238054170096

261پتينه و کالژدیبامهرزهرا401138054190288

267زینت و زیبایی در اسالمدیبامهرزهرا401138054190288

1125کاربينیدیبامهرزهرا401138054190288

292نرم افزارهای کاربردیدیبامهرزهرا401138054190288

264جامعه شناسی هنردیبامهرزهرا401138054190288

266زیبایی شناسیدیبامهرزهرا401138054190288

265روانشناسی شخصيت و گریمدیبامهرزهرا401138054190288

291مراقبت از پوست و مودیبامهرزهرا401138054190288

3478هارمونیذاکریفرید400238054190091

1947کارورزیذاکریآرش400138054190189



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6362سرایش و تربيت شنواییذاکریفرید400238054190091

6690پيانو عمومیذاکریآرش400138054190189

2427کنترپوانذاکریآرش400138054190189

2493فرم موسيقی جهانذاکریفرید400238054190091

1160ورزشذاکریفرید400238054190091

430کنترپوانذاکریفرید400238054190091

1509آهنگ سازیذاکریآرش400138054190189

382فلسفه هنرذاکریفرید400238054190091

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریذاکریفرید400238054190091

825تاریخ تحليلی صدر اسالمذاکریفرید400238054190091

894تاریخ تحليلی صدر اسالمذاکریآرش400138054190189

494فرم موسيقی ایرانیذاکریآرش400138054190189

5918ساز کالسيکذاکریفرید400238054190091

2341فرم و آناليزذاکریآرش400138054190189

1459ارکستراسيونذاکریآرش400138054190189

5696پيانو عمومیذاکریآرش400138054190189

6916پيانو عمومیذاکریفرید400238054190091

6689ساز ایرانیذاکریآرش400138054190189

796دانش خانواده و جمعيتذبيحیالهام400238054190397

632مبانی فرم و طرح           ذبيحیالهام400238054190397

950کاربينیذبيحیالهام400238054190397

639نرم افزار فتوشاپ  ذبيحیالهام400238054190397

792تفسير موضوعی قرآنذبيحیالهام400238054190397

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکذبيحیالهام400238054190397

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریذکائیوحيد99138054190158

6353سرایش و تربيت شنواییذکائیوحيد99138054190158

2682کارورزیذکائیوحيد99138054190158

2427کنترپوانذکائیوحيد99138054190158

7433سرایش و تربيت شنواییذکائیوحيد99138054190158



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5484سرایش و تربيت شنواییذکائیوحيد99138054190158

1509آهنگ سازیذکائیوحيد99138054190158

347آهنگ سازی ایرانیذکائیوحيد99138054190158

2510آهنگ سازیذکائیوحيد99138054190158

4492هماهنگی عمومیذکائیوحيد99138054190158

994بهداشت و سالمت نوازندگیذوالفقاریمتين401138054170333

147سلفژذوالفقاریعاطفه401138054190290

169کاربينیذوالفقاریعاطفه401138054190290

1144کاربينیذوالفقاریمتين401138054170333

63شناخت سينماذوالفقاریعاطفه401138054190290

1996اندیشه اسالمیذوالفقاریمتين401138054170333

67جامعه شناسیذوالفقاریعاطفه401138054190290

997تئوری موسيقیذوالفقاریمتين401138054170333

11فرهنگ عامهذوالفقاریعاطفه401138054190290

995(ریتم خوانی)1سلفژذوالفقاریمتين401138054170333

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوذوالفقاریمتين401138054170333

1190تربيت بدنیذوالفقاریمتين401138054170333

25تاریخ نمایش در شرقذوالفقاریعاطفه401138054190290

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونذوالفقاریعاطفه401138054190290

998تاریخ شنيداری موسيقیذوالفقاریمتين401138054170333

62دیدن و تحليل فيلمذوالقدرنرگس400138054190190

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییذوالقدرنرگس400138054190190

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگراذوالقدرنرگس400138054190190

903جواب آوازذوالقدرفربد400238054170097

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایذوالقدرنرگس400138054190190

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیذوالقدرنرگس400138054190190

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانذوالقدرنرگس400138054190190

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیذوالقدرنرگس400138054190190

808زبان خارجی عمومیذوالقدرفربد400238054170097



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

828تفسير موضوعی قرآنذوالقدرنرگس400138054190190

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیذوالقدرنرگس400138054190190

470تمبک نوازیذوالقدرفربد400238054170097

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیذوالقدرفربد400238054170097

704اخالق حرفه ای ذوالقدرفربد400238054170097

3716پيانوی عمومیذوالقدرینازنين400138054170218

3717ساز کالسيکذوالقدرینازنين400138054170218

359ساز شناسی موسيقی جهانیذوالقدرینازنين400138054170218

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتذوالقدرینازنين400138054170218

719اخالق اسالمیذوالقدرینازنين400138054170218

357هارمونی پایهذوالقدرینازنين400138054170218

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییذوالقدرینازنين400138054170218

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریذویاورآرمان97138054190431

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصرذویاورآرمان97138054190431

1160ورزشذویاورآرمان97138054190431

790تاریخ تحليلی صدر اسالمذویاورآرمان97138054190431

347آهنگ سازی ایرانیذویاورآرمان97138054190431

2510آهنگ سازیذویاورآرمان97138054190431

786تفسير موضوعی قرآنذویاورآرمان97138054190431

6354سرایش و تربيت شنواییرادفرپریا400238054190092

1423ارکستر ایرانیرادفرپریا400238054190092

2457هارمونیرادفرپریا400238054190092

6673ساز ایرانیرادفرپریا400238054190092

803تاریخ تحليلی صدر اسالمرادفرپریا400238054190092

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیرادفرپریا400238054190092

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانرادفرپریا400238054190092

801مدیریت کسب و کار و بهره وریرادفرپریا400238054190092

1342دشيفراژرادفرپریا400238054190092

5672پيانو عمومیرادفرپریا400238054190092



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریرادمنشسجاد98138054190221

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمرادمنشسجاد98138054190221

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسرادمنشسيدعلی اصغر400138054170219

594عکاسی پرترهرادمنشسيدعلی اصغر400138054170219

598عکاسی مستندرادمنشسيدعلی اصغر400138054170219

892اخالق اسالمیرادمنشسيدعلی اصغر400138054170219

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرادمنشسجاد98138054190221

16تدوین مستند آموزشیرادمنشسجاد98138054190221

224فرهنگ عمومیرادمنشسيدعلی اصغر400138054170219

558تاریخ عکاسی جهانرادمنشسيدعلی اصغر400138054170219

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهرادمنشسيدعلی اصغر400138054170219

381تاریخ هنررادمهرپارسا400138054190191

480ارکستراسيونرادمهرپارسا400138054190191

467شناخت و تحليل موسيقی معاصررادمهرپارسا400138054190191

333هارمونی پراکتيک رادمهرپارسا400138054190191

3363فرم موسيقی جهانرادمهرپارسا400138054190191

5485سرایش و تربيت شنواییرادمهرپارسا400138054190191

2446آواز گروهیرادمهرپارسا400138054190191

6916پيانو عمومیرادمهرپارسا400138054190191

6914ساز کالسيکرادمهرپارسا400138054190191

6کارگاه صدابرداری در سينماراستگوسينا400138054190192

838دانش خانواده و جمعيتراستگومهدی400238054170098

139تاریخ سينمای مستندایرانراستگومهدی400238054170098

2مدیریت توليدراستگوسينا400138054190192

1160ورزشراستگوسينا400138054190192

15کارگاه تدوینراستگوسينا400138054190192

120کارگردانی فيلم مستندراستگوسينا400138054190192

3شناخت ساختار فيلم و سریالراستگومهدی400238054170098

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیراستگوسينا400138054190192



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

897خالقيت در هنرراستگومهدی400238054170098

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتراستگومهدی400238054170098

719اخالق اسالمیراستگومهدی400238054170098

133شيوه های رهبری بازیگرراستگوسينا400138054190192

81فيلم برداریراستگوسينا400138054190192

4مبانی برنامه ریزی و توليدراستگومهدی400238054170098

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژراستگوسينا400138054190192

796دانش خانواده و جمعيتراسخفاطمه99138054170197

607کاربرد عکس در گرافيکراسخفاطمه99138054170197

590عدسی ها و لنزهاراسخفاطمه99138054170197

2924کارورزیراسخفاطمه99138054170197

224فرهنگ عمومیراسخفاطمه99138054170197

558تاریخ عکاسی جهانراسخفاطمه99138054170197

810زبان خارجی عمومیراسخفاطمه99138054170197

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانراعی فرسارینا401138054170335

771کاربرد رایانه در موسيقیراعی فرسارینا401138054170335

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییراعی فرسارینا401138054170335

1776ساز کالسيکراعی فرسارینا401138054170335

772فيزیک صوتراعی فرسارینا401138054170335

770شناخت موسيقیراعی فرسارینا401138054170335

1166تربيت بدنیراعی فرسارینا401138054170335

1136کاربينیراعی فرسارینا401138054170335

1775پيانو عمومیراعی فرسارینا401138054170335

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمراکی یکمههمليکا400138054190193

14کارگاه تدوین موسيقی و صداراکی یکمههمليکا400138054190193

135اصول تدوینراکی یکمههمليکا400138054190193

85تحليل تدوینی فيلم داستانیراکی یکمههمليکا400138054190193

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریراکی یکمههمليکا400138054190193

101کارگاه تدوین فيلم داستانی بلندراکی یکمههمليکا400138054190193



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

725دانش خانواده و جمعيترام برزینمحمدحسين400238054170099

898خالقيت در هنررام برزینمحمدحسين400238054170099

892اخالق اسالمیرام برزینمحمدحسين400238054170099

516ساز شناسی ایرانیرام برزینمحمدحسين400238054170099

781پيانو عمومیرام برزینمحمدحسين400238054170099

811زبان خارجی عمومیرام برزینمحمدحسين400238054170099

89نمایش رادیوییرامتيندانيال99138054170198

892اخالق اسالمیرامتيندانيال99138054170198

199فارسیرامتيندانيال99138054170198

361سرایش و ترتيب شنواییراه طی کنعلی400138054190194

693کاربينیراه طی کنعلی400138054190194

479هماهنگی عمومیراه طی کنعلی400138054190194

812(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیراه طی کنعلی400138054190194

517تئوری موسيقیراه طی کنعلی400138054190194

5697ساز ایرانیراه طی کنعلی400138054190194

476سازشناسی ایرانیراه طی کنعلی400138054190194

5696پيانو عمومیراه طی کنعلی400138054190194

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانراه طی کنعلی400138054190194

79تصویربرداری تلویزیونیراوی زادهفاطمه99238054170070

75منشی گری صحنهراوی زادهفاطمه99238054170070

132بازیگریراوی زادهفاطمه99238054170070

93کارگردانی کليپراوی زادهفاطمه99238054170070

18صدا گذاری فيلم مستندراوی زادهفاطمه99238054170070

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندراوی زادهفاطمه99238054170070

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدارباط سرپوشیمينا400138054170221

112جلوه های ویژهرباط سرپوشیمينا400138054170221

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیرباط سرپوشیمينا400138054170221

121کارگردانی فيلم مستندرباط سرپوشیمينا400138054170221

1171اندیشه اسالمیرباط سرپوشیمينا400138054170221



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

124آشنایی با دوربين های تصویربرداریرباط سرپوشیمينا400138054170221

33عکاسیرباط سرپوشیمينا400138054170221

104نورپردازیرباط سرپوشیمينا400138054170221

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیربانیسيداسماعيل401138054170337

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی ربانیسيداسماعيل401138054170337

1141کاربينیربانیسيداسماعيل401138054170337

1192(1)ساز ربانیسيداسماعيل401138054170337

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی ربانیسيداسماعيل401138054170337

1020تئوری موسيقیربانیسيداسماعيل401138054170337

1021آناتومی حنجرهربانیسيداسماعيل401138054170337

1190تربيت بدنیربانیسيداسماعيل401138054170337

975روانشناسی اجتماعیربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

974روانشناسی عمومیربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

1079کاربينیربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

11151ورزشربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

973رفتار سازمانیربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

978روانشناسی تربيتیربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

977های کوچينگنظریهربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

970نظریه های نوین یادگيریربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

976اخالق حرفه ای در کوچينگربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

972روش تحقيقربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

971روانشناسی مثبت گراربانی نجف آبادیفرزانه401138054190293

2682کارورزیربيعیسعيده99138054190162

8908ساز کالسيکربيعیسعيده99138054190162

839دانش خانواده و جمعيترجائی بروجنیمهدی98238054190087

2198کارورزیرجائی بروجنیمهدی98238054190087

142تحليل نمایشنامه های واقعگرارجائی بروجنیمهدی98238054190087

1019بهداشت و سالمت نوازندگیرجائی فراميرحسين401138054170338

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی رجائی فراميرحسين401138054170338



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

999کاربينیرجائی فراميرحسين401138054170338

1028(اکول)1پيانو عمومی رجائی فراميرحسين401138054170338

11014اندیشه اسالمیرجائی فراميرحسين401138054170338

1002تئوری موسيقیرجائی فراميرحسين401138054170338

1011فارسیرجائی فراميرحسين401138054170338

1000(ریتم خوانی)1سلفژرجائی فراميرحسين401138054170338

1163تربيت بدنیرجائی فراميرحسين401138054170338

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییرجب دوست گلسفيدیعليرضا99138054170200

243اخالق اسالمیرجب دوست گلسفيدیعليرضا99138054170200

1500آواز گروهیرجب دوست گلسفيدیعليرضا99138054170200

809زبان خارجی عمومیرجب دوست گلسفيدیعليرضا99138054170200

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریرجب زادهدانيال400238054190094

2536کارورزیرجب زادهدانيال400238054190094

309روزنامه نگاری نوینرجب زادهدانيال400238054190094

824انقالب اسالمی ایرانرجب زادهدانيال400238054190094

298اصول و فنون مصاحبهرجب زادهدانيال400238054190094

323مقاله و گزارش نویسیرجب زادهدانيال400238054190094

827تاریخ تحليلی صدر اسالمرجب زادهدانيال400238054190094

299اقتصاد رسانهرجب زادهدانيال400238054190094

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریرجب زادهدانيال400238054190094

313سياست خبریرجب زادهدانيال400238054190094

432ارکستراسيونرجب نژادنامقیهادی400138054190195

468شناخت و تحليل موسيقی معاصررجب نژادنامقیهادی400138054190195

333هارمونی پراکتيک رجب نژادنامقیهادی400138054190195

3490فرم موسيقی جهانرجب نژادنامقیهادی400138054190195

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرجب نژادنامقیهادی400138054190195

791انقالب اسالمی ایرانرجب نژادنامقیهادی400138054190195

383کنترپوانرجب نژادنامقیهادی400138054190195

7910ساز کالسيکرجب نژادنامقیهادی400138054190195



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3911ارکستر کالسيکرجب نژادنامقیهادی400138054190195

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهرجبیزهرا401138054170342

1186دانش خانواده و جمعيترجبیمهدی401138054170339

462شعر و موسيقیرجبیاميرابوالفضل400138054170223

583صفحه آرایی کتاب، مجله و بروشوررجبیفاطمه400138054190196

611کارگاه عکاسی با فالشرجبیحميده400238054190095

588طراحی نشانه تصویری رجبیفاطمه400138054190196

1653ساز ایرانیرجبیمهدی401138054170339

640نقد عکسرجبیحميده400238054190095

258اصول آراستگی در اسالمرجبیزهرا401138054170342

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمرجبیزهرا401138054170342

497آواز گروهیرجبیاميرابوالفضل400138054170223

1288مبانی گریمرجبیزهرا401138054170342

822انقالب اسالمی ایرانرجبیحميده400238054190095

791انقالب اسالمی ایرانرجبیفاطمه400138054190196

895اصول سرپرستیرجبیاميرابوالفضل400138054170223

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسرجبیحميده400238054190095

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییرجبیمهدی401138054170339

3648ساز ایرانیرجبیاميرابوالفضل400138054170223

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرجبیحميده400238054190095

586طراحی پوستر و جلد کتاب رجبیفاطمه400138054190196

567جامعه شناسی هنررجبیحميده400238054190095

649پيانو عمومیرجبیاميرابوالفضل400138054170223

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهانرجبیاميرابوالفضل400138054170223

1723اندیشه اسالمیرجبیزهرا401138054170342

364مبانی نظری موسيقیرجبیمهدی401138054170339

272عوامل موثر بر گریمرجبیزهرا401138054170342

603فنون بازاریابی و تبليغاترجبیفاطمه400138054190196

580ساخت ماکت بسته بندیرجبیفاطمه400138054190196



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

807مدیریت کسب و کار و بهره وریرجبیفاطمه400138054190196

400مبانی صوت شناسیرجبیمهدی401138054170339

1163تربيت بدنیرجبیمهدی401138054170339

656کاربينیرجبیمهدی401138054170339

275کاربينیرجبیزهرا401138054170342

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییرجبیاميرابوالفضل400138054170223

470تمبک نوازیرجبیمهدی401138054170339

635مجموعه سازی در عکاسیرجبیحميده400238054190095

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیرجبیاميرابوالفضل400138054170223

1172مبانی روانشناسیرجبیزهرا401138054170342

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکرجبیفاطمه400138054190196

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی رجبی اصغریمليکا401138054190294

632مبانی فرم و طرح           رجبی اصغریمليکا401138054190294

950کاربينیرجبی اصغریمليکا401138054190294

639نرم افزار فتوشاپ  رجبی اصغریمليکا401138054190294

11089ورزشرجبی اصغریمليکا401138054190294

628مبانی رنگ دیجيتال         رجبی اصغریمليکا401138054190294

555تاریخ تحوالت چاپ       رجبی اصغریمليکا401138054190294

603فنون بازاریابی و تبليغاترجبی اصغریمليکا401138054190294

840دانش خانواده و جمعيترجبی پورغنیمهدیس400138054170224

322مراسم و تشریفاترجبی پورغنیمهدیس400138054170224

296اصول سخنوریرجبی پورغنیمهدیس400138054170224

305جمع آوری و پردازش اطالعاترجبی پورغنیمهدیس400138054170224

297اصول و فنون تبليغاترجبی پورغنیمهدیس400138054170224

728اخالق اسالمیرجبی پورغنیمهدیس400138054170224

319کاربرد وسایل سمعی و بصریرجبی پورغنیمهدیس400138054170224

1620کارورزیرحمانی                                  فربد                          99238054190085

614کارگاه عکاسی مجالس و مراسمرحمانی                                  فربد                          99238054190085

615کارگاه عکاسی مد و مدلينگرحمانی                                  فربد                          99238054190085



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرحمانی                                  فربد                          99238054190085

562تاریکخانه دیجيتالرحمانی                                  فربد                          99238054190085

833انقالب اسالمی ایرانرحمانی                                  فربد                          99238054190085

616کارگاه عکاسی مفهومیرحمانی                                  فربد                          99238054190085

807مدیریت کسب و کار و بهره وریرحمانی                                  فربد                          99238054190085

797دانش خانواده و جمعيترحمانیحدیث400138054170226

2379تاریخ موسيقی ایرانرحمانیحسين401138054190296

127تاریخ هنر ایران و جهانرحمانیحدیث400138054170226

361سرایش و ترتيب شنواییرحمانیعلی401138054190298

528سرایش و ترتيب شنواییرحمانیحسين401138054190296

693کاربينیرحمانیعلی401138054190298

1119کاربينیرحمانیحسين401138054190296

479هماهنگی عمومیرحمانیعلی401138054190298

477هماهنگی عمومیرحمانیحسين401138054190296

2701کارورزیرحمانیعسل99138054170202

141مبانی تدوینرحمانیمحمود401138054170343

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانرحمانیحسين401138054190296

384فرم در موسيقی جهانیرحمانیعسل99138054170202

123مبانی تصویربرداریرحمانیمحمود401138054170343

11155ورزشرحمانیحسين401138054190296

11153ورزشرحمانیعلی401138054190298

54مبانی فيلم نامه نویسیرحمانیمحمود401138054170343

5671ساز ایرانیرحمانیحسين401138054190296

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییرحمانیعسل99138054170202

88فن بيانرحمانیحدیث400138054170226

243اخالق اسالمیرحمانیعسل99138054170202

2390هارمونیرحمانیعسل99138054170202

517تئوری موسيقیرحمانیعلی401138054190298

473تئوری موسيقیرحمانیحسين401138054190296



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

106تاریخ سينمای ایران و جهانرحمانیمحمود401138054170343

105تاریخ سينمارحمانیحدیث400138054170226

5شناخت عوامل توليدرحمانیمحمود401138054170343

1339هارمونیرحمانیعسل99138054170202

90مبانی شخصيت شناسیرحمانیحدیث400138054170226

4مبانی برنامه ریزی و توليدرحمانیمحمود401138054170343

5697ساز ایرانیرحمانیعلی401138054190298

476سازشناسی ایرانیرحمانیعلی401138054190298

5696پيانو عمومیرحمانیعلی401138054190298

184تربيت بدنیرحمانیمحمود401138054170343

186تربيت بدنیرحمانیحدیث400138054170226

177کاربينیرحمانیمحمود401138054170343

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانرحمانیعلی401138054190298

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیرحمانیحدیث400138054170226

892اخالق اسالمیرحمانی فيروزآبادمحمد98238054170100

4768آواز ایرانیرحمانی فيروزآبادمحمد98238054170100

26آشنایی با هنرهای نمایشیرحمانيانمحمد401138054190300

65فرهنگ مردمرحمانيانمحمد401138054190300

59ادبيات کهن ایران و جهانرحمانيانمحمد401138054190300

178کاربينیرحمانيانمحمد401138054190300

11152ورزشرحمانيانمحمد401138054190300

94روانشناسی عمومیرحمانيانمحمد401138054190300

156تاریخ فلسفهرحمانيانمحمد401138054190300

109سبکهای سينماییرحمانيانمحمد401138054190300

6کارگاه صدابرداری در سينمارحمتیعمادالدین400138054190197

1187دانش خانواده و جمعيترحمتیآیناز401138054170346

1653ساز ایرانیرحمتیآیناز401138054170346

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرحمتیعمادالدین400138054190197

84اصول کارگردانیرحمتیعمادالدین400138054190197



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1515کارگاه تدوینرحمتیعمادالدین400138054190197

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییرحمتیآیناز401138054170346

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیرحمتیعمادالدین400138054190197

1331شيوه های رهبری بازیگررحمتیعمادالدین400138054190197

364مبانی نظری موسيقیرحمتیآیناز401138054170346

81فيلم برداریرحمتیعمادالدین400138054190197

9898فيلم نامه نویسی و دکوپاژرحمتیعمادالدین400138054190197

400مبانی صوت شناسیرحمتیآیناز401138054170346

1166تربيت بدنیرحمتیآیناز401138054170346

669کاربينیرحمتیآیناز401138054170346

470تمبک نوازیرحمتیآیناز401138054170346

147سلفژرحمن پورحامد400238054190096

166کاربينیرحمن پورحامد400238054190096

63شناخت سينمارحمن پورحامد400238054190096

67جامعه شناسیرحمن پورحامد400238054190096

11فرهنگ عامهرحمن پورحامد400238054190096

25تاریخ نمایش در شرقرحمن پورحامد400238054190096

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونرحمن پورحامد400238054190096

321مدیریت راهبردی سازمانرحيم زادهعلی محمد400138054190198

318قوانين و مقررات در روابط عمومیرحيم زادهعلی محمد400138054190198

302پوشش خبریرحيم زادهعلی محمد400138054190198

309روزنامه نگاری نوینرحيم زادهعلی محمد400138054190198

294ارتباطات بين المللرحيم زادهعلی محمد400138054190198

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیرحيم زادهعلی محمد400138054190198

323مقاله و گزارش نویسیرحيم زادهعلی محمد400138054190198

299اقتصاد رسانهرحيم زادهعلی محمد400138054190198

262پيرایش و بافت مو بر توررحيم زاده نمينیآتنا99238054170072

286گریم ویژهرحيم زاده نمينیآتنا99238054170072

285گریم فانتزیرحيم زاده نمينیآتنا99238054170072



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

274کاربرد کامپيوتر در طراحیرحيم زاده نمينیآتنا99238054170072

2279کارورزیرحيم زاده نمينیآتنا99238054170072

899خالقيت در هنررحيم زاده نمينیآتنا99238054170072

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاترحيم زاده نمينیآتنا99238054170072

283گریم برای عکسرحيم زاده نمينیآتنا99238054170072

281گریم برای سينمارحيم زاده نمينیآتنا99238054170072

595عکاسی دیجيتال پایهرحيمییگانه99238054170073

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریرحيمیجواد400238054190098

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیرحيمیعلی401138054170349

607کاربرد عکس در گرافيکرحيمییگانه99238054170073

138تدوین فيلم مستند بلندرحيمیمبين400238054190099

1008بهداشت و سالمت نوازندگیرحيمیعلی401138054170349

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرحيمیمبين400238054190099

84اصول کارگردانیرحيمیجواد400238054190098

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسرحيمیفاطمه400138054170229

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسرحيمیليال400138054170228

118آشنایی با موسيقیرحيمیجواد400238054190098

1140کاربينیرحيمیعلی401138054170349

594عکاسی پرترهرحيمیفاطمه400138054170229

594عکاسی پرترهرحيمیليال400138054170228

1160ورزشرحيمیمبين400238054190099

822انقالب اسالمی ایرانرحيمیجواد400238054190098

823انقالب اسالمی ایرانرحيمیمبين400238054190099

759(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينرحيمیفاطمه400138054170229

1032(اکول)1پيانو عمومی رحيمیعلی401138054170349

598عکاسی مستندرحيمیليال400138054170228

85تحليل تدوینی فيلم داستانیرحيمیمبين400238054190099

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاترحيمییگانه99238054170073

34کارگاه عکاسیرحيمیجواد400238054190098



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

606(شناخت لوازم و ابزار)کار در استودیورحيمییگانه99238054170073

554بررسی و شناخت آثار عکاسیرحيمیفاطمه400138054170229

91کارگاه طراحیرحيمیجواد400238054190098

630(آنالوگ و دیجيتال)مبانی عکاسی رنگیرحيمییگانه99238054170073

16تدوین مستند آموزشیرحيمیمبين400238054190099

224فرهنگ عمومیرحيمیفاطمه400138054170229

11014اندیشه اسالمیرحيمیعلی401138054170349

558تاریخ عکاسی جهانرحيمیليال400138054170228

66جامعه شناسیرحيمیجواد400238054190098

818اصول و فنون مذاکرهرحيمیمبين400238054190099

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهرحيمیليال400138054170228

1013تئوری موسيقیرحيمیعلی401138054170349

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیرحيمیمبين400238054190099

1011فارسیرحيمیعلی401138054170349

1010(ریتم خوانی)1سلفژرحيمیعلی401138054170349

1190تربيت بدنیرحيمیعلی401138054170349

762عکاسی سياه و سفيدرحيمیفاطمه400138054170229

61ادبيات معاصر ایران و جهانرحيمیجواد400238054190098

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسرحيمییگانه99238054170073

601عکس و رسانهرحيمییگانه99238054170073

705اخالق حرفه ای رحيمیليال400138054170228

705اخالق حرفه ای رحيمیفاطمه400138054170229

51196پيانو عمومیرحيمی پورانارکیکيميا401138054190303

1920ارکستر کالسيکرحيمی پورانارکیکيميا401138054190303

3426هارمونیرحيمی پورانارکیکيميا401138054190303

531تاریخ هنررحيمی پورانارکیکيميا401138054190303

1122کاربينیرحيمی پورانارکیکيميا401138054190303

11149ورزشرحيمی پورانارکیکيميا401138054190303

5484سرایش و تربيت شنواییرحيمی پورانارکیکيميا401138054190303



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2496آواز گروهیرحيمی پورانارکیکيميا401138054190303

5917ساز کالسيکرحيمی پورانارکیکيميا401138054190303

560تاریخ هنر ایران و جهانرحيمی خوش اوازماه نوش400238054170102

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينرحيمی خوش اوازماه نوش400238054170102

634مبانی هنرهای تجسمیرحيمی خوش اوازماه نوش400238054170102

605کادربندی در عکاسیرحيمی خوش اوازماه نوش400238054170102

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نوررحيمی خوش اوازماه نوش400238054170102

810زبان خارجی عمومیرحيمی خوش اوازماه نوش400238054170102

597عکاسی سياه و سفيدرحيمی خوش اوازماه نوش400238054170102

755کاربينیرحيمی خوش اوازماه نوش400238054170102

261پتينه و کالژرحيمی قوتانلوریحانه401138054190304

267زینت و زیبایی در اسالمرحيمی قوتانلوریحانه401138054190304

540کاربينیرحيمی قوتانلوریحانه401138054190304

292نرم افزارهای کاربردیرحيمی قوتانلوریحانه401138054190304

264جامعه شناسی هنررحيمی قوتانلوریحانه401138054190304

266زیبایی شناسیرحيمی قوتانلوریحانه401138054190304

265روانشناسی شخصيت و گریمرحيمی قوتانلوریحانه401138054190304

291مراقبت از پوست و مورحيمی قوتانلوریحانه401138054190304

220بيان شفاهیرزاقیسپيده401117033190019

1152کاربينیرزاقیسپيده401117033190019

1989ورزشرزاقیسپيده401117033190019

205متون ادبیرزاقیسپيده401117033190019

216اصول و مبانی ترجمهرزاقیسپيده401117033190019

249زبان شناسیرزاقیسپيده401117033190019

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهرزاقیسپيده401117033190019

208آزمایشگاه پيش متوسطهرزالنسریعليرضا401138054170353

233(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریرزالنسریعليرضا401138054170353

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهرزالنسریعليرضا401138054170353

245(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریرزالنسریعليرضا401138054170353



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

244(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریرزالنسریعليرضا401138054170353

256اصول نگارشرزالنسریعليرضا401138054170353

232(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریرزالنسریعليرضا401138054170353

226مکالمه موضوعیرزالنسریعليرضا401138054170353

235کاربينیرزالنسریعليرضا401138054170353

632مبانی فرم و طرح           رزمیحسين401138054190306

950کاربينیرزمیحسين401138054190306

639نرم افزار فتوشاپ  رزمیحسين401138054190306

555تاریخ تحوالت چاپ       رزمیحسين401138054190306

603فنون بازاریابی و تبليغاترزمیحسين401138054190306

580ساخت ماکت بسته بندیرزمیحسين401138054190306

786تفسير موضوعی قرآنرزمیحسين401138054190306

709دانش خانواده و جمعيترزوانآرین400138054170231

451ساز شناسی موسيقی جهانیرزوانآرین400138054170231

896خالقيت در هنررزوانآرین400138054170231

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاترزوانآرین400138054170231

1733ساز کالسيکرزوانآرین400138054170231

809زبان خارجی عمومیرزوانآرین400138054170231

891اخالق حرفه ای رزوانآرین400138054170231

559تاریخ هنر ایرانرسائیمحمدمهدی401138054170354

591عکاسی پایهرسائیمحمدمهدی401138054170354

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیرسائیمحمدمهدی401138054170354

584طراحی پایهرسائیمحمدمهدی401138054170354

561تاریخ هنر جهانرسائیمحمدمهدی401138054170354

183تربيت بدنیرسائیمحمدمهدی401138054170354

938کاربينیرسائیمحمدمهدی401138054170354

642هندسه مناظر و مرایارسائیمحمدمهدی401138054170354

146سلفژرستم پورروژمان401138054190307

1117کاربينیرستم پورروژمان401138054190307



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11154ورزشرستم پورروژمان401138054190307

110شناخت سينمارستم پورروژمان401138054190307

68جامعه شناسیرستم پورروژمان401138054190307

12فرهنگ عامهرستم پورروژمان401138054190307

27تاریخ نمایش در شرقرستم پورروژمان401138054190307

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونرستم پورروژمان401138054190307

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریرستمیسيروس400238054190102

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیرستمیساحل400138054190200

754خالقيت در پيوند شعر و موسيقیرستمیسيروس400238054190102

994بهداشت و سالمت نوازندگیرستمیاميررضا401138054170356

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییرستمیساحل400138054190200

1145کاربينیرستمیاميررضا401138054170356

1160ورزشرستمیسيروس400238054190102

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگرارستمیساحل400138054190200

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایرستمیساحل400138054190200

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیرستمیساحل400138054190200

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرستمیساحل400138054190200

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرستمیسيروس400238054190102

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانرستمیساحل400138054190200

1990اندیشه اسالمیرستمیاميررضا401138054170356

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانیرستمیسيروس400238054190102

993تئوری موسيقیرستمیاميررضا401138054170356

807مدیریت کسب و کار و بهره وریرستمیسيروس400238054190102

828تفسير موضوعی قرآنرستمیساحل400138054190200

526مهارت تنفس و تزئيناترستمیسيروس400238054190102

991(ریتم خوانی)1سلفژرستمیاميررضا401138054170356

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانورستمیاميررضا401138054170356

411(2)تصنيف خوانی رستمیسيروس400238054190102

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیرستمیساحل400138054190200



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1163تربيت بدنیرستمیاميررضا401138054170356

544(سه گاه)آواز ایرانی رستمیسيروس400238054190102

376نت نگاری آوازرستمیسيروس400238054190102

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیرستمیسيروس400238054190102

992تاریخ شنيداری موسيقیرستمیاميررضا401138054170356

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییرستمی دارستانیکوثر98238054170103

497آواز گروهیرستمی دارستانیکوثر98238054170103

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییرستمی دارستانیکوثر98238054170103

649پيانو عمومیرستمی دارستانیکوثر98238054170103

1518فرم موسيقی ایرانرستمی دارستانیکوثر98238054170103

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییرستمی دارستانیکوثر98238054170103

107آشنایی با هنرهای نمایشیرستمی غاری مزرعهحبيب401138054190308

69فرهنگ مردمرستمی غاری مزرعهحبيب401138054190308

60ادبيات کهن ایران و جهانرستمی غاری مزرعهحبيب401138054190308

1109کاربينیرستمی غاری مزرعهحبيب401138054190308

11153ورزشرستمی غاری مزرعهحبيب401138054190308

95روانشناسی عمومیرستمی غاری مزرعهحبيب401138054190308

154تاریخ فلسفهرستمی غاری مزرعهحبيب401138054190308

113سبکهای سينماییرستمی غاری مزرعهحبيب401138054190308

694کاربينیرستمی نقيبیسياوش401138054190309

11156ورزشرستمی نقيبیسياوش401138054190309

893انقالب اسالمی ایرانرستمی نقيبیسياوش401138054190309

5367سرایش و تربيت شنواییرستمی نقيبیسياوش401138054190309

3351هماهنگی عمومیرستمی نقيبیسياوش401138054190309

5698ساز ایرانیرستمی نقيبیسياوش401138054190309

475سازشناسی ایرانیرستمی نقيبیسياوش401138054190309

5695پيانو عمومیرستمی نقيبیسياوش401138054190309

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانرستمی نقيبیسياوش401138054190309

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایرانرسول زادهصبا400238054170105



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

582صفحه آراییرسول زادهصبا400238054170105

592عکاسیرسول زادهصبا400238054170105

683اخالق اسالمیرسول زادهصبا400238054170105

637نرم افزار ترسيمیرسول زادهصبا400238054170105

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیرسول زادهصبا400238054170105

587طراحی فيگوررسول زادهصبا400238054170105

200فارسیرسول زادهصبا400238054170105

574خوشنویسی و طراحی حروفرسول زادهصبا400238054170105

146سلفژرسول زاده ميرکشيما401138054190310

1117کاربينیرسول زاده ميرکشيما401138054190310

1989ورزشرسول زاده ميرکشيما401138054190310

110شناخت سينمارسول زاده ميرکشيما401138054190310

68جامعه شناسیرسول زاده ميرکشيما401138054190310

12فرهنگ عامهرسول زاده ميرکشيما401138054190310

27تاریخ نمایش در شرقرسول زاده ميرکشيما401138054190310

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونرسول زاده ميرکشيما401138054190310

321مدیریت راهبردی سازمانرسولیمریم400138054190202

318قوانين و مقررات در روابط عمومیرسولیمریم400138054190202

302پوشش خبریرسولیمریم400138054190202

2495فرم موسيقی ایرانرسولیفاطمه400138054190203

6448سرایش و تربيت شنواییرسولیفاطمه400138054190203

309روزنامه نگاری نوینرسولیمریم400138054190202

794انقالب اسالمی ایرانرسولیفاطمه400138054190203

294ارتباطات بين المللرسولیمریم400138054190202

7662ساز ایرانیرسولیفاطمه400138054190203

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیرسولیمریم400138054190202

323مقاله و گزارش نویسیرسولیمریم400138054190202

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرسولیفاطمه400138054190203

299اقتصاد رسانهرسولیمریم400138054190202



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

801مدیریت کسب و کار و بهره وریرسولیفاطمه400138054190203

2343دشيفراژرسولیفاطمه400138054190203

2440ارکستر ایرانیرسولیفاطمه400138054190203

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانرسولیفاطمه400138054190203

796دانش خانواده و جمعيترشانیپانته آ400238054190103

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریرشانیپانته آ400238054190103

267زینت و زیبایی در اسالمرشانیپانته آ400238054190103

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرشانیپانته آ400238054190103

264جامعه شناسی هنررشانیپانته آ400238054190103

803تاریخ تحليلی صدر اسالمرشانیپانته آ400238054190103

266زیبایی شناسیرشانیپانته آ400238054190103

291مراقبت از پوست و مورشانیپانته آ400238054190103

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریرشمهخاطره400238054190104

261پتينه و کالژرشمهخاطره400238054190104

267زینت و زیبایی در اسالمرشمهخاطره400238054190104

284گریم در ادوار مختلف تاریخرشمهخاطره400238054190104

264جامعه شناسی هنررشمهخاطره400238054190104

803تاریخ تحليلی صدر اسالمرشمهخاطره400238054190104

266زیبایی شناسیرشمهخاطره400238054190104

291مراقبت از پوست و مورشمهخاطره400238054190104

31تکنيک بازیگری متداکتينگرشوندفرناز99138054190176

1197کارورزیرشوندفرناز99138054190176

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرشوندفرناز99138054190176

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییرشوندفرناز99138054190176

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگرارشوندفرناز99138054190176

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایرشوندفرناز99138054190176

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیرشوندفرناز99138054190176

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانرشوندفرناز99138054190176

112جلوه های ویژهرشيدبيورزنیعليرضا400138054170234



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیرشيدبيورزنیعليرضا400138054170234

121کارگردانی فيلم مستندرشيدبيورزنیعليرضا400138054170234

1171اندیشه اسالمیرشيدبيورزنیعليرضا400138054170234

829زبان خارجی عمومیرشيدبيورزنیعليرضا400138054170234

124آشنایی با دوربين های تصویربرداریرشيدبيورزنیعليرضا400138054170234

33عکاسیرشيدبيورزنیعليرضا400138054170234

104نورپردازیرشيدبيورزنیعليرضا400138054170234

975روانشناسی اجتماعیرشيدزادهنيلوفر401138054190312

974روانشناسی عمومیرشيدزادهنيلوفر401138054190312

1079کاربينیرشيدزادهنيلوفر401138054190312

973رفتار سازمانیرشيدزادهنيلوفر401138054190312

978روانشناسی تربيتیرشيدزادهنيلوفر401138054190312

977های کوچينگنظریهرشيدزادهنيلوفر401138054190312

970نظریه های نوین یادگيریرشيدزادهنيلوفر401138054190312

976اخالق حرفه ای در کوچينگرشيدزادهنيلوفر401138054190312

972روش تحقيقرشيدزادهنيلوفر401138054190312

971روانشناسی مثبت گرارشيدزادهنيلوفر401138054190312

710دانش خانواده و جمعيترشيدیاندیشه400138054170235

839دانش خانواده و جمعيترشيدیاحمدرضا99138054190177

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریرشيدیاحمدرضا99138054190177

3716پيانوی عمومیرشيدیاندیشه400138054170235

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییرشيدیاندیشه400138054170235

3726ساز کالسيکرشيدیاندیشه400138054170235

359ساز شناسی موسيقی جهانیرشيدیاندیشه400138054170235

812(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیرشيدیاحمدرضا99138054190177

896خالقيت در هنررشيدیاندیشه400138054170235

383کنترپوانرشيدیاحمدرضا99138054190177

414بداهه نوازیرشيدیاحمدرضا99138054190177

357هارمونی پایهرشيدیاندیشه400138054170235



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

453دشيفراژرشيدیاحمدرضا99138054190177

807مدیریت کسب و کار و بهره وریرشيدیاحمدرضا99138054190177

1019بهداشت و سالمت نوازندگیرشيدی اصلپوریا401138054170359

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی رشيدی اصلپوریا401138054170359

999کاربينیرشيدی اصلپوریا401138054170359

1028(اکول)1پيانو عمومی رشيدی اصلپوریا401138054170359

11014اندیشه اسالمیرشيدی اصلپوریا401138054170359

1002تئوری موسيقیرشيدی اصلپوریا401138054170359

1011فارسیرشيدی اصلپوریا401138054170359

1000(ریتم خوانی)1سلفژرشيدی اصلپوریا401138054170359

1163تربيت بدنیرشيدی اصلپوریا401138054170359

515فرم در موسيقی ایرانیرشيدی آشجردیحسين99238054170076

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییرشيدی آشجردیحسين99238054170076

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییرشيدی آشجردیحسين99238054170076

418ساز ایرانیرشيدی آشجردیحسين99238054170076

516ساز شناسی ایرانیرشيدی آشجردیحسين99238054170076

781پيانو عمومیرشيدی آشجردیحسين99238054170076

810زبان خارجی عمومیرشيدی آشجردیحسين99238054170076

483مبانی نظری موسيقیرشيدی آشجردیحسين99238054170076

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیرشيدی آشجردیحسين99238054170076

840دانش خانواده و جمعيترشيدی شيخ تيمورزینب400138054190204

562تاریکخانه دیجيتالرشيدی شيخ تيمورزینب400138054190204

602عکس و نوشتاررشيدی شيخ تيمورزینب400138054190204

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسرشيدی شيخ تيمورزینب400138054190204

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرشيدی شيخ تيمورزینب400138054190204

626مایکروگرافی و کپی برداریرشيدی شيخ تيمورزینب400138054190204

2652ساز ایرانیرضاجوی آبکنارمحبوبه400238054170107

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییرضاجوی آبکنارمحبوبه400238054170107

895اصول سرپرستیرضاجوی آبکنارمحبوبه400238054170107



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانرضاجوی آبکنارمحبوبه400238054170107

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاترضاجوی آبکنارمحبوبه400238054170107

516ساز شناسی ایرانیرضاجوی آبکنارمحبوبه400238054170107

781پيانو عمومیرضاجوی آبکنارمحبوبه400238054170107

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیرضاجوی آبکنارمحبوبه400238054170107

3387فرم موسيقی جهانرضاخانسولماز99138054190179

333هارمونی پراکتيک رضاخانسولماز99138054190179

401مبانی رهبری کر و ارکستررضاخانسولماز99138054190179

383کنترپوانرضاخانسولماز99138054190179

415بداهه نوازیرضاخانسولماز99138054190179

4906ارکستر کالسيکرضاخانسولماز99138054190179

8909ساز کالسيکرضاخانسولماز99138054190179

2366تاریخ موسيقی ایرانرضاخانیمحمدامين401138054190313

1481هارمونیرضاخانیمحمدامين401138054190313

668کاربينیرضاخانیمحمدامين401138054190313

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانرضاخانیمحمدامين401138054190313

11155ورزشرضاخانیمحمدامين401138054190313

520تئوری موسيقی ایرانرضاخانیمحمدامين401138054190313

5527سرایش و تربيت شنواییرضاخانیمحمدامين401138054190313

5671ساز ایرانیرضاخانیمحمدامين401138054190313

2702کارورزیرضازاده اسالمسامان98138054170658

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییرضازاده اسالمسامان98138054170658

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانرضازاده اسالمسامان98138054170658

458فرم در موسيقی جهانیرضازاده اسالمسامان98138054170658

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییرضازاده اسالمسامان98138054170658

2390هارمونیرضازاده اسالمسامان98138054170658

357هارمونی پایهرضازاده اسالمسامان98138054170658

1435هارمونیرضازاده اسالمسامان98138054170658

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییرضازاده اسالمسامان98138054170658



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

583صفحه آرایی کتاب، مجله و بروشوررضازاده اورتادرقسميه400138054190207

588طراحی نشانه تصویری رضازاده اورتادرقسميه400138054190207

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرضازاده اورتادرقسميه400138054190207

639نرم افزار فتوشاپ  رضازاده اورتادرقسميه400138054190207

791انقالب اسالمی ایرانرضازاده اورتادرقسميه400138054190207

586طراحی پوستر و جلد کتاب رضازاده اورتادرقسميه400138054190207

603فنون بازاریابی و تبليغاترضازاده اورتادرقسميه400138054190207

580ساخت ماکت بسته بندیرضازاده اورتادرقسميه400138054190207

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکرضازاده اورتادرقسميه400138054190207

26آشنایی با هنرهای نمایشیرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

65فرهنگ مردمرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

59ادبيات کهن ایران و جهانرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

1109کاربينیرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

1989ورزشرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

94روانشناسی عمومیرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

156تاریخ فلسفهرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

109سبکهای سينماییرضاطلبی سنندجهدیه401138054190314

681کاربينیرضاقلی زادهمهدیه401138054170362

681کاربينیرضاقلی 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



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

675مبانی سازمان و مدیریترضاقلی زادهمهدیه401138054170362

675مبانی سازمان و مدیریترضاقلی زادهمریم401138054170361

31تکنيک بازیگری متداکتينگرضائی                                   نيما                          99238054190087

146سلفژرضائی                                   نيما                          99238054190087

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانرضائی                                   نيما                          99238054190087

142تحليل نمایشنامه های واقعگرارضائی                                   نيما                          99238054190087

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیرضائی                                   نيما                          99238054190087

23اصول آموزش بازیگریرضائی                                   نيما                          99238054190087

126تاریخ هنر ایران و جهانرضائیرضا401138054170364

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی رضائیحدیث401138054190318

1077روانشناسی اجتماعیرضائیمریم401138054190315

26آشنایی با هنرهای نمایشیرضائیمریم سادات401138054190320

65فرهنگ مردمرضائیمریم سادات401138054190320

710دانش خانواده و جمعيترضائیرها400138054170240

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریرضائیکيميا400138054190208

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانرضائیپرنيان401138054170368

507کاربرد رایانه در موسيقیرضائیپرنيان401138054170368

322مراسم و تشریفاترضائیمهدی99238054170077

59ادبيات کهن ایران و جهانرضائیمریم سادات401138054190320

3714پيانوی عمومیرضائینرگس400138054170238

3716پيانوی عمومیرضائیرها400138054170240

632مبانی فرم و طرح           رضائیحدیث401138054190318

740مبانی رنگرضائیتينا401138054170363

296اصول سخنوریرضائیمهدی99238054170077

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیرضائیفریبا401138054170367

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدارضائیحسين98238054170104

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی رضائیفریبا401138054170367

2352کنترپوانرضائیکيميا400138054190208

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغرضائیحسين401138054190316



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

17اصول صدابرداریرضائیحسين98238054170104

7433سرایش و تربيت شنواییرضائیکيميا400138054190208

1076روانشناسی عمومیرضائیمریم401138054190315

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیرضائیحسين98238054170104

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندرضائیحسين401138054190316

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمرضائیحسين401138054190316

127تاریخ هنر ایران و جهانرضائیمحمد401138054170365

146سلفژرضائیاميد401138054190317

559تاریخ هنر ایرانرضائیمحمدمهدی401138054170366

169کاربينیرضائیاميد401138054190317

1079کاربينیرضائیمریم401138054190315

950کاربينیرضائیحدیث401138054190318

159کاربينیرضائیحسين401138054190316

1109کاربينیرضائیمریم سادات401138054190320

738طراحی لباس روی اندامرضائیتينا401138054170363

305جمع آوری و پردازش اطالعاترضائیمهدی99238054170077

2532کارورزیرضائیمهدی99238054170077

639نرم افزار فتوشاپ  رضائیحدیث401138054190318

135اصول تدوینرضائیحسين401138054190316

460فرم در موسيقی جهانیرضائیرها400138054170240

460فرم در موسيقی جهانیرضائینرگس400138054170238

1142کاربينیرضائیفریبا401138054170367

3717ساز کالسيکرضائینرگس400138054170238

3717ساز کالسيکرضائیرها400138054170240

1989ورزشرضائیمریم سادات401138054190320

11153ورزشرضائیاميد401138054190317

359ساز شناسی موسيقی جهانیرضائینرگس400138054170238

297اصول و فنون تبليغاترضائیمهدی99238054170077

49سينمای مستند ایرانرضائیحسين401138054190316



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

739آناتومیرضائیتينا401138054170363

7685ساز ایرانیرضائیکيميا400138054190208

628مبانی رنگ دیجيتال         رضائیحدیث401138054190318

94روانشناسی عمومیرضائیمریم سادات401138054190320

121کارگردانی فيلم مستندرضائیحسين98238054170104

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانرضائیاميرحسين401138054170369

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییرضائیپرنيان401138054170368

591عکاسی پایهرضائیمحمدمهدی401138054170366

896خالقيت در هنررضائیرها400138054170240

555تاریخ تحوالت چاپ       رضائیحدیث401138054190318

110شناخت سينمارضائیاميد401138054190317

1194(1)ساز رضائیفریبا401138054170367

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاترضائینرگس400138054170238

1429آهنگ سازیرضائیکيميا400138054190208

719اخالق اسالمیرضائینرگس400138054170238

712اخالق اسالمیرضائیحسين98238054170104

1070رفتار سازمانیرضائیمریم401138054190315

1733ساز کالسيکرضائیپرنيان401138054170368

1780آواز ایرانیرضائیاميرحسين401138054170369

156تاریخ فلسفهرضائیمریم سادات401138054190320

57روانشناسی شخصيترضائیرضا401138054170364

58روانشناسی شخصيترضائیمحمد401138054170365

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیرضائیمحمدمهدی401138054170366

516ساز شناسی ایرانیرضائیاميرحسين401138054170369

1078روانشناسی تربيتیرضائیمریم401138054190315

952پيانو عمومیرضائیاميرحسين401138054170369

1072های کوچينگنظریهرضائیمریم401138054190315

494فرم موسيقی ایرانیرضائیکيميا400138054190208

397فيزیک صوترضائیپرنيان401138054170368



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1721اندیشه اسالمیرضائیرضا401138054170364

17201اندیشه اسالمیرضائیمحمد401138054170365

68جامعه شناسیرضائیاميد401138054190317

584طراحی پایهرضائیمحمدمهدی401138054170366

2341فرم و آناليزرضائیکيميا400138054190208

741تکنيک های رنگ در طراحی لباسرضائیتينا401138054170363

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی رضائیفریبا401138054170367

1020تئوری موسيقیرضائیفریبا401138054170367

808زبان خارجی عمومیرضائیحسين98238054170104

829زبان خارجی عمومیرضائیتينا401138054170363

561تاریخ هنر جهانرضائیمحمدمهدی401138054170366

404شناخت موسيقیرضائیپرنيان401138054170368

1388هارمونیرضائیرها400138054170240

1435هارمونیرضائینرگس400138054170238

1071نظریه های نوین یادگيریرضائیمریم401138054190315

434مبانی هارمونیرضائیاميرحسين401138054170369

1021آناتومی حنجرهرضائیفریبا401138054170367

41سبکهای سينماییرضائیحسين401138054190316

109سبکهای سينماییرضائیمریم سادات401138054190320

7684پيانو عمومیرضائیکيميا400138054190208

603فنون بازاریابی و تبليغاترضائیحدیث401138054190318

56نقد و تحليل فيلمرضائیحسين401138054190316

12فرهنگ عامهرضائیاميد401138054190317

42مبانی بازیگریرضائیرضا401138054170364

128مبانی بازیگریرضائیمحمد401138054170365

1166تربيت بدنیرضائیتينا401138054170363

183تربيت بدنیرضائیحسين98238054170104

183تربيت بدنیرضائیرضا401138054170364

183تربيت بدنیرضائیمحمدمهدی401138054170366



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

187تربيت بدنیرضائیپرنيان401138054170368

1164تربيت بدنیرضائیمحمد401138054170365

1075اخالق حرفه ای در کوچينگرضائیمریم401138054190315

20بدن و حرکترضائیرضا401138054170364

24بدن و حرکترضائیمحمد401138054170365

2386ارکستراسيونرضائیکيميا400138054190208

155خاستگاه آیين و درامرضائیرضا401138054170364

70خاستگاه آیين و درامرضائیمحمد401138054170365

1074روش تحقيقرضائیمریم401138054190315

938کاربينیرضائیمحمدمهدی401138054170366

191کاربينیرضائیرضا401138054170364

194کاربينیرضائیمحمد401138054170365

751کاربينیرضائیتينا401138054170363

765کاربينیرضائیاميرحسين401138054170369

1137کاربينیرضائیپرنيان401138054170368

27تاریخ نمایش در شرقرضائیاميد401138054190317

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییرضائیرها400138054170240

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییرضائینرگس400138054170238

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونرضائیاميد401138054190317

417صداسازیرضائیاميرحسين401138054170369

319کاربرد وسایل سمعی و بصریرضائیمهدی99238054170077

104نورپردازیرضائیحسين98238054170104

642هندسه مناظر و مرایارضائیمحمدمهدی401138054170366

1732پيانو عمومیرضائیپرنيان401138054170368

737پارچه شناسیرضائیتينا401138054170363

1073روانشناسی مثبت گرارضائیمریم401138054190315

62دیدن و تحليل فيلمرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

32تاریخ نمایش در غربرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

146سلفژرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

9دیدن و تحليل نمایشرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

38 (نواحی ایران)حرکات موزونرضائی اینچه شهبازفائزه401138054190321

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیرضائی راوریآریا401138054170371

1008بهداشت و سالمت نوازندگیرضائی راوریآریا401138054170371

1050کاربينیرضائی راوریآریا401138054170371

1030(اکول)1پيانو عمومی رضائی راوریآریا401138054170371

11007اندیشه اسالمیرضائی راوریآریا401138054170371

1009تئوری موسيقیرضائی راوریآریا401138054170371

1005فارسیرضائی راوریآریا401138054170371

1006(ریتم خوانی)1سلفژرضائی راوریآریا401138054170371

1164تربيت بدنیرضائی راوریآریا401138054170371

75منشی گری صحنهرضائی زارعمهدی99238054170078

83کارگردانی فيلم داستانیرضائی زارعمهدی99238054170078

2174کارورزیرضائی زارعمهدی99238054170078

132بازیگریرضائی زارعمهدی99238054170078

93کارگردانی کليپرضائی زارعمهدی99238054170078

18صدا گذاری فيلم مستندرضائی زارعمهدی99238054170078

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیرضائی ستایشعليرضا400138054190209

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرضائی ستایشعليرضا400138054190209

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییرضائی ستایشعليرضا400138054190209

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایرضائی ستایشعليرضا400138054190209

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیرضائی ستایشعليرضا400138054190209

800تفسير موضوعی قرآنرضائی ستایشعليرضا400138054190209

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیرضائی ستایشعليرضا400138054190209

2646کارورزیرضائی فرپریا97238054170145

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییرضائی فرپریا97238054170145



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییرضائی فرپریا97238054170145

903جواب آوازرضائی فرپریا97238054170145

712اخالق اسالمیرضائی فرپریا97238054170145

513مبانی هارمونیرضائی فرپریا97238054170145

399مبانی صوت شناسیرضائی فرپریا97238054170145

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییرضائی فرپریا97238054170145

1481هارمونیرضائيان شميمحميدرضا400238054190105

1423ارکستر ایرانیرضائيان شميمحميدرضا400238054190105

520تئوری موسيقی ایرانرضائيان شميمحميدرضا400238054190105

5527سرایش و تربيت شنواییرضائيان شميمحميدرضا400238054190105

5671ساز ایرانیرضائيان شميمحميدرضا400238054190105

803تاریخ تحليلی صدر اسالمرضائيان شميمحميدرضا400238054190105

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانرضائيان شميمحميدرضا400238054190105

1342دشيفراژرضائيان شميمحميدرضا400238054190105

5672پيانو عمومیرضائيان شميمحميدرضا400238054190105

26آشنایی با هنرهای نمایشیرضوانیسيدمحمدسعيد401138054190324

65فرهنگ مردمرضوانیسيدمحمدسعيد401138054190324

59ادبيات کهن ایران و جهانرضوانیسيدمحمدسعيد401138054190324

179کاربينیرضوانیسيدمحمدسعيد401138054190324

11152ورزشرضوانیسيدمحمدسعيد401138054190324

94روانشناسی عمومیرضوانیسيدمحمدسعيد401138054190324

156تاریخ فلسفهرضوانیسيدمحمدسعيد401138054190324

109سبکهای سينماییرضوانیسيدمحمدسعيد401138054190324

1481هارمونیرضوانی صارمیمژگان400138054190210

1423ارکستر ایرانیرضوانی صارمیمژگان400138054190210

520تئوری موسيقی ایرانرضوانی صارمیمژگان400138054190210

5527سرایش و تربيت شنواییرضوانی صارمیمژگان400138054190210

7663ساز ایرانیرضوانی صارمیمژگان400138054190210

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرضوانی صارمیمژگان400138054190210



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانرضوانی صارمیمژگان400138054190210

2420دشيفراژرضوانی صارمیمژگان400138054190210

5664پيانو عمومیرضوانی صارمیمژگان400138054190210

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانرضوانی صارمیمژگان400138054190210

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیرضوی                                    هانيه                         99238054190089

337ارکان بداهه خوانیرضوی                                    هانيه                         99238054190089

2541کارورزیرضوی                                    هانيه                         99238054190089

543(چهارگاه)آواز ایرانی رضوی                                    هانيه                         99238054190089

369(چهارگاه)سرایش موسيقی ایرانی رضوی                                    هانيه                         99238054190089

2مدیریت توليدرضوی دشتی                               سيدحسام الدین                 99238054190090

60ادبيات کهن ایران و جهانرضوی دشتی                               سيدحسام الدین                 99238054190090

1160ورزشرضوی دشتی                               سيدحسام الدین                 99238054190090

822انقالب اسالمی ایرانرضوی دشتی                               سيدحسام الدین                 99238054190090

120کارگردانی فيلم مستندرضوی دشتی                               سيدحسام الدین                 99238054190090

66جامعه شناسیرضوی دشتی                               سيدحسام الدین                 99238054190090

818اصول و فنون مذاکرهرضوی دشتی                               سيدحسام الدین                 99238054190090

74کارگردانی فيلم داستانیرضوی دشتی                               سيدحسام الدین                 99238054190090

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژرضوی دشتی                               سيدحسام الدین                 99238054190090

147سلفژرضوی عمادیسيده نيوشا401138054190325

166کاربينیرضوی عمادیسيده نيوشا401138054190325

1989ورزشرضوی عمادیسيده نيوشا401138054190325

63شناخت سينمارضوی عمادیسيده نيوشا401138054190325

67جامعه شناسیرضوی عمادیسيده نيوشا401138054190325

11فرهنگ عامهرضوی عمادیسيده نيوشا401138054190325

25تاریخ نمایش در شرقرضوی عمادیسيده نيوشا401138054190325

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونرضوی عمادیسيده نيوشا401138054190325

796دانش خانواده و جمعيترعنائی نسبریحانه400138054190211

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرعنائی نسبریحانه400138054190211

327مبانی موسيقی ایرانیرعنائی نسبریحانه400138054190211



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

833انقالب اسالمی ایرانرعنائی نسبریحانه400138054190211

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانیرعنائی نسبریحانه400138054190211

801مدیریت کسب و کار و بهره وریرعنائی نسبریحانه400138054190211

526مهارت تنفس و تزئيناترعنائی نسبریحانه400138054190211

31تکنيک بازیگری متداکتينگرفيعی                                   احمدرضا                       99238054190091

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانرفيعی                                   احمدرضا                       99238054190091

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییرفيعی                                   احمدرضا                       99238054190091

142تحليل نمایشنامه های واقعگرارفيعی                                   احمدرضا                       99238054190091

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایرفيعی                                   احمدرضا                       99238054190091

826تاریخ تحليلی صدر اسالمرفيعی                                   احمدرضا                       99238054190091

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیرفيعی                                   احمدرضا                       99238054190091

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیرفيعی                                   احمدرضا                       99238054190091

6کارگاه صدابرداری در سينمارفيعیامير400138054190212

607کاربرد عکس در گرافيکرفيعیحميدرضا98138054170234

2مدیریت توليدرفيعیامير400138054190212

15کارگاه تدوینرفيعیامير400138054190212

1201کارگردانی فيلم مستندرفيعیامير400138054190212

598عکاسی مستندرفيعیحميدرضا98138054170234

133شيوه های رهبری بازیگررفيعیامير400138054190212

8181فيلم برداریرفيعیامير400138054190212

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژرفيعیامير400138054190212

828تفسير موضوعی قرآنرفيعیامير400138054190212

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسرفيعیحميدرضا98138054170234

601عکس و رسانهرفيعیحميدرضا98138054170234

2366تاریخ موسيقی ایرانرقيب دوستمرتضی401138054190328

1481هارمونیرقيب دوستمرتضی401138054190328

668کاربينیرقيب دوستمرتضی401138054190328

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانرقيب دوستمرتضی401138054190328

11155ورزشرقيب دوستمرتضی401138054190328



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

520تئوری موسيقی ایرانرقيب دوستمرتضی401138054190328

5527سرایش و تربيت شنواییرقيب دوستمرتضی401138054190328

5671ساز ایرانیرقيب دوستمرتضی401138054190328

6کارگاه صدابرداری در سينمارکنیاميرحسين400138054190213

2مدیریت توليدرکنیاميرحسين400138054190213

1197کارورزیرکنیاميرحسين400138054190213

15کارگاه تدوینرکنیاميرحسين400138054190213

120کارگردانی فيلم مستندرکنیاميرحسين400138054190213

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیرکنیاميرحسين400138054190213

81فيلم برداریرکنیاميرحسين400138054190213

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژرکنیاميرحسين400138054190213

139تاریخ سينمای مستندایرانرمزیحسين98138054170237

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدارمزیحسين98138054170237

314شبکه های اجتماعیرمزیحميدرضا400238054190106

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیرمزیحميدرضا400238054190106

1902کارورزیرمزیحسين98138054170237

310زبان تخصصیرمزیحميدرضا400238054190106

712اخالق اسالمیرمزیحسين98138054170237

301برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومیرمزیحميدرضا400238054190106

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههارمزیحميدرضا400238054190106

315شيوه های اقناع و تبليغرمزیحميدرضا400238054190106

311سواد رسانه ایرمزیحميدرضا400238054190106

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیرمزیحميدرضا400238054190106

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریرمزیحميدرضا400238054190106

33عکاسیرمزیحسين98138054170237

104نورپردازیرمزیحسين98138054170237

139تاریخ سينمای مستندایرانرمضان نظریاميرحسين400238054170108

79تصویربرداری تلویزیونیرمضان نظریاميرحسين400238054170108

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیرمضان نظریاميرحسين400238054170108



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

97انيميشنرمضان نظریاميرحسين400238054170108

3شناخت ساختار فيلم و سریالرمضان نظریاميرحسين400238054170108

719اخالق اسالمیرمضان نظریاميرحسين400238054170108

164زبان خارجی عمومیرمضان نظریاميرحسين400238054170108

138تدوین فيلم مستند بلندرمضانخانیکيميا400238054190107

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرمضانخانیکيميا400238054190107

823انقالب اسالمی ایرانرمضانخانیکيميا400238054190107

85تحليل تدوینی فيلم داستانیرمضانخانیکيميا400238054190107

16تدوین مستند آموزشیرمضانخانیکيميا400238054190107

818اصول و فنون مذاکرهرمضانخانیکيميا400238054190107

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیرمضانخانیکيميا400238054190107

208آزمایشگاه پيش متوسطهرمضانیفریبا400138054170249

233(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریرمضانیفریبا400138054170249

831کارآفرینیرمضانیفریبا400138054170249

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهرمضانیفریبا400138054170249

245(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریرمضانیفریبا400138054170249

244(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریرمضانیفریبا400138054170249

256اصول نگارشرمضانیفریبا400138054170249

232(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریرمضانیفریبا400138054170249

226مکالمه موضوعیرمضانیفریبا400138054170249

204کاربرد اصطالحات در ترجمهرمضانیفریبا400138054170249

3718پيانوی عمومیرمضانیآنيا400138054170247

3716پيانوی عمومیرمضانینگين400138054170246

55تحليل فيلمرمضانیمهرسا99188001190042

460فرم در موسيقی جهانیرمضانینگين400138054170246

384فرم در موسيقی جهانیرمضانیآنيا400138054170247

3715ساز کالسيکرمضانیآنيا400138054170247

3717ساز کالسيکرمضانینگين400138054170246

15کارگاه تدوینرمضانیمهرسا99188001190042



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

359ساز شناسی موسيقی جهانیرمضانینگين400138054170246

451ساز شناسی موسيقی جهانیرمضانیآنيا400138054170247

896خالقيت در هنررمضانینگين400138054170246

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاترمضانیآنيا400138054170247

719اخالق اسالمیرمضانیآنيا400138054170247

810زبان خارجی عمومیرمضانینگين400138054170246

1388هارمونیرمضانینگين400138054170246

1435هارمونیرمضانیآنيا400138054170247

117موسيقی فيلمرمضانیمهرسا99188001190042

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییرمضانینگين400138054170246

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییرمضانیآنيا400138054170247

468شناخت و تحليل موسيقی معاصررمضانی بازانعليرضا99138054190187

3490فرم موسيقی جهانرمضانی بازانعليرضا99138054190187

401مبانی رهبری کر و ارکستررمضانی بازانعليرضا99138054190187

5484سرایش و تربيت شنواییرمضانی بازانعليرضا99138054190187

414بداهه نوازیرمضانی بازانعليرضا99138054190187

452دشيفراژرمضانی بازانعليرضا99138054190187

4906ارکستر کالسيکرمضانی بازانعليرضا99138054190187

8909ساز کالسيکرمضانی بازانعليرضا99138054190187

1328فرم و آناليزرمضانی نژادگودرزیمحمدامين400238054190108

437فلسفه هنررمضانی نژادگودرزیمحمدامين400238054190108

1350کنترپوانرمضانی نژادگودرزیمحمدامين400238054190108

894تاریخ تحليلی صدر اسالمرمضانی نژادگودرزیمحمدامين400238054190108

3351هماهنگی عمومیرمضانی نژادگودرزیمحمدامين400238054190108

1459ارکستراسيونرمضانی نژادگودرزیمحمدامين400238054190108

107آشنایی با هنرهای نمایشیرنجبرمحمد401138054190329

69فرهنگ مردمرنجبرمحمد401138054190329

838دانش خانواده و جمعيترنجبراميد98138054190246

709دانش خانواده و جمعيترنجبرعلی400138054170250



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

60ادبيات کهن ایران و جهانرنجبرمحمد401138054190329

1620کارورزیرنجبراميد98138054190246

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهرنجبراميد98138054190246

611کارگاه عکاسی با فالشرنجبراميد98138054190246

180کاربينیرنجبرمحمد401138054190329

11153ورزشرنجبرمحمد401138054190329

602عکس و نوشتاررنجبراميد98138054190246

824انقالب اسالمی ایرانرنجبراميد98138054190246

355ساز شناسی موسيقی جهانیرنجبرعلی400138054170250

95روانشناسی عمومیرنجبرمحمد401138054190329

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییرنجبرعلی400138054170250

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاترنجبرعلی400138054170250

719اخالق اسالمیرنجبرعلی400138054170250

1733ساز کالسيکرنجبرعلی400138054170250

154تاریخ فلسفهرنجبرمحمد401138054190329

801مدیریت کسب و کار و بهره وریرنجبراميد98138054190246

619کارگاه نورپردازی تکچهرهرنجبراميد98138054190246

113سبکهای سينماییرنجبرمحمد401138054190329

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیرنجبراميد98138054190246

891اخالق حرفه ای رنجبرعلی400138054170250

710دانش خانواده و جمعيترنجبر همقاوندینيلوفر400138054170251

2730پيانو عمومیرنجبر همقاوندینيلوفر400138054170251

461فرم در موسيقی جهانیرنجبر همقاوندینيلوفر400138054170251

355ساز شناسی موسيقی جهانیرنجبر همقاوندینيلوفر400138054170251

2729ساز کالسيکرنجبر همقاوندینيلوفر400138054170251

896خالقيت در هنررنجبر همقاوندینيلوفر400138054170251

719اخالق اسالمیرنجبر همقاوندینيلوفر400138054170251

811زبان خارجی عمومیرنجبر همقاوندینيلوفر400138054170251

1340هارمونیرنجبر همقاوندینيلوفر400138054170251



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

891اخالق حرفه ای رنجبر همقاوندینيلوفر400138054170251

3478هارمونیرنجبراننازنين زهرا400238054190109

6362سرایش و تربيت شنواییرنجبراننازنين زهرا400238054190109

2493فرم موسيقی جهانرنجبراننازنين زهرا400238054190109

430کنترپوانرنجبراننازنين زهرا400238054190109

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرنجبراننازنين زهرا400238054190109

825تاریخ تحليلی صدر اسالمرنجبراننازنين زهرا400238054190109

2915ارکستر کالسيکرنجبراننازنين زهرا400238054190109

6916پيانو عمومیرنجبراننازنين زهرا400238054190109

6913ساز کالسيکرنجبراننازنين زهرا400238054190109

724دانش خانواده و جمعيترنجبربهارانیمحمدحسين97238054170152

126تاریخ هنر ایران و جهانرنجبربهارانیمحمدحسين97238054170152

895اصول سرپرستیرنجبربهارانیمحمدحسين97238054170152

683اخالق اسالمیرنجبربهارانیمحمدحسين97238054170152

809زبان خارجی عمومیرنجبربهارانیمحمدحسين97238054170152

200فارسیرنجبربهارانیمحمدحسين97238054170152

355ساز شناسی موسيقی جهانیرهبرانعرفان99138054170219

2729ساز کالسيکرهبرانعرفان99138054170219

897خالقيت در هنررهبرانعرفان99138054170219

1700کارورزیرهبرانعرفان99138054170219

1500آواز گروهیرهبرانعرفان99138054170219

770شناخت موسيقیرهبرانعرفان99138054170219

1732پيانو عمومیرهبرانعرفان99138054170219

703اخالق حرفه ای رهبرانعرفان99138054170219

321مدیریت راهبردی سازمانرهبریسعيد400138054190216

725دانش خانواده و جمعيترهبریسعيد400138054190216

318قوانين و مقررات در روابط عمومیرهبریسعيد400138054190216

302پوشش خبریرهبریسعيد400138054190216

309روزنامه نگاری نوینرهبریسعيد400138054190216



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

294ارتباطات بين المللرهبریسعيد400138054190216

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیرهبریسعيد400138054190216

323مقاله و گزارش نویسیرهبریسعيد400138054190216

299اقتصاد رسانهرهبریسعيد400138054190216

2352کنترپوانرهگذراميرعلی400138054190217

7433سرایش و تربيت شنواییرهگذراميرعلی400138054190217

7685ساز ایرانیرهگذراميرعلی400138054190217

1429آهنگ سازیرهگذراميرعلی400138054190217

521فرم موسيقی ایرانیرهگذراميرعلی400138054190217

2329فرم و آناليزرهگذراميرعلی400138054190217

7684پيانو عمومیرهگذراميرعلی400138054190217

2466ارکستراسيونرهگذراميرعلی400138054190217

212فرهنگ مللرهنماامين400238054190110

2652ساز ایرانیرهنمااميرحسين400238054170118

248تحليل مقابله ایرهنماامين400238054190110

207کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمهرهنماامين400238054190110

230ترجمه همزمان انگليسی به فارسیرهنماامين400238054190110

227خواندن و درک متون پيشرفتهرهنماامين400238054190110

498آواز گروهیرهنمااميرحسين400238054170118

231ترجمه همزمان فارسی به انگليسیرهنماامين400238054190110

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانرهنمااميرحسين400238054170118

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییرهنمااميرحسين400238054170118

516ساز شناسی ایرانیرهنمااميرحسين400238054170118

1722اندیشه اسالمیرهنمااميرحسين400238054170118

165زبان خارجی عمومیرهنمااميرحسين400238054170118

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیرهنماامين400238054190110

364مبانی نظری موسيقیرهنمااميرحسين400238054170118

254اصول نگارشرهنماامين400238054190110

240آواشناسی لهجه های متداولرهنماامين400238054190110



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

891اخالق حرفه ای رهنمااميرحسين400238054170118

709دانش خانواده و جمعيتروح اللهی ورنوسفارانیمانی400238054170111

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانروح اللهی ورنوسفارانیمانی400238054170111

719اخالق اسالمیروح اللهی ورنوسفارانیمانی400238054170111

397فيزیک صوتروح اللهی ورنوسفارانیمانی400238054170111

727فارسیروح اللهی ورنوسفارانیمانی400238054170111

703اخالق حرفه ای روح اللهی ورنوسفارانیمانی400238054170111

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای روح نياروشنک401138054170378

1180بهداشت و سالمت نوازندگیروح نياروشنک401138054170378

1015کاربينیروح نياروشنک401138054170378

1185(اکول)1پيانو عمومی روح نياروشنک401138054170378

1182شناخت ریتمروح نياروشنک401138054170378

1181تئوری موسيقیروح نياروشنک401138054170378

1169فارسیروح نياروشنک401138054170378

1183(ریتم خوانی)1سلفژروح نياروشنک401138054170378

1200تربيت بدنیروح نياروشنک401138054170378

838دانش خانواده و جمعيتروحیمحمدرضا400138054170252

78بازیگری تک نفریروحیمحمدرضا400138054170252

19نمایش عروسکیروحیمحمدرضا400138054170252

897خالقيت در هنرروحیمحمدرضا400138054170252

44نمایش خيابانیروحیمحمدرضا400138054170252

129فن بيانروحیمحمدرضا400138054170252

105تاریخ سينماروحیمحمدرضا400138054170252

165زبان خارجی عمومیروحیمحمدرضا400138054170252

524شعر و موسيقیروحیاميدعلی400238054170112

2769آواز ایرانیروحیاميدعلی400238054170112

2769آواز ایرانیروحیاميرعلی400238054170113

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییروحیاميدعلی400238054170112

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییروحیاميرعلی400238054170113



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

895اصول سرپرستیروحیاميدعلی400238054170112

895اصول سرپرستیروحیاميرعلی400238054170113

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانروحیاميدعلی400238054170112

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانروحیاميرعلی400238054170113

892اخالق اسالمیروحیاميدعلی400238054170112

516ساز شناسی ایرانیروحیاميدعلی400238054170112

516ساز شناسی ایرانیروحیاميرعلی400238054170113

1723اندیشه اسالمیروحیاميرعلی400238054170113

810زبان خارجی عمومیروحیاميرعلی400238054170113

434مبانی هارمونیروحیاميدعلی400238054170112

434مبانی هارمونیروحیاميرعلی400238054170113

727فارسیروحیاميرعلی400238054170113

705اخالق حرفه ای روحیاميدعلی400238054170112

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهروحی سعيدخانلوسميه400138054190215

611کارگاه عکاسی با فالشروحی سعيدخانلوسميه400138054190215

640نقد عکسروحی سعيدخانلوسميه400138054190215

626مایکروگرافی و کپی برداریروحی سعيدخانلوسميه400138054190215

826تاریخ تحليلی صدر اسالمروحی سعيدخانلوسميه400138054190215

619کارگاه نورپردازی تکچهرهروحی سعيدخانلوسميه400138054190215

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیروحی سعيدخانلوسميه400138054190215

635مجموعه سازی در عکاسیروحی سعيدخانلوسميه400138054190215

556تاریخ عکاسی ایرانروزبهانیستاره401138054190333

2366تاریخ موسيقی ایرانروزبهانیامير401138054190331

1481هارمونیروزبهانیامير401138054190331

361سرایش و ترتيب شنواییروزبهانیحامد401138054190332

1111کاربينیروزبهانیحامد401138054190332

1114کاربينیروزبهانیستاره401138054190333

668کاربينیروزبهانیامير401138054190331

479هماهنگی عمومیروزبهانیحامد401138054190332



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانروزبهانیامير401138054190331

11089ورزشروزبهانیستاره401138054190333

11155ورزشروزبهانیامير401138054190331

520تئوری موسيقی ایرانروزبهانیامير401138054190331

5527سرایش و تربيت شنواییروزبهانیامير401138054190331

5671ساز ایرانیروزبهانیامير401138054190331

517تئوری موسيقیروزبهانیحامد401138054190332

578زیبایی شناسیروزبهانیستاره401138054190333

571حقوق عکاسان و قراردادهاروزبهانیستاره401138054190333

5697ساز ایرانیروزبهانیحامد401138054190332

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگروزبهانیستاره401138054190333

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانروزبهانیستاره401138054190333

476سازشناسی ایرانیروزبهانیحامد401138054190332

5696پيانو عمومیروزبهانیحامد401138054190332

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانروزبهانیحامد401138054190332

636مدیریت رنگ در عکاسیروزبهانیستاره401138054190333

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییروشنکارکاميار400238054170115

898خالقيت در هنرروشنکارکاميار400238054170115

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتروشنکارکاميار400238054170115

525ساز شناسی ایرانیروشنکارکاميار400238054170115

1722اندیشه اسالمیروشنکارکاميار400238054170115

165زبان خارجی عمومیروشنکارکاميار400238054170115

450مبانی نظری موسيقیروشنکارکاميار400238054170115

361سرایش و ترتيب شنواییرویتوندمهسا401138054190336

1111کاربينیرویتوندمهسا401138054190336

479هماهنگی عمومیرویتوندمهسا401138054190336

11151ورزشرویتوندمهسا401138054190336

517تئوری موسيقیرویتوندمهسا401138054190336

5697ساز ایرانیرویتوندمهسا401138054190336



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

476سازشناسی ایرانیرویتوندمهسا401138054190336

5695پيانو عمومیرویتوندمهسا401138054190336

3771آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانرویتوندمهسا401138054190336

51206پيانو عمومیریاضیفاطمه401138054190337

11202ارکستر کالسيکریاضیفاطمه401138054190337

1197ساز کالسيکریاضیفاطمه401138054190337

436تاریخ هنرریاضیفاطمه401138054190337

1204کاربينیریاضیفاطمه401138054190337

2403هارمونیریاضیفاطمه401138054190337

487سرایش و تربيت شنواییریاضیفاطمه401138054190337

2446آواز گروهیریاضیفاطمه401138054190337

293ارتباطات انسانیریحانی دارابیمحدثه401138054170380

308روانشناسی اجتماعیریحانی دارابیمحدثه401138054170380

325هنر و ارتباطاتریحانی دارابیمحدثه401138054170380

304جامعه شناسی فرهنگیریحانی دارابیمحدثه401138054170380

307رسانه شناسیریحانی دارابیمحدثه401138054170380

1168تربيت بدنیریحانی دارابیمحدثه401138054170380

306حقوق فرهنگی و رسانه ایریحانی دارابیمحدثه401138054170380

534کاربينیریحانی دارابیمحدثه401138054170380

480ارکستراسيونرئوفی کالچایهسيدمجيد400138054190218

467شناخت و تحليل موسيقی معاصررئوفی کالچایهسيدمجيد400138054190218

330هارمونی پراکتيک رئوفی کالچایهسيدمجيد400138054190218

3363فرم موسيقی جهانرئوفی کالچایهسيدمجيد400138054190218

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریرئوفی کالچایهسيدمجيد400138054190218

794انقالب اسالمی ایرانرئوفی کالچایهسيدمجيد400138054190218

7929ساز کالسيکرئوفی کالچایهسيدمجيد400138054190218

3912ارکستر کالسيکرئوفی کالچایهسيدمجيد400138054190218

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیرئيسیسمانه400138054190219

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیرئيسیسمانه400138054190219



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

215کارگاه و سمينار پيشرفتهرئيسیسمانه400138054190219

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیرئيسیسمانه400138054190219

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیرئيسیسمانه400138054190219

255مکاتباترئيسیسمانه400138054190219

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریرئيسیسمانه400138054190219

3478هارمونیزاده نورکيميا400238054190111

6362سرایش و تربيت شنواییزاده نورکيميا400238054190111

2493فرم موسيقی جهانزاده نورکيميا400238054190111

1188ورزشزاده نورکيميا400238054190111

430کنترپوانزاده نورکيميا400238054190111

382فلسفه هنرزاده نورکيميا400238054190111

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریزاده نورکيميا400238054190111

894تاریخ تحليلی صدر اسالمزاده نورکيميا400238054190111

452دشيفراژزاده نورکيميا400238054190111

2932ارکستر کالسيکزاده نورکيميا400238054190111

6916پيانو عمومیزاده نورکيميا400238054190111

6914ساز کالسيکزاده نورکيميا400238054190111

26آشنایی با هنرهای نمایشیزارعاميرهاشم401138054190338

65فرهنگ مردمزارعاميرهاشم401138054190338

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانزارعمحمدپارسا401138054170383

507کاربرد رایانه در موسيقیزارعمحمدپارسا401138054170383

59ادبيات کهن ایران و جهانزارعاميرهاشم401138054190338

994بهداشت و سالمت نوازندگیزارعساغر401138054170384

179کاربينیزارعاميرهاشم401138054190338

1018کاربينیزارعساغر401138054170384

11152ورزشزارعاميرهاشم401138054190338

94روانشناسی عمومیزارعاميرهاشم401138054190338

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییزارعمحمدپارسا401138054170383

1733ساز کالسيکزارعمحمدپارسا401138054170383



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

156تاریخ فلسفهزارعاميرهاشم401138054190338

397فيزیک صوتزارعمحمدپارسا401138054170383

1990اندیشه اسالمیزارعساغر401138054170384

993تئوری موسيقیزارعساغر401138054170384

404شناخت موسيقیزارعمحمدپارسا401138054170383

109سبکهای سينماییزارعاميرهاشم401138054190338

991(ریتم خوانی)1سلفژزارعساغر401138054170384

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوزارعساغر401138054170384

190تربيت بدنیزارعساغر401138054170384

1165تربيت بدنیزارعمحمدپارسا401138054170383

779کاربينیزارعمحمدپارسا401138054170383

992تاریخ شنيداری موسيقیزارعساغر401138054170384

1732پيانو عمومیزارعمحمدپارسا401138054170383

55تحليل فيلمزارع صدرابادیاحسان99138054190192

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریزارع صدرابادیاحسان99138054190192

822انقالب اسالمی ایرانزارع صدرابادیاحسان99138054190192

114کارگردانی برنامه تلویزیونیزارع صدرابادیاحسان99138054190192

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیزارع صدرابادیاحسان99138054190192

96انيميشنزارع صدرابادیاحسان99138054190192

74کارگردانی فيلم داستانیزارع صدرابادیاحسان99138054190192

117موسيقی فيلمزارع صدرابادیاحسان99138054190192

6کارگاه صدابرداری در سينمازارعیمحمد400138054190222

1186دانش خانواده و جمعيتزارعیپارسا401138054170388

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریزارعینوید400238054190113

2مدیریت توليدزارعیمحمد400138054190222

754خالقيت در پيوند شعر و موسيقیزارعینوید400238054190113

1019بهداشت و سالمت نوازندگیزارعیبيتا401138054170386

1653ساز ایرانیزارعیپارسا401138054170388

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریزارعینوید400238054190113



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

424همنوازیزارعیحامد99238054170080

2646کارورزیزارعیحامد99238054170080

458فرم در موسيقی جهانیزارعیمهدی98238054170110

1012کاربينیزارعیبيتا401138054170386

4706ساز کالسيکزارعیمهدی98238054170110

1160ورزشزارعینوید400238054190113

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییزارعیحامد99238054170080

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییزارعیپارسا401138054170388

812(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیزارعیمحمد400138054190222

897خالقيت در هنرزارعیمهدی98238054170110

1700کارورزیزارعیمهدی98238054170110

96انيميشنزارعیمحمد400138054190222

645پيانو عمومیزارعیحامد99238054170080

1996اندیشه اسالمیزارعیبيتا401138054170386

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانیزارعینوید400238054190113

1331شيوه های رهبری بازیگرزارعیمحمد400138054190222

1518فرم موسيقی ایرانزارعیحامد99238054170080

1413همنوازیزارعیمهدی98238054170110

997تئوری موسيقیزارعیبيتا401138054170386

1388هارمونیزارعیمهدی98238054170110

364مبانی نظری موسيقیزارعیپارسا401138054170388

8181فيلم برداریزارعیمحمد400138054190222

4644ساز ایرانیزارعیحامد99238054170080

74کارگردانی فيلم داستانیزارعیمحمد400138054190222

9898فيلم نامه نویسی و دکوپاژزارعیمحمد400138054190222

807مدیریت کسب و کار و بهره وریزارعینوید400238054190113

400مبانی صوت شناسیزارعیپارسا401138054170388

526مهارت تنفس و تزئيناتزارعینوید400238054190113

995(ریتم خوانی)1سلفژزارعیبيتا401138054170386



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوزارعیبيتا401138054170386

411(2)تصنيف خوانی زارعینوید400238054190113

190تربيت بدنیزارعیبيتا401138054170386

1163تربيت بدنیزارعیپارسا401138054170388

544(سه گاه)آواز ایرانی زارعینوید400238054190113

407بداهه پردازیزارعیحامد99238054170080

376نت نگاری آواززارعینوید400238054190113

412اجرای صحنه ایزارعیحامد99238054170080

656کاربينیزارعیپارسا401138054170388

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیزارعینوید400238054190113

470تمبک نوازیزارعیپارسا401138054170388

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیزارعیحامد99238054170080

998تاریخ شنيداری موسيقیزارعیبيتا401138054170386

1732پيانو عمومیزارعیمهدی98238054170110

559تاریخ هنر ایرانزارعی پورایليا401138054170390

591عکاسی پایهزارعی پورایليا401138054170390

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیزارعی پورایليا401138054170390

584طراحی پایهزارعی پورایليا401138054170390

561تاریخ هنر جهانزارعی پورایليا401138054170390

1190تربيت بدنیزارعی پورایليا401138054170390

1130کاربينیزارعی پورایليا401138054170390

642هندسه مناظر و مرایازارعی پورایليا401138054170390

560تاریخ هنر ایران و جهانزارعی سفيددشتیغزال401138054170391

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينزارعی سفيددشتیغزال401138054170391

634مبانی هنرهای تجسمیزارعی سفيددشتیغزال401138054170391

605کادربندی در عکاسیزارعی سفيددشتیغزال401138054170391

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورزارعی سفيددشتیغزال401138054170391

1168تربيت بدنیزارعی سفيددشتیغزال401138054170391

597عکاسی سياه و سفيدزارعی سفيددشتیغزال401138054170391



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

756کاربينیزارعی سفيددشتیغزال401138054170391

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیزارعی شيرازانیليلی401138054170392

10081بهداشت و سالمت نوازندگیزارعی شيرازانیليلی401138054170392

1140کاربينیزارعی شيرازانیليلی401138054170392

1032(اکول)1پيانو عمومی زارعی شيرازانیليلی401138054170392

11014اندیشه اسالمیزارعی شيرازانیليلی401138054170392

1013تئوری موسيقیزارعی شيرازانیليلی401138054170392

1011فارسیزارعی شيرازانیليلی401138054170392

1010(ریتم خوانی)1سلفژزارعی شيرازانیليلی401138054170392

1168تربيت بدنیزارعی شيرازانیليلی401138054170392

284گریم در ادوار مختلف تاریخزالی زادهمبينا401138054190340

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریزالی زادهمبينا401138054190340

277کارگاه گریم عروسکیزالی زادهمبينا401138054190340

264جامعه شناسی هنرزالی زادهمبينا401138054190340

803تاریخ تحليلی صدر اسالمزالی زادهمبينا401138054190340

263تحليل تيپ و شخصيتزالی زادهمبينا401138054190340

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغزاهدیزهرا401138054190341

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندزاهدیزهرا401138054190341

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمزاهدیزهرا401138054190341

159کاربينیزاهدیزهرا401138054190341

135اصول تدوینزاهدیزهرا401138054190341

49سينمای مستند ایرانزاهدیزهرا401138054190341

41سبکهای سينماییزاهدیزهرا401138054190341

56نقد و تحليل فيلمزاهدیزهرا401138054190341

497آواز گروهیزاهدی عبقریحامی99238054170082

895اصول سرپرستیزاهدی عبقریحامی99238054170082

903جواب آواززاهدی عبقریحامی99238054170082

3648ساز ایرانیزاهدی عبقریحامی99238054170082

897خالقيت در هنرزاهدی عبقریحامی99238054170082



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

809زبان خارجی عمومیزاهدی عبقریحامی99238054170082

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییزاهدی عبقریحامی99238054170082

838دانش خانواده و جمعيتزائری ميامیاميررضا400138054170255

45تربيت حسزائری ميامیاميررضا400138054170255

203نمایش عروسکیزائری ميامیاميررضا400138054170255

129فن بيانزائری ميامیاميررضا400138054170255

105تاریخ سينمازائری ميامیاميررضا400138054170255

151تنفس و صدا سازیزائری ميامیاميررضا400138054170255

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیزائری ميامیاميررضا400138054170255

2176کارورزیزبر جدی غفورحدیثه99138054190193

14کارگاه تدوین موسيقی و صدازبر جدی غفورحدیثه99138054190193

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیزبر جدی غفورحدیثه99138054190193

818اصول و فنون مذاکرهزبر جدی غفورحدیثه99138054190193

786تفسير موضوعی قرآنزبر جدی غفورحدیثه99138054190193

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانزبردستعاطفه401138054170394

771کاربرد رایانه در موسيقیزبردستعاطفه401138054170394

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییزبردستعاطفه401138054170394

1776ساز کالسيکزبردستعاطفه401138054170394

772فيزیک صوتزبردستعاطفه401138054170394

770شناخت موسيقیزبردستعاطفه401138054170394

1166تربيت بدنیزبردستعاطفه401138054170394

1136کاربينیزبردستعاطفه401138054170394

1775پيانو عمومیزبردستعاطفه401138054170394

51196پيانو عمومیزرابيانمليکا401138054190344

11202ارکستر کالسيکزرابيانمليکا401138054190344

1197ساز کالسيکزرابيانمليکا401138054190344

436تاریخ هنرزرابيانمليکا401138054190344

1123کاربينیزرابيانمليکا401138054190344

2403هارمونیزرابيانمليکا401138054190344



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

487سرایش و تربيت شنواییزرابيانمليکا401138054190344

1188ورزشزرابيانمليکا401138054190344

2446آواز گروهیزرابيانمليکا401138054190344

137نرم افزارهای تدوینزراوندیانسيده تکتم400138054170256

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیزراوندیانسيده تکتم400138054170256

99تدوین فيلم داستانیزراوندیانسيده تکتم400138054170256

13تدوین صدا و ميکس در فيلمزراوندیانسيده تکتم400138054170256

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتزراوندیانسيده تکتم400138054170256

892اخالق اسالمیزراوندیانسيده تکتم400138054170256

782فارسیزراوندیانسيده تکتم400138054170256

80کادر بندی فيلمزراوندیانسيده تکتم400138054170256

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیزرگرمهرسا401138054170396

10081بهداشت و سالمت نوازندگیزرگرمهرسا401138054170396

1050کاربينیزرگرمهرسا401138054170396

1030(اکول)1پيانو عمومی زرگرمهرسا401138054170396

1013تئوری موسيقیزرگرمهرسا401138054170396

811زبان خارجی عمومیزرگرمهرسا401138054170396

1005فارسیزرگرمهرسا401138054170396

1006(ریتم خوانی)1سلفژزرگرمهرسا401138054170396

187تربيت بدنیزرگرمهرسا401138054170396

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییزرنگعلی99138054170225

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانزرنگعلی99138054170225

4706ساز کالسيکزرنگعلی99138054170225

2390هارمونیزرنگعلی99138054170225

1500آواز گروهیزرنگعلی99138054170225

357هارمونی پایهزرنگعلی99138054170225

1339هارمونیزرنگعلی99138054170225

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییزرنگعلی99138054170225

480ارکستراسيونزرین درختاميررضا400138054190224



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرزرین درختاميررضا400138054190224

2493فرم موسيقی جهانزرین درختاميررضا400138054190224

430کنترپوانزرین درختاميررضا400138054190224

7910ساز کالسيکزرین درختاميررضا400138054190224

2915ارکستر کالسيکزرین درختاميررضا400138054190224

796دانش خانواده و جمعيتزرین فرساره400238054170121

10شناخت عوامل نمایشزرین فرساره400238054170121

151تنفس و صدا سازیزرین فرساره400238054170121

90مبانی شخصيت شناسیزرین فرساره400238054170121

108تاریخ نمایش در ایرانزرین فرساره400238054170121

727فارسیزرین فرساره400238054170121

703اخالق حرفه ای زرین فرساره400238054170121

131بيان بدنیزرین فرساره400238054170121

107آشنایی با هنرهای نمایشیزرین قلمسيدوحيد401138054190347

69فرهنگ مردمزرین قلمسيدوحيد401138054190347

60ادبيات کهن ایران و جهانزرین قلمسيدوحيد401138054190347

180کاربينیزرین قلمسيدوحيد401138054190347

11153ورزشزرین قلمسيدوحيد401138054190347

95روانشناسی عمومیزرین قلمسيدوحيد401138054190347

154تاریخ فلسفهزرین قلمسيدوحيد401138054190347

113سبکهای سينماییزرین قلمسيدوحيد401138054190347

5919پيانو عمومیزرین کمرفرادنبهاميرعلی401138054190348

1920ارکستر کالسيکزرین کمرفرادنبهاميرعلی401138054190348

3478هارمونیزرین کمرفرادنبهاميرعلی401138054190348

381تاریخ هنرزرین کمرفرادنبهاميرعلی401138054190348

559تاریخ هنر ایرانزرین کمرفرادنبهکيميا401138054170398

1120کاربينیزرین کمرفرادنبهاميرعلی401138054190348

11155ورزشزرین کمرفرادنبهاميرعلی401138054190348

5485سرایش و تربيت شنواییزرین کمرفرادنبهاميرعلی401138054190348



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

591عکاسی پایهزرین کمرفرادنبهکيميا401138054170398

2402آواز گروهیزرین کمرفرادنبهاميرعلی401138054190348

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیزرین کمرفرادنبهکيميا401138054170398

5918ساز کالسيکزرین کمرفرادنبهاميرعلی401138054190348

584طراحی پایهزرین کمرفرادنبهکيميا401138054170398

561تاریخ هنر جهانزرین کمرفرادنبهکيميا401138054170398

1130کاربينیزرین کمرفرادنبهکيميا401138054170398

642هندسه مناظر و مرایازرین کمرفرادنبهکيميا401138054170398

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهزعفری رحقیمریم401138054170399

258اصول آراستگی در اسالمزعفری رحقیمریم401138054170399

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمزعفری رحقیمریم401138054170399

1288مبانی گریمزعفری رحقیمریم401138054170399

1723اندیشه اسالمیزعفری رحقیمریم401138054170399

272عوامل موثر بر گریمزعفری رحقیمریم401138054170399

1134کاربينیزعفری رحقیمریم401138054170399

1172مبانی روانشناسیزعفری رحقیمریم401138054170399

2157کارورزیزلف خانیمحمدمهدی99138054190194

120کارگردانی فيلم مستندزلف خانیمحمدمهدی99138054190194

595عکاسی دیجيتال پایهزمانیدریا400238054170123

2366تاریخ موسيقی ایرانزمانیرضا401138054190349

1481هارمونیزمانیرضا401138054190349

590عدسی ها و لنزهازمانیدریا400238054170123

668کاربينیزمانیرضا401138054190349

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانزمانیرضا401138054190349

460فرم در موسيقی جهانیزمانیشمس الدین98138054170250

4706ساز کالسيکزمانیشمس الدین98138054170250

11155ورزشزمانیرضا401138054190349

520تئوری موسيقی ایرانزمانیرضا401138054190349

5527سرایش و تربيت شنواییزمانیرضا401138054190349



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

355ساز شناسی موسيقی جهانیزمانیشمس الدین98138054170250

5671ساز ایرانیزمانیرضا401138054190349

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتزمانیدریا400238054170123

606(شناخت لوازم و ابزار)کار در استودیوزمانیدریا400238054170123

554بررسی و شناخت آثار عکاسیزمانیدریا400238054170123

630(آنالوگ و دیجيتال)مبانی عکاسی رنگیزمانیدریا400238054170123

397فيزیک صوتزمانیشمس الدین98138054170250

940هارمونی پایهزمانیشمس الدین98138054170250

809زبان خارجی عمومیزمانیشمس الدین98138054170250

811زبان خارجی عمومیزمانیدریا400238054170123

471مبانی موسيقی ایرانزمانیشمس الدین98138054170250

604فيلترهای عکاسیزمانیدریا400238054170123

1732پيانو عمومیزمانیشمس الدین98138054170250

704اخالق حرفه ای زمانیشمس الدین98138054170250

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی زمانی جهرودیمحمد400238054190115

632مبانی فرم و طرح           زمانی جهرودیمحمد400238054190115

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریزمانی جهرودیمحمد400238054190115

1160ورزشزمانی جهرودیمحمد400238054190115

628مبانی رنگ دیجيتال         زمانی جهرودیمحمد400238054190115

555تاریخ تحوالت چاپ       زمانی جهرودیمحمد400238054190115

792تفسير موضوعی قرآنزمانی جهرودیمحمد400238054190115

603فنون بازاریابی و تبليغاتزمانی جهرودیمحمد400238054190115

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکزمانی جهرودیمحمد400238054190115

796دانش خانواده و جمعيتزمانی فرحدیث400138054190225

893انقالب اسالمی ایرانزمانی فرحدیث400138054190225

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایزمانی فرحدیث400138054190225

894تاریخ تحليلی صدر اسالمزمانی فرحدیث400138054190225

261پتينه و کالژزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

267زینت و زیبایی در اسالمزمانی قهرودیحدیثه401138054190351



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1125کاربينیزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

292نرم افزارهای کاربردیزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

264جامعه شناسی هنرزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

266زیبایی شناسیزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

265روانشناسی شخصيت و گریمزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

291مراقبت از پوست و موزمانی قهرودیحدیثه401138054190351

139تاریخ سينمای مستندایرانزنجانیاميراردالن401138054170402

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدازنجانیاميراردالن401138054170402

17اصول صدابرداریزنجانیاميراردالن401138054170402

1211کارگردانی فيلم مستندزنجانیاميراردالن401138054170402

1171اندیشه اسالمیزنجانیاميراردالن401138054170402

124آشنایی با دوربين های تصویربرداریزنجانیاميراردالن401138054170402

104نورپردازیزنجانیاميراردالن401138054170402

85تحليل تدوینی فيلم داستانیزندی زندزهرا98238054190103

101کارگاه تدوین فيلم داستانی بلندزندی زندزهرا98238054190103

818اصول و فنون مذاکرهزندی زندزهرا98238054190103

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیزندی زندزهرا98238054190103

11093کارورزیزندی سيدبيگلورقيه400138054190226

138تدوین فيلم مستند بلندزندی سيدبيگلورقيه400138054190226

14کارگاه تدوین موسيقی و صدازندی سيدبيگلورقيه400138054190226

111کارگاه جلوه های ویژهزندی سيدبيگلورقيه400138054190226

824انقالب اسالمی ایرانزندی سيدبيگلورقيه400138054190226

85تحليل تدوینی فيلم داستانیزندی سيدبيگلورقيه400138054190226

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریزندی سيدبيگلورقيه400138054190226

16تدوین مستند آموزشیزندی سيدبيگلورقيه400138054190226

4699پيانو عمومیزندیهفرناز99238054170083

2702کارورزیزندیهفرناز99238054170083

4706ساز کالسيکزندیهفرناز99238054170083

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییزندیهفرناز99238054170083



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

897خالقيت در هنرزندیهفرناز99238054170083

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتزندیهفرناز99238054170083

2390هارمونیزندیهفرناز99238054170083

1500آواز گروهیزندیهفرناز99238054170083

1413همنوازیزندیهفرناز99238054170083

471مبانی موسيقی ایرانزندیهفرناز99238054170083

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیزهدیحسين400138054190227

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییزهدیحسين400138054190227

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگرازهدیحسين400138054190227

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایزهدیحسين400138054190227

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیزهدیحسين400138054190227

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریزهدیحسين400138054190227

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانزهدیحسين400138054190227

828تفسير موضوعی قرآنزهدیحسين400138054190227

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیزهدیحسين400138054190227

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیزواره ءپارسا400238054170126

3شناخت ساختار فيلم و سریالزواره ءپارسا400238054170126

719اخالق اسالمیزواره ءپارسا400238054170126

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغزیدآبادیمحمدحسين401138054190353

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندزیدآبادیمحمدحسين401138054190353

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمزیدآبادیمحمدحسين401138054190353

159کاربينیزیدآبادیمحمدحسين401138054190353

135اصول تدوینزیدآبادیمحمدحسين401138054190353

49سينمای مستند ایرانزیدآبادیمحمدحسين401138054190353

41سبکهای سينماییزیدآبادیمحمدحسين401138054190353

56نقد و تحليل فيلمزیدآبادیمحمدحسين401138054190353

45تربيت حسزینلیمحمدحسين400238054170127

78بازیگری تک نفریزینلیفاطمه400138054170259

19نمایش عروسکیزینلیفاطمه400138054170259



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

10شناخت عوامل نمایشزینلیمحمدحسين400238054170127

897خالقيت در هنرزینلیمحمدحسين400238054170127

44نمایش خيابانیزینلیفاطمه400138054170259

88فن بيانزینلیفاطمه400138054170259

105تاریخ سينمازینلیفاطمه400138054170259

151تنفس و صدا سازیزینلیمحمدحسين400238054170127

164زبان خارجی عمومیزینلیمحمدحسين400238054170127

108تاریخ نمایش در ایرانزینلیفاطمه400138054170259

703اخالق حرفه ای زینلیمحمدحسين400238054170127

127تاریخ هنر ایران و جهانزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

58روانشناسی شخصيتزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

1720اندیشه اسالمیزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

128مبانی بازیگریزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

183تربيت بدنیزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

24بدن و حرکتزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

70خاستگاه آیين و درامزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

193کاربينیزینوندمقدممحمدمهدی401138054170404

107آشنایی با هنرهای نمایشیساجدسيدميالد401138054190354

69فرهنگ مردمساجدسيدميالد401138054190354

60ادبيات کهن ایران و جهانساجدسيدميالد401138054190354

179کاربينیساجدسيدميالد401138054190354

11153ورزشساجدسيدميالد401138054190354

95روانشناسی عمومیساجدسيدميالد401138054190354

154تاریخ فلسفهساجدسيدميالد401138054190354

113سبکهای سينماییساجدسيدميالد401138054190354

681کاربينیساداتسيده فاطمه401138054170113

680مشتری مداریساداتسيده فاطمه401138054170113

677اصول حسابداریساداتسيده فاطمه401138054170113

678اصول علم اقتصادساداتسيده فاطمه401138054170113



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

679کسب و کار از دیدگاه اسالمساداتسيده فاطمه401138054170113

676آمارساداتسيده فاطمه401138054170113

675مبانی سازمان و مدیریتساداتسيده فاطمه401138054170113

293ارتباطات انسانیسادات موسویسيده مليکا401138054170406

286گریم ویژهسادات موسویسيده مهنام98238054170113

2279کارورزیسادات موسویسيده مهنام98238054170113

308روانشناسی اجتماعیسادات موسویسيده مليکا401138054170406

325هنر و ارتباطاتسادات موسویسيده مليکا401138054170406

304جامعه شناسی فرهنگیسادات موسویسيده مليکا401138054170406

307رسانه شناسیسادات موسویسيده مليکا401138054170406

1168تربيت بدنیسادات موسویسيده مليکا401138054170406

306حقوق فرهنگی و رسانه ایسادات موسویسيده مليکا401138054170406

533کاربينیسادات موسویسيده مليکا401138054170406

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریساداتی                                  سيدمحمدمهدی                   99238054190094

298اصول و فنون مصاحبهساداتی                                  سيدمحمدمهدی                   99238054190094

323مقاله و گزارش نویسیساداتی                                  سيدمحمدمهدی                   99238054190094

313سياست خبریساداتی                                  سيدمحمدمهدی                   99238054190094

1060مبانی تدوینسادهسيدعلی401138054170407

1062مبانی تصویربرداریسادهسيدعلی401138054170407

1061مبانی فيلم نامه نویسیسادهسيدعلی401138054170407

1059تاریخ سينمای ایران و جهانسادهسيدعلی401138054170407

1058شناخت عوامل توليدسادهسيدعلی401138054170407

1057مبانی برنامه ریزی و توليدسادهسيدعلی401138054170407

184تربيت بدنیسادهسيدعلی401138054170407

170کاربينیسادهسيدعلی401138054170407

1667کارورزیساریسيدسياوش400136215190128

2495فرم موسيقی ایرانساریسيدسياوش400136215190128

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانساریسيدسياوش400136215190128

7663ساز ایرانیساریسيدسياوش400136215190128



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریساریسيدسياوش400136215190128

2420دشيفراژساریسيدسياوش400136215190128

2438ارکستر ایرانیساریسيدسياوش400136215190128

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانساریسيدسياوش400136215190128

107آشنایی با هنرهای نمایشیساعدیابراهيم401138054190356

69فرهنگ مردمساعدیابراهيم401138054190356

60ادبيات کهن ایران و جهانساعدیابراهيم401138054190356

180کاربينیساعدیابراهيم401138054190356

11153ورزشساعدیابراهيم401138054190356

95روانشناسی عمومیساعدیابراهيم401138054190356

154تاریخ فلسفهساعدیابراهيم401138054190356

113سبکهای سينماییساعدیابراهيم401138054190356

6کارگاه صدابرداری در سينماساعی باعصمتمحمود400138054190228

2مدیریت توليدساعی باعصمتمحمود400138054190228

15کارگاه تدوینساعی باعصمتمحمود400138054190228

120کارگردانی فيلم مستندساعی باعصمتمحمود400138054190228

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیساعی باعصمتمحمود400138054190228

133شيوه های رهبری بازیگرساعی باعصمتمحمود400138054190228

81فيلم برداریساعی باعصمتمحمود400138054190228

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژساعی باعصمتمحمود400138054190228

583صفحه آرایی کتاب، مجله و بروشورساقی کلهریمعصومه400138054190229

588طراحی نشانه تصویری ساقی کلهریمعصومه400138054190229

791انقالب اسالمی ایرانساقی کلهریمعصومه400138054190229

586طراحی پوستر و جلد کتاب ساقی کلهریمعصومه400138054190229

580ساخت ماکت بسته بندیساقی کلهریمعصومه400138054190229

807مدیریت کسب و کار و بهره وریساقی کلهریمعصومه400138054190229

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکساقی کلهریمعصومه400138054190229

6کارگاه صدابرداری در سينماساکیمسعود400138054190230

2مدیریت توليدساکیمسعود400138054190230



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1949کارورزیساکیمسعود400138054190230

1515کارگاه تدوینساکیمسعود400138054190230

1201کارگردانی فيلم مستندساکیمسعود400138054190230

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیساکیمسعود400138054190230

133شيوه های رهبری بازیگرساکیمسعود400138054190230

81فيلم برداریساکیمسعود400138054190230

9898فيلم نامه نویسی و دکوپاژساکیمسعود400138054190230

1654ساز ایرانیساالرمحمد400238054170129

895اصول سرپرستیساالرمحمد400238054170129

903جواب آوازساالرمحمد400238054170129

892اخالق اسالمیساالرمحمد400238054170129

781پيانو عمومیساالرمحمد400238054170129

705اخالق حرفه ای ساالرمحمد400238054170129

1019بهداشت و سالمت نوازندگیساالرینيکسا401138054170409

2172کارورزیساالریفرانک99138054170233

78بازیگری تک نفریساالریفرانک99138054170233

1145کاربينیساالرینيکسا401138054170409

1996اندیشه اسالمیساالرینيکسا401138054170409

997تئوری موسيقیساالرینيکسا401138054170409

165زبان خارجی عمومیساالریفرانک99138054170233

199فارسیساالریفرانک99138054170233

995(ریتم خوانی)1سلفژساالرینيکسا401138054170409

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوساالرینيکسا401138054170409

1167تربيت بدنیساالرینيکسا401138054170409

998تاریخ شنيداری موسيقیساالرینيکسا401138054170409

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیساالری تجدانومحمدسعيد401138054170410

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی ساالری تجدانومحمدسعيد401138054170410

1141کاربينیساالری تجدانومحمدسعيد401138054170410

1192(1)ساز ساالری تجدانومحمدسعيد401138054170410



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی ساالری تجدانومحمدسعيد401138054170410

1020تئوری موسيقیساالری تجدانومحمدسعيد401138054170410

1021آناتومی حنجرهساالری تجدانومحمدسعيد401138054170410

1190تربيت بدنیساالری تجدانومحمدسعيد401138054170410

797دانش خانواده و جمعيتساالری کنگفاطمه400238054170130

139تاریخ سينمای مستندایرانساالری کنگفاطمه400238054170130

79تصویربرداری تلویزیونیساالری کنگفاطمه400238054170130

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیساالری کنگفاطمه400238054170130

97انيميشنساالری کنگفاطمه400238054170130

3شناخت ساختار فيلم و سریالساالری کنگفاطمه400238054170130

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتساالری کنگفاطمه400238054170130

719اخالق اسالمیساالری کنگفاطمه400238054170130

810زبان خارجی عمومیساالری کنگفاطمه400238054170130

727فارسیساالری کنگفاطمه400238054170130

463شعر و موسيقیسالمیعلی400138054170262

498آواز گروهیسالمیعلی400138054170262

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانسالمیعلی400138054170262

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیسالمیعلی400138054170262

705اخالق حرفه ای سالمیعلی400138054170262

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای سامعیمرجان401138054170411

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای سامعیمعصومه401138054170412

1180بهداشت و سالمت نوازندگیسامعیمرجان401138054170411

1180بهداشت و سالمت نوازندگیسامعیمعصومه401138054170412

1147کاربينیسامعیمرجان401138054170411

1147کاربينیسامعیمعصومه401138054170412

1034(اکول)1پيانو عمومی سامعیمرجان401138054170411

1034(اکول)1پيانو عمومی سامعیمعصومه401138054170412

1003شناخت ریتمسامعیمرجان401138054170411

1003شناخت ریتمسامعیمعصومه401138054170412



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1002تئوری موسيقیسامعیمرجان401138054170411

1002تئوری موسيقیسامعیمعصومه401138054170412

1016فارسیسامعیمرجان401138054170411

1016فارسیسامعیمعصومه401138054170412

1000(ریتم خوانی)1سلفژسامعیمعصومه401138054170412

1000(ریتم خوانی)1سلفژسامعیمرجان401138054170411

190تربيت بدنیسامعیمرجان401138054170411

190تربيت بدنیسامعیمعصومه401138054170412

321مدیریت راهبردی سازمانسامنیمهدی400138054190231

318قوانين و مقررات در روابط عمومیسامنیمهدی400138054190231

309روزنامه نگاری نوینسامنیمهدی400138054190231

294ارتباطات بين المللسامنیمهدی400138054190231

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیسامنیمهدی400138054190231

299اقتصاد رسانهسامنیمهدی400138054190231

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریسامنیمهدی400138054190231

6431سرایش و تربيت شنواییسبزعلیپردیس400138054190232

2457هارمونیسبزعلیپردیس400138054190232

794انقالب اسالمی ایرانسبزعلیپردیس400138054190232

7663ساز ایرانیسبزعلیپردیس400138054190232

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریسبزعلیپردیس400138054190232

2420دشيفراژسبزعلیپردیس400138054190232

2438ارکستر ایرانیسبزعلیپردیس400138054190232

5672پيانو عمومیسبزعلیپردیس400138054190232

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانسبزعلیپردیس400138054190232

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرسبزواری                                 تارخ                          99238054190095

333هارمونی پراکتيک سبزواری                                 تارخ                          99238054190095

3363فرم موسيقی جهانسبزواری                                 تارخ                          99238054190095

2493فرم موسيقی جهانسبزواری                                 تارخ                          99238054190095

401مبانی رهبری کر و ارکسترسبزواری                                 تارخ                          99238054190095



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

383کنترپوانسبزواری                                 تارخ                          99238054190095

414بداهه نوازیسبزواری                                 تارخ                          99238054190095

7910ساز کالسيکسبزواری                                 تارخ                          99238054190095

453دشيفراژسبزواری                                 تارخ                          99238054190095

6916پيانو عمومیسبزواری                                 تارخ                          99238054190095

1187دانش خانواده و جمعيتسبزیمعصومه401138054170413

1653ساز ایرانیسبزیمعصومه401138054170413

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییسبزیمعصومه401138054170413

364مبانی نظری موسيقیسبزیمعصومه401138054170413

400مبانی صوت شناسیسبزیمعصومه401138054170413

1166تربيت بدنیسبزیمعصومه401138054170413

669کاربينیسبزیمعصومه401138054170413

470تمبک نوازیسبزیمعصومه401138054170413

103مبانی بازی برای کودکسپاه ميرزانگين400138054170264

203نمایش عروسکیسپاه ميرزانگين400138054170264

44نمایش خيابانیسپاه ميرزانگين400138054170264

129فن بيانسپاه ميرزانگين400138054170264

105تاریخ سينماسپاه ميرزانگين400138054170264

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیسپاه ميرزانگين400138054170264

3714پيانوی عمومیسپه پوریگانه400138054170265

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییسپه پوریگانه400138054170265

3715ساز کالسيکسپه پوریگانه400138054170265

359ساز شناسی موسيقی جهانیسپه پوریگانه400138054170265

896خالقيت در هنرسپه پوریگانه400138054170265

357هارمونی پایهسپه پوریگانه400138054170265

809زبان خارجی عمومیسپه پوریگانه400138054170265

270شخصيت پردازی و تيپ سازیسپهوندامين400238054170131

258اصول آراستگی در اسالمسپهوندامين400238054170131

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمسپهوندامين400238054170131



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

260آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلفسپهوندامين400238054170131

1720اندیشه اسالمیسپهوندامين400238054170131

808زبان خارجی عمومیسپهوندامين400238054170131

272عوامل موثر بر گریمسپهوندامين400238054170131

2289مبانی گریمسپهوندامين400238054170131

1186دانش خانواده و جمعيتستاررهام401138054170416

1653ساز ایرانیستاررهام401138054170416

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییستاررهام401138054170416

364مبانی نظری موسيقیستاررهام401138054170416

400مبانی صوت شناسیستاررهام401138054170416

1163تربيت بدنیستاررهام401138054170416

656کاربينیستاررهام401138054170416

470تمبک نوازیستاررهام401138054170416

607کاربرد عکس در گرافيکستارزادهسارا99138054170234

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسستارزادهسارا99138054170234

2924کارورزیستارزادهسارا99138054170234

224فرهنگ عمومیستارزادهسارا99138054170234

604فيلترهای عکاسیستارزادهسارا99138054170234

7433سرایش و تربيت شنواییستاره سهيلیطه400138054190233

1328فرم و آناليزستاره سهيلیطه400138054190233

7685ساز ایرانیستاره سهيلیطه400138054190233

1429آهنگ سازیستاره سهيلیطه400138054190233

1350کنترپوانستاره سهيلیطه400138054190233

521فرم موسيقی ایرانیستاره سهيلیطه400138054190233

3351هماهنگی عمومیستاره سهيلیطه400138054190233

1459ارکستراسيونستاره سهيلیطه400138054190233

7684پيانو عمومیستاره سهيلیطه400138054190233

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیستاری سرچشمه                            محمد                          99238054190096

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیستاری سرچشمه                            محمد                          99238054190096



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

215کارگاه و سمينار پيشرفتهستاری سرچشمه                            محمد                          99238054190096

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیستاری سرچشمه                            محمد                          99238054190096

255مکاتباتستاری سرچشمه                            محمد                          99238054190096

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریستاری سرچشمه                            محمد                          99238054190096

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای ستاریانعماد401138054170417

1180بهداشت و سالمت نوازندگیستاریانعماد401138054170417

1017کاربينیستاریانعماد401138054170417

1034(اکول)1پيانو عمومی ستاریانعماد401138054170417

1003شناخت ریتمستاریانعماد401138054170417

1002تئوری موسيقیستاریانعماد401138054170417

1016فارسیستاریانعماد401138054170417

1000(ریتم خوانی)1سلفژستاریانعماد401138054170417

1198تربيت بدنیستاریانعماد401138054170417

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییستاکهسينا98138054170263

895اصول سرپرستیستاکهسينا98138054170263

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانستاکهسينا98138054170263

406تصنيف خوانیستاکهسينا98138054170263

1338کارورزیستاکهسينا98138054170263

418ساز ایرانیستاکهسينا98138054170263

1780آواز ایرانیستاکهسينا98138054170263

1722اندیشه اسالمیستاکهسينا98138054170263

705اخالق حرفه ای ستاکهسينا98138054170263

795دانش خانواده و جمعيتستایندهنگين السادات400138054190234

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیستایندهنگين السادات400138054190234

1948کارورزیستایندهنگين السادات400138054190234

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریستایندهنگين السادات400138054190234

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیستایندهنگين السادات400138054190234

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایستایندهنگين السادات400138054190234

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیستایندهنگين السادات400138054190234



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانستایندهنگين السادات400138054190234

2730پيانو عمومیسجادینهال سادات400138054170267

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانسجادینهال سادات400138054170267

460فرم در موسيقی جهانیسجادینهال سادات400138054170267

3715ساز کالسيکسجادینهال سادات400138054170267

359ساز شناسی موسيقی جهانیسجادینهال سادات400138054170267

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتسجادینهال سادات400138054170267

357هارمونی پایهسجادینهال سادات400138054170267

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییسجادینهال سادات400138054170267

326هنر و رسانهسجدهصغری401138054190358

295ارتباطات سياسیسجدهصغری401138054190358

539کاربينیسجدهصغری401138054190358

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرسجدهصغری401138054190358

11149ورزشسجدهصغری401138054190358

324نظریه های ارتباط جمعیسجدهصغری401138054190358

317فناوری نوین ارتباطیسجدهصغری401138054190358

312سواد هنریسجدهصغری401138054190358

2379تاریخ موسيقی ایرانسخائیحميد400138054190235

1481هارمونیسخائیحميد400138054190235

1423ارکستر ایرانیسخائیحميد400138054190235

2457هارمونیسخائیحميد400138054190235

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانسخائیحميد400138054190235

5670ساز ایرانیسخائیحميد400138054190235

473تئوری موسيقیسخائیحميد400138054190235

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیسخائیحميد400138054190235

1342دشيفراژسخائیحميد400138054190235

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانسخائیحميد400138054190235

2905کارورزیسرابی                                   مهدی                          99238054190097

401مبانی رهبری کر و ارکسترسرابی                                   مهدی                          99238054190097



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

827تاریخ تحليلی صدر اسالمسرابی                                   مهدی                          99238054190097

414بداهه نوازیسرابی                                   مهدی                          99238054190097

452دشيفراژسرابی                                   مهدی                          99238054190097

4907ارکستر کالسيکسرابی                                   مهدی                          99238054190097

8908ساز کالسيکسرابی                                   مهدی                          99238054190097

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمسرابیفاطمه99138054190201

14کارگاه تدوین موسيقی و صداسرابیفاطمه99138054190201

111کارگاه جلوه های ویژهسرابیفاطمه99138054190201

85تحليل تدوینی فيلم داستانیسرابیفاطمه99138054190201

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیسرابیفاطمه99138054190201

1077روانشناسی اجتماعیسراجی فردینسميرا401138054190360

1076روانشناسی عمومیسراجی فردینسميرا401138054190360

1104کاربينیسراجی فردینسميرا401138054190360

11089ورزشسراجی فردینسميرا401138054190360

1070رفتار سازمانیسراجی فردینسميرا401138054190360

1078روانشناسی تربيتیسراجی فردینسميرا401138054190360

1072های کوچينگنظریهسراجی فردینسميرا401138054190360

1071نظریه های نوین یادگيریسراجی فردینسميرا401138054190360

1075اخالق حرفه ای در کوچينگسراجی فردینسميرا401138054190360

1074روش تحقيقسراجی فردینسميرا401138054190360

1073روانشناسی مثبت گراسراجی فردینسميرا401138054190360

710دانش خانواده و جمعيتسرائینيوشا400138054170269

432ارکستراسيونسرائینيما98238054190106

3490فرم موسيقی جهانسرائینيما98238054190106

2905کارورزیسرائینيما98238054190106

2730پيانو عمومیسرائینيوشا400138054170269

460فرم در موسيقی جهانیسرائینيوشا400138054170269

3717ساز کالسيکسرائینيوشا400138054170269

896خالقيت در هنرسرائینيوشا400138054170269



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

383کنترپوانسرائینيما98238054190106

414بداهه نوازیسرائینيما98238054190106

1388هارمونیسرائینيوشا400138054170269

453دشيفراژسرائینيما98238054190106

4906ارکستر کالسيکسرائینيما98238054190106

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییسرائینيوشا400138054170269

3911ارکستر کالسيکسرائینيما98238054190106

82کارگردانی تيزرسربندیميثم400138054170270

79تصویربرداری تلویزیونیسربندیميثم400138054170270

92کارگردانی در استودیوسربندیميثم400138054170270

121کارگردانی فيلم مستندسربندیميثم400138054170270

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتسربندیميثم400138054170270

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندسربندیميثم400138054170270

146سلفژسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

169کاربينیسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

1989ورزشسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

110شناخت سينماسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

68جامعه شناسیسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

12فرهنگ عامهسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

27تاریخ نمایش در شرقسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونسرگل زائی مقدمزهرا401138054190361

710دانش خانواده و جمعيتسرمدیآنيتا400138054170272

3716پيانوی عمومیسرمدیآنيتا400138054170272

461فرم در موسيقی جهانیسرمدیآنيتا400138054170272

3715ساز کالسيکسرمدیآنيتا400138054170272

359ساز شناسی موسيقی جهانیسرمدیآنيتا400138054170272

896خالقيت در هنرسرمدیآنيتا400138054170272

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتسرمدیآنيتا400138054170272

357هارمونی پایهسرمدیآنيتا400138054170272



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییسرمدیآنيتا400138054170272

432ارکستراسيونسرمدیآرمين400138054190236

3387فرم موسيقی جهانسرمدیآرمين400138054190236

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرسرمدیآرمين400138054190236

333هارمونی پراکتيک سرمدیآرمين400138054190236

6362سرایش و تربيت شنواییسرمدیآرمين400138054190236

794انقالب اسالمی ایرانسرمدیآرمين400138054190236

430کنترپوانسرمدیآرمين400138054190236

6914ساز کالسيکسرمدیآرمين400138054190236

220بيان شفاهیسرمعلی پورگيریروژینا401138054190362

238کاربينیسرمعلی پورگيریروژینا401138054190362

11149ورزشسرمعلی پورگيریروژینا401138054190362

257انقالب اسالمی ایرانسرمعلی پورگيریروژینا401138054190362

205متون ادبیسرمعلی پورگيریروژینا401138054190362

216اصول و مبانی ترجمهسرمعلی پورگيریروژینا401138054190362

249زبان شناسیسرمعلی پورگيریروژینا401138054190362

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهسرمعلی پورگيریروژینا401138054190362

1920ارکستر کالسيکسروش حدادیمليکا400138054190237

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرسروش حدادیمليکا400138054190237

3363فرم موسيقی جهانسروش حدادیمليکا400138054190237

2493فرم موسيقی جهانسروش حدادیمليکا400138054190237

2496آواز گروهیسروش حدادیمليکا400138054190237

415بداهه نوازیسروش حدادیمليکا400138054190237

7929ساز کالسيکسروش حدادیمليکا400138054190237

2915ارکستر کالسيکسروش حدادیمليکا400138054190237

6916پيانو عمومیسروش حدادیمليکا400138054190237

6913ساز کالسيکسروش حدادیمليکا400138054190237

1186دانش خانواده و جمعيتسروميلیاميرعلی401138054170420

1654ساز ایرانیسروميلیاميرعلی401138054170420



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییسروميلیاميرعلی401138054170420

450مبانی نظری موسيقیسروميلیاميرعلی401138054170420

399مبانی صوت شناسیسروميلیاميرعلی401138054170420

1163تربيت بدنیسروميلیاميرعلی401138054170420

655کاربينیسروميلیاميرعلی401138054170420

419تمبک نوازیسروميلیاميرعلی401138054170420

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای سعادتمحمدرضا401138054170422

1180بهداشت و سالمت نوازندگیسعادتمحمدرضا401138054170422

1017کاربينیسعادتمحمدرضا401138054170422

1034(اکول)1پيانو عمومی سعادتمحمدرضا401138054170422

1003شناخت ریتمسعادتمحمدرضا401138054170422

1002تئوری موسيقیسعادتمحمدرضا401138054170422

1016فارسیسعادتمحمدرضا401138054170422

1000(ریتم خوانی)1سلفژسعادتمحمدرضا401138054170422

1198تربيت بدنیسعادتمحمدرضا401138054170422

994بهداشت و سالمت نوازندگیسعادتیبيتا401138054170423

1018کاربينیسعادتیبيتا401138054170423

1990اندیشه اسالمیسعادتیبيتا401138054170423

993تئوری موسيقیسعادتیبيتا401138054170423

991(ریتم خوانی)1سلفژسعادتیبيتا401138054170423

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوسعادتیبيتا401138054170423

190تربيت بدنیسعادتیبيتا401138054170423

992تاریخ شنيداری موسيقیسعادتیبيتا401138054170423

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای سعادتی کياسحر401138054170425

10081بهداشت و سالمت نوازندگیسعادتی کياسحر401138054170425

1015کاربينیسعادتی کياسحر401138054170425

1034(اکول)1پيانو عمومی سعادتی کياسحر401138054170425

1182شناخت ریتمسعادتی کياسحر401138054170425

1181تئوری موسيقیسعادتی کياسحر401138054170425



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1183(ریتم خوانی)1سلفژسعادتی کياسحر401138054170425

575رسانه شناسی مد و شبکه های اجتماعیسعادتی نيکوفاطمه400238054190118

611کارگاه عکاسی با فالشسعادتی نيکوفاطمه400238054190118

640نقد عکسسعادتی نيکوفاطمه400238054190118

822انقالب اسالمی ایرانسعادتی نيکوفاطمه400238054190118

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسسعادتی نيکوفاطمه400238054190118

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریسعادتی نيکوفاطمه400238054190118

567جامعه شناسی هنرسعادتی نيکوفاطمه400238054190118

635مجموعه سازی در عکاسیسعادتی نيکوفاطمه400238054190118

321مدیریت راهبردی سازمانسعدیفاطمه400138054190239

318قوانين و مقررات در روابط عمومیسعدیفاطمه400138054190239

302پوشش خبریسعدیفاطمه400138054190239

309روزنامه نگاری نوینسعدیفاطمه400138054190239

294ارتباطات بين المللسعدیفاطمه400138054190239

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیسعدیفاطمه400138054190239

299اقتصاد رسانهسعدیفاطمه400138054190239

1019بهداشت و سالمت نوازندگیسعيدکيانا401138054170426

1144کاربينیسعيدکيانا401138054170426

997تئوری موسيقیسعيدکيانا401138054170426

995(ریتم خوانی)1سلفژسعيدکيانا401138054170426

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوسعيدکيانا401138054170426

187تربيت بدنیسعيدکيانا401138054170426

998تاریخ شنيداری موسيقیسعيدکيانا401138054170426

62دیدن و تحليل فيلمسعيدبسطامیالنازسادات400238054190119

32تاریخ نمایش در غربسعيدبسطامیالنازسادات400238054190119

823انقالب اسالمی ایرانسعيدبسطامیالنازسادات400238054190119

818اصول و فنون مذاکرهسعيدبسطامیالنازسادات400238054190119

28سبک ها وشيوه های اجراسعيدبسطامیالنازسادات400238054190119

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریسعيدبسطامیالنازسادات400238054190119



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

9دیدن و تحليل نمایشسعيدبسطامیالنازسادات400238054190119

38 (نواحی ایران)حرکات موزونسعيدبسطامیالنازسادات400238054190119

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیسعيدبسطامیالنازسادات400238054190119

795دانش خانواده و جمعيتسعيدپورتانيا99138054190204

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمسعيدپورتانيا99138054190204

111کارگاه جلوه های ویژهسعيدپورتانيا99138054190204

818اصول و فنون مذاکرهسعيدپورتانيا99138054190204

5919پيانو عمومیسعيدیفاطمه401138054190363

6کارگاه صدابرداری در سينماسعيدیمحمد400138054190242

107آشنایی با هنرهای نمایشیسعيدیميالد401138054190365

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای سعيدیمهساسادات401138054170427

69فرهنگ مردمسعيدیميالد401138054190365

11195ارکستر کالسيکسعيدیفاطمه401138054190363

1187دانش خانواده و جمعيتسعيدیستایش401138054170429

3478هارمونیسعيدیفاطمه401138054190363

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانسعيدیاميرسام401138054170430

507کاربرد رایانه در موسيقیسعيدیاميرسام401138054170430

381تاریخ هنرسعيدیفاطمه401138054190363

2مدیریت توليدسعيدیمحمد400138054190242

60ادبيات کهن ایران و جهانسعيدیميالد401138054190365

1180بهداشت و سالمت نوازندگیسعيدیمهساسادات401138054170427

1654ساز ایرانیسعيدیهانيه السادات401138054170428

1653ساز ایرانیسعيدیستایش401138054170429

17اصول صدابرداریسعيدیعمار400238054170135

146سلفژسعيدیریحانه401138054190364

179کاربينیسعيدیميالد401138054190365

169کاربينیسعيدیریحانه401138054190364

1121کاربينیسعيدیفاطمه401138054190363

125مبانی تصویربرداریسعيدیعمار400238054170135



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1147کاربينیسعيدیمهساسادات401138054170427

11154ورزشسعيدیميالد401138054190365

1989ورزشسعيدیریحانه401138054190364

1979ورزشسعيدیفاطمه401138054190363

1515کارگاه تدوینسعيدیمحمد400138054190242

5485سرایش و تربيت شنواییسعيدیفاطمه401138054190363

1201کارگردانی فيلم مستندسعيدیمحمد400138054190242

1185(اکول)1پيانو عمومی سعيدیمهساسادات401138054170427

95روانشناسی عمومیسعيدیميالد401138054190365

97انيميشنسعيدیعمار400238054170135

1182شناخت ریتمسعيدیمهساسادات401138054170427

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییسعيدیهانيه السادات401138054170428

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییسعيدیاميرسام401138054170430

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییسعيدیستایش401138054170429

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیسعيدیمحمد400138054190242

110شناخت سينماسعيدیریحانه401138054190364

2402آواز گروهیسعيدیفاطمه401138054190363

892اخالق اسالمیسعيدیعمار400238054170135

1733ساز کالسيکسعيدیاميرسام401138054170430

154تاریخ فلسفهسعيدیميالد401138054190365

5918ساز کالسيکسعيدیفاطمه401138054190363

397فيزیک صوتسعيدیاميرسام401138054170430

68جامعه شناسیسعيدیریحانه401138054190364

1331شيوه های رهبری بازیگرسعيدیمحمد400138054190242

1181تئوری موسيقیسعيدیمهساسادات401138054170427

810زبان خارجی عمومیسعيدیهانيه السادات401138054170428

808زبان خارجی عمومیسعيدیعمار400238054170135

404شناخت موسيقیسعيدیاميرسام401138054170430

450مبانی نظری موسيقیسعيدیهانيه السادات401138054170428



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

364مبانی نظری موسيقیسعيدیستایش401138054170429

8181فيلم برداریسعيدیمحمد400138054190242

4مبانی برنامه ریزی و توليدسعيدیعمار400238054170135

113سبکهای سينماییسعيدیميالد401138054190365

9898فيلم نامه نویسی و دکوپاژسعيدیمحمد400138054190242

727فارسیسعيدیعمار400238054170135

1011فارسیسعيدیمهساسادات401138054170427

399مبانی صوت شناسیسعيدیهانيه السادات401138054170428

400مبانی صوت شناسیسعيدیستایش401138054170429

12فرهنگ عامهسعيدیریحانه401138054190364

1183(ریتم خوانی)1سلفژسعيدیمهساسادات401138054170427

1166تربيت بدنیسعيدیستایش401138054170429

1167تربيت بدنیسعيدیمهساسادات401138054170427

1165تربيت بدنیسعيدیاميرسام401138054170430

658کاربينیسعيدیهانيه السادات401138054170428

669کاربينیسعيدیستایش401138054170429

779کاربينیسعيدیاميرسام401138054170430

27تاریخ نمایش در شرقسعيدیریحانه401138054190364

470تمبک نوازیسعيدیستایش401138054170429

419تمبک نوازیسعيدیهانيه السادات401138054170428

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونسعيدیریحانه401138054190364

1732پيانو عمومیسعيدیاميرسام401138054170430

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایرانسعيدی پورعليرضا400238054170137

582صفحه آراییسعيدی پورعليرضا400238054170137

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتسعيدی پورعليرضا400238054170137

592عکاسیسعيدی پورعليرضا400238054170137

683اخالق اسالمیسعيدی پورعليرضا400238054170137

637نرم افزار ترسيمیسعيدی پورعليرضا400238054170137

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیسعيدی پورعليرضا400238054170137



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

587طراحی فيگورسعيدی پورعليرضا400238054170137

574خوشنویسی و طراحی حروفسعيدی پورعليرضا400238054170137

994بهداشت و سالمت نوازندگیسفرکارفرزام401138054170432

1144کاربينیسفرکارفرزام401138054170432

1996اندیشه اسالمیسفرکارفرزام401138054170432

997تئوری موسيقیسفرکارفرزام401138054170432

995(ریتم خوانی)1سلفژسفرکارفرزام401138054170432

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوسفرکارفرزام401138054170432

1190تربيت بدنیسفرکارفرزام401138054170432

998تاریخ شنيداری موسيقیسفرکارفرزام401138054170432

524شعر و موسيقیسفيداریسهند99138054170241

1019بهداشت و سالمت نوازندگیسفيداریفائزه سادات401138054170433

2488کارورزیسفيداریسهند99138054170241

1144کاربينیسفيداریفائزه سادات401138054170433

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییسفيداریسهند99138054170241

903جواب آوازسفيداریسهند99138054170241

1996اندیشه اسالمیسفيداریفائزه سادات401138054170433

997تئوری موسيقیسفيداریفائزه سادات401138054170433

995(ریتم خوانی)1سلفژسفيداریفائزه سادات401138054170433

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوسفيداریفائزه سادات401138054170433

187تربيت بدنیسفيداریفائزه سادات401138054170433

998تاریخ شنيداری موسيقیسفيداریفائزه سادات401138054170433

1620کارورزیسفيدآبیابوالفضل400138054190244

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهسفيدآبیابوالفضل400138054190244

562تاریکخانه دیجيتالسفيدآبیابوالفضل400138054190244

602عکس و نوشتارسفيدآبیابوالفضل400138054190244

626مایکروگرافی و کپی برداریسفيدآبیابوالفضل400138054190244

826تاریخ تحليلی صدر اسالمسفيدآبیابوالفضل400138054190244

616کارگاه عکاسی مفهومیسفيدآبیابوالفضل400138054190244



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

619کارگاه نورپردازی تکچهرهسفيدآبیابوالفضل400138054190244

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیسفيدآبیابوالفضل400138054190244

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکسقراطی                                  علی                           99238054190098

548اطالع رسانی تصویریسقراطی                                  علی                           99238054190098

833انقالب اسالمی ایرانسقراطی                                  علی                           99238054190098

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیسقراطی                                  علی                           99238054190098

616کارگاه عکاسی مفهومیسقراطی                                  علی                           99238054190098

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورسقراطی                                  علی                           99238054190098

611کارگاه عکاسی با فالشسکوتیسودا400238054190121

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریسکوتیسودا400238054190121

640نقد عکسسکوتیسودا400238054190121

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسسکوتیسودا400238054190121

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگسکوتیسودا400238054190121

635مجموعه سازی در عکاسیسکوتیسودا400238054190121

1187دانش خانواده و جمعيتسالطينپروانه401138054170434

1653ساز ایرانیسالطينپروانه401138054170434

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییسالطينپروانه401138054170434

364مبانی نظری موسيقیسالطينپروانه401138054170434

400مبانی صوت شناسیسالطينپروانه401138054170434

669کاربينیسالطينپروانه401138054170434

470تمبک نوازیسالطينپروانه401138054170434

607کاربرد عکس در گرافيکسالمیمنا99238054170084

593عکاسی آسمان شبسالمیمنا99238054170084

2924کارورزیسالمیمنا99238054170084

600عکاسی منظره و پانوراماسالمیمنا99238054170084

809زبان خارجی عمومیسالمیمنا99238054170084

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسسالمیمنا99238054170084

601عکس و رسانهسالمیمنا99238054170084

1328فرم و آناليزسالميهآرش99138054190210



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

361سرایش و ترتيب شنواییسالميهآرش99138054190210

812(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیسالميهآرش99138054190210

1428کنترپوانسالميهآرش99138054190210

1667کارورزیسلطان بگلوسياوش400138054190245

2495فرم موسيقی ایرانسلطان بگلوسياوش400138054190245

6448سرایش و تربيت شنواییسلطان بگلوسياوش400138054190245

2457هارمونیسلطان بگلوسياوش400138054190245

520تئوری موسيقی ایرانسلطان بگلوسياوش400138054190245

7663ساز ایرانیسلطان بگلوسياوش400138054190245

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریسلطان بگلوسياوش400138054190245

2420دشيفراژسلطان بگلوسياوش400138054190245

2438ارکستر ایرانیسلطان بگلوسياوش400138054190245

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانسلطان بگلوسياوش400138054190245

1077روانشناسی اجتماعیسلطان زادهحوریه401138054190369

1076روانشناسی عمومیسلطان زادهحوریه401138054190369

1106کاربينیسلطان زادهحوریه401138054190369

1070رفتار سازمانیسلطان زادهحوریه401138054190369

1078روانشناسی تربيتیسلطان زادهحوریه401138054190369

1072های کوچينگنظریهسلطان زادهحوریه401138054190369

1071نظریه های نوین یادگيریسلطان زادهحوریه401138054190369

1075اخالق حرفه ای در کوچينگسلطان زادهحوریه401138054190369

1074روش تحقيقسلطان زادهحوریه401138054190369

1073روانشناسی مثبت گراسلطان زادهحوریه401138054190369

220بيان شفاهیسلطان محمدیاميرکاميار401138054190367

237کاربينیسلطان محمدیاميرکاميار401138054190367

11154ورزشسلطان محمدیاميرکاميار401138054190367

257انقالب اسالمی ایرانسلطان محمدیاميرکاميار401138054190367

205متون ادبیسلطان محمدیاميرکاميار401138054190367

216اصول و مبانی ترجمهسلطان محمدیاميرکاميار401138054190367



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

249زبان شناسیسلطان محمدیاميرکاميار401138054190367

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهسلطان محمدیاميرکاميار401138054190367

6690پيانو عمومیسلطانپورمنفردآنوشا99138054190211

2427کنترپوانسلطانپورمنفردآنوشا99138054190211

7685ساز ایرانیسلطانپورمنفردآنوشا99138054190211

1429آهنگ سازیسلطانپورمنفردآنوشا99138054190211

405پارتيتور نوازیسلطانپورمنفردآنوشا99138054190211

2466ارکستراسيونسلطانپورمنفردآنوشا99138054190211

6689ساز ایرانیسلطانپورمنفردآنوشا99138054190211

975روانشناسی اجتماعیسلطانخواهنسيم401138054190368

974روانشناسی عمومیسلطانخواهنسيم401138054190368

1079کاربينیسلطانخواهنسيم401138054190368

973رفتار سازمانیسلطانخواهنسيم401138054190368

978روانشناسی تربيتیسلطانخواهنسيم401138054190368

977های کوچينگنظریهسلطانخواهنسيم401138054190368

970نظریه های نوین یادگيریسلطانخواهنسيم401138054190368

976اخالق حرفه ای در کوچينگسلطانخواهنسيم401138054190368

972روش تحقيقسلطانخواهنسيم401138054190368

971روانشناسی مثبت گراسلطانخواهنسيم401138054190368

710دانش خانواده و جمعيتسلطانینگار400138054170274

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریسلطانیمحمدصادق400238054190123

62دیدن و تحليل فيلمسلطانیمحمدصادق400238054190123

557تاریخ عکاسی ایرانسلطانیدانيال401138054190370

599عکاسی معماریسلطانیسمير98138054190285

32تاریخ نمایش در غربسلطانیمحمدصادق400238054190123

3718پيانوی عمومیسلطانینگار400138054170274

611کارگاه عکاسی با فالشسلطانیسمير98138054190285

640نقد عکسسلطانیسمير98138054190285

562تاریکخانه دیجيتالسلطانیسمير98138054190285



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1113کاربينیسلطانیدانيال401138054190370

460فرم در موسيقی جهانیسلطانینگار400138054170274

3726ساز کالسيکسلطانینگار400138054170274

11152ورزشسلطانیدانيال401138054190370

822انقالب اسالمی ایرانسلطانیسمير98138054190285

824انقالب اسالمی ایرانسلطانیمحمدصادق400238054190123

355ساز شناسی موسيقی جهانیسلطانینگار400138054170274

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسسلطانیسمير98138054190285

626مایکروگرافی و کپی برداریسلطانیسمير98138054190285

579زیبایی شناسیسلطانیدانيال401138054190370

28سبک ها وشيوه های اجراسلطانیمحمدصادق400238054190123

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریسلطانیمحمدصادق400238054190123

1435هارمونیسلطانینگار400138054170274

619کارگاه نورپردازی تکچهرهسلطانیسمير98138054190285

572حقوق عکاسان و قراردادهاسلطانیدانيال401138054190370

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیسلطانیسمير98138054190285

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگسلطانیدانيال401138054190370

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانسلطانیدانيال401138054190370

9دیدن و تحليل نمایشسلطانیمحمدصادق400238054190123

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییسلطانینگار400138054170274

38 (نواحی ایران)حرکات موزونسلطانیمحمدصادق400238054190123

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیسلطانیمحمدصادق400238054190123

635مجموعه سازی در عکاسیسلطانیسمير98138054190285

736مدیریت رنگ در عکاسیسلطانیدانيال401138054190370

705اخالق حرفه ای سلطانینگار400138054170274

284گریم در ادوار مختلف تاریخسلطانی افخمزهرا400138054190246

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریسلطانی افخمزهرا400138054190246

1188ورزشسلطانی افخمزهرا400138054190246

277کارگاه گریم عروسکیسلطانی افخمزهرا400138054190246



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

827تاریخ تحليلی صدر اسالمسلطانی افخمزهرا400138054190246

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهسلطانی افخمزهرا400138054190246

263تحليل تيپ و شخصيتسلطانی افخمزهرا400138054190246

463شعر و موسيقیسلطانی زرندیمرتضی400138054170275

3647ساز ایرانیسلطانی زرندیمرتضی400138054170275

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانسلطانی زرندیمرتضی400138054170275

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییسلطانی زرندیمرتضی400138054170275

51196پيانو عمومیسلطانی گرمیآریا401138054190372

11195ارکستر کالسيکسلطانی گرمیآریا401138054190372

3426هارمونیسلطانی گرمیآریا401138054190372

531تاریخ هنرسلطانی گرمیآریا401138054190372

1123کاربينیسلطانی گرمیآریا401138054190372

11155ورزشسلطانی گرمیآریا401138054190372

5484سرایش و تربيت شنواییسلطانی گرمیآریا401138054190372

2496آواز گروهیسلطانی گرمیآریا401138054190372

5917ساز کالسيکسلطانی گرمیآریا401138054190372

147سلفژسلطانی همپارقيه401138054190373

166کاربينیسلطانی همپارقيه401138054190373

1989ورزشسلطانی همپارقيه401138054190373

63شناخت سينماسلطانی همپارقيه401138054190373

67جامعه شناسیسلطانی همپارقيه401138054190373

11فرهنگ عامهسلطانی همپارقيه401138054190373

25تاریخ نمایش در شرقسلطانی همپارقيه401138054190373

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونسلطانی همپارقيه401138054190373

607کاربرد عکس در گرافيکسلگیباربد98138054170677

560تاریخ هنر ایران و جهانسلگیباربد98138054170677

2622کارورزیسلگیباربد98138054170677

1723اندیشه اسالمیسلگیباربد98138054170677

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسسلگیباربد98138054170677



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

480ارکستراسيونسلمانی                                  سورنا                         99238054190099

1686کارورزیسلمانی                                  سورنا                         99238054190099

333هارمونی پراکتيک سلمانی                                  سورنا                         99238054190099

3363فرم موسيقی جهانسلمانی                                  سورنا                         99238054190099

401مبانی رهبری کر و ارکسترسلمانی                                  سورنا                         99238054190099

2446آواز گروهیسلمانی                                  سورنا                         99238054190099

415بداهه نوازیسلمانی                                  سورنا                         99238054190099

4906ارکستر کالسيکسلمانی                                  سورنا                         99238054190099

800تفسير موضوعی قرآنسلمانی                                  سورنا                         99238054190099

8909ساز کالسيکسلمانی                                  سورنا                         99238054190099

795دانش خانواده و جمعيتسلمانیآسيه98238054190108

2مدیریت توليدسلمانیآسيه98238054190108

55تحليل فيلمسلمانیآسيه98238054190108

96انيميشنسلمانیآسيه98238054190108

894تاریخ تحليلی صدر اسالمسلمانیآسيه98238054190108

133شيوه های رهبری بازیگرسلمانیآسيه98238054190108

81فيلم برداریسلمانیآسيه98238054190108

74کارگردانی فيلم داستانیسلمانیآسيه98238054190108

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژسلمانیآسيه98238054190108

4699پيانو عمومیسلمانی جعفریاشکان97238054170180

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانسلمانی جعفریاشکان97238054170180

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییسلمانی جعفریاشکان97238054170180

1723اندیشه اسالمیسلمانی جعفریاشکان97238054170180

31تکنيک بازیگری متداکتينگسلمانی حسين آبادیسهيل                          99238054190100

146سلفژسلمانی حسين آبادیسهيل                          99238054190100

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانسلمانی حسين آبادیسهيل                          99238054190100

142تحليل نمایشنامه های واقعگراسلمانی حسين آبادیسهيل                          99238054190100

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیسلمانی حسين آبادیسهيل                          99238054190100

23اصول آموزش بازیگریسلمانی حسين آبادیسهيل                          99238054190100



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

563تجزیه و تحليل و نقد آثار هنریسلمانيانزهرا99238054170086

834مهارت ها و قوانين کسب و کارسلمانيانزهرا99238054170086

831کارآفرینیسلمانيانزهرا99238054170086

5741خوشنویسی و طراحی حروفسلمانيانزهرا99238054170086

63811نرم افزار تصویرسازیسلمانيانزهرا99238054170086

6381نرم افزار تصویریسلمانيانزهرا99238054170086

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییسليانیحسين99138054170245

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانسليانیحسين99138054170245

1338کارورزیسليانیحسين99138054170245

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتسليانیحسين99138054170245

781پيانو عمومیسليانیحسين99138054170245

829زبان خارجی عمومیسليانیحسين99138054170245

434مبانی هارمونیسليانیحسين99138054170245

398مبانی صوت شناسیسليانیحسين99138054170245

704اخالق حرفه ای سليانیحسين99138054170245

14کارگاه تدوین موسيقی و صداسليم خانییاسمن98238054190109

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندسليم خانییاسمن98238054190109

96انيميشنسليم خانییاسمن98238054190109

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیسليم خانییاسمن98238054190109

2940کارورزیسليمان پورسرور99138054170246

1723اندیشه اسالمیسليمان پورسرور99138054170246

811زبان خارجی عمومیسليمان پورسرور99138054170246

147سلفژسليمان فالحمبينا401138054190374

166کاربينیسليمان فالحمبينا401138054190374

11089ورزشسليمان فالحمبينا401138054190374

63شناخت سينماسليمان فالحمبينا401138054190374

67جامعه شناسیسليمان فالحمبينا401138054190374

11فرهنگ عامهسليمان فالحمبينا401138054190374

25تاریخ نمایش در شرقسليمان فالحمبينا401138054190374



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونسليمان فالحمبينا401138054190374

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریسليمانیبهاره400138054190247

62دیدن و تحليل فيلمسليمانیداوود401138054190375

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیسليمانیداوود401138054190375

2495فرم موسيقی ایرانسليمانیبهاره400138054190247

6431سرایش و تربيت شنواییسليمانیبهاره400138054190247

994بهداشت و سالمت نوازندگیسليمانیغزل401138054170436

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریسليمانیداوود401138054190375

146سلفژسليمانیداوود401138054190375

1111کاربينیسليمانیکامياب401138054190376

2489هارمونیسليمانیبهاره400138054190247

1018کاربينیسليمانیغزل401138054170436

11152ورزشسليمانیکامياب401138054190376

893انقالب اسالمی ایرانسليمانیکامياب401138054190376

823انقالب اسالمی ایرانسليمانیداوود401138054190375

5367سرایش و تربيت شنواییسليمانیکامياب401138054190376

7663ساز ایرانیسليمانیبهاره400138054190247

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایسليمانیداوود401138054190375

1990اندیشه اسالمیسليمانیغزل401138054170436

3351هماهنگی عمومیسليمانیکامياب401138054190376

993تئوری موسيقیسليمانیغزل401138054170436

828تفسير موضوعی قرآنسليمانیبهاره400138054190247

12فرهنگ عامهسليمانیداوود401138054190375

5698ساز ایرانیسليمانیکامياب401138054190376

991(ریتم خوانی)1سلفژسليمانیغزل401138054170436

2420دشيفراژسليمانیبهاره400138054190247

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوسليمانیغزل401138054170436

2438ارکستر ایرانیسليمانیبهاره400138054190247

475سازشناسی ایرانیسليمانیکامياب401138054190376



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5672پيانو عمومیسليمانیبهاره400138054190247

5695پيانو عمومیسليمانیکامياب401138054190376

190تربيت بدنیسليمانیغزل401138054170436

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانسليمانیکامياب401138054190376

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانسليمانیبهاره400138054190247

992تاریخ شنيداری موسيقیسليمانیغزل401138054170436

2652ساز ایرانیسليمانی پالچقلویاسين400238054170140

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییسليمانی پالچقلویاسين400238054170140

895اصول سرپرستیسليمانی پالچقلویاسين400238054170140

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانسليمانی پالچقلویاسين400238054170140

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتسليمانی پالچقلویاسين400238054170140

516ساز شناسی ایرانیسليمانی پالچقلویاسين400238054170140

781پيانو عمومیسليمانی پالچقلویاسين400238054170140

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیسليمانی پالچقلویاسين400238054170140

126تاریخ هنر ایران و جهانسليمانی فرحسين401138054170437

57روانشناسی شخصيتسليمانی فرحسين401138054170437

1721اندیشه اسالمیسليمانی فرحسين401138054170437

42مبانی بازیگریسليمانی فرحسين401138054170437

183تربيت بدنیسليمانی فرحسين401138054170437

20بدن و حرکتسليمانی فرحسين401138054170437

155خاستگاه آیين و درامسليمانی فرحسين401138054170437

191کاربينیسليمانی فرحسين401138054170437

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریسليمانی کرمانیمرضيه400238054190124

84اصول کارگردانیسليمانی کرمانیمرضيه400238054190124

118آشنایی با موسيقیسليمانی کرمانیمرضيه400238054190124

822انقالب اسالمی ایرانسليمانی کرمانیمرضيه400238054190124

34کارگاه عکاسیسليمانی کرمانیمرضيه400238054190124

91کارگاه طراحیسليمانی کرمانیمرضيه400238054190124

66جامعه شناسیسليمانی کرمانیمرضيه400238054190124



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

61ادبيات معاصر ایران و جهانسليمانی کرمانیمرضيه400238054190124

975روانشناسی اجتماعیسليمیفرزانه401138054190377

2652ساز ایرانیسليمیفاطمه400238054170142

1019بهداشت و سالمت نوازندگیسليمیدرسا401138054170438

974روانشناسی عمومیسليمیفرزانه401138054190377

1101کاربينیسليمیفرزانه401138054190377

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییسليمیفاطمه400238054170142

1144کاربينیسليمیدرسا401138054170438

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانسليمیفاطمه400238054170142

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتسليمیفاطمه400238054170142

973رفتار سازمانیسليمیفرزانه401138054190377

525ساز شناسی ایرانیسليمیفاطمه400238054170142

978روانشناسی تربيتیسليمیفرزانه401138054190377

781پيانو عمومیسليمیفاطمه400238054170142

977های کوچينگنظریهسليمیفرزانه401138054190377

1722اندیشه اسالمیسليمیفاطمه400238054170142

997تئوری موسيقیسليمیدرسا401138054170438

164زبان خارجی عمومیسليمیفاطمه400238054170142

970نظریه های نوین یادگيریسليمیفرزانه401138054190377

782فارسیسليمیفاطمه400238054170142

995(ریتم خوانی)1سلفژسليمیدرسا401138054170438

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوسليمیدرسا401138054170438

187تربيت بدنیسليمیدرسا401138054170438

976اخالق حرفه ای در کوچينگسليمیفرزانه401138054190377

972روش تحقيقسليمیفرزانه401138054190377

998تاریخ شنيداری موسيقیسليمیدرسا401138054170438

971روانشناسی مثبت گراسليمیفرزانه401138054190377

31تکنيک بازیگری متداکتينگسمائی                                   سيده فاطمه                    99238054190101

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانسمائی                                   سيده فاطمه                    99238054190101



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییسمائی                                   سيده فاطمه                    99238054190101

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایسمائی                                   سيده فاطمه                    99238054190101

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیسمائی                                   سيده فاطمه                    99238054190101

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریسمائی                                   سيده فاطمه                    99238054190101

11فرهنگ عامهسمائی                                   سيده فاطمه                    99238054190101

23اصول آموزش بازیگریسمائی                                   سيده فاطمه                    99238054190101

38 (نواحی ایران)حرکات موزونسمائی                                   سيده فاطمه                    99238054190101

838دانش خانواده و جمعيتسمندریمحمدرضا400138054170279

45تربيت حسسمندریمحمدرضا400138054170279

19نمایش عروسکیسمندریمحمدرضا400138054170279

58روانشناسی شخصيتسمندریمحمدرضا400138054170279

105تاریخ سينماسمندریمحمدرضا400138054170279

24بدن و حرکتسمندریمحمدرضا400138054170279

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرسموعییاسمين99138054190213

330هارمونی پراکتيک سموعییاسمين99138054190213

6362سرایش و تربيت شنواییسموعییاسمين99138054190213

452دشيفراژسموعییاسمين99138054190213

6913ساز کالسيکسموعییاسمين99138054190213

82کارگردانی تيزرسميعیمهدی400138054170280

79تصویربرداری تلویزیونیسميعیمهدی400138054170280

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیسميعیمهدی400138054170280

92کارگردانی در استودیوسميعیمهدی400138054170280

121کارگردانی فيلم مستندسميعیمهدی400138054170280

97انيميشنسميعیمهدی400138054170280

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتسميعیمهدی400138054170280

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندسميعیمهدی400138054170280

148کارگاه بداهه سازیسميعی متينميثم98138054170276

103مبانی بازی برای کودکسميعی متينميثم98138054170276

78بازیگری تک نفریسميعی متينميثم98138054170276



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

72مبانی کارگردانیسميعی متينميثم98138054170276

105تاریخ سينماسميعی متينميثم98138054170276

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیسميعی متينميثم98138054170276

599عکاسی معماریسنائيان رودسریمائده400238054190128

611کارگاه عکاسی با فالشسنائيان رودسریمائده400238054190128

640نقد عکسسنائيان رودسریمائده400238054190128

822انقالب اسالمی ایرانسنائيان رودسریمائده400238054190128

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسسنائيان رودسریمائده400238054190128

567جامعه شناسی هنرسنائيان رودسریمائده400238054190128

807مدیریت کسب و کار و بهره وریسنائيان رودسریمائده400238054190128

635مجموعه سازی در عکاسیسنائيان رودسریمائده400238054190128

519طراحی آوازسنجابیمحسن400138054190248

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیسنجابیمحسن400138054190248

374تجزیه و تحليل آوازسنجابیمحسن400138054190248

337ارکان بداهه خوانیسنجابیمحسن400138054190248

543(چهارگاه)آواز ایرانی سنجابیمحسن400138054190248

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیسنجابیمحسن400138054190248

408تصنيف سازی سنجابیمحسن400138054190248

416سبک شناسی آوازیسنجابیمحسن400138054190248

6362سرایش و تربيت شنواییسنگين نژادمحدثه400238054190129

2493فرم موسيقی جهانسنگين نژادمحدثه400238054190129

430کنترپوانسنگين نژادمحدثه400238054190129

382فلسفه هنرسنگين نژادمحدثه400238054190129

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریسنگين نژادمحدثه400238054190129

825تاریخ تحليلی صدر اسالمسنگين نژادمحدثه400238054190129

2915ارکستر کالسيکسنگين نژادمحدثه400238054190129

6916پيانو عمومیسنگين نژادمحدثه400238054190129

6914ساز کالسيکسنگين نژادمحدثه400238054190129

607کاربرد عکس در گرافيکسهابی قراملکیمبينا99138054170249



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2924کارورزیسهابی قراملکیمبينا99138054170249

600عکاسی منظره و پانوراماسهابی قراملکیمبينا99138054170249

480ارکستراسيونسهرابیمهشاد400138054190251

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرسهرابیمهشاد400138054190251

3363فرم موسيقی جهانسهرابیمهشاد400138054190251

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریسهرابیمهشاد400138054190251

794انقالب اسالمی ایرانسهرابیمهشاد400138054190251

7910ساز کالسيکسهرابیمهشاد400138054190251

3911ارکستر کالسيکسهرابیمهشاد400138054190251

2495فرم موسيقی ایرانسهرابی شعبجرهسليمه400138054190252

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریسهرابی شعبجرهسليمه400138054190252

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانسهرابی شعبجرهسليمه400138054190252

486کنتراپونسهرابی شعبجرهسليمه400138054190252

7662ساز ایرانیسهرابی شعبجرهسليمه400138054190252

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیسهرابی شعبجرهسليمه400138054190252

2420دشيفراژسهرابی شعبجرهسليمه400138054190252

2438ارکستر ایرانیسهرابی شعبجرهسليمه400138054190252

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانسهرابی شعبجرهسليمه400138054190252

2مدیریت توليدسهندی قيسنابمریم99138054190215

2157کارورزیسهندی قيسنابمریم99138054190215

114کارگردانی برنامه تلویزیونیسهندی قيسنابمریم99138054190215

74کارگردانی فيلم داستانیسهندی قيسنابمریم99138054190215

117موسيقی فيلمسهندی قيسنابمریم99138054190215

61ادبيات معاصر ایران و جهانسهندی قيسنابمریم99138054190215

284گریم در ادوار مختلف تاریخسهيلیمهين400138054190253

1188ورزشسهيلیمهين400138054190253

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیسهيلیمهين400138054190253

276کارگاه تکنيکهای حجم سازیسهيلیمهين400138054190253

277کارگاه گریم عروسکیسهيلیمهين400138054190253



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهسهيلیمهين400138054190253

263تحليل تيپ و شخصيتسهيلیمهين400138054190253

220بيان شفاهیسوریمحمدعرفان401138054190378

839دانش خانواده و جمعيتسوریپيمان400138054190249

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیسوریپيمان400138054190249

2مدیریت توليدسورینيلوفر98138054190295

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیسوریپيمان400138054190249

2157کارورزیسورینيلوفر98138054190295

238کاربينیسوریمحمدعرفان401138054190378

11154ورزشسوریمحمدعرفان401138054190378

257انقالب اسالمی ایرانسوریمحمدعرفان401138054190378

215کارگاه و سمينار پيشرفتهسوریپيمان400138054190249

114کارگردانی برنامه تلویزیونیسورینيلوفر98138054190295

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیسوریپيمان400138054190249

255مکاتباتسوریپيمان400138054190249

205متون ادبیسوریمحمدعرفان401138054190378

34کارگاه عکاسیسورینيلوفر98138054190295

133شيوه های رهبری بازیگرسورینيلوفر98138054190295

792تفسير موضوعی قرآنسوریپيمان400138054190249

216اصول و مبانی ترجمهسوریمحمدعرفان401138054190378

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریسوریپيمان400138054190249

74کارگردانی فيلم داستانیسورینيلوفر98138054190295

249زبان شناسیسوریمحمدعرفان401138054190378

117موسيقی فيلمسورینيلوفر98138054190295

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهسوریمحمدعرفان401138054190378

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریسوزنی غ                                 محمدرضا                       99238054190102

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیسوزنی غ                                 محمدرضا                       99238054190102

8659ساز ایرانیسوزنی غ                                 محمدرضا                       99238054190102

6354سرایش و تربيت شنواییسوزنی غ                                 محمدرضا                       99238054190102



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1160ورزشسوزنی غ                                 محمدرضا                       99238054190102

486کنتراپونسوزنی غ                                 محمدرضا                       99238054190102

3439ارکستر ایرانیسوزنی غ                                 محمدرضا                       99238054190102

391فرم موسيقی جهانسوزنی غ                                 محمدرضا                       99238054190102

803تاریخ تحليلی صدر اسالمسوزنی غ                                 محمدرضا                       99238054190102

710دانش خانواده و جمعيتسيدپرستو400138054170282

3716پيانوی عمومیسيدپرستو400138054170282

461فرم در موسيقی جهانیسيدپرستو400138054170282

3715ساز کالسيکسيدپرستو400138054170282

359ساز شناسی موسيقی جهانیسيدپرستو400138054170282

896خالقيت در هنرسيدپرستو400138054170282

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتسيدپرستو400138054170282

1340هارمونیسيدپرستو400138054170282

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییسيدپرستو400138054170282

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریسيدی گيلوانسيد محمدرضا98138054190626

118آشنایی با موسيقیسيدی گيلوانسيد محمدرضا98138054190626

927کارگاه جلوه های ویژهسيدی گيلوانسيد محمدرضا98138054190626

34کارگاه عکاسیسيدی گيلوانسيد محمدرضا98138054190626

66جامعه شناسیسيدی گيلوانسيد محمدرضا98138054190626

792تفسير موضوعی قرآنسيدی گيلوانسيد محمدرضا98138054190626

74کارگردانی فيلم داستانیسيدی گيلوانسيد محمدرضا98138054190626

61ادبيات معاصر ایران و جهانسيدی گيلوانسيد محمدرضا98138054190626

480ارکستراسيونسياح پورسياووش400138054190254

3387فرم موسيقی جهانسياح پورسياووش400138054190254

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرسياح پورسياووش400138054190254

330هارمونی پراکتيک سياح پورسياووش400138054190254

6353سرایش و تربيت شنواییسياح پورسياووش400138054190254

7929ساز کالسيکسياح پورسياووش400138054190254

3912ارکستر کالسيکسياح پورسياووش400138054190254



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2702کارورزیسياه چشممحسن99138054170251

458فرم در موسيقی جهانیسياه چشممحسن99138054170251

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییسياه چشممحسن99138054170251

892اخالق اسالمیسياه چشممحسن99138054170251

471مبانی موسيقی ایرانسياه چشممحسن99138054170251

705اخالق حرفه ای سياه چشممحسن99138054170251

557تاریخ عکاسی ایرانسياوشآناهيتا401138054190380

1113کاربينیسياوشآناهيتا401138054190380

579زیبایی شناسیسياوشآناهيتا401138054190380

572حقوق عکاسان و قراردادهاسياوشآناهيتا401138054190380

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگسياوشآناهيتا401138054190380

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانسياوشآناهيتا401138054190380

736مدیریت رنگ در عکاسیسياوشآناهيتا401138054190380

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهسيجانیزهرا401138054170439

258اصول آراستگی در اسالمسيجانیزهرا401138054170439

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمسيجانیزهرا401138054170439

1288مبانی گریمسيجانیزهرا401138054170439

1723اندیشه اسالمیسيجانیزهرا401138054170439

272عوامل موثر بر گریمسيجانیزهرا401138054170439

1134کاربينیسيجانیزهرا401138054170439

1172مبانی روانشناسیسيجانیزهرا401138054170439

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای سيداصغریسميرا401138054170440

1180بهداشت و سالمت نوازندگیسيداصغریسميرا401138054170440

1015کاربينیسيداصغریسميرا401138054170440

1034(اکول)1پيانو عمومی سيداصغریسميرا401138054170440

1182شناخت ریتمسيداصغریسميرا401138054170440

1181تئوری موسيقیسيداصغریسميرا401138054170440

1183(ریتم خوانی)1سلفژسيداصغریسميرا401138054170440

557تاریخ عکاسی ایرانسيدزاده سارانآیالرسادات401138054190381



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1115کاربينیسيدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

1989ورزشسيدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

579زیبایی شناسیسيدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

572حقوق عکاسان و قراردادهاسيدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگسيدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانسيدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

736مدیریت رنگ در عکاسیسيدزاده سارانآیالرسادات401138054190381

127تاریخ هنر ایران و جهانسيدصدریاميرعرشيا401138054170442

58روانشناسی شخصيتسيدصدریاميرعرشيا401138054170442

1720اندیشه اسالمیسيدصدریاميرعرشيا401138054170442

128مبانی بازیگریسيدصدریاميرعرشيا401138054170442

183تربيت بدنیسيدصدریاميرعرشيا401138054170442

24بدن و حرکتسيدصدریاميرعرشيا401138054170442

70خاستگاه آیين و درامسيدصدریاميرعرشيا401138054170442

193کاربينیسيدصدریاميرعرشيا401138054170442

1077روانشناسی اجتماعیسيدعليخانیسيده مریم401138054190382

1076روانشناسی عمومیسيدعليخانیسيده مریم401138054190382

1104کاربينیسيدعليخانیسيده مریم401138054190382

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانسيدعليخانیسيدمظاهر400238054170143

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییسيدعليخانیسيدمظاهر400238054170143

899خالقيت در هنرسيدعليخانیسيدمظاهر400238054170143

1070رفتار سازمانیسيدعليخانیسيده مریم401138054190382

1780آواز ایرانیسيدعليخانیسيدمظاهر400238054170143

1078روانشناسی تربيتیسيدعليخانیسيده مریم401138054190382

781پيانو عمومیسيدعليخانیسيدمظاهر400238054170143

1072های کوچينگنظریهسيدعليخانیسيده مریم401138054190382

483مبانی نظری موسيقیسيدعليخانیسيدمظاهر400238054170143

1071نظریه های نوین یادگيریسيدعليخانیسيده مریم401138054190382

782فارسیسيدعليخانیسيدمظاهر400238054170143



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

398مبانی صوت شناسیسيدعليخانیسيدمظاهر400238054170143

1075اخالق حرفه ای در کوچينگسيدعليخانیسيده مریم401138054190382

1074روش تحقيقسيدعليخانیسيده مریم401138054190382

1073روانشناسی مثبت گراسيدعليخانیسيده مریم401138054190382

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیسيدکشميریسالومه401138054190383

523کاربينیسيدکشميریسالومه401138054190383

469تنبک نوازیسيدکشميریسالومه401138054190383

547(4)آواز ایرانی سيدکشميریسالومه401138054190383

1201مبانی موسيقیسيدکشميریسالومه401138054190383

409شعر و موسيقیسيدکشميریسالومه401138054190383

786تفسير موضوعی قرآنسيدکشميریسالومه401138054190383

443(ملودی، گام خوانی)تربيت شنوایی سيدکشميریسالومه401138054190383

380حکمت موسيقی اسالمی سيدکشميریسالومه401138054190383

725دانش خانواده و جمعيتسيدمعصومیسيدآرمين400238054170144

45تربيت حسسيدمعصومیسيدآرمين400238054170144

10شناخت عوامل نمایشسيدمعصومیسيدآرمين400238054170144

151تنفس و صدا سازیسيدمعصومیسيدآرمين400238054170144

165زبان خارجی عمومیسيدمعصومیسيدآرمين400238054170144

90مبانی شخصيت شناسیسيدمعصومیسيدآرمين400238054170144

108تاریخ نمایش در ایرانسيدمعصومیسيدآرمين400238054170144

131بيان بدنیسيدمعصومیسيدآرمين400238054170144

1654ساز ایرانیسيدنياحميدرضا400238054170146

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییسيدنياحميدرضا400238054170146

892اخالق اسالمیسيدنياحميدرضا400238054170146

450مبانی نظری موسيقیسيدنياحميدرضا400238054170146

399مبانی صوت شناسیسيدنياحميدرضا400238054170146

183تربيت بدنیسيدنياحميدرضا400238054170146

669کاربينیسيدنياحميدرضا400238054170146

419تمبک نوازیسيدنياحميدرضا400238054170146



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

724دانش خانواده و جمعيتسيدی پورسيداميرحسين99138054170253

2172کارورزیسيدی پورسيداميرحسين99138054170253

89نمایش رادیوییسيدی پورسيداميرحسين99138054170253

898خالقيت در هنرسيدی پورسيداميرحسين99138054170253

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتسيدی پورسيداميرحسين99138054170253

683اخالق اسالمیسيدی پورسيداميرحسين99138054170253

199فارسیسيدی پورسيداميرحسين99138054170253

1186دانش خانواده و جمعيتسيدی گلنشينیسيدعليرضا401138054170443

1653ساز ایرانیسيدی گلنشينیسيدعليرضا401138054170443

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییسيدی گلنشينیسيدعليرضا401138054170443

364مبانی نظری موسيقیسيدی گلنشينیسيدعليرضا401138054170443

400مبانی صوت شناسیسيدی گلنشينیسيدعليرضا401138054170443

1163تربيت بدنیسيدی گلنشينیسيدعليرضا401138054170443

656کاربينیسيدی گلنشينیسيدعليرضا401138054170443

470تمبک نوازیسيدی گلنشينیسيدعليرضا401138054170443

560تاریخ هنر ایران و جهانسيف ربيعینيکان401138054170445

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينسيف ربيعینيکان401138054170445

634مبانی هنرهای تجسمیسيف ربيعینيکان401138054170445

605کادربندی در عکاسیسيف ربيعینيکان401138054170445

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورسيف ربيعینيکان401138054170445

1165تربيت بدنیسيف ربيعینيکان401138054170445

597عکاسی سياه و سفيدسيف ربيعینيکان401138054170445

756کاربينیسيف ربيعینيکان401138054170445

293ارتباطات انسانیسيفیمحمد401138054170446

740مبانی رنگسيفیزینب401138057170035

738طراحی لباس روی اندامسيفیزینب401138057170035

739آناتومیسيفیزینب401138057170035

308روانشناسی اجتماعیسيفیمحمد401138054170446

325هنر و ارتباطاتسيفیمحمد401138054170446



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

304جامعه شناسی فرهنگیسيفیمحمد401138054170446

741تکنيک های رنگ در طراحی لباسسيفیزینب401138057170035

829زبان خارجی عمومیسيفیزینب401138057170035

307رسانه شناسیسيفیمحمد401138054170446

187تربيت بدنیسيفیزینب401138057170035

306حقوق فرهنگی و رسانه ایسيفیمحمد401138054170446

534کاربينیسيفیمحمد401138054170446

751کاربينیسيفیزینب401138057170035

737پارچه شناسیسيفیزینب401138057170035

361سرایش و ترتيب شنواییسيم براميرحسين401138054190384

693کاربينیسيم براميرحسين401138054190384

479هماهنگی عمومیسيم براميرحسين401138054190384

11153ورزشسيم براميرحسين401138054190384

517تئوری موسيقیسيم براميرحسين401138054190384

5697ساز ایرانیسيم براميرحسين401138054190384

476سازشناسی ایرانیسيم براميرحسين401138054190384

5696پيانو عمومیسيم براميرحسين401138054190384

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانسيم براميرحسين401138054190384

1077روانشناسی اجتماعیسينائیليال401138054190385

1076روانشناسی عمومیسينائیليال401138054190385

1101کاربينیسينائیليال401138054190385

11089ورزشسينائیليال401138054190385

1070رفتار سازمانیسينائیليال401138054190385

1078روانشناسی تربيتیسينائیليال401138054190385

1072های کوچينگنظریهسينائیليال401138054190385

1071نظریه های نوین یادگيریسينائیليال401138054190385

1075اخالق حرفه ای در کوچينگسينائیليال401138054190385

1074روش تحقيقسينائیليال401138054190385

1073روانشناسی مثبت گراسينائیليال401138054190385



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

290مجسمه سازیشاطریانمریم400138054170285

271طراحی گریمشاطریانمریم400138054170285

269سبک های مختلف نمایشیشاطریانمریم400138054170285

282گریم برای صحنهشاطریانمریم400138054170285

280گریم برای تلویزیونشاطریانمریم400138054170285

810زبان خارجی عمومیشاطریانمریم400138054170285

727فارسیشاطریانمریم400138054170285

2379تاریخ موسيقی ایرانشاقالنی لورعارف400138054190259

1481هارمونیشاقالنی لورعارف400138054190259

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریشاقالنی لورعارف400138054190259

2457هارمونیشاقالنی لورعارف400138054190259

6673ساز ایرانیشاقالنی لورعارف400138054190259

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیشاقالنی لورعارف400138054190259

1342دشيفراژشاقالنی لورعارف400138054190259

5672پيانو عمومیشاقالنی لورعارف400138054190259

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانشاقالنی لورعارف400138054190259

314شبکه های اجتماعیشاکری فرندا400238054190132

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیشاکری فرندا400238054190132

310زبان تخصصیشاکری فرندا400238054190132

301برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومیشاکری فرندا400238054190132

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههاشاکری فرندا400238054190132

315شيوه های اقناع و تبليغشاکری فرندا400238054190132

311سواد رسانه ایشاکری فرندا400238054190132

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیشاکری فرندا400238054190132

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریشاکری فرندا400238054190132

220بيان شفاهیشالیزهرا401138054190387

238کاربينیشالیزهرا401138054190387

11149ورزششالیزهرا401138054190387

257انقالب اسالمی ایرانشالیزهرا401138054190387



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

205متون ادبیشالیزهرا401138054190387

216اصول و مبانی ترجمهشالیزهرا401138054190387

249زبان شناسیشالیزهرا401138054190387

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهشالیزهرا401138054190387

740مبانی رنگشامرادیاننيلوفر401138054170449

361سرایش و ترتيب شنواییشامرادیانشقایق401138054190388

693کاربينیشامرادیانشقایق401138054190388

738طراحی لباس روی اندامشامرادیاننيلوفر401138054170449

479هماهنگی عمومیشامرادیانشقایق401138054190388

11089ورزششامرادیانشقایق401138054190388

739آناتومیشامرادیاننيلوفر401138054170449

517تئوری موسيقیشامرادیانشقایق401138054190388

741تکنيک های رنگ در طراحی لباسشامرادیاننيلوفر401138054170449

829زبان خارجی عمومیشامرادیاننيلوفر401138054170449

5697ساز ایرانیشامرادیانشقایق401138054190388

476سازشناسی ایرانیشامرادیانشقایق401138054190388

5696پيانو عمومیشامرادیانشقایق401138054190388

1168تربيت بدنیشامرادیاننيلوفر401138054170449

751کاربينیشامرادیاننيلوفر401138054170449

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانشامرادیانشقایق401138054190388

737پارچه شناسیشامرادیاننيلوفر401138054170449

92کارگردانی در استودیوشاملیاميرحسين99238054170087

3شناخت ساختار فيلم و سریالشاملیاميرحسين99238054170087

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتشاملیاميرحسين99238054170087

728اخالق اسالمیشاملیاميرحسين99238054170087

829زبان خارجی عمومیشاملیاميرحسين99238054170087

18صدا گذاری فيلم مستندشاملیاميرحسين99238054170087

31تکنيک بازیگری متداکتينگشاه بندری                               مرتضی                         99238054190105

2198کارورزیشاه بندری                               مرتضی                         99238054190105



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

142تحليل نمایشنامه های واقعگراشاه بندری                               مرتضی                         99238054190105

826تاریخ تحليلی صدر اسالمشاه بندری                               مرتضی                         99238054190105

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیشاه بندری                               مرتضی                         99238054190105

23اصول آموزش بازیگریشاه بندری                               مرتضی                         99238054190105

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیشاه بندیميالد400238054190133

327مبانی موسيقی ایرانیشاه بندیميالد400238054190133

469تنبک نوازیشاه بندیميالد400238054190133

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیشاه بندیميالد400238054190133

785مدیریت مراکز و سازمانهای هنریشاه بندیميالد400238054190133

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانیشاه بندیميالد400238054190133

411(2)تصنيف خوانی شاه بندیميالد400238054190133

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی شاه بندیميالد400238054190133

376نت نگاری آوازشاه بندیميالد400238054190133

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیشاه چراغسيده زینب401138054190390

523کاربينیشاه چراغسيده زینب401138054190390

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیشاه چراغسيده زینب401138054190390

327مبانی موسيقی ایرانیشاه چراغسيده زینب401138054190390

469تنبک نوازیشاه چراغسيده زینب401138054190390

787تاریخ تحليلی صدر اسالمشاه چراغسيده زینب401138054190390

409شعر و موسيقیشاه چراغسيده زینب401138054190390

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی شاه چراغسيده زینب401138054190390

380حکمت موسيقی اسالمی شاه چراغسيده زینب401138054190390

838دانش خانواده و جمعيتشاه حسينی صومعه عليائیعليرضا99138054170256

79تصویربرداری تلویزیونیشاه حسينی صومعه عليائیعليرضا99138054170256

132بازیگریشاه حسينی صومعه عليائیعليرضا99138054170256

97انيميشنشاه حسينی صومعه عليائیعليرضا99138054170256

93کارگردانی کليپشاه حسينی صومعه عليائیعليرضا99138054170256

18صدا گذاری فيلم مستندشاه حسينی صومعه عليائیعليرضا99138054170256

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهشاه قاسمیسيده صدف401138054170453



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

258اصول آراستگی در اسالمشاه قاسمیسيده صدف401138054170453

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمشاه قاسمیسيده صدف401138054170453

1288مبانی گریمشاه قاسمیسيده صدف401138054170453

1723اندیشه اسالمیشاه قاسمیسيده صدف401138054170453

272عوامل موثر بر گریمشاه قاسمیسيده صدف401138054170453

1134کاربينیشاه قاسمیسيده صدف401138054170453

1172مبانی روانشناسیشاه قاسمیسيده صدف401138054170453

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای شاه محمدیان ارشادیمهيار401138054170454

10081بهداشت و سالمت نوازندگیشاه محمدیان ارشادیمهيار401138054170454

1017کاربينیشاه محمدیان ارشادیمهيار401138054170454

1185(اکول)1پيانو عمومی شاه محمدیان ارشادیمهيار401138054170454

1003شناخت ریتمشاه محمدیان ارشادیمهيار401138054170454

1002تئوری موسيقیشاه محمدیان ارشادیمهيار401138054170454

1016فارسیشاه محمدیان ارشادیمهيار401138054170454

1000(ریتم خوانی)1سلفژشاه محمدیان ارشادیمهيار401138054170454

1198تربيت بدنیشاه محمدیان ارشادیمهيار401138054170454

2730پيانو عمومیشاه نوازآریا99138054170257

384فرم در موسيقی جهانیشاه نوازآریا99138054170257

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییشاه نوازآریا99138054170257

2390هارمونیشاه نوازآریا99138054170257

724دانش خانواده و جمعيتشاهانیحسين97138054190199

401مبانی رهبری کر و ارکسترشاهانیحسين97138054190199

1160ورزششاهانیحسين97138054190199

833انقالب اسالمی ایرانشاهانیحسين97138054190199

812(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیشاهانیحسين97138054190199

383کنترپوانشاهانیحسين97138054190199

415بداهه نوازیشاهانیحسين97138054190199

7910ساز کالسيکشاهانیحسين97138054190199

55تحليل فيلمشاهدیپرهام99138054190220



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

111کارگاه جلوه های ویژهشاهدیپرهام99138054190220

828تفسير موضوعی قرآنشاهدیپرهام99138054190220

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانشاهرخوندسيدشادمهر401138054170456

771کاربرد رایانه در موسيقیشاهرخوندسيدشادمهر401138054170456

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییشاهرخوندسيدشادمهر401138054170456

1776ساز کالسيکشاهرخوندسيدشادمهر401138054170456

772فيزیک صوتشاهرخوندسيدشادمهر401138054170456

770شناخت موسيقیشاهرخوندسيدشادمهر401138054170456

1164تربيت بدنیشاهرخوندسيدشادمهر401138054170456

1135کاربينیشاهرخوندسيدشادمهر401138054170456

1775پيانو عمومیشاهرخوندسيدشادمهر401138054170456

838دانش خانواده و جمعيتشاهرخی                                  محمد                          99238015190037

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیشاهرخی                                  محمد                          99238015190037

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیشاهرخی                                  محمد                          99238015190037

215کارگاه و سمينار پيشرفتهشاهرخی                                  محمد                          99238015190037

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیشاهرخی                                  محمد                          99238015190037

255مکاتباتشاهرخی                                  محمد                          99238015190037

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریشاهرخی                                  محمد                          99238015190037

828تفسير موضوعی قرآنشاهرخی                                  محمد                          99238015190037

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهشاهرخیاميرمانی400238077170075

258اصول آراستگی در اسالمشاهرخیاميرمانی400238077170075

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمشاهرخیاميرمانی400238077170075

260آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلفشاهرخیاميرمانی400238077170075

1720اندیشه اسالمیشاهرخیاميرمانی400238077170075

272عوامل موثر بر گریمشاهرخیاميرمانی400238077170075

2289مبانی گریمشاهرخیاميرمانی400238077170075

840دانش خانواده و جمعيتشاهسارمریم400138054170287

290مجسمه سازیشاهسارمریم400138054170287

271طراحی گریمشاهسارمریم400138054170287



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

269سبک های مختلف نمایشیشاهسارمریم400138054170287

282گریم برای صحنهشاهسارمریم400138054170287

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتشاهسارمریم400138054170287

280گریم برای تلویزیونشاهسارمریم400138054170287

808زبان خارجی عمومیشاهسارمریم400138054170287

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصرشاهمار                                  بردیا                         99238054190106

1686کارورزیشاهمار                                  بردیا                         99238054190106

6431سرایش و تربيت شنواییشاهمار                                  بردیا                         99238054190106

2352کنترپوانشاهمار                                  بردیا                         99238054190106

7433سرایش و تربيت شنواییشاهمار                                  بردیا                         99238054190106

1509آهنگ سازیشاهمار                                  بردیا                         99238054190106

2329فرم و آناليزشاهمار                                  بردیا                         99238054190106

7931پيانو عمومیشاهمار                                  بردیا                         99238054190106

5695پيانو عمومیشاهمار                                  بردیا                         99238054190106

2386ارکستراسيونشاهمار                                  بردیا                         99238054190106

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانشاهی وندمهدی401138054170458

771کاربرد رایانه در موسيقیشاهی وندمهدی401138054170458

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییشاهی وندمهدی401138054170458

1776ساز کالسيکشاهی وندمهدی401138054170458

772فيزیک صوتشاهی وندمهدی401138054170458

770شناخت موسيقیشاهی وندمهدی401138054170458

1163تربيت بدنیشاهی وندمهدی401138054170458

1135کاربينیشاهی وندمهدی401138054170458

11199پيانو عمومیشاهی وندمهدی401138054170458

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیشب گردابوالقاسم99138054190222

6431سرایش و تربيت شنواییشب گردابوالقاسم99138054190222

2489هارمونیشب گردابوالقاسم99138054190222

6673ساز ایرانیشب گردابوالقاسم99138054190222

391فرم موسيقی جهانشب گردابوالقاسم99138054190222



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2343دشيفراژشب گردابوالقاسم99138054190222

2438ارکستر ایرانیشب گردابوالقاسم99138054190222

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانشجاعیمریم401138054170459

771کاربرد رایانه در موسيقیشجاعیمریم401138054170459

694کاربينیشجاعیماهان401138054190394

11156ورزششجاعیماهان401138054190394

893انقالب اسالمی ایرانشجاعیماهان401138054190394

5367سرایش و تربيت شنواییشجاعیماهان401138054190394

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییشجاعیمریم401138054170459

897خالقيت در هنرشجاعیسيدعلی400238054170150

892اخالق اسالمیشجاعیسيدعلی400238054170150

1776ساز کالسيکشجاعیمریم401138054170459

772فيزیک صوتشجاعیمریم401138054170459

1720اندیشه اسالمیشجاعیسيدعلی400238054170150

3351هماهنگی عمومیشجاعیماهان401138054190394

811زبان خارجی عمومیشجاعیسيدعلی400238054170150

770شناخت موسيقیشجاعیمریم401138054170459

5698ساز ایرانیشجاعیماهان401138054190394

475سازشناسی ایرانیشجاعیماهان401138054190394

5695پيانو عمومیشجاعیماهان401138054190394

187تربيت بدنیشجاعیمریم401138054170459

1135کاربينیشجاعیمریم401138054170459

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانشجاعیماهان401138054190394

1775پيانو عمومیشجاعیمریم401138054170459

703اخالق حرفه ای شجاعیسيدعلی400238054170150

2495فرم موسيقی ایرانشجاعی آقاجانالناز400138054190261

6448سرایش و تربيت شنواییشجاعی آقاجانالناز400138054190261

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریشجاعی آقاجانالناز400138054190261

2489هارمونیشجاعی آقاجانالناز400138054190261



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

7663ساز ایرانیشجاعی آقاجانالناز400138054190261

2420دشيفراژشجاعی آقاجانالناز400138054190261

2438ارکستر ایرانیشجاعی آقاجانالناز400138054190261

5664پيانو عمومیشجاعی آقاجانالناز400138054190261

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانشجاعی آقاجانالناز400138054190261

840دانش خانواده و جمعيتشرافتمندشکيال98238054170126

3767آواز ایرانیشرافتمندشکيال98238054170126

1338کارورزیشرافتمندشکيال98238054170126

892اخالق اسالمیشرافتمندشکيال98238054170126

418ساز ایرانیشرافتمندشکيال98238054170126

4768آواز ایرانیشرافتمندشکيال98238054170126

483مبانی نظری موسيقیشرافتمندشکيال98238054170126

398مبانی صوت شناسیشرافتمندشکيال98238054170126

412اجرای صحنه ایشرافتمندشکيال98238054170126

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییشرافتمندشکيال98238054170126

220بيان شفاهیشرافتی پورمعصومه401138054190395

238کاربينیشرافتی 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 گهرازاميرسجاد401138054170461

719اخالق اسالمیشربتی گهرازاميرسجاد401138054170461

58روانشناسی شخصيتشربتی گهرازاميرسجاد401138054170461

128مبانی بازیگریشربتی گهرازاميرسجاد401138054170461

1190تربيت بدنیشربتی گهرازاميرسجاد401138054170461

24بدن و حرکتشربتی گهرازاميرسجاد401138054170461



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

70خاستگاه آیين و درامشربتی گهرازاميرسجاد401138054170461

191کاربينیشربتی گهرازاميرسجاد401138054170461

1187دانش خانواده و جمعيتشرفینسترن401138054170462

1653ساز ایرانیشرفینسترن401138054170462

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییشرفینسترن401138054170462

364مبانی نظری موسيقیشرفینسترن401138054170462

400مبانی صوت شناسیشرفینسترن401138054170462

1166تربيت بدنیشرفینسترن401138054170462

669کاربينیشرفینسترن401138054170462

470تمبک نوازیشرفینسترن401138054170462

7433سرایش و تربيت شنواییشرفی فردفائزه99138054190223

1188ورزششرفی فردفائزه99138054190223

1429آهنگ سازیشرفی فردفائزه99138054190223

437فلسفه هنرشرفی فردفائزه99138054190223

1350کنترپوانشرفی فردفائزه99138054190223

839دانش خانواده و جمعيتشریعت مداریمهدی400238054190135

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریشریعت مداریمهدی400238054190135

59ادبيات کهن ایران و جهانشریعت مداریمهدی400238054190135

179کاربينیشریعت مداریمهدی400238054190135

1160ورزششریعت مداریمهدی400238054190135

822انقالب اسالمی ایرانشریعت مداریمهدی400238054190135

94روانشناسی عمومیشریعت مداریمهدی400238054190135

34کارگاه عکاسیشریعت مداریمهدی400238054190135

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریشریعت مداریمهدی400238054190135

91کارگاه طراحیشریعت مداریمهدی400238054190135

113سبکهای سينماییشریعت مداریمهدی400238054190135

62دیدن و تحليل فيلمشریعتیمائده400238054190136

32تاریخ نمایش در غربشریعتیمائده400238054190136

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریشریعتیمائده400238054190136



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

146سلفژشریعتیمائده400238054190136

823انقالب اسالمی ایرانشریعتیمائده400238054190136

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریشریعتیمائده400238054190136

9دیدن و تحليل نمایششریعتیمائده400238054190136

38 (نواحی ایران)حرکات موزونشریعتیمائده400238054190136

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیشریعتیمائده400238054190136

593عکاسی آسمان شبشریفبهنازسادات400238054170151

2940کارورزیشریفبهنازسادات400238054170151

600عکاسی منظره و پانوراماشریفبهنازسادات400238054170151

164زبان خارجی عمومیشریفبهنازسادات400238054170151

601عکس و رسانهشریفبهنازسادات400238054170151

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانشریف دینیمارال99238054170088

507کاربرد رایانه در موسيقیشریف دینیمارال99238054170088

451ساز شناسی موسيقی جهانیشریف دینیمارال99238054170088

1733ساز کالسيکشریف دینیمارال99238054170088

1500آواز گروهیشریف دینیمارال99238054170088

404شناخت موسيقیشریف دینیمارال99238054170088

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییشریف دینیمارال99238054170088

1732پيانو عمومیشریف دینیمارال99238054170088

51196پيانو عمومیشریفیغزل401138054190397

1920ارکستر کالسيکشریفیغزل401138054190397

3426هارمونیشریفیغزل401138054190397

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریشریفیمهتاب400238054190137

531تاریخ هنرشریفیغزل401138054190397

84اصول کارگردانیشریفیمهتاب400238054190137

118آشنایی با موسيقیشریفیمهتاب400238054190137

127تاریخ هنر ایران و جهانشریفیابوالفضل401138054170463

1122کاربينیشریفیغزل401138054190397

11149ورزششریفیغزل401138054190397



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

893انقالب اسالمی ایرانشریفیمهتاب400238054190137

5484سرایش و تربيت شنواییشریفیغزل401138054190397

34کارگاه عکاسیشریفیمهتاب400238054190137

2496آواز گروهیشریفیغزل401138054190397

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریشریفیمهتاب400238054190137

91کارگاه طراحیشریفیمهتاب400238054190137

58روانشناسی شخصيتشریفیابوالفضل401138054170463

5917ساز کالسيکشریفیغزل401138054190397

1720اندیشه اسالمیشریفیابوالفضل401138054170463

66جامعه شناسیشریفیمهتاب400238054190137

128مبانی بازیگریشریفیابوالفضل401138054170463

183تربيت بدنیشریفیابوالفضل401138054170463

24بدن و حرکتشریفیابوالفضل401138054170463

70خاستگاه آیين و درامشریفیابوالفضل401138054170463

193کاربينیشریفیابوالفضل401138054170463

61ادبيات معاصر ایران و جهانشریفیمهتاب400238054190137

361سرایش و ترتيب شنواییشریفی ایردموسیمليکا401138054190399

1111کاربينیشریفی ایردموسیمليکا401138054190399

479هماهنگی عمومیشریفی ایردموسیمليکا401138054190399

517تئوری موسيقیشریفی ایردموسیمليکا401138054190399

5697ساز ایرانیشریفی ایردموسیمليکا401138054190399

476سازشناسی ایرانیشریفی ایردموسیمليکا401138054190399

5696پيانو عمومیشریفی ایردموسیمليکا401138054190399

3771آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانشریفی ایردموسیمليکا401138054190399

51196پيانو عمومیشریفی آقبالغنيما401138054190398

11195ارکستر کالسيکشریفی آقبالغنيما401138054190398

3426هارمونیشریفی آقبالغنيما401138054190398

531تاریخ هنرشریفی آقبالغنيما401138054190398

1123کاربينیشریفی آقبالغنيما401138054190398



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11155ورزششریفی آقبالغنيما401138054190398

5484سرایش و تربيت شنواییشریفی آقبالغنيما401138054190398

2496آواز گروهیشریفی آقبالغنيما401138054190398

5917ساز کالسيکشریفی آقبالغنيما401138054190398

410جواب آوازشعبانعليرضا400138054190263

2495فرم موسيقی ایرانشعبانعليرضا400138054190263

2489هارمونیشعبانعليرضا400138054190263

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانشعبانعليرضا400138054190263

7662ساز ایرانیشعبانعليرضا400138054190263

2420دشيفراژشعبانعليرضا400138054190263

2438ارکستر ایرانیشعبانعليرضا400138054190263

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانشعبانعليرضا400138054190263

5919پيانو عمومیشعبانیپریا401138054190401

11195ارکستر کالسيکشعبانیپریا401138054190401

3478هارمونیشعبانیپریا401138054190401

381تاریخ هنرشعبانیپریا401138054190401

1121کاربينیشعبانیپریا401138054190401

141مبانی تدوینشعبانیپارسا401138054170466

123مبانی تصویربرداریشعبانیپارسا401138054170466

1979ورزششعبانیپریا401138054190401

5485سرایش و تربيت شنواییشعبانیپریا401138054190401

54مبانی فيلم نامه نویسیشعبانیپارسا401138054170466

2402آواز گروهیشعبانیپریا401138054190401

106تاریخ سينمای ایران و جهانشعبانیپارسا401138054170466

5918ساز کالسيکشعبانیپریا401138054190401

5شناخت عوامل توليدشعبانیپارسا401138054170466

4مبانی برنامه ریزی و توليدشعبانیپارسا401138054170466

1190تربيت بدنیشعبانیپارسا401138054170466

177کاربينیشعبانیپارسا401138054170466



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1620کارورزیشعبانی سيالخوریعاطفه400138054190265

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهشعبانی سيالخوریعاطفه400138054190265

602عکس و نوشتارشعبانی سيالخوریعاطفه400138054190265

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریشعبانی سيالخوریعاطفه400138054190265

626مایکروگرافی و کپی برداریشعبانی سيالخوریعاطفه400138054190265

826تاریخ تحليلی صدر اسالمشعبانی سيالخوریعاطفه400138054190265

619کارگاه نورپردازی تکچهرهشعبانی سيالخوریعاطفه400138054190265

807مدیریت کسب و کار و بهره وریشعبانی سيالخوریعاطفه400138054190265

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیشعبانی سيالخوریعاطفه400138054190265

107آشنایی با هنرهای نمایشیشعبانی نادرجالل401138054190402

69فرهنگ مردمشعبانی نادرجالل401138054190402

60ادبيات کهن ایران و جهانشعبانی نادرجالل401138054190402

833انقالب اسالمی ایرانشعبانی نادرجالل401138054190402

95روانشناسی عمومیشعبانی نادرجالل401138054190402

91کارگاه طراحیشعبانی نادرجالل401138054190402

113سبکهای سينماییشعبانی نادرجالل401138054190402

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیشفازندانوشيروان401138054170467

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی شفازندانوشيروان401138054170467

1141کاربينیشفازندانوشيروان401138054170467

1192(1)ساز شفازندانوشيروان401138054170467

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی شفازندانوشيروان401138054170467

1020تئوری موسيقیشفازندانوشيروان401138054170467

1021آناتومی حنجرهشفازندانوشيروان401138054170467

1190تربيت بدنیشفازندانوشيروان401138054170467

2427کنترپوانشفاعیمجتبی                         99238054190107

3389ارکستراسيونشفاعیمجتبی                         99238054190107

1509آهنگ سازیشفاعیمجتبی                         99238054190107

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریشفاعیمجتبی                         99238054190107

405پارتيتور نوازیشفاعیمجتبی                         99238054190107



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

894تاریخ تحليلی صدر اسالمشفاعیمجتبی                         99238054190107

494فرم موسيقی ایرانیشفاعیمجتبی                         99238054190107

45تربيت حسشفاهی زیدهمحسن400238054170152

10شناخت عوامل نمایششفاهی زیدهمحسن400238054170152

151تنفس و صدا سازیشفاهی زیدهمحسن400238054170152

90مبانی شخصيت شناسیشفاهی زیدهمحسن400238054170152

108تاریخ نمایش در ایرانشفاهی زیدهمحسن400238054170152

703اخالق حرفه ای شفاهی زیدهمحسن400238054170152

2652ساز ایرانیشفقی امامریحانه400238054170153

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییشفقی امامریحانه400238054170153

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانشفقی امامریحانه400238054170153

525ساز شناسی ایرانیشفقی امامریحانه400238054170153

1722اندیشه اسالمیشفقی امامریحانه400238054170153

164زبان خارجی عمومیشفقی امامریحانه400238054170153

513مبانی هارمونیشفقی امامریحانه400238054170153

5919پيانو عمومیشفيعیزهراسادات401138054190403

11195ارکستر کالسيکشفيعیزهراسادات401138054190403

3478هارمونیشفيعیزهراسادات401138054190403

381تاریخ هنرشفيعیزهراسادات401138054190403

424همنوازیشفيعیسيده غزل99238054170090

147سلفژشفيعیامين401138054190404

1121کاربينیشفيعیزهراسادات401138054190403

167کاربينیشفيعیامين401138054190404

141مبانی تدوینشفيعیاحسان401138054170469

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییشفيعیسيده غزل99238054170090

123مبانی تصویربرداریشفيعیاحسان401138054170469

11154ورزششفيعیامين401138054190404

1979ورزششفيعیزهراسادات401138054190403

5485سرایش و تربيت شنواییشفيعیزهراسادات401138054190403



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

54مبانی فيلم نامه نویسیشفيعیاحسان401138054170469

903جواب آوازشفيعیسيده غزل99238054170090

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییشفيعیسيده غزل99238054170090

63شناخت سينماشفيعیامين401138054190404

2402آواز گروهیشفيعیزهراسادات401138054190403

106تاریخ سينمای ایران و جهانشفيعیاحسان401138054170469

645پيانو عمومیشفيعیسيده غزل99238054170090

5918ساز کالسيکشفيعیزهراسادات401138054190403

5شناخت عوامل توليدشفيعیاحسان401138054170469

67جامعه شناسیشفيعیامين401138054190404

4644ساز ایرانیشفيعیسيده غزل99238054170090

4مبانی برنامه ریزی و توليدشفيعیاحسان401138054170469

11فرهنگ عامهشفيعیامين401138054190404

184تربيت بدنیشفيعیاحسان401138054170469

407بداهه پردازیشفيعیسيده غزل99238054170090

177کاربينیشفيعیاحسان401138054170469

25تاریخ نمایش در شرقشفيعیامين401138054190404

470تمبک نوازیشفيعیسيده غزل99238054170090

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونشفيعیامين401138054190404

705اخالق حرفه ای شفيعیسيده غزل99238054170090

293ارتباطات انسانیشفيعی مطلقاحمد401138054170470

308روانشناسی اجتماعیشفيعی مطلقاحمد401138054170470

325هنر و ارتباطاتشفيعی مطلقاحمد401138054170470

304جامعه شناسی فرهنگیشفيعی مطلقاحمد401138054170470

307رسانه شناسیشفيعی مطلقاحمد401138054170470

1165تربيت بدنیشفيعی مطلقاحمد401138054170470

306حقوق فرهنگی و رسانه ایشفيعی مطلقاحمد401138054170470

533کاربينیشفيعی مطلقاحمد401138054170470

1019بهداشت و سالمت نوازندگیشفيعی نيستانکشکيبا401138054170472



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1144کاربينیشفيعی نيستانکشکيبا401138054170472

1996اندیشه اسالمیشفيعی نيستانکشکيبا401138054170472

997تئوری موسيقیشفيعی نيستانکشکيبا401138054170472

995(ریتم خوانی)1سلفژشفيعی نيستانکشکيبا401138054170472

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوشفيعی نيستانکشکيبا401138054170472

1167تربيت بدنیشفيعی نيستانکشکيبا401138054170472

998تاریخ شنيداری موسيقیشفيعی نيستانکشکيبا401138054170472

839دانش خانواده و جمعيتشفيقی عنبراننيما97238054190173

6431سرایش و تربيت شنواییشفيقی عنبراننيما97238054190173

5485سرایش و تربيت شنواییشفيقی عنبراننيما97238054190173

894تاریخ تحليلی صدر اسالمشفيقی عنبراننيما97238054190173

415بداهه نوازیشفيقی عنبراننيما97238054190173

4906ارکستر کالسيکشفيقی عنبراننيما97238054190173

786تفسير موضوعی قرآنشفيقی عنبراننيما97238054190173

797دانش خانواده و جمعيتشکوریشادی400138054170289

127تاریخ هنر ایران و جهانشکوریشادی400138054170289

102مبانی بازی برای کودکشکوریشادی400138054170289

103مبانی بازی برای کودکشکورینوریه400138054170288

78بازیگری تک نفریشکورینوریه400138054170288

77بازیگری تک نفریشکوریشادی400138054170289

203نمایش عروسکیشکورینوریه400138054170288

19نمایش عروسکیشکوریشادی400138054170289

44نمایش خيابانیشکورینوریه400138054170288

43نمایش خيابانیشکوریشادی400138054170289

129فن بيانشکورینوریه400138054170288

88فن بيانشکوریشادی400138054170289

105تاریخ سينماشکورینوریه400138054170288

105تاریخ سينماشکوریشادی400138054170289

90مبانی شخصيت شناسیشکوریشادی400138054170289



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

153شيوه اجرایی نمایش ایرانیشکوریشادی400138054170289

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیشکورینوریه400138054170288

614کارگاه عکاسی مجالس و مراسمشکيبائی                                 ژوبين                         99238054190109

615کارگاه عکاسی مد و مدلينگشکيبائی                                 ژوبين                         99238054190109

566تکنيک های ژستشکيبائی                                 ژوبين                         99238054190109

613کارگاه عکاسی لباس و پوشاکشکيبائی                                 ژوبين                         99238054190109

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیوشکيبائی                                 ژوبين                         99238054190109

2652ساز ایرانیشکراله کوره پزپروانه400238054170154

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانشکراله کوره پزپروانه400238054170154

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییشکراله کوره پزپروانه400238054170154

898خالقيت در هنرشکراله کوره پزپروانه400238054170154

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتشکراله کوره پزپروانه400238054170154

525ساز شناسی ایرانیشکراله کوره پزپروانه400238054170154

1722اندیشه اسالمیشکراله کوره پزپروانه400238054170154

364مبانی نظری موسيقیشکراله کوره پزپروانه400238054170154

2652ساز ایرانیشکری ایناللوپرگل400238054170155

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییشکری ایناللوپرگل400238054170155

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانشکری ایناللوپرگل400238054170155

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتشکری ایناللوپرگل400238054170155

525ساز شناسی ایرانیشکری ایناللوپرگل400238054170155

781پيانو عمومیشکری ایناللوپرگل400238054170155

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیشکری ایناللوپرگل400238054170155

985روانشناسی اجتماعیشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

984روانشناسی عمومیشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

1100کاربينیشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

11152ورزششکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

983رفتار سازمانیشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

988روانشناسی تربيتیشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

987های کوچينگنظریهشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

980نظریه های نوین یادگيریشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

986اخالق حرفه ای در کوچينگشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

982روش تحقيقشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

981روانشناسی مثبت گراشکوری نقدهمحمدجواد401138054190406

261پتينه و کالژشکوفی مقيميانستاره401138054190407

267زینت و زیبایی در اسالمشکوفی مقيميانستاره401138054190407

540کاربينیشکوفی مقيميانستاره401138054190407

292نرم افزارهای کاربردیشکوفی مقيميانستاره401138054190407

264جامعه شناسی هنرشکوفی مقيميانستاره401138054190407

266زیبایی شناسیشکوفی مقيميانستاره401138054190407

265روانشناسی شخصيت و گریمشکوفی مقيميانستاره401138054190407

291مراقبت از پوست و موشکوفی مقيميانستاره401138054190407

519طراحی آوازشکوهی عجب شيرسمانه400138054190267

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیشکوهی عجب شيرسمانه400138054190267

374تجزیه و تحليل آوازشکوهی عجب شيرسمانه400138054190267

348همراهی با ارکسترشکوهی عجب شيرسمانه400138054190267

337ارکان بداهه خوانیشکوهی عجب شيرسمانه400138054190267

544(سه گاه)آواز ایرانی شکوهی عجب شيرسمانه400138054190267

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیشکوهی عجب شيرسمانه400138054190267

408تصنيف سازی شکوهی عجب شيرسمانه400138054190267

724دانش خانواده و جمعيتشکيب واثقپدرام99138054170267

2172کارورزیشکيب واثقپدرام99138054170267

89نمایش رادیوییشکيب واثقپدرام99138054170267

898خالقيت در هنرشکيب واثقپدرام99138054170267

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتشکيب واثقپدرام99138054170267

683اخالق اسالمیشکيب واثقپدرام99138054170267

199فارسیشکيب واثقپدرام99138054170267

153شيوه اجرایی نمایش ایرانیشکيب واثقپدرام99138054170267

975روانشناسی اجتماعیشکيبارجاحميدرضا401138054190408



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

974روانشناسی عمومیشکيبارجاحميدرضا401138054190408

1079کاربينیشکيبارجاحميدرضا401138054190408

11153ورزششکيبارجاحميدرضا401138054190408

973رفتار سازمانیشکيبارجاحميدرضا401138054190408

978روانشناسی تربيتیشکيبارجاحميدرضا401138054190408

977های کوچينگنظریهشکيبارجاحميدرضا401138054190408

970نظریه های نوین یادگيریشکيبارجاحميدرضا401138054190408

976اخالق حرفه ای در کوچينگشکيبارجاحميدرضا401138054190408

972روش تحقيقشکيبارجاحميدرضا401138054190408

971روانشناسی مثبت گراشکيبارجاحميدرضا401138054190408

147سلفژشکيبافردمسلم401138054190409

166کاربينیشکيبافردمسلم401138054190409

11153ورزششکيبافردمسلم401138054190409

63شناخت سينماشکيبافردمسلم401138054190409

67جامعه شناسیشکيبافردمسلم401138054190409

11فرهنگ عامهشکيبافردمسلم401138054190409

25تاریخ نمایش در شرقشکيبافردمسلم401138054190409

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونشکيبافردمسلم401138054190409

127تاریخ هنر ایران و جهانشلتوکیدریا401138054170476

58روانشناسی شخصيتشلتوکیدریا401138054170476

1720اندیشه اسالمیشلتوکیدریا401138054170476

128مبانی بازیگریشلتوکیدریا401138054170476

186تربيت بدنیشلتوکیدریا401138054170476

24بدن و حرکتشلتوکیدریا401138054170476

70خاستگاه آیين و درامشلتوکیدریا401138054170476

192کاربينیشلتوکیدریا401138054170476

11093کارورزیشليلهسعيد400138054190268

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمشليلهسعيد400138054190268

85تحليل تدوینی فيلم داستانیشليلهسعيد400138054190268



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریشليلهسعيد400138054190268

101کارگاه تدوین فيلم داستانی بلندشليلهسعيد400138054190268

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیشليلهسعيد400138054190268

1077روانشناسی اجتماعیشمالیشقایق401138054190410

1076روانشناسی عمومیشمالیشقایق401138054190410

1101کاربينیشمالیشقایق401138054190410

1070رفتار سازمانیشمالیشقایق401138054190410

1078روانشناسی تربيتیشمالیشقایق401138054190410

1072های کوچينگنظریهشمالیشقایق401138054190410

1071نظریه های نوین یادگيریشمالیشقایق401138054190410

1075اخالق حرفه ای در کوچينگشمالیشقایق401138054190410

1074روش تحقيقشمالیشقایق401138054190410

1073روانشناسی مثبت گراشمالیشقایق401138054190410

480ارکستراسيونشمسنيلوفر400138054190269

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرشمسنيلوفر400138054190269

330هارمونی پراکتيک شمسنيلوفر400138054190269

3363فرم موسيقی جهانشمسنيلوفر400138054190269

314شبکه های اجتماعیشمسمحمد400238054190140

822انقالب اسالمی ایرانشمسمحمد400238054190140

794انقالب اسالمی ایرانشمسنيلوفر400138054190269

310زبان تخصصیشمسمحمد400238054190140

301برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومیشمسمحمد400238054190140

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههاشمسمحمد400238054190140

315شيوه های اقناع و تبليغشمسمحمد400238054190140

311سواد رسانه ایشمسمحمد400238054190140

7910ساز کالسيکشمسنيلوفر400138054190269

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیشمسمحمد400238054190140

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریشمسمحمد400238054190140

1620کارورزیشمس کبيرقزوینیمروارید400138054190270



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهشمس کبيرقزوینیمروارید400138054190270

562تاریکخانه دیجيتالشمس کبيرقزوینیمروارید400138054190270

626مایکروگرافی و کپی برداریشمس کبيرقزوینیمروارید400138054190270

826تاریخ تحليلی صدر اسالمشمس کبيرقزوینیمروارید400138054190270

619کارگاه نورپردازی تکچهرهشمس کبيرقزوینیمروارید400138054190270

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیشمس کبيرقزوینیمروارید400138054190270

635مجموعه سازی در عکاسیشمس کبيرقزوینیمروارید400138054190270

607کاربرد عکس در گرافيکشمسعلی چراغیپریسا99238054170091

593عکاسی آسمان شبشمسعلی چراغیپریسا99238054170091

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتشمسعلی چراغیپریسا99238054170091

712اخالق اسالمیشمسعلی چراغیپریسا99238054170091

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهشمسعلی چراغیپریسا99238054170091

809زبان خارجی عمومیشمسعلی چراغیپریسا99238054170091

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسشمسعلی چراغیپریسا99238054170091

601عکس و رسانهشمسعلی چراغیپریسا99238054170091

607کاربرد عکس در گرافيکشمسیکيانا99238054170093

208آزمایشگاه پيش متوسطهشمسیفرشته400138054170290

233(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریشمسیفرشته400138054170290

593عکاسی آسمان شبشمسیکيانا99238054170093

2924کارورزیشمسیکيانا99238054170093

498آواز گروهیشمسیمحمدمهدی99238054170092

831کارآفرینیشمسیفرشته400138054170290

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهشمسیفرشته400138054170290

1650کارورزیشمسیمحمدمهدی99238054170092

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتشمسیکيانا99238054170093

245(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریشمسیفرشته400138054170290

600عکاسی منظره و پانوراماشمسیکيانا99238054170093

224فرهنگ عمومیشمسیکيانا99238054170093

244(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریشمسیفرشته400138054170290



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

256اصول نگارششمسیفرشته400138054170290

809زبان خارجی عمومیشمسیکيانا99238054170093

232(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریشمسیفرشته400138054170290

226مکالمه موضوعیشمسیفرشته400138054170290

204کاربرد اصطالحات در ترجمهشمسیفرشته400138054170290

412اجرای صحنه ایشمسیمحمدمهدی99238054170092

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسشمسیکيانا99238054170093

601عکس و رسانهشمسیکيانا99238054170093

705اخالق حرفه ای شمسیمحمدمهدی99238054170092

2646کارورزیشه شناسمهدیه99138054170272

1019بهداشت و سالمت نوازندگیشهبازعلی401138054170477

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی شهبازعلی401138054170477

999کاربينیشهبازعلی401138054170477

1028(اکول)1پيانو عمومی شهبازعلی401138054170477

11014اندیشه اسالمیشهبازعلی401138054170477

1002تئوری موسيقیشهبازعلی401138054170477

1000(ریتم خوانی)1سلفژشهبازعلی401138054170477

1190تربيت بدنیشهبازعلی401138054170477

761تاریخ هنر ایران و جهانشهبازیفاطمه401138100170157

147سلفژشهبازیمحمدرضا401138054190413

167کاربينیشهبازیمحمدرضا401138054190413

11154ورزششهبازیمحمدرضا401138054190413

759(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينشهبازیفاطمه401138100170157

758مبانی هنرهای تجسمیشهبازیفاطمه401138100170157

760کادربندی در عکاسیشهبازیفاطمه401138100170157

63شناخت سينماشهبازیمحمدرضا401138054190413

757مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورشهبازیفاطمه401138100170157

67جامعه شناسیشهبازیمحمدرضا401138054190413

11فرهنگ عامهشهبازیمحمدرضا401138054190413



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1200تربيت بدنیشهبازیفاطمه401138100170157

762عکاسی سياه و سفيدشهبازیفاطمه401138100170157

755کاربينیشهبازیفاطمه401138100170157

25تاریخ نمایش در شرقشهبازیمحمدرضا401138054190413

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونشهبازیمحمدرضا401138054190413

994بهداشت و سالمت نوازندگیشهرکیاميرحسين401138054170480

1145کاربينیشهرکیاميرحسين401138054170480

1990اندیشه اسالمیشهرکیاميرحسين401138054170480

993تئوری موسيقیشهرکیاميرحسين401138054170480

991(ریتم خوانی)1سلفژشهرکیاميرحسين401138054170480

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوشهرکیاميرحسين401138054170480

1163تربيت بدنیشهرکیاميرحسين401138054170480

992تاریخ شنيداری موسيقیشهرکیاميرحسين401138054170480

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییشهریاری درآبادصنم400238054170160

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانشهریاری درآبادصنم400238054170160

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتشهریاری درآبادصنم400238054170160

516ساز شناسی ایرانیشهریاری درآبادصنم400238054170160

781پيانو عمومیشهریاری درآبادصنم400238054170160

1722اندیشه اسالمیشهریاری درآبادصنم400238054170160

164زبان خارجی عمومیشهریاری درآبادصنم400238054170160

513مبانی هارمونیشهریاری درآبادصنم400238054170160

891اخالق حرفه ای شهریاری درآبادصنم400238054170160

1947کارورزیشهسوارحقيقیمحدثه400138054190275

6353سرایش و تربيت شنواییشهسوارحقيقیمحدثه400138054190275

502آشنایی با رهبری ارکسترشهسوارحقيقیمحدثه400138054190275

437فلسفه هنرشهسوارحقيقیمحدثه400138054190275

1350کنترپوانشهسوارحقيقیمحدثه400138054190275

790تاریخ تحليلی صدر اسالمشهسوارحقيقیمحدثه400138054190275

521فرم موسيقی ایرانیشهسوارحقيقیمحدثه400138054190275



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

4492هماهنگی عمومیشهسوارحقيقیمحدثه400138054190275

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهشهميرزادیشيال401138054170481

258اصول آراستگی در اسالمشهميرزادیشيال401138054170481

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمشهميرزادیشيال401138054170481

1288مبانی گریمشهميرزادیشيال401138054170481

1723اندیشه اسالمیشهميرزادیشيال401138054170481

272عوامل موثر بر گریمشهميرزادیشيال401138054170481

275کاربينیشهميرزادیشيال401138054170481

1172مبانی روانشناسیشهميرزادیشيال401138054170481

834مهارت ها و قوانين کسب و کارشوشتریان مالکسپيده400138054170291

573خواص موادشوشتریان مالکسپيده400138054170291

633مبانی فنون چاپشوشتریان مالکسپيده400138054170291

683اخالق اسالمیشوشتریان مالکسپيده400138054170291

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیشوشتریان مالکسپيده400138054170291

561تاریخ هنر جهانشوشتریان مالکسپيده400138054170291

625گرافيک رسانهشوشتریان مالکسپيده400138054170291

2701کارورزیشوقیصدرا99138054170271

384فرم در موسيقی جهانیشوقیصدرا99138054170271

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییشوقیصدرا99138054170271

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتشوقیصدرا99138054170271

2390هارمونیشوقیصدرا99138054170271

1500آواز گروهیشوقیصدرا99138054170271

1723اندیشه اسالمیشوقیصدرا99138054170271

471مبانی موسيقی ایرانشوقیصدرا99138054170271

183تربيت بدنیشوقیصدرا99138054170271

2730پيانو عمومیشوندشتتارا400238054170158

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییشوندشتتارا400238054170158

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانشوندشتتارا400238054170158

2729ساز کالسيکشوندشتتارا400238054170158



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

712اخالق اسالمیشوندشتتارا400238054170158

357هارمونی پایهشوندشتتارا400238054170158

727فارسیشوندشتتارا400238054170158

703اخالق حرفه ای شوندشتتارا400238054170158

2176کارورزیشوندی                                   یگانه                         99238054190110

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمشوندی                                   یگانه                         99238054190110

14کارگاه تدوین موسيقی و صداشوندی                                   یگانه                         99238054190110

111کارگاه جلوه های ویژهشوندی                                   یگانه                         99238054190110

824انقالب اسالمی ایرانشوندی                                   یگانه                         99238054190110

786تفسير موضوعی قرآنشوندی                                   یگانه                         99238054190110

575رسانه شناسی مد و شبکه های اجتماعیشيرخانی                                 محمدحسين                      99238054190112

614کارگاه عکاسی مجالس و مراسمشيرخانی                                 محمدحسين                      99238054190112

257انقالب اسالمی ایرانشيرخانی                                 محمدحسين                      99238054190112

566تکنيک های ژستشيرخانی                                 محمدحسين                      99238054190112

613کارگاه عکاسی لباس و پوشاکشيرخانی                                 محمدحسين                      99238054190112

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیوشيرخانی                                 محمدحسين                      99238054190112

616کارگاه عکاسی مفهومیشيرخانی                                 محمدحسين                      99238054190112

619کارگاه نورپردازی تکچهرهشيرخانی                                 محمدحسين                      99238054190112

724دانش خانواده و جمعيتشيرین فردمهراد400138054170298

3716پيانوی عمومیشيرین فردمهراد400138054170298

384فرم در موسيقی جهانیشيرین فردمهراد400138054170298

3715ساز کالسيکشيرین فردمهراد400138054170298

355ساز شناسی موسيقی جهانیشيرین فردمهراد400138054170298

712اخالق اسالمیشيرین فردمهراد400138054170298

809زبان خارجی عمومیشيرین فردمهراد400138054170298

1435هارمونیشيرین فردمهراد400138054170298

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییشيرین فردمهراد400138054170298

709دانش خانواده و جمعيتشيسيانرامتين400138054170299

451ساز شناسی موسيقی جهانیشيسيانرامتين400138054170299



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

898خالقيت در هنرشيسيانرامتين400138054170299

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتشيسيانرامتين400138054170299

1732پيانو عمومیشيسيانرامتين400138054170299

891اخالق حرفه ای شيسيانرامتين400138054170299

26آشنایی با هنرهای نمایشیشيبانیاحسان401138054190414

65فرهنگ مردمشيبانیاحسان401138054190414

59ادبيات کهن ایران و جهانشيبانیاحسان401138054190414

178کاربينیشيبانیاحسان401138054190414

11152ورزششيبانیاحسان401138054190414

94روانشناسی عمومیشيبانیاحسان401138054190414

156تاریخ فلسفهشيبانیاحسان401138054190414

109سبکهای سينماییشيبانیاحسان401138054190414

1060مبانی تدوینشيبانی سخویدیامين401138054170482

1062مبانی تصویربرداریشيبانی سخویدیامين401138054170482

1061مبانی فيلم نامه نویسیشيبانی سخویدیامين401138054170482

1059تاریخ سينمای ایران و جهانشيبانی سخویدیامين401138054170482

1058شناخت عوامل توليدشيبانی سخویدیامين401138054170482

1057مبانی برنامه ریزی و توليدشيبانی سخویدیامين401138054170482

1164تربيت بدنیشيبانی سخویدیامين401138054170482

1068کاربينیشيبانی سخویدیامين401138054170482

1947کارورزیشيخ محمدیميترا400138054190277

6354سرایش و تربيت شنواییشيخ محمدیميترا400138054190277

2352کنترپوانشيخ محمدیميترا400138054190277

7685ساز ایرانیشيخ محمدیميترا400138054190277

1509آهنگ سازیشيخ محمدیميترا400138054190277

2329فرم و آناليزشيخ محمدیميترا400138054190277

7684پيانو عمومیشيخ محمدیميترا400138054190277

2466ارکستراسيونشيخ محمدیميترا400138054190277

4492هماهنگی عمومیشيخ محمدیميترا400138054190277



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

560تاریخ هنر ایران و جهانشيخیسيدمحمد401138054170486

831کارآفرینیشيخیسيدمحمد401138054170486

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينشيخیسيدمحمد401138054170486

634مبانی هنرهای تجسمیشيخیسيدمحمد401138054170486

605کادربندی در عکاسیشيخیسيدمحمد401138054170486

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورشيخیسيدمحمد401138054170486

11177اندیشه اسالمیشيخیسيدمحمد401138054170486

597عکاسی سياه و سفيدشيخیسيدمحمد401138054170486

795دانش خانواده و جمعيتشيخی زادهپگاه98238054170131

1252کارورزیشيخی زادهپگاه98238054170131

224فرهنگ عمومیشيخی زادهپگاه98238054170131

199فارسیشيخی زادهپگاه98238054170131

1947کارورزیشيدائی فرسيدحسن400138054190278

1328فرم و آناليزشيدائی فرسيدحسن400138054190278

5367سرایش و تربيت شنواییشيدائی فرسيدحسن400138054190278

502آشنایی با رهبری ارکسترشيدائی فرسيدحسن400138054190278

1350کنترپوانشيدائی فرسيدحسن400138054190278

3351هماهنگی عمومیشيدائی فرسيدحسن400138054190278

801مدیریت کسب و کار و بهره وریشيدائی فرسيدحسن400138054190278

1459ارکستراسيونشيدائی فرسيدحسن400138054190278

5696پيانو عمومیشيدائی فرسيدحسن400138054190278

6691ساز ایرانیشيدائی فرسيدحسن400138054190278

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییشيرازیارمان401138054170488

1780آواز ایرانیشيرازیارمان401138054170488

952پيانو عمومیشيرازیارمان401138054170488

483مبانی نظری موسيقیشيرازیارمان401138054170488

398مبانی صوت شناسیشيرازیارمان401138054170488

1198تربيت بدنیشيرازیارمان401138054170488

765کاربينیشيرازیارمان401138054170488



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

417صداسازیشيرازیارمان401138054170488

724دانش خانواده و جمعيتشيرازی منشمصطفی98138054170684

834مهارت ها و قوانين کسب و کارشيرازی منشمصطفی98138054170684

2162کارورزیشيرازی منشمصطفی98138054170684

8شناخت تجهيزات و مواد خامشيرازی منشمصطفی98138054170684

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتشيرازی منشمصطفی98138054170684

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیشيرالوندیکيانا401138054170489

10081بهداشت و سالمت نوازندگیشيرالوندیکيانا401138054170489

1140کاربينیشيرالوندیکيانا401138054170489

1032(اکول)1پيانو عمومی شيرالوندیکيانا401138054170489

11014اندیشه اسالمیشيرالوندیکيانا401138054170489

1013تئوری موسيقیشيرالوندیکيانا401138054170489

1011فارسیشيرالوندیکيانا401138054170489

1010(ریتم خوانی)1سلفژشيرالوندیکيانا401138054170489

1168تربيت بدنیشيرالوندیکيانا401138054170489

840دانش خانواده و جمعيتشيرزادسپيده99138054170278

251ترجمه مفاهيم واصطالحات امور رسانه ایشيرزادسپيده99138054170278

210آزمایشگاه پایهشيرزادمبين401138054170490

221خواندن و درک مفاهيم پایهشيرزادمبين401138054170490

208آزمایشگاه پيش متوسطهشيرزادسپيده99138054170278

229دستور زبان پایهشيرزادمبين401138054170490

219گفت و شنود پایهشيرزادمبين401138054170490

1252کارورزیشيرزادسپيده99138054170278

209آزمایشگاه مقدماتیشيرزادسپيده99138054170278

243اخالق اسالمیشيرزادمبين401138054170490

1165تربيت بدنیشيرزادمبين401138054170490

235کاربينیشيرزادمبين401138054170490

247اصول و روش ترجمه پایهشيرزادمبين401138054170490

891اخالق حرفه ای شيرزادسپيده99138054170278



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیشيرزادییاسمن401138054170491

1008بهداشت و سالمت نوازندگیشيرزادییاسمن401138054170491

1051کاربينیشيرزادییاسمن401138054170491

1030(اکول)1پيانو عمومی شيرزادییاسمن401138054170491

11007اندیشه اسالمیشيرزادییاسمن401138054170491

1009تئوری موسيقیشيرزادییاسمن401138054170491

1005فارسیشيرزادییاسمن401138054170491

1006(ریتم خوانی)1سلفژشيرزادییاسمن401138054170491

1167تربيت بدنیشيرزادییاسمن401138054170491

3389ارکستراسيونشيرمحمدفربد98138054190330

494فرم موسيقی ایرانیشيرمحمدفربد98138054190330

2329فرم و آناليزشيرمحمدفربد98138054190330

4492هماهنگی عمومیشيرمحمدفربد98138054190330

261پتينه و کالژشيرمحمدیسعيده401138054190415

267زینت و زیبایی در اسالمشيرمحمدیسعيده401138054190415

540کاربينیشيرمحمدیسعيده401138054190415

292نرم افزارهای کاربردیشيرمحمدیسعيده401138054190415

264جامعه شناسی هنرشيرمحمدیسعيده401138054190415

266زیبایی شناسیشيرمحمدیسعيده401138054190415

265روانشناسی شخصيت و گریمشيرمحمدیسعيده401138054190415

291مراقبت از پوست و موشيرمحمدیسعيده401138054190415

985روانشناسی اجتماعیشيروانیسهيال401138054190416

984روانشناسی عمومیشيروانیسهيال401138054190416

1102کاربينیشيروانیسهيال401138054190416

1979ورزششيروانیسهيال401138054190416

983رفتار سازمانیشيروانیسهيال401138054190416

988روانشناسی تربيتیشيروانیسهيال401138054190416

987های کوچينگنظریهشيروانیسهيال401138054190416

980نظریه های نوین یادگيریشيروانیسهيال401138054190416



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

986اخالق حرفه ای در کوچينگشيروانیسهيال401138054190416

982روش تحقيقشيروانیسهيال401138054190416

981روانشناسی مثبت گراشيروانیسهيال401138054190416

220بيان شفاهیشيریفرناز401138054190417

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهشيریهدیه401138054170493

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیشيریدریا401138054170494

10081بهداشت و سالمت نوازندگیشيریدریا401138054170494

237کاربينیشيریفرناز401138054190417

1175اصول آراستگی در اسالمشيریهدیه401138054170493

1176آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمشيریهدیه401138054170493

1288مبانی گریمشيریهدیه401138054170493

1050کاربينیشيریدریا401138054170494

11151ورزششيریفرناز401138054190417

257انقالب اسالمی ایرانشيریفرناز401138054190417

1030(اکول)1پيانو عمومی شيریدریا401138054170494

205متون ادبیشيریفرناز401138054190417

11007اندیشه اسالمیشيریدریا401138054170494

11177اندیشه اسالمیشيریهدیه401138054170493

1009تئوری موسيقیشيریدریا401138054170494

216اصول و مبانی ترجمهشيریفرناز401138054190417

1174عوامل موثر بر گریمشيریهدیه401138054170493

249زبان شناسیشيریفرناز401138054190417

1005فارسیشيریدریا401138054170494

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهشيریفرناز401138054190417

1006(ریتم خوانی)1سلفژشيریدریا401138054170494

187تربيت بدنیشيریدریا401138054170494

275کاربينیشيریهدیه401138054170493

1172مبانی روانشناسیشيریهدیه401138054170493

140مبانی تدوینشيری قمقانیزهرا401138054170495



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

125مبانی تصویربرداریشيری قمقانیزهرا401138054170495

53مبانی فيلم نامه نویسیشيری قمقانیزهرا401138054170495

39تاریخ سينمای ایران و جهانشيری قمقانیزهرا401138054170495

1058شناخت عوامل توليدشيری قمقانیزهرا401138054170495

1057مبانی برنامه ریزی و توليدشيری قمقانیزهرا401138054170495

1167تربيت بدنیشيری قمقانیزهرا401138054170495

170کاربينیشيری قمقانیزهرا401138054170495

975روانشناسی اجتماعیشيرینزهرا401138054190418

974روانشناسی عمومیشيرینزهرا401138054190418

1079کاربينیشيرینزهرا401138054190418

11151ورزششيرینزهرا401138054190418

973رفتار سازمانیشيرینزهرا401138054190418

978روانشناسی تربيتیشيرینزهرا401138054190418

977های کوچينگنظریهشيرینزهرا401138054190418

970نظریه های نوین یادگيریشيرینزهرا401138054190418

976اخالق حرفه ای در کوچينگشيرینزهرا401138054190418

972روش تحقيقشيرینزهرا401138054190418

971روانشناسی مثبت گراشيرینزهرا401138054190418

985روانشناسی اجتماعیشيرین سخنناصر401138054190419

984روانشناسی عمومیشيرین سخنناصر401138054190419

1102کاربينیشيرین سخنناصر401138054190419

11153ورزششيرین سخنناصر401138054190419

983رفتار سازمانیشيرین سخنناصر401138054190419

988روانشناسی تربيتیشيرین سخنناصر401138054190419

987های کوچينگنظریهشيرین سخنناصر401138054190419

980نظریه های نوین یادگيریشيرین سخنناصر401138054190419

986اخالق حرفه ای در کوچينگشيرین سخنناصر401138054190419

982روش تحقيقشيرین سخنناصر401138054190419

981روانشناسی مثبت گراشيرین سخنناصر401138054190419



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1686کارورزیصاحب الفصولی                            گلناز                         99238054190113

333هارمونی پراکتيک صاحب الفصولی                            گلناز                         99238054190113

401مبانی رهبری کر و ارکسترصاحب الفصولی                            گلناز                         99238054190113

785مدیریت مراکز و سازمانهای هنریصاحب الفصولی                            گلناز                         99238054190113

827تاریخ تحليلی صدر اسالمصاحب الفصولی                            گلناز                         99238054190113

414بداهه نوازیصاحب الفصولی                            گلناز                         99238054190113

453دشيفراژصاحب الفصولی                            گلناز                         99238054190113

4906ارکستر کالسيکصاحب الفصولی                            گلناز                         99238054190113

8909ساز کالسيکصاحب الفصولی                            گلناز                         99238054190113

31تکنيک بازیگری متداکتينگصاحبان االحمدی                          مائده                         99238054190114

146سلفژصاحبان االحمدی                          مائده                         99238054190114

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانصاحبان االحمدی                          مائده                         99238054190114

142تحليل نمایشنامه های واقعگراصاحبان االحمدی                          مائده                         99238054190114

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیصاحبان االحمدی                          مائده                         99238054190114

786تفسير موضوعی قرآنصاحبان االحمدی                          مائده                         99238054190114

23اصول آموزش بازیگریصاحبان االحمدی                          مائده                         99238054190114

839دانش خانواده و جمعيتصاحبیحجت اله400238054190142

6354سرایش و تربيت شنواییصاحبیحجت اله400238054190142

1423ارکستر ایرانیصاحبیحجت اله400238054190142

479هماهنگی عمومیصاحبیحجت اله400238054190142

2730پيانو عمومیصاحبیسيده صبا400238054170148

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییصاحبیسيده صبا400238054170148

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانصاحبیسيده صبا400238054170148

2729ساز کالسيکصاحبیسيده صبا400238054170148

898خالقيت در هنرصاحبیسيده صبا400238054170148

712اخالق اسالمیصاحبیسيده صبا400238054170148

785مدیریت مراکز و سازمانهای هنریصاحبیحجت اله400238054190142

790تاریخ تحليلی صدر اسالمصاحبیحجت اله400238054190142

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیصاحبیحجت اله400238054190142



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

801مدیریت کسب و کار و بهره وریصاحبیحجت اله400238054190142

940هارمونی پایهصاحبیسيده صبا400238054170148

808زبان خارجی عمومیصاحبیسيده صبا400238054170148

1342دشيفراژصاحبیحجت اله400238054190142

727فارسیصاحبیسيده صبا400238054170148

5672پيانو عمومیصاحبیحجت اله400238054190142

703اخالق حرفه ای صاحبیسيده صبا400238054170148

2مدیریت توليدصادق زادهمحمد400138054190279

59ادبيات کهن ایران و جهانصادق زادهمحمد400138054190279

84اصول کارگردانیصادق زادهمحمد400138054190279

118آشنایی با موسيقیصادق زادهمحمد400138054190279

1160ورزشصادق زادهمحمد400138054190279

1515کارگاه تدوینصادق زادهمحمد400138054190279

790تاریخ تحليلی صدر اسالمصادق زادهمحمد400138054190279

818اصول و فنون مذاکرهصادق زادهمحمد400138054190279

81فيلم برداریصادق زادهمحمد400138054190279

591عکاسی پایهصادقزادهآئين401138054170496

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیصادقزادهآئين401138054170496

584طراحی پایهصادقزادهآئين401138054170496

561تاریخ هنر جهانصادقزادهآئين401138054170496

1190تربيت بدنیصادقزادهآئين401138054170496

1130کاربينیصادقزادهآئين401138054170496

642هندسه مناظر و مرایاصادقزادهآئين401138054170496

975روانشناسی اجتماعیصادقیزهرا401138054190426

107آشنایی با هنرهای نمایشیصادقیامين401138054190422

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهصادقینسترن401138054170499

69فرهنگ مردمصادقیامين401138054190422

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریصادقیسروش400238054190143

556تاریخ عکاسی ایرانصادقیمهدی401138054190425



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

771کاربرد رایانه در موسيقیصادقیفائزه99238054170095

326هنر و رسانهصادقیآرمان401138054190424

60ادبيات کهن ایران و جهانصادقیامين401138054190422

295ارتباطات سياسیصادقیآرمان401138054190424

3716پيانوی عمومیصادقیفائزه99238054170095

740مبانی رنگصادقیاميرارسالن401138054170498

994بهداشت و سالمت نوازندگیصادقیحميدرضا401138054170500

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریصادقیاحمد400138054190280

84اصول کارگردانیصادقیسروش400238054190143

974روانشناسی عمومیصادقیزهرا401138054190426

118آشنایی با موسيقیصادقیسروش400238054190143

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندصادقیمحمدحسين400238054190146

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمصادقیمحمدحسين400238054190146

539کاربينیصادقیآرمان401138054190424

180کاربينیصادقیامين401138054190422

1101کاربينیصادقیزهرا401138054190426

1114کاربينیصادقیمهدی401138054190425

738طراحی لباس روی اندامصادقیاميرارسالن401138054170498

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرصادقیآرمان401138054190424

258اصول آراستگی در اسالمصادقینسترن401138054170499

135اصول تدوینصادقیمحمدحسين400238054190146

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمصادقینسترن401138054170499

1288مبانی گریمصادقینسترن401138054170499

460فرم در موسيقی جهانیصادقیفائزه99238054170095

1145کاربينیصادقیحميدرضا401138054170500

3715ساز کالسيکصادقیفائزه99238054170095

11152ورزشصادقیآرمان401138054190424

11152ورزشصادقیمهدی401138054190425

1160ورزشصادقیمحمدحسين400238054190146



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11153ورزشصادقیامين401138054190422

791انقالب اسالمی ایرانصادقیاحمد400138054190280

823انقالب اسالمی ایرانصادقیمحمدحسين400238054190146

355ساز شناسی موسيقی جهانیصادقیفائزه99238054170095

324نظریه های ارتباط جمعیصادقیآرمان401138054190424

739آناتومیصادقیاميرارسالن401138054170498

95روانشناسی عمومیصادقیامين401138054190422

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییصادقیفائزه99238054170095

1700کارورزیصادقیفائزه99238054170095

555تاریخ تحوالت چاپ       صادقیاحمد400138054190280

34کارگاه عکاسیصادقیسروش400238054190143

973رفتار سازمانیصادقیزهرا401138054190426

91کارگاه طراحیصادقیسروش400238054190143

154تاریخ فلسفهصادقیامين401138054190422

978روانشناسی تربيتیصادقیزهرا401138054190426

317فناوری نوین ارتباطیصادقیآرمان401138054190424

977های کوچينگنظریهصادقیزهرا401138054190426

1723اندیشه اسالمیصادقینسترن401138054170499

1990اندیشه اسالمیصادقیحميدرضا401138054170500

578زیبایی شناسیصادقیمهدی401138054190425

818اصول و فنون مذاکرهصادقیمحمدحسين400238054190146

741تکنيک های رنگ در طراحی لباسصادقیاميرارسالن401138054170498

357هارمونی پایهصادقیفائزه99238054170095

993تئوری موسيقیصادقیحميدرضا401138054170500

809زبان خارجی عمومیصادقیفائزه99238054170095

829زبان خارجی عمومیصادقیاميرارسالن401138054170498

970نظریه های نوین یادگيریصادقیزهرا401138054190426

272عوامل موثر بر گریمصادقینسترن401138054170499

113سبکهای سينماییصادقیامين401138054190422



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

41سبکهای سينماییصادقیمحمدحسين400238054190146

603فنون بازاریابی و تبليغاتصادقیاحمد400138054190280

580ساخت ماکت بسته بندیصادقیاحمد400138054190280

807مدیریت کسب و کار و بهره وریصادقیاحمد400138054190280

571حقوق عکاسان و قراردادهاصادقیمهدی401138054190425

991(ریتم خوانی)1سلفژصادقیحميدرضا401138054170500

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگصادقیمهدی401138054190425

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوصادقیحميدرضا401138054170500

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانصادقیمهدی401138054190425

1164تربيت بدنیصادقیاميرارسالن401138054170498

1163تربيت بدنیصادقیحميدرضا401138054170500

976اخالق حرفه ای در کوچينگصادقیزهرا401138054190426

312سواد هنریصادقیآرمان401138054190424

972روش تحقيقصادقیزهرا401138054190426

751کاربينیصادقیاميرارسالن401138054170498

1134کاربينیصادقینسترن401138054170499

1172مبانی روانشناسیصادقینسترن401138054170499

992تاریخ شنيداری موسيقیصادقیحميدرضا401138054170500

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکصادقیاحمد400138054190280

636مدیریت رنگ در عکاسیصادقیمهدی401138054190425

737پارچه شناسیصادقیاميرارسالن401138054170498

891اخالق حرفه ای صادقیفائزه99238054170095

971روانشناسی مثبت گراصادقیزهرا401138054190426

480ارکستراسيونصادقی اشلقیکمال400138054190281

330هارمونی پراکتيک صادقی اشلقیکمال400138054190281

3363فرم موسيقی جهانصادقی اشلقیکمال400138054190281

6353سرایش و تربيت شنواییصادقی اشلقیکمال400138054190281

794انقالب اسالمی ایرانصادقی اشلقیکمال400138054190281

314شبکه های اجتماعیصادقی چهاردهحسين400238054190147



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیصادقی چهاردهحسين400238054190147

310زبان تخصصیصادقی چهاردهحسين400238054190147

301برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومیصادقی چهاردهحسين400238054190147

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههاصادقی چهاردهحسين400238054190147

315شيوه های اقناع و تبليغصادقی چهاردهحسين400238054190147

311سواد رسانه ایصادقی چهاردهحسين400238054190147

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیصادقی چهاردهحسين400238054190147

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریصادقی چهاردهحسين400238054190147

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییصادقی کالریهانی98138054170316

498آواز گروهیصادقی کالریهانی98138054170316

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییصادقی کالریهانی98138054170316

243اخالق اسالمیصادقی کالریهانی98138054170316

645پيانو عمومیصادقی کالریهانی98138054170316

4644ساز ایرانیصادقی کالریهانی98138054170316

412اجرای صحنه ایصادقی کالریهانی98138054170316

705اخالق حرفه ای صادقی کالریهانی98138054170316

797دانش خانواده و جمعيتصادقی مراللوآتنا400138054170302

45تربيت حسصادقی مراللوآتنا400138054170302

10شناخت عوامل نمایشصادقی مراللوآتنا400138054170302

683اخالق اسالمیصادقی مراللوآتنا400138054170302

105تاریخ سينماصادقی مراللوآتنا400138054170302

186تربيت بدنیصادقی مراللوآتنا400138054170302

131بيان بدنیصادقی مراللوآتنا400138054170302

2682کارورزیصادقی مقدمیآرمين99138054190234

2427کنترپوانصادقی مقدمیآرمين99138054190234

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیصادقی مقدمیآرمين99138054190234

1429آهنگ سازیصادقی مقدمیآرمين99138054190234

1428کنترپوانصادقی مقدمیآرمين99138054190234

2341فرم و آناليزصادقی مقدمیآرمين99138054190234



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

347آهنگ سازی ایرانیصادقی مقدمیآرمين99138054190234

2510آهنگ سازیصادقی مقدمیآرمين99138054190234

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانصادقی مقدمیآرمين99138054190234

4699پيانو عمومیصادقی مهرمحمدمهدی99138054170287

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییصادقی مهرمحمدمهدی99138054170287

1700کارورزیصادقی مهرمحمدمهدی99138054170287

811زبان خارجی عمومیصادقی مهرمحمدمهدی99138054170287

326هنر و رسانهصادقيانطناز401138054190428

295ارتباطات سياسیصادقيانطناز401138054190428

539کاربينیصادقيانطناز401138054190428

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرصادقيانطناز401138054190428

11149ورزشصادقيانطناز401138054190428

324نظریه های ارتباط جمعیصادقيانطناز401138054190428

317فناوری نوین ارتباطیصادقيانطناز401138054190428

312سواد هنریصادقيانطناز401138054190428

524شعر و موسيقیصارمیعليرضا99238054170097

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتصارمیعليرضا99238054170097

434مبانی هارمونیصارمیعليرضا99238054170097

464بداهه پردازیصارمیعليرضا99238054170097

838دانش خانواده و جمعيتصافیحسين400138054190283

6354سرایش و تربيت شنواییصافیحسين400138054190283

2427کنترپوانصافیحسين400138054190283

7685ساز ایرانیصافیحسين400138054190283

1509آهنگ سازیصافیحسين400138054190283

2329فرم و آناليزصافیحسين400138054190283

792تفسير موضوعی قرآنصافیحسين400138054190283

7684پيانو عمومیصافیحسين400138054190283

2466ارکستراسيونصافیحسين400138054190283

4492هماهنگی عمومیصافیحسين400138054190283



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1667کارورزیصالحایوب400138054190284

6431سرایش و تربيت شنواییصالحایوب400138054190284

2457هارمونیصالحایوب400138054190284

7663ساز ایرانیصالحایوب400138054190284

828تفسير موضوعی قرآنصالحایوب400138054190284

2343دشيفراژصالحایوب400138054190284

2438ارکستر ایرانیصالحایوب400138054190284

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانصالحایوب400138054190284

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیصالح زاده مهابادینرگس401138054170501

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

1142کاربينیصالح زاده مهابادینرگس401138054170501

1194(1)ساز صالح زاده مهابادینرگس401138054170501

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی صالح زاده مهابادینرگس401138054170501

1020تئوری موسيقیصالح زاده مهابادینرگس401138054170501

1021آناتومی حنجرهصالح زاده مهابادینرگس401138054170501

1167تربيت بدنیصالح زاده مهابادینرگس401138054170501

5919پيانو عمومیصالحیاميررضا400138054190285

795دانش خانواده و جمعيتصالحیبهدخت98238054190122

1187دانش خانواده و جمعيتصالحینرگس401138054170506

1187دانش خانواده و جمعيتصالحیفاطمه401138054170507

725دانش خانواده و جمعيتصالحیاميررضا400138054190285

3478هارمونیصالحیاميررضا400138054190285

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریصالحیعرفان400138054190287

2652ساز ایرانیصالحیبهنوش400238054170162

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیصالحیشيما401138054170504

436تاریخ هنرصالحیاميررضا400138054190285

432ارکستراسيونصالحیاميررضا400138054190285

590عدسی ها و لنزهاصالحیفاطمه99138054170289

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیصالحیمهدیار401138054170502



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6688پيانو عمومیصالحیعرفان400138054190287

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی صالحیمهدیار401138054170502

2427کنترپوانصالحیعرفان400138054190287

10081بهداشت و سالمت نوازندگیصالحیشيما401138054170504

1654ساز ایرانیصالحینرگس401138054170506

1654ساز ایرانیصالحیفاطمه401138054170507

7433سرایش و تربيت شنواییصالحیعرفان400138054190287

559تاریخ هنر ایرانصالحیمحمدحسين401138054170503

1091مبانی رهبری کر و ارکسترصالحیبهدخت98238054190122

2940کارورزیصالحیفاطمه99138054170289

2349کارورزیصالحیمنوچهر98138054170321

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییصالحیبهنوش400238054170162

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییصالحیمنوچهر98138054170321

1140کاربينیصالحیشيما401138054170504

1143کاربينیصالحیمهدیار401138054170502

5484سرایش و تربيت شنواییصالحیاميررضا400138054190285

1032(اکول)1پيانو عمومی صالحیشيما401138054170504

7685ساز ایرانیصالحیعرفان400138054190287

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانصالحیبهنوش400238054170162

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییصالحیمنوچهر98138054170321

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییصالحیفاطمه401138054170507

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییصالحینرگس401138054170506

591عکاسی پایهصالحیمحمدحسين401138054170503

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیصالحیاميررضا400138054190285

898خالقيت در هنرصالحیبهنوش400238054170162

406تصنيف خوانیصالحیمنوچهر98138054170321

1192(1)ساز صالحیمهدیار401138054170502

1429آهنگ سازیصالحیعرفان400138054190287

2446آواز گروهیصالحیاميررضا400138054190285



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریصالحیبهدخت98238054190122

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیصالحیمحمدحسين401138054170503

525ساز شناسی ایرانیصالحیبهنوش400238054170162

790تاریخ تحليلی صدر اسالمصالحیعرفان400138054190287

781پيانو عمومیصالحیبهنوش400238054170162

781پيانو عمومیصالحیمنوچهر98138054170321

521فرم موسيقی ایرانیصالحیعرفان400138054190287

1722اندیشه اسالمیصالحیبهنوش400238054170162

415بداهه نوازیصالحیبهدخت98238054190122

584طراحی پایهصالحیمحمدحسين401138054170503

2329فرم و آناليزصالحیعرفان400138054190287

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهصالحیفاطمه99138054170289

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی صالحیمهدیار401138054170502

1020تئوری موسيقیصالحیمهدیار401138054170502

1013تئوری موسيقیصالحیشيما401138054170504

7930ساز کالسيکصالحیبهدخت98238054190122

7929ساز کالسيکصالحیاميررضا400138054190285

164زبان خارجی عمومیصالحیبهنوش400238054170162

561تاریخ هنر جهانصالحیمحمدحسين401138054170503

450مبانی نظری موسيقیصالحینرگس401138054170506

450مبانی نظری موسيقیصالحیفاطمه401138054170507

453دشيفراژصالحیبهدخت98238054190122

1021آناتومی حنجرهصالحیمهدیار401138054170502

4906ارکستر کالسيکصالحیبهدخت98238054190122

399مبانی صوت شناسیصالحینرگس401138054170506

399مبانی صوت شناسیصالحیفاطمه401138054170507

1010(ریتم خوانی)1سلفژصالحیشيما401138054170504

1166تربيت بدنیصالحیفاطمه401138054170507

1190تربيت بدنیصالحیمهدیار401138054170502



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

187تربيت بدنیصالحیشيما401138054170504

1165تربيت بدنیصالحیمحمدحسين401138054170503

2466ارکستراسيونصالحیعرفان400138054190287

407بداهه پردازیصالحیمنوچهر98138054170321

658کاربينیصالحیفاطمه401138054170507

658کاربينیصالحینرگس401138054170506

1130کاربينیصالحیمحمدحسين401138054170503

8909ساز کالسيکصالحیبهدخت98238054190122

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییصالحیمنوچهر98138054170321

419تمبک نوازیصالحیفاطمه401138054170507

419تمبک نوازیصالحینرگس401138054170506

3912ارکستر کالسيکصالحیبهدخت98238054190122

642هندسه مناظر و مرایاصالحیمحمدحسين401138054170503

261پتينه و کالژصبورینازنين401138054190429

267زینت و زیبایی در اسالمصبورینازنين401138054190429

540کاربينیصبورینازنين401138054190429

292نرم افزارهای کاربردیصبورینازنين401138054190429

264جامعه شناسی هنرصبورینازنين401138054190429

266زیبایی شناسیصبورینازنين401138054190429

265روانشناسی شخصيت و گریمصبورینازنين401138054190429

291مراقبت از پوست و موصبورینازنين401138054190429

6371نرم افزار ترسيمیصحافی                                   ساجده                         99238054190115

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکصحافی                                   ساجده                         99238054190115

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیصحافی                                   ساجده                         99238054190115

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورصحافی                                   ساجده                         99238054190115

838دانش خانواده و جمعيتصحبتی مهتاجعليرضا400138054170303

102مبانی بازی برای کودکصحبتی مهتاجعليرضا400138054170303

77بازیگری تک نفریصحبتی مهتاجعليرضا400138054170303

19نمایش عروسکیصحبتی مهتاجعليرضا400138054170303



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

43نمایش خيابانیصحبتی مهتاجعليرضا400138054170303

88فن بيانصحبتی مهتاجعليرضا400138054170303

105تاریخ سينماصحبتی مهتاجعليرضا400138054170303

153شيوه اجرایی نمایش ایرانیصحبتی مهتاجعليرضا400138054170303

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیصحرانوردسحر400138054190288

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییصحرانوردسحر400138054190288

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگراصحرانوردسحر400138054190288

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایصحرانوردسحر400138054190288

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیصحرانوردسحر400138054190288

785مدیریت مراکز و سازمانهای هنریصحرانوردسحر400138054190288

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانصحرانوردسحر400138054190288

800تفسير موضوعی قرآنصحرانوردسحر400138054190288

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیصحرانوردسحر400138054190288

724دانش خانواده و جمعيتصحرائیمحمدجواد99238054170098

139تاریخ سينمای مستندایرانصحرائیمحمدجواد99238054170098

141مبانی تدوینصحرائیمحمدجواد99238054170098

1902کارورزیصحرائیمحمدجواد99238054170098

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتصحرائیمحمدجواد99238054170098

728اخالق اسالمیصحرائیمحمدجواد99238054170098

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندصحرائیمحمدجواد99238054170098

62دیدن و تحليل فيلمصدخسرویمجيد400238054190148

32تاریخ نمایش در غربصدخسرویمجيد400238054190148

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریصدخسرویمجيد400238054190148

823انقالب اسالمی ایرانصدخسرویمجيد400238054190148

818اصول و فنون مذاکرهصدخسرویمجيد400238054190148

28سبک ها وشيوه های اجراصدخسرویمجيد400238054190148

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریصدخسرویمجيد400238054190148

9دیدن و تحليل نمایشصدخسرویمجيد400238054190148

38 (نواحی ایران)حرکات موزونصدخسرویمجيد400238054190148



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیصدخسرویمجيد400238054190148

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریصدرفاطمه400238054190149

261پتينه و کالژصدرفاطمه400238054190149

267زینت و زیبایی در اسالمصدرفاطمه400238054190149

284گریم در ادوار مختلف تاریخصدرفاطمه400238054190149

264جامعه شناسی هنرصدرفاطمه400238054190149

803تاریخ تحليلی صدر اسالمصدرفاطمه400238054190149

266زیبایی شناسیصدرفاطمه400238054190149

291مراقبت از پوست و موصدرفاطمه400238054190149

840دانش خانواده و جمعيتصدرات مرنینگين400138054170304

139تاریخ سينمای مستندایرانصدرات مرنینگين400138054170304

17اصول صدابرداریصدرات مرنینگين400138054170304

97انيميشنصدرات مرنینگين400138054170304

898خالقيت در هنرصدرات مرنینگين400138054170304

728اخالق اسالمیصدرات مرنینگين400138054170304

165زبان خارجی عمومیصدرات مرنینگين400138054170304

361سرایش و ترتيب شنواییصدرالساداتسيدمحمدحسين401138054190430

1111کاربينیصدرالساداتسيدمحمدحسين401138054190430

479هماهنگی عمومیصدرالساداتسيدمحمدحسين401138054190430

517تئوری موسيقیصدرالساداتسيدمحمدحسين401138054190430

5697ساز ایرانیصدرالساداتسيدمحمدحسين401138054190430

476سازشناسی ایرانیصدرالساداتسيدمحمدحسين401138054190430

5696پيانو عمومیصدرالساداتسيدمحمدحسين401138054190430

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانصدرالساداتسيدمحمدحسين401138054190430

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصرصدردادرسعليرضا99138054190238

2682کارورزیصدردادرسعليرضا99138054190238

2352کنترپوانصدردادرسعليرضا99138054190238

7931پيانو عمومیصدردادرسعليرضا99138054190238

6691ساز ایرانیصدردادرسعليرضا99138054190238



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیصدقی اقدمنرگس401138054170511

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی صدقی اقدمنرگس401138054170511

1143کاربينیصدقی اقدمنرگس401138054170511

1192(1)ساز صدقی اقدمنرگس401138054170511

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی صدقی اقدمنرگس401138054170511

1020تئوری موسيقیصدقی اقدمنرگس401138054170511

1021آناتومی حنجرهصدقی اقدمنرگس401138054170511

187تربيت بدنیصدقی اقدمنرگس401138054170511

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

258اصول آراستگی در اسالمصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

1288مبانی گریمصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

1723اندیشه اسالمیصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

272عوامل موثر بر گریمصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

1134کاربينیصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

1172مبانی روانشناسیصدقی سلطان آبادسحر401138054170510

410جواب آوازصدیقی                                   سجاد                          99238054190117

1481هارمونیصدیقی                                   سجاد                          99238054190117

1423ارکستر ایرانیصدیقی                                   سجاد                          99238054190117

391فرم موسيقی جهانصدیقی                                   سجاد                          99238054190117

1342دشيفراژصدیقی                                   سجاد                          99238054190117

5672پيانو عمومیصدیقی                                   سجاد                          99238054190117

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانصدیقی                                   سجاد                          99238054190117

2624کارورزیصدیقاميد97238054190183

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریصدیقاميد97238054190183

640نقد عکسصدیقاميد97238054190183

833انقالب اسالمی ایرانصدیقاميد97238054190183

801مدیریت کسب و کار و بهره وریصدیقاميد97238054190183

616کارگاه عکاسی مفهومیصدیقاميد97238054190183



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

828تفسير موضوعی قرآنصدیقاميد97238054190183

840دانش خانواده و جمعيتصدیقیثنا400138054170305

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییصدیقیثنا400138054170305

461فرم در موسيقی جهانیصدیقیثنا400138054170305

359ساز شناسی موسيقی جهانیصدیقیثنا400138054170305

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتصدیقیثنا400138054170305

683اخالق اسالمیصدیقیثنا400138054170305

1733ساز کالسيکصدیقیثنا400138054170305

357هارمونی پایهصدیقیثنا400138054170305

1732پيانو عمومیصدیقیثنا400138054170305

6690پيانو عمومیصف آرائیروزبه400238054190150

1328فرم و آناليزصف آرائیروزبه400238054190150

437فلسفه هنرصف آرائیروزبه400238054190150

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریصف آرائیروزبه400238054190150

894تاریخ تحليلی صدر اسالمصف آرائیروزبه400238054190150

4482هماهنگی عمومیصف آرائیروزبه400238054190150

6689ساز ایرانیصف آرائیروزبه400238054190150

228دستور زبان مقدماتیصفارشرقنگين400238054170164

225ترجمه متون سادهصفارشرقنگين400238054170164

209آزمایشگاه مقدماتیصفارشرقنگين400238054170164

222خواندن و درک مفاهيم مقدماتیصفارشرقنگين400238054170164

224فرهنگ عمومیصفارشرقنگين400238054170164

218گفت و شنود مقدماتیصفارشرقنگين400238054170164

810زبان خارجی عمومیصفارشرقنگين400238054170164

239واژه شناسیصفارشرقنگين400238054170164

704اخالق حرفه ای صفارشرقنگين400238054170164

840دانش خانواده و جمعيتصفاریمحدثه99238054170099

139تاریخ سينمای مستندایرانصفاریمحدثه99238054170099

432ارکستراسيونصفاریمجتبی99138054190241



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

75منشی گری صحنهصفاریمحدثه99238054170099

83کارگردانی فيلم داستانیصفاریمحدثه99238054170099

132بازیگریصفاریمحدثه99238054170099

93کارگردانی کليپصفاریمحدثه99238054170099

383کنترپوانصفاریمجتبی99138054190241

1902کارورزیصفاریمحدثه99238054170099

382فلسفه هنرصفاریمجتبی99138054190241

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریصفاریمجتبی99138054190241

414بداهه نوازیصفاریمجتبی99138054190241

453دشيفراژصفاریمجتبی99138054190241

807مدیریت کسب و کار و بهره وریصفاریمجتبی99138054190241

18صدا گذاری فيلم مستندصفاریمحدثه99238054170099

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندصفاریمحدثه99238054170099

210آزمایشگاه پایهصفالوفریده401138054170513

221خواندن و درک مفاهيم پایهصفالوفریده401138054170513

229دستور زبان پایهصفالوفریده401138054170513

219گفت و شنود پایهصفالوفریده401138054170513

243اخالق اسالمیصفالوفریده401138054170513

1168تربيت بدنیصفالوفریده401138054170513

235کاربينیصفالوفریده401138054170513

247اصول و روش ترجمه پایهصفالوفریده401138054170513

575رسانه شناسی مد و شبکه های اجتماعیصفائی                                   رحيمه                         99238054190118

614کارگاه عکاسی مجالس و مراسمصفائی                                   رحيمه                         99238054190118

615کارگاه عکاسی مد و مدلينگصفائی                                   رحيمه                         99238054190118

562تاریکخانه دیجيتالصفائی                                   رحيمه                         99238054190118

566تکنيک های ژستصفائی                                   رحيمه                         99238054190118

826تاریخ تحليلی صدر اسالمصفائی                                   رحيمه                         99238054190118

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیوصفائی                                   رحيمه                         99238054190118

62دیدن و تحليل فيلمصفائیطاها400238054190151



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

32تاریخ نمایش در غربصفائیطاها400238054190151

611کارگاه عکاسی با فالشصفائیعلی98138054190379

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریصفائیعلی98138054190379

640نقد عکسصفائیعلی98138054190379

562تاریکخانه دیجيتالصفائیعلی98138054190379

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییصفائیاميرحسين99138054170293

497آواز گروهیصفائیاميرحسين99138054170293

602عکس و نوشتارصفائیعلی98138054190379

823انقالب اسالمی ایرانصفائیطاها400238054190151

895اصول سرپرستیصفائیاميرحسين99138054170293

626مایکروگرافی و کپی برداریصفائیعلی98138054190379

645پيانو عمومیصفائیاميرحسين99138054170293

818اصول و فنون مذاکرهصفائیطاها400238054190151

28سبک ها وشيوه های اجراصفائیطاها400238054190151

616کارگاه عکاسی مفهومیصفائیعلی98138054190379

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریصفائیطاها400238054190151

513مبانی هارمونیصفائیاميرحسين99138054170293

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیصفائیعلی98138054190379

9دیدن و تحليل نمایشصفائیطاها400238054190151

38 (نواحی ایران)حرکات موزونصفائیطاها400238054190151

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیصفائیطاها400238054190151

681کاربينیصفائی محمودآبادیشکوفه401138054170515

680مشتری مداریصفائی محمودآبادیشکوفه401138054170515

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 زهیصفدریهانيه401138054170516



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

10081بهداشت و سالمت نوازندگیصفدریهانيه401138054170516

1140کاربينیصفدریهانيه401138054170516

1032(اکول)1پيانو عمومی صفدریهانيه401138054170516

11014اندیشه اسالمیصفدریهانيه401138054170516

1013تئوری موسيقیصفدریهانيه401138054170516

1011فارسیصفدریهانيه401138054170516

1010(ریتم خوانی)1سلفژصفدریهانيه401138054170516

1168تربيت بدنیصفدریهانيه401138054170516

127تاریخ هنر ایران و جهانصفرخانیسهيل401138054170518

127تاریخ هنر ایران و جهانصفرخانیسپهر401138054170517

58روانشناسی شخصيتصفرخانیسهيل401138054170518

58روانشناسی شخصيتصفرخانیسپهر401138054170517

1720اندیشه اسالمیصفرخانیسپهر401138054170517

1720اندیشه اسالمیصفرخانیسهيل401138054170518

128مبانی بازیگریصفرخانیسپهر401138054170517

128مبانی بازیگریصفرخانیسهيل401138054170518

183تربيت بدنیصفرخانیسپهر401138054170517

183تربيت بدنیصفرخانیسهيل401138054170518

24بدن و حرکتصفرخانیسپهر401138054170517

24بدن و حرکتصفرخانیسهيل401138054170518

70خاستگاه آیين و درامصفرخانیسپهر401138054170517

70خاستگاه آیين و درامصفرخانیسهيل401138054170518

193کاربينیصفرخانیسپهر401138054170517

193کاربينیصفرخانیسهيل401138054170518

692کاربينیصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

11148ورزشصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

893انقالب اسالمی ایرانصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

5367سرایش و تربيت شنواییصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

3351هماهنگی عمومیصفرزاده غرقهمرجان401138054190432



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5698ساز ایرانیصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

475سازشناسی ایرانیصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

5695پيانو عمومیصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانصفرزاده غرقهمرجان401138054190432

563تجزیه و تحليل و نقد آثار هنریصفریفاطمه99238054170100

710دانش خانواده و جمعيتصفریسارا400138054170309

1186دانش خانواده و جمعيتصفرینکيسا401138054170523

293ارتباطات انسانیصفریبهار401138054170522

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریصفرینرجس400238054190152

834مهارت ها و قوانين کسب و کارصفریفاطمه99238054170100

2مدیریت توليدصفریعليرضا99138054190244

2مدیریت توليدصفریصدف400138054190290

1197کارورزیصفریصدف400138054190290

3718پيانوی عمومیصفریسارا400138054170309

6354سرایش و تربيت شنواییصفرینرجس400238054190152

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمصفریمحمدمسعود98138054190346

1653ساز ایرانیصفرینکيسا401138054170523

745واژگان کليدی  زبان چينیصفریزینب401138054170524

147سلفژصفریعليرضا401138054190433

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاصفریزینب401138054170524

167کاربينیصفریعليرضا401138054190433

747خواندن و درک مفاهيم رایجصفریزینب401138054170524

2457هارمونیصفرینرجس400238054190152

2730پيانو عمومیصفریصفورا400238054170167

2623کارورزیصفریفاطمه99238054170100

6673ساز ایرانیصفرینرجس400238054190152

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییصفریصفورا400238054170167

384فرم در موسيقی جهانیصفریسارا400138054170309

744کاربينیصفریزینب401138054170524



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3726ساز کالسيکصفریسارا400138054170309

11154ورزشصفریعليرضا401138054190433

15کارگاه تدوینصفریصدف400138054190290

15کارگاه تدوینصفریعليرضا99138054190244

822انقالب اسالمی ایرانصفریعليرضا99138054190244

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينصفریزینب401138054170524

294ارتباطات بين المللصفریسعيد99138054190243

451ساز شناسی موسيقی جهانیصفریسارا400138054170309

120کارگردانی فيلم مستندصفریعليرضا99138054190244

120کارگردانی فيلم مستندصفریصدف400138054190290

2729ساز کالسيکصفریصفورا400238054170167

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییصفریرضا401138054170520

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییصفرینکيسا401138054170523

746گفت و شنود رایجصفریزینب401138054170524

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیصفریصدف400138054190290

896خالقيت در هنرصفریسارا400138054170309

63شناخت سينماصفریعليرضا401138054190433

85تحليل تدوینی فيلم داستانیصفریمحمدمسعود98138054190346

323مقاله و گزارش نویسیصفریسعيد99138054190243

308روانشناسی اجتماعیصفریبهار401138054170522

325هنر و ارتباطاتصفریبهار401138054170522

712اخالق اسالمیصفریصفورا400238054170167

1780آواز ایرانیصفریرضا401138054170520

16تدوین مستند آموزشیصفریمحمدمسعود98138054190346

827تاریخ تحليلی صدر اسالمصفریمحمدمسعود98138054190346

894تاریخ تحليلی صدر اسالمصفریسعيد99138054190243

803تاریخ تحليلی صدر اسالمصفرینرجس400238054190152

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیصفرینرجس400238054190152

952پيانو عمومیصفریرضا401138054170520



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5851طراحی پوسترصفریفاطمه99238054170100

315شيوه های اقناع و تبليغصفریسعيد99138054190243

311سواد رسانه ایصفریسعيد99138054190243

304جامعه شناسی فرهنگیصفریبهار401138054170522

67جامعه شناسیصفریعليرضا401138054190433

818اصول و فنون مذاکرهصفریمحمدمسعود98138054190346

133شيوه های رهبری بازیگرصفریصدف400138054190290

133شيوه های رهبری بازیگرصفریعليرضا99138054190244

801مدیریت کسب و کار و بهره وریصفرینرجس400238054190152

357هارمونی پایهصفریصفورا400238054170167

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاصفریزینب401138054170524

307رسانه شناسیصفریبهار401138054170522

1435هارمونیصفریسارا400138054170309

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیصفریسعيد99138054190243

5741خوشنویسی و طراحی حروفصفریفاطمه99238054170100

364مبانی نظری موسيقیصفرینکيسا401138054170523

483مبانی نظری موسيقیصفریرضا401138054170520

81فيلم برداریصفریصدف400138054190290

109سبکهای سينماییصفریصدف400138054190290

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیصفریمحمدمسعود98138054190346

1342دشيفراژصفرینرجس400238054190152

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژصفریصدف400138054190290

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژصفریعليرضا99138054190244

199فارسیصفریزینب401138054170524

117موسيقی فيلمصفریعليرضا99138054190244

398مبانی صوت شناسیصفریرضا401138054170520

400مبانی صوت شناسیصفرینکيسا401138054170523

11فرهنگ عامهصفریعليرضا401138054190433

5672پيانو عمومیصفرینرجس400238054190152



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1168تربيت بدنیصفریبهار401138054170522

190تربيت بدنیصفریزینب401138054170524

1163تربيت بدنیصفرینکيسا401138054170523

1165تربيت بدنیصفریرضا401138054170520

63811نرم افزار تصویرسازیصفریفاطمه99238054170100

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریصفریسعيد99138054190243

306حقوق فرهنگی و رسانه ایصفریبهار401138054170522

656کاربينیصفرینکيسا401138054170523

534کاربينیصفریبهار401138054170522

765کاربينیصفریرضا401138054170520

25تاریخ نمایش در شرقصفریعليرضا401138054190433

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییصفریسارا400138054170309

470تمبک نوازیصفرینکيسا401138054170523

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونصفریعليرضا401138054190433

417صداسازیصفریرضا401138054170520

6381نرم افزار تصویریصفریفاطمه99238054170100

703اخالق حرفه ای صفریصفورا400238054170167

740مبانی رنگصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

738طراحی لباس روی اندامصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

739آناتومیصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

741تکنيک های رنگ در طراحی لباسصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

829زبان خارجی عمومیصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

1166تربيت بدنیصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

751کاربينیصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

737پارچه شناسیصفری اوتانلوفاطمه401138054170525

6کارگاه صدابرداری در سينماصفری سرایدشتیمحمدجواد400138054190291

2مدیریت توليدصفری سرایدشتیمحمدجواد400138054190291

15کارگاه تدوینصفری سرایدشتیمحمدجواد400138054190291

120کارگردانی فيلم مستندصفری سرایدشتیمحمدجواد400138054190291



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیصفری سرایدشتیمحمدجواد400138054190291

133شيوه های رهبری بازیگرصفری سرایدشتیمحمدجواد400138054190291

81فيلم برداریصفری سرایدشتیمحمدجواد400138054190291

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژصفری سرایدشتیمحمدجواد400138054190291

31تکنيک بازیگری متداکتينگصفوی                                    سيدميالد                      99238054190119

142تحليل نمایشنامه های واقعگراصفوی                                    سيدميالد                      99238054190119

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگراصفوی                                    سيدميالد                      99238054190119

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیصفوی                                    سيدميالد                      99238054190119

826تاریخ تحليلی صدر اسالمصفوی                                    سيدميالد                      99238054190119

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیصفوی                                    سيدميالد                      99238054190119

23اصول آموزش بازیگریصفوی                                    سيدميالد                      99238054190119

107آشنایی با هنرهای نمایشیصفویسيدمهدی401138054190435

69فرهنگ مردمصفویسيدمهدی401138054190435

60ادبيات کهن ایران و جهانصفویسيدمهدی401138054190435

180کاربينیصفویسيدمهدی401138054190435

11153ورزشصفویسيدمهدی401138054190435

95روانشناسی عمومیصفویسيدمهدی401138054190435

154تاریخ فلسفهصفویسيدمهدی401138054190435

113سبکهای سينماییصفویسيدمهدی401138054190435

2366تاریخ موسيقی ایرانصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

14811هارمونیصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

1119کاربينیصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

1188ورزشصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

520تئوری موسيقی ایرانصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

5527سرایش و تربيت شنواییصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

5670ساز ایرانیصفوی جوشقانیفاطمه سادات401138054190436

55تحليل فيلمصفی پورسياهمزگی                         فریبا                         99238054190120

111کارگاه جلوه های ویژهصفی پورسياهمزگی                         فریبا                         99238054190120



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

114کارگردانی برنامه تلویزیونیصفی پورسياهمزگی                         فریبا                         99238054190120

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیصفی پورسياهمزگی                         فریبا                         99238054190120

96انيميشنصفی پورسياهمزگی                         فریبا                         99238054190120

74کارگردانی فيلم داستانیصفی پورسياهمزگی                         فریبا                         99238054190120

117موسيقی فيلمصفی پورسياهمزگی                         فریبا                         99238054190120

424همنوازیصالحیعلی رضا99238054170102

897خالقيت در هنرصالحیعلی رضا99238054170102

1518فرم موسيقی ایرانصالحیعلی رضا99238054170102

4644ساز ایرانیصالحیعلی رضا99238054170102

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییصالحیعلی رضا99238054170102

556تاریخ عکاسی ایرانصلواتونیساالر401138054190437

1113کاربينیصلواتونیساالر401138054190437

11153ورزشصلواتونیساالر401138054190437

578زیبایی شناسیصلواتونیساالر401138054190437

571حقوق عکاسان و قراردادهاصلواتونیساالر401138054190437

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگصلواتونیساالر401138054190437

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانصلواتونیساالر401138054190437

636مدیریت رنگ در عکاسیصلواتونیساالر401138054190437

432ارکستراسيونصمدرضاماهان400138054190292

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرصمدرضاماهان400138054190292

333هارمونی پراکتيک صمدرضاماهان400138054190292

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریصمدرضاماهان400138054190292

2493فرم موسيقی جهانصمدرضاماهان400138054190292

833انقالب اسالمی ایرانصمدرضاماهان400138054190292

7910ساز کالسيکصمدرضاماهان400138054190292

6916پيانو عمومیصمدرضاماهان400138054190292

3912ارکستر کالسيکصمدرضاماهان400138054190292

834مهارت ها و قوانين کسب و کارصمدیانعلی مهدی400138054170311

585طراحی پوسترصمدیانعلی مهدی400138054170311



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

573خواص موادصمدیانعلی مهدی400138054170311

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیصمدیانعلی مهدی400138054170311

782فارسیصمدیانعلی مهدی400138054170311

625گرافيک رسانهصمدیانعلی مهدی400138054170311

834مهارت ها و قوانين کسب و کارصمدیمریم400238054170168

745واژگان کليدی  زبان چينیصمدیزهرا401138054170527

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاصمدیزهرا401138054170527

747خواندن و درک مفاهيم رایجصمدیزهرا401138054170527

141مبانی تدوینصمدینگين401138054170528

123مبانی تصویربرداریصمدینگين401138054170528

744کاربينیصمدیزهرا401138054170527

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينصمدیزهرا401138054170527

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیصمدیمریم400238054170168

54مبانی فيلم نامه نویسیصمدینگين401138054170528

99تدوین فيلم داستانیصمدیمریم400238054170168

13تدوین صدا و ميکس در فيلمصمدیمریم400238054170168

746گفت و شنود رایجصمدیزهرا401138054170527

897خالقيت در هنرصمدیمریم400238054170168

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتصمدیمریم400238054170168

106تاریخ سينمای ایران و جهانصمدینگين401138054170528

5شناخت عوامل توليدصمدینگين401138054170528

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاصمدیزهرا401138054170527

4مبانی برنامه ریزی و توليدصمدینگين401138054170528

187تربيت بدنیصمدینگين401138054170528

1132کاربينیصمدینگين401138054170528

80کادر بندی فيلمصمدیمریم400238054170168

725دانش خانواده و جمعيتصمدی طهرانیمرتضی400238054170169

45تربيت حسصمدی طهرانیمرتضی400238054170169

10شناخت عوامل نمایشصمدی طهرانیمرتضی400238054170169



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

151تنفس و صدا سازیصمدی طهرانیمرتضی400238054170169

165زبان خارجی عمومیصمدی طهرانیمرتضی400238054170169

90مبانی شخصيت شناسیصمدی طهرانیمرتضی400238054170169

108تاریخ نمایش در ایرانصمدی طهرانیمرتضی400238054170169

131بيان بدنیصمدی طهرانیمرتضی400238054170169

595عکاسی دیجيتال پایهصمدیانمحمدیوسف99238054170103

607کاربرد عکس در گرافيکصمدیانمحمدیوسف99238054170103

593عکاسی آسمان شبصمدیانمحمدیوسف99238054170103

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایرانصمدیانیوسف400238054170170

582صفحه آراییصمدیانیوسف400238054170170

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتصمدیانمحمدیوسف99238054170103

592عکاسیصمدیانیوسف400238054170170

683اخالق اسالمیصمدیانیوسف400238054170170

637نرم افزار ترسيمیصمدیانیوسف400238054170170

600عکاسی منظره و پانوراماصمدیانمحمدیوسف99238054170103

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیصمدیانیوسف400238054170170

224فرهنگ عمومیصمدیانمحمدیوسف99238054170103

757مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورصمدیانمحمدیوسف99238054170103

165زبان خارجی عمومیصمدیانیوسف400238054170170

587طراحی فيگورصمدیانیوسف400238054170170

574خوشنویسی و طراحی حروفصمدیانیوسف400238054170170

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسصمدیانمحمدیوسف99238054170103

601عکس و رسانهصمدیانمحمدیوسف99238054170103

401مبانی رهبری کر و ارکسترصمدیان آهنگرسيحون                         99238054190121

414بداهه نوازیصمدیان آهنگرسيحون                         99238054190121

452دشيفراژصمدیان آهنگرسيحون                         99238054190121

4906ارکستر کالسيکصمدیان آهنگرسيحون                         99238054190121

828تفسير موضوعی قرآنصمدیان آهنگرسيحون                         99238054190121

8908ساز کالسيکصمدیان آهنگرسيحون                         99238054190121



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

375شعر و موسيقیصمصامیاکرم400138054170312

2769آواز ایرانیصمصامیاکرم400138054170312

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییصمصامیاکرم400138054170312

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییصمصامیاکرم400138054170312

810زبان خارجی عمومیصمصامیاکرم400138054170312

483مبانی نظری موسيقیصمصامیاکرم400138054170312

434مبانی هارمونیصمصامیاکرم400138054170312

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیصمصامیاکرم400138054170312

26آشنایی با هنرهای نمایشیصميمیسينا401138054190438

65فرهنگ مردمصميمیسينا401138054190438

59ادبيات کهن ایران و جهانصميمیسينا401138054190438

178کاربينیصميمیسينا401138054190438

11152ورزشصميمیسينا401138054190438

94روانشناسی عمومیصميمیسينا401138054190438

156تاریخ فلسفهصميمیسينا401138054190438

109سبکهای سينماییصميمیسينا401138054190438

1654ساز ایرانیصناعیحيدر400138054170313

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییصناعیحيدر400138054170313

1722اندیشه اسالمیصناعیحيدر400138054170313

810زبان خارجی عمومیصناعیحيدر400138054170313

450مبانی نظری موسيقیصناعیحيدر400138054170313

399مبانی صوت شناسیصناعیحيدر400138054170313

419تمبک نوازیصناعیحيدر400138054170313

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرصندوقدارسارینا400138054190293

330هارمونی پراکتيک صندوقدارسارینا400138054190293

3363فرم موسيقی جهانصندوقدارسارینا400138054190293

2402آواز گروهیصندوقدارسارینا400138054190293

7929ساز کالسيکصندوقدارسارینا400138054190293

800تفسير موضوعی قرآنصندوقدارسارینا400138054190293



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3911ارکستر کالسيکصندوقدارسارینا400138054190293

6690پيانو عمومیصوفیشایان400238054190153

1328فرم و آناليزصوفیشایان400238054190153

5367سرایش و تربيت شنواییصوفیشایان400238054190153

1350کنترپوانصوفیشایان400238054190153

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریصوفیشایان400238054190153

3351هماهنگی عمومیصوفیشایان400238054190153

1459ارکستراسيونصوفیشایان400238054190153

6689ساز ایرانیصوفیشایان400238054190153

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریصيدآبادیمحسن99238054190123

298اصول و فنون مصاحبهصيدآبادیمحسن99238054190123

313سياست خبریصيدآبادیمحسن99238054190123

452دشيفراژصيادیمحمدرضا99138054190246

4906ارکستر کالسيکصيادیمحمدرضا99138054190246

800تفسير موضوعی قرآنصيادیمحمدرضا99138054190246

361سرایش و ترتيب شنواییصيادی نقوستانیافسون401138054190439

1111کاربينیصيادی نقوستانیافسون401138054190439

479هماهنگی عمومیصيادی نقوستانیافسون401138054190439

517تئوری موسيقیصيادی نقوستانیافسون401138054190439

5697ساز ایرانیصيادی نقوستانیافسون401138054190439

476سازشناسی ایرانیصيادی نقوستانیافسون401138054190439

5696پيانو عمومیصيادی نقوستانیافسون401138054190439

3771آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانصيادی نقوستانیافسون401138054190439

994بهداشت و سالمت نوازندگیصيامیسياوش401138054170531

1144کاربينیصيامیسياوش401138054170531

1996اندیشه اسالمیصيامیسياوش401138054170531

997تئوری موسيقیصيامیسياوش401138054170531

995(ریتم خوانی)1سلفژصيامیسياوش401138054170531

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوصيامیسياوش401138054170531



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1190تربيت بدنیصيامیسياوش401138054170531

998تاریخ شنيداری موسيقیصيامیسياوش401138054170531

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیضرابيانمحمدحسين401138054170532

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی ضرابيانمحمدحسين401138054170532

1141کاربينیضرابيانمحمدحسين401138054170532

1192(1)ساز ضرابيانمحمدحسين401138054170532

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی ضرابيانمحمدحسين401138054170532

1020تئوری موسيقیضرابيانمحمدحسين401138054170532

1021آناتومی حنجرهضرابيانمحمدحسين401138054170532

1190تربيت بدنیضرابيانمحمدحسين401138054170532

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانضيائیترانه401138054170534

771کاربرد رایانه در موسيقیضيائیترانه401138054170534

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییضيائیترانه401138054170534

1776ساز کالسيکضيائیترانه401138054170534

772فيزیک صوتضيائیترانه401138054170534

770شناخت موسيقیضيائیترانه401138054170534

187تربيت بدنیضيائیترانه401138054170534

1135کاربينیضيائیترانه401138054170534

1775پيانو عمومیضيائیترانه401138054170534

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانضيائی فرحميدرضا401138054170535

507کاربرد رایانه در موسيقیضيائی فرحميدرضا401138054170535

147سلفژضيائی فردانيال401138054190440

824انقالب اسالمی ایرانضيائی فردانيال401138054190440

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییضيائی فرحميدرضا401138054170535

63شناخت سينماضيائی فردانيال401138054190440

1733ساز کالسيکضيائی فرحميدرضا401138054170535

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانضيائی فردانيال401138054190440

397فيزیک صوتضيائی فرحميدرضا401138054170535

67جامعه شناسیضيائی فردانيال401138054190440



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

404شناخت موسيقیضيائی فرحميدرضا401138054170535

11فرهنگ عامهضيائی فردانيال401138054190440

1190تربيت بدنیضيائی فرحميدرضا401138054170535

1137کاربينیضيائی فرحميدرضا401138054170535

25تاریخ نمایش در شرقضيائی فردانيال401138054190440

1732پيانو عمومیضيائی فرحميدرضا401138054170535

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکطالب زاده                               فاطمه                         99238054190124

57411خوشنویسی و طراحی حروفطالب زاده                               فاطمه                         99238054190124

548اطالع رسانی تصویریطالب زاده                               فاطمه                         99238054190124

935کارگاه طراحی نشانه نوشتاریطالب زاده                               فاطمه                         99238054190124

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیطالب زاده                               فاطمه                         99238054190124

616کارگاه عکاسی مفهومیطالب زاده                               فاطمه                         99238054190124

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورطالب زاده                               فاطمه                         99238054190124

463شعر و موسيقیطالب مرادعبدالحميد99138054170300

2488کارورزیطالب مرادعبدالحميد99138054170300

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتطالب مرادعبدالحميد99138054170300

712اخالق اسالمیطالب مرادعبدالحميد99138054170300

649پيانو عمومیطالب مرادعبدالحميد99138054170300

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریطالبی                                   ميترا                         99238054190125

298اصول و فنون مصاحبهطالبی                                   ميترا                         99238054190125

323مقاله و گزارش نویسیطالبی                                   ميترا                         99238054190125

313سياست خبریطالبی                                   ميترا                         99238054190125

710دانش خانواده و جمعيتطالبیکيميا400138054170315

3718پيانوی عمومیطالبیکيميا400138054170315

208آزمایشگاه پيش متوسطهطالبیشهریار400138054170316

233(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریطالبیشهریار400138054170316

1328فرم و آناليزطالبیسيدمحمدسجاد400138054190295

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییطالبیکيميا400138054170315

833انقالب اسالمی ایرانطالبیسيده فاطمه99138054190247



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

502آشنایی با رهبری ارکسترطالبیسيدمحمدسجاد400138054190295

359ساز شناسی موسيقی جهانیطالبیکيميا400138054170315

114کارگردانی برنامه تلویزیونیطالبیسيده فاطمه99138054190247

7685ساز ایرانیطالبیسيدمحمدسجاد400138054190295

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهطالبیشهریار400138054170316

896خالقيت در هنرطالبیکيميا400138054170315

437فلسفه هنرطالبیسيدمحمدسجاد400138054190295

1350کنترپوانطالبیسيدمحمدسجاد400138054190295

790تاریخ تحليلی صدر اسالمطالبیسيدمحمدسجاد400138054190295

521فرم موسيقی ایرانیطالبیسيدمحمدسجاد400138054190295

357هارمونی پایهطالبیکيميا400138054170315

256اصول نگارشطالبیشهریار400138054170316

226مکالمه موضوعیطالبیشهریار400138054170316

204کاربرد اصطالحات در ترجمهطالبیشهریار400138054170316

117موسيقی فيلمطالبیسيده فاطمه99138054190247

705اخالق حرفه ای طالبیکيميا400138054170315

461فرم در موسيقی جهانیطالبی زادهطناز99138054170301

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییطالبی زادهطناز99138054170301

2390هارمونیطالبی زادهطناز99138054170301

1340هارمونیطالبی زادهطناز99138054170301

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییطالبی زادهطناز99138054170301

1186دانش خانواده و جمعيتطالبيانطاها401138054170536

1654ساز ایرانیطالبيانطاها401138054170536

127تاریخ هنر ایران و جهانطالبيانمليکا99138054170302

102مبانی بازی برای کودکطالبيانمليکا99138054170302

2172کارورزیطالبيانمليکا99138054170302

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییطالبيانطاها401138054170536

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتطالبيانمليکا99138054170302

105تاریخ سينماطالبيانمليکا99138054170302



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

809زبان خارجی عمومیطالبيانمليکا99138054170302

450مبانی نظری موسيقیطالبيانطاها401138054170536

399مبانی صوت شناسیطالبيانطاها401138054170536

1163تربيت بدنیطالبيانطاها401138054170536

656کاربينیطالبيانطاها401138054170536

419تمبک نوازیطالبيانطاها401138054170536

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریطاهرزاده اسبفروشانیوحيد99238054190126

298اصول و فنون مصاحبهطاهرزاده اسبفروشانیوحيد99238054190126

313سياست خبریطاهرزاده اسبفروشانیوحيد99238054190126

895اصول سرپرستیطاهرزاده ترشکوهمجتبی98238054170136

4768آواز ایرانیطاهرزاده ترشکوهمجتبی98238054170136

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریطاهری                                   وحيد                          99238054190127

298اصول و فنون مصاحبهطاهری                                   وحيد                          99238054190127

323مقاله و گزارش نویسیطاهری                                   وحيد                          99238054190127

313سياست خبریطاهری                                   وحيد                          99238054190127

607کاربرد عکس در گرافيکطاهریفاطمه99238054170105

1667کارورزیطاهریجواد400138054190297

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیطاهریناژین401138054170537

2682کارورزیطاهریایليا99138054190249

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی طاهریناژین401138054170537

3389ارکستراسيونطاهریایليا99138054190249

127تاریخ هنر ایران و جهانطاهریآناهيتا401138054170539

528سرایش و ترتيب شنواییطاهریجواد400138054190297

2489هارمونیطاهریجواد400138054190297

593عکاسی آسمان شبطاهریفاطمه99238054170105

2622کارورزیطاهریفاطمه99238054170105

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانطاهریجواد400138054190297

1143کاربينیطاهریناژین401138054170537

791انقالب اسالمی ایرانطاهریایليا99138054190249



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

7663ساز ایرانیطاهریجواد400138054190297

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیطاهریایليا99138054190249

323مقاله و گزارش نویسیطاهریحسين98238054190127

1192(1)ساز طاهریناژین401138054170537

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریطاهریجواد400138054190297

58روانشناسی شخصيتطاهریآناهيتا401138054170539

600عکاسی منظره و پانوراماطاهریفاطمه99238054170105

894تاریخ تحليلی صدر اسالمطاهریایليا99138054190249

1720اندیشه اسالمیطاهریآناهيتا401138054170539

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی طاهریناژین401138054170537

1020تئوری موسيقیطاهریناژین401138054170537

809زبان خارجی عمومیطاهریفاطمه99238054170105

1021آناتومی حنجرهطاهریناژین401138054170537

2343دشيفراژطاهریجواد400138054190297

128مبانی بازیگریطاهریآناهيتا401138054170539

2440ارکستر ایرانیطاهریجواد400138054190297

5672پيانو عمومیطاهریجواد400138054190297

187تربيت بدنیطاهریناژین401138054170537

186تربيت بدنیطاهریآناهيتا401138054170539

24بدن و حرکتطاهریآناهيتا401138054170539

70خاستگاه آیين و درامطاهریآناهيتا401138054170539

192کاربينیطاهریآناهيتا401138054170539

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسطاهریفاطمه99238054170105

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانطاهریجواد400138054190297

601عکس و رسانهطاهریفاطمه99238054170105

11093کارورزیطاهری جمنفيسه400138054190298

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمطاهری جمنفيسه400138054190298

14کارگاه تدوین موسيقی و صداطاهری جمنفيسه400138054190298

111کارگاه جلوه های ویژهطاهری جمنفيسه400138054190298



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

824انقالب اسالمی ایرانطاهری جمنفيسه400138054190298

85تحليل تدوینی فيلم داستانیطاهری جمنفيسه400138054190298

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریطاهری جمنفيسه400138054190298

101کارگاه تدوین فيلم داستانی بلندطاهری جمنفيسه400138054190298

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیطاهری جمنفيسه400138054190298

107آشنایی با هنرهای نمایشیطاهری زادهالدن401138054190444

69فرهنگ مردمطاهری زادهالدن401138054190444

60ادبيات کهن ایران و جهانطاهری زادهالدن401138054190444

180کاربينیطاهری زادهالدن401138054190444

11149ورزشطاهری زادهالدن401138054190444

95روانشناسی عمومیطاهری زادهالدن401138054190444

154تاریخ فلسفهطاهری زادهالدن401138054190444

113سبکهای سينماییطاهری زادهالدن401138054190444

3714پيانوی عمومیطاهری فردفائزه400138054170319

461فرم در موسيقی جهانیطاهری فردفائزه400138054170319

3715ساز کالسيکطاهری فردفائزه400138054170319

355ساز شناسی موسيقی جهانیطاهری فردفائزه400138054170319

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتطاهری فردفائزه400138054170319

770شناخت موسيقیطاهری فردفائزه400138054170319

1340هارمونیطاهری فردفائزه400138054170319

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییطاهری فردفائزه400138054170319

891اخالق حرفه ای طاهری فردفائزه400138054170319

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهطاهریانسبحان400238054170171

270شخصيت پردازی و تيپ سازیطاهریانسبحان400238054170171

258اصول آراستگی در اسالمطاهریانسبحان400238054170171

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمطاهریانسبحان400238054170171

260آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلفطاهریانسبحان400238054170171

1720اندیشه اسالمیطاهریانسبحان400238054170171

272عوامل موثر بر گریمطاهریانسبحان400238054170171



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

200فارسیطاهریانسبحان400238054170171

2289مبانی گریمطاهریانسبحان400238054170171

51196پيانو عمومیطباطبائیسيدمحمد401138054190446

11195ارکستر کالسيکطباطبائیسيدمحمد401138054190446

3426هارمونیطباطبائیسيدمحمد401138054190446

139تاریخ سينمای مستندایرانطباطبائیسيده عاطفه99138054170306

531تاریخ هنرطباطبائیسيدمحمد401138054190446

79تصویربرداری تلویزیونیطباطبائیسيده عاطفه99138054170306

83کارگردانی فيلم داستانیطباطبائیسيده عاطفه99138054170306

1123کاربينیطباطبائیسيدمحمد401138054190446

11155ورزشطباطبائیسيدمحمد401138054190446

5484سرایش و تربيت شنواییطباطبائیسيدمحمد401138054190446

121کارگردانی فيلم مستندطباطبائیسيده عاطفه99138054170306

132بازیگریطباطبائیسيده عاطفه99138054170306

97انيميشنطباطبائیسيده عاطفه99138054170306

93کارگردانی کليپطباطبائیسيده عاطفه99138054170306

2496آواز گروهیطباطبائیسيدمحمد401138054190446

5917ساز کالسيکطباطبائیسيدمحمد401138054190446

2176کارورزیطباطبائی محسنیسيدمهدی99138054190251

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمطباطبائی محسنیسيدمهدی99138054190251

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیطباطبائی محسنیسيدمهدی99138054190251

361سرایش و ترتيب شنواییطبيب چیحسام401138054190450

1111کاربينیطبيب چیحسام401138054190450

479هماهنگی عمومیطبيب چیحسام401138054190450

517تئوری موسيقیطبيب چیحسام401138054190450

5697ساز ایرانیطبيب چیحسام401138054190450

476سازشناسی ایرانیطبيب چیحسام401138054190450

5696پيانو عمومیطبيب چیحسام401138054190450

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانطبيب چیحسام401138054190450



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

725دانش خانواده و جمعيتطبيبیعلی400238054190155

62دیدن و تحليل فيلمطبيبیعلی400238054190155

32تاریخ نمایش در غربطبيبیعلی400238054190155

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیطبيبیعلی400238054190155

28سبک ها وشيوه های اجراطبيبیعلی400238054190155

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریطبيبیعلی400238054190155

38 (نواحی ایران)حرکات موزونطبيبیعلی400238054190155

839دانش خانواده و جمعيتطلوعی گلستانمحمدرضا400138054170322

322مراسم و تشریفاتطلوعی گلستانمحمدرضا400138054170322

296اصول سخنوریطلوعی گلستانمحمدرضا400138054170322

305جمع آوری و پردازش اطالعاتطلوعی گلستانمحمدرضا400138054170322

297اصول و فنون تبليغاتطلوعی گلستانمحمدرضا400138054170322

811زبان خارجی عمومیطلوعی گلستانمحمدرضا400138054170322

319کاربرد وسایل سمعی و بصریطلوعی گلستانمحمدرضا400138054170322

524شعر و موسيقیطهماسب زادهامير99138054170308

895اصول سرپرستیطهماسب زادهامير99138054170308

15کارگاه تدوینطهماسبی                                 مهال                          99238054190129

927کارگاه جلوه های ویژهطهماسبی                                 مهال                          99238054190129

96انيميشنطهماسبی                                 مهال                          99238054190129

8181فيلم برداریطهماسبی                                 مهال                          99238054190129

9898فيلم نامه نویسی و دکوپاژطهماسبی                                 مهال                          99238054190129

61ادبيات معاصر ایران و جهانطهماسبی                                 مهال                          99238054190129

5919پيانو عمومیطهماسبیمهتاب401138054190449

11195ارکستر کالسيکطهماسبیمهتاب401138054190449

3478هارمونیطهماسبیمهتاب401138054190449

381تاریخ هنرطهماسبیمهتاب401138054190449

745واژگان کليدی  زبان چينیطهماسبیزهرا401138054170541

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاطهماسبیزهرا401138054170541

1121کاربينیطهماسبیمهتاب401138054190449



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

747خواندن و درک مفاهيم رایجطهماسبیزهرا401138054170541

752کاربينیطهماسبیزهرا401138054170541

1979ورزشطهماسبیمهتاب401138054190449

5485سرایش و تربيت شنواییطهماسبیمهتاب401138054190449

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينطهماسبیزهرا401138054170541

746گفت و شنود رایجطهماسبیزهرا401138054170541

2402آواز گروهیطهماسبیمهتاب401138054190449

5918ساز کالسيکطهماسبیمهتاب401138054190449

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاطهماسبیزهرا401138054170541

1005فارسیطهماسبیزهرا401138054170541

1200تربيت بدنیطهماسبیزهرا401138054170541

62دیدن و تحليل فيلمطهماسیداود400238054190156

32تاریخ نمایش در غربطهماسیداود400238054190156

823انقالب اسالمی ایرانطهماسیداود400238054190156

818اصول و فنون مذاکرهطهماسیداود400238054190156

28سبک ها وشيوه های اجراطهماسیداود400238054190156

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریطهماسیداود400238054190156

9دیدن و تحليل نمایشطهماسیداود400238054190156

38 (نواحی ایران)حرکات موزونطهماسیداود400238054190156

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیطهماسیداود400238054190156

147سلفژطوماریطاها401138054190448

167کاربينیطوماریطاها401138054190448

11154ورزشطوماریطاها401138054190448

63شناخت سينماطوماریطاها401138054190448

67جامعه شناسیطوماریطاها401138054190448

11فرهنگ عامهطوماریطاها401138054190448

25تاریخ نمایش در شرقطوماریطاها401138054190448

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونطوماریطاها401138054190448

270شخصيت پردازی و تيپ سازیطيری قاشقایحانيه400238054170173



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

258اصول آراستگی در اسالمطيری قاشقایحانيه400238054170173

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمطيری قاشقایحانيه400238054170173

260آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلفطيری قاشقایحانيه400238054170173

1720اندیشه اسالمیطيری قاشقایحانيه400238054170173

808زبان خارجی عمومیطيری قاشقایحانيه400238054170173

272عوامل موثر بر گریمطيری قاشقایحانيه400238054170173

2289مبانی گریمطيری قاشقایحانيه400238054170173

2211کارورزیطيوریهاله99138054170310

206ترجمه مفاهيم واصطالحات امور فرهنگ و هنرطيوریهاله99138054170310

256اصول نگارشطيوریهاله99138054170310

165زبان خارجی عمومیطيوریهاله99138054170310

204کاربرد اصطالحات در ترجمهطيوریهاله99138054170310

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صداظفری مریانسهند99138054170311

112جلوه های ویژهظفری مریانسهند99138054170311

140مبانی تدوینظفری مریانسهند99138054170311

4مبانی برنامه ریزی و توليدظفری مریانسهند99138054170311

124آشنایی با دوربين های تصویربرداریظفری مریانسهند99138054170311

1686کارورزیظهيرالدینیسيدسعيد98138054190357

6690پيانو عمومیظهيرالدینیسيدسعيد98138054190357

2427کنترپوانظهيرالدینیسيدسعيد98138054190357

7433سرایش و تربيت شنواییظهيرالدینیسيدسعيد98138054190357

7685ساز ایرانیظهيرالدینیسيدسعيد98138054190357

1429آهنگ سازیظهيرالدینیسيدسعيد98138054190357

494فرم موسيقی ایرانیظهيرالدینیسيدسعيد98138054190357

2329فرم و آناليزظهيرالدینیسيدسعيد98138054190357

7684پيانو عمومیظهيرالدینیسيدسعيد98138054190357

2466ارکستراسيونظهيرالدینیسيدسعيد98138054190357

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریعابدیمحمدمهدی400238054190159

62دیدن و تحليل فيلمعابدیمحمدمهدی400238054190159



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

575رسانه شناسی مد و شبکه های اجتماعیعابدیهستی401138054190453

32تاریخ نمایش در غربعابدیمحمدمهدی400238054190159

614کارگاه عکاسی مجالس و مراسمعابدیهستی401138054190453

615کارگاه عکاسی مد و مدلينگعابدیهستی401138054190453

559تاریخ هنر ایرانعابدینسترن السادات401138054170543

1112کاربينیعابدیهستی401138054190453

823انقالب اسالمی ایرانعابدیمحمدمهدی400238054190159

591عکاسی پایهعابدینسترن السادات401138054170543

566تکنيک های ژستعابدیهستی401138054190453

613کارگاه عکاسی لباس و پوشاکعابدیهستی401138054190453

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیعابدینسترن السادات401138054170543

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیوعابدیهستی401138054190453

584طراحی پایهعابدینسترن السادات401138054170543

28سبک ها وشيوه های اجراعابدیمحمدمهدی400238054190159

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریعابدیمحمدمهدی400238054190159

561تاریخ هنر جهانعابدینسترن السادات401138054170543

186تربيت بدنیعابدینسترن السادات401138054170543

9دیدن و تحليل نمایشعابدیمحمدمهدی400238054190159

1130کاربينیعابدینسترن السادات401138054170543

38 (نواحی ایران)حرکات موزونعابدیمحمدمهدی400238054190159

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیعابدیمحمدمهدی400238054190159

642هندسه مناظر و مرایاعابدینسترن السادات401138054170543

62دیدن و تحليل فيلمعابدی کفشگرکالئیمهدی400238054190160

32تاریخ نمایش در غربعابدی کفشگرکالئیمهدی400238054190160

818اصول و فنون مذاکرهعابدی کفشگرکالئیمهدی400238054190160

28سبک ها وشيوه های اجراعابدی کفشگرکالئیمهدی400238054190160

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریعابدی کفشگرکالئیمهدی400238054190160

9دیدن و تحليل نمایشعابدی کفشگرکالئیمهدی400238054190160

38 (نواحی ایران)حرکات موزونعابدی کفشگرکالئیمهدی400238054190160



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیعابدی کفشگرکالئیمهدی400238054190160

590عدسی ها و لنزهاعابدین نژادگوهر400238054170176

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتعابدین نژادگوهر400238054170176

606(شناخت لوازم و ابزار)کار در استودیوعابدین نژادگوهر400238054170176

554بررسی و شناخت آثار عکاسیعابدین نژادگوهر400238054170176

811زبان خارجی عمومیعابدین نژادگوهر400238054170176

604فيلترهای عکاسیعابدین نژادگوهر400238054170176

599عکاسی معماریعابدینیاميرپارسا400238054190161

611کارگاه عکاسی با فالشعابدینیاميرپارسا400238054190161

562تاریکخانه دیجيتالعابدینیاميرپارسا400238054190161

822انقالب اسالمی ایرانعابدینیاميرپارسا400238054190161

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسعابدینیاميرپارسا400238054190161

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعابدینیاميرپارسا400238054190161

619کارگاه نورپردازی تکچهرهعابدینیاميرپارسا400238054190161

635مجموعه سازی در عکاسیعابدینیاميرپارسا400238054190161

709دانش خانواده و جمعيتعادلحسين400138054170325

3726ساز کالسيکعادلحسين400138054170325

359ساز شناسی موسيقی جهانیعادلحسين400138054170325

899خالقيت در هنرعادلحسين400138054170325

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتعادلحسين400138054170325

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییعادلحسين400138054170325

6362سرایش و تربيت شنواییعارفریحانه400238054190162

2493فرم موسيقی جهانعارفریحانه400238054190162

1188ورزشعارفریحانه400238054190162

430کنترپوانعارفریحانه400238054190162

382فلسفه هنرعارفریحانه400238054190162

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعارفریحانه400238054190162

894تاریخ تحليلی صدر اسالمعارفریحانه400238054190162

415بداهه نوازیعارفریحانه400238054190162



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

452دشيفراژعارفریحانه400238054190162

2932ارکستر کالسيکعارفریحانه400238054190162

6916پيانو عمومیعارفریحانه400238054190162

6913ساز کالسيکعارفریحانه400238054190162

375شعر و موسيقیعارف نياعرشيا400138054170326

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییعارف نياعرشيا400138054170326

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانعارف نياعرشيا400138054170326

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتعارف نياعرشيا400138054170326

418ساز ایرانیعارف نياعرشيا400138054170326

1723اندیشه اسالمیعارف نياعرشيا400138054170326

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیعارف نياعرشيا400138054170326

704اخالق حرفه ای عارف نياعرشيا400138054170326

1187دانش خانواده و جمعيتعاشریحسنا401138054170544

1654ساز ایرانیعاشریحسنا401138054170544

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییعاشریحسنا401138054170544

450مبانی نظری موسيقیعاشریحسنا401138054170544

399مبانی صوت شناسیعاشریحسنا401138054170544

1166تربيت بدنیعاشریحسنا401138054170544

658کاربينیعاشریحسنا401138054170544

419تمبک نوازیعاشریحسنا401138054170544

994بهداشت و سالمت نوازندگیعاصیسارینا401138054170545

1018کاربينیعاصیسارینا401138054170545

1990اندیشه اسالمیعاصیسارینا401138054170545

993تئوری موسيقیعاصیسارینا401138054170545

991(ریتم خوانی)1سلفژعاصیسارینا401138054170545

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوعاصیسارینا401138054170545

190تربيت بدنیعاصیسارینا401138054170545

992تاریخ شنيداری موسيقیعاصیسارینا401138054170545

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییعاکفی پورلسانیتارا400238054170175



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانعاکفی پورلسانیتارا400238054170175

2729ساز کالسيکعاکفی پورلسانیتارا400238054170175

357هارمونی پایهعاکفی پورلسانیتارا400238054170175

811زبان خارجی عمومیعاکفی پورلسانیتارا400238054170175

1732پيانو عمومیعاکفی پورلسانیتارا400238054170175

703اخالق حرفه ای عاکفی پورلسانیتارا400238054170175

694کاربينیعالی زادهاميرعلی401138054190452

11156ورزشعالی زادهاميرعلی401138054190452

893انقالب اسالمی ایرانعالی زادهاميرعلی401138054190452

5367سرایش و تربيت شنواییعالی زادهاميرعلی401138054190452

3351هماهنگی عمومیعالی زادهاميرعلی401138054190452

5698ساز ایرانیعالی زادهاميرعلی401138054190452

475سازشناسی ایرانیعالی زادهاميرعلی401138054190452

5695پيانو عمومیعالی زادهاميرعلی401138054190452

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانعالی زادهاميرعلی401138054190452

401مبانی رهبری کر و ارکسترعامری                                   شکوفه                         99238054190131

415بداهه نوازیعامری                                   شکوفه                         99238054190131

801مدیریت کسب و کار و بهره وریعامری                                   شکوفه                         99238054190131

453دشيفراژعامری                                   شکوفه                         99238054190131

4906ارکستر کالسيکعامری                                   شکوفه                         99238054190131

8909ساز کالسيکعامری                                   شکوفه                         99238054190131

51196پيانو عمومیعباداللهی نودهنرگس401138054190454

1920ارکستر کالسيکعباداللهی نودهنرگس401138054190454

3426هارمونیعباداللهی نودهنرگس401138054190454

531تاریخ هنرعباداللهی نودهنرگس401138054190454

1122کاربينیعباداللهی نودهنرگس401138054190454

11149ورزشعباداللهی نودهنرگس401138054190454

5484سرایش و تربيت شنواییعباداللهی نودهنرگس401138054190454

2496آواز گروهیعباداللهی نودهنرگس401138054190454



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5917ساز کالسيکعباداللهی نودهنرگس401138054190454

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1008بهداشت و سالمت نوازندگیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1051کاربينیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1030(اکول)1پيانو عمومی عبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

11007اندیشه اسالمیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1009تئوری موسيقیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1005فارسیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1006(ریتم خوانی)1سلفژعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

1167تربيت بدنیعبادتی اصفهانیشاورد401138054170546

796دانش خانواده و جمعيتعبادینگين400238054170177

709دانش خانواده و جمعيتعبادیعلی400138054170329

3718پيانوی عمومیعبادیعلی400138054170329

461فرم در موسيقی جهانیعبادیعلی400138054170329

3715ساز کالسيکعبادیعلی400138054170329

359ساز شناسی موسيقی جهانیعبادیعلی400138054170329

10شناخت عوامل نمایشعبادینگين400238054170177

896خالقيت در هنرعبادیعلی400138054170329

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتعبادیعلی400138054170329

151تنفس و صدا سازیعبادینگين400238054170177

357هارمونی پایهعبادیعلی400138054170329

90مبانی شخصيت شناسیعبادینگين400238054170177

108تاریخ نمایش در ایرانعبادینگين400238054170177

200فارسیعبادینگين400238054170177

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییعبادیعلی400138054170329

131بيان بدنیعبادینگين400238054170177

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی عباس پورگيلدهفاطمه401138054190455

632مبانی فرم و طرح           عباس پورگيلدهفاطمه401138054190455

950کاربينیعباس پورگيلدهفاطمه401138054190455



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

639نرم افزار فتوشاپ  عباس پورگيلدهفاطمه401138054190455

11089ورزشعباس پورگيلدهفاطمه401138054190455

628مبانی رنگ دیجيتال         عباس پورگيلدهفاطمه401138054190455

555تاریخ تحوالت چاپ       عباس پورگيلدهفاطمه401138054190455

603فنون بازاریابی و تبليغاتعباس پورگيلدهفاطمه401138054190455

330هارمونی پراکتيک عباس شرقیآرزو400138054190302

3363فرم موسيقی جهانعباس شرقیآرزو400138054190302

6431سرایش و تربيت شنواییعباس شرقیآرزو400138054190302

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعباس شرقیآرزو400138054190302

383کنترپوانعباس شرقیآرزو400138054190302

7910ساز کالسيکعباس شرقیآرزو400138054190302

3912ارکستر کالسيکعباس شرقیآرزو400138054190302

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهعباسیملينا401138054170549

2366تاریخ موسيقی ایرانعباسیمهدی401138054190456

1481هارمونیعباسیمهدی401138054190456

480ارکستراسيونعباسیعليرضا400138054190304

480ارکستراسيونعباسیالهه99138054190259

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرعباسیعليرضا400138054190304

330هارمونی پراکتيک عباسیعليرضا400138054190304

330هارمونی پراکتيک عباسیالهه99138054190259

3363فرم موسيقی جهانعباسیعليرضا400138054190304

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعباسیعليرضا400138054190304

668کاربينیعباسیمهدی401138054190456

1175اصول آراستگی در اسالمعباسیملينا401138054170549

1176آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمعباسیملينا401138054170549

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانعباسیمهدی401138054190456

1288مبانی گریمعباسیملينا401138054170549

11155ورزشعباسیمهدی401138054190456

520تئوری موسيقی ایرانعباسیمهدی401138054190456



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

794انقالب اسالمی ایرانعباسیعليرضا400138054190304

5527سرایش و تربيت شنواییعباسیمهدی401138054190456

5671ساز ایرانیعباسیمهدی401138054190456

11177اندیشه اسالمیعباسیملينا401138054170549

7910ساز کالسيکعباسیعليرضا400138054190304

4906ارکستر کالسيکعباسیالهه99138054190259

1174عوامل موثر بر گریمعباسیملينا401138054170549

275کاربينیعباسیملينا401138054170549

8908ساز کالسيکعباسیالهه99138054190259

1172مبانی روانشناسیعباسیملينا401138054170549

3912ارکستر کالسيکعباسیعليرضا400138054190304

3911ارکستر کالسيکعباسیالهه99138054190259

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانعباسی کردلرعلی401138054170550

771کاربرد رایانه در موسيقیعباسی کردلرعلی401138054170550

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییعباسی کردلرعلی401138054170550

1776ساز کالسيکعباسی کردلرعلی401138054170550

772فيزیک صوتعباسی کردلرعلی401138054170550

770شناخت موسيقیعباسی کردلرعلی401138054170550

1164تربيت بدنیعباسی کردلرعلی401138054170550

1135کاربينیعباسی کردلرعلی401138054170550

1775پيانو عمومیعباسی کردلرعلی401138054170550

4699پيانو عمومیعباسی نژادمحمدرضا99238054170109

460فرم در موسيقی جهانیعباسی نژادمحمدرضا99238054170109

4706ساز کالسيکعباسی نژادمحمدرضا99238054170109

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییعباسی نژادمحمدرضا99238054170109

1500آواز گروهیعباسی نژادمحمدرضا99238054170109

357هارمونی پایهعباسی نژادمحمدرضا99238054170109

471مبانی موسيقی ایرانعباسی نژادمحمدرضا99238054170109

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای عباسيانتينا401138054170551



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

10081بهداشت و سالمت نوازندگیعباسيانتينا401138054170551

1147کاربينیعباسيانتينا401138054170551

1034(اکول)1پيانو عمومی عباسيانتينا401138054170551

1003شناخت ریتمعباسيانتينا401138054170551

1002تئوری موسيقیعباسيانتينا401138054170551

1000(ریتم خوانی)1سلفژعباسيانتينا401138054170551

794انقالب اسالمی ایرانعباسيان قمیمحمدحسين400138054190305

7663ساز ایرانیعباسيان قمیمحمدحسين400138054190305

391فرم موسيقی جهانعباسيان قمیمحمدحسين400138054190305

2420دشيفراژعباسيان قمیمحمدحسين400138054190305

2438ارکستر ایرانیعباسيان قمیمحمدحسين400138054190305

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانعباسيان قمیمحمدحسين400138054190305

82کارگردانی تيزرعبدالحسينیمتين98238054170143

79تصویربرداری تلویزیونیعبدالحسينیمتين98238054170143

75منشی گری صحنهعبدالحسينیمتين98238054170143

92کارگردانی در استودیوعبدالحسينیمتين98238054170143

458فرم در موسيقی جهانیعبدالحسينیاميرحسين99138054170318

121کارگردانی فيلم مستندعبدالحسينیمتين98238054170143

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییعبدالحسينیاميرحسين99138054170318

1700کارورزیعبدالحسينیاميرحسين99138054170318

2390هارمونیعبدالحسينیاميرحسين99138054170318

4مبانی برنامه ریزی و توليدعبدالحسينیمتين98238054170143

471مبانی موسيقی ایرانعبدالحسينیاميرحسين99138054170318

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانعبداهلل نسبنيلوفر401138054170552

771کاربرد رایانه در موسيقیعبداهلل نسبنيلوفر401138054170552

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییعبداهلل نسبنيلوفر401138054170552

1776ساز کالسيکعبداهلل نسبنيلوفر401138054170552

772فيزیک صوتعبداهلل نسبنيلوفر401138054170552

770شناخت موسيقیعبداهلل نسبنيلوفر401138054170552



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1166تربيت بدنیعبداهلل نسبنيلوفر401138054170552

1136کاربينیعبداهلل نسبنيلوفر401138054170552

1775پيانو عمومیعبداهلل نسبنيلوفر401138054170552

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریعبداللهیمعصومه400238054190164

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعبداللهیمعصومه400238054190164

84اصول کارگردانیعبداللهیمعصومه400238054190164

118آشنایی با موسيقیعبداللهیمعصومه400238054190164

34کارگاه عکاسیعبداللهیمعصومه400238054190164

91کارگاه طراحیعبداللهیمعصومه400238054190164

66جامعه شناسیعبداللهیمعصومه400238054190164

61ادبيات معاصر ایران و جهانعبداللهیمعصومه400238054190164

985روانشناسی اجتماعیعبداللهی چوبریالميرا401138054190458

984روانشناسی عمومیعبداللهی چوبریالميرا401138054190458

1102کاربينیعبداللهی چوبریالميرا401138054190458

1979ورزشعبداللهی چوبریالميرا401138054190458

983رفتار سازمانیعبداللهی چوبریالميرا401138054190458

988روانشناسی تربيتیعبداللهی چوبریالميرا401138054190458

987های کوچينگنظریهعبداللهی چوبریالميرا401138054190458

980نظریه های نوین یادگيریعبداللهی چوبریالميرا401138054190458

986اخالق حرفه ای در کوچينگعبداللهی چوبریالميرا401138054190458

982روش تحقيقعبداللهی چوبریالميرا401138054190458

981روانشناسی مثبت گراعبداللهی چوبریالميرا401138054190458

99تدوین فيلم داستانیعبداللهی مقيمزهرا98238054170144

13تدوین صدا و ميکس در فيلمعبداللهی مقيمزهرا98238054170144

1171اندیشه اسالمیعبداللهی مقيمزهرا98238054170144

210آزمایشگاه پایهعبداللهيانمریم401138054170553

221خواندن و درک مفاهيم پایهعبداللهيانمریم401138054170553

229دستور زبان پایهعبداللهيانمریم401138054170553

219گفت و شنود پایهعبداللهيانمریم401138054170553



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

243اخالق اسالمیعبداللهيانمریم401138054170553

1168تربيت بدنیعبداللهيانمریم401138054170553

235کاربينیعبداللهيانمریم401138054170553

247اصول و روش ترجمه پایهعبداللهيانمریم401138054170553

462شعر و موسيقیعبداله زادهشقایق400138054170331

694کاربينیعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

497آواز گروهیعبداله زادهشقایق400138054170331

11156ورزشعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

893انقالب اسالمی ایرانعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

5367سرایش و تربيت شنواییعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

895اصول سرپرستیعبداله زادهشقایق400138054170331

3647ساز ایرانیعبداله زادهشقایق400138054170331

649پيانو عمومیعبداله زادهشقایق400138054170331

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهانعبداله زادهشقایق400138054170331

3351هماهنگی عمومیعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

5698ساز ایرانیعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

475سازشناسی ایرانیعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

5695پيانو عمومیعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانعبداله زادهمحمدرضا401138054190459

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییعبداله زادهشقایق400138054170331

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیعبداله زادهشقایق400138054170331

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانعبدالهیعطيه401138054170554

771کاربرد رایانه در موسيقیعبدالهیعطيه401138054170554

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییعبدالهیعطيه401138054170554

1776ساز کالسيکعبدالهیعطيه401138054170554

772فيزیک صوتعبدالهیعطيه401138054170554

770شناخت موسيقیعبدالهیعطيه401138054170554

1166تربيت بدنیعبدالهیعطيه401138054170554

1136کاربينیعبدالهیعطيه401138054170554



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1775پيانو عمومیعبدالهیعطيه401138054170554

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیعبدالهيانعلی401138054170555

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی عبدالهيانعلی401138054170555

1141کاربينیعبدالهيانعلی401138054170555

1192(1)ساز عبدالهيانعلی401138054170555

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی عبدالهيانعلی401138054170555

1020تئوری موسيقیعبدالهيانعلی401138054170555

1021آناتومی حنجرهعبدالهيانعلی401138054170555

1190تربيت بدنیعبدالهيانعلی401138054170555

5919پيانو عمومیعبدالوندامين400238054190165

3478هارمونیعبدالوندامين400238054190165

6362سرایش و تربيت شنواییعبدالوندامين400238054190165

430کنترپوانعبدالوندامين400238054190165

382فلسفه هنرعبدالوندامين400238054190165

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعبدالوندامين400238054190165

894تاریخ تحليلی صدر اسالمعبدالوندامين400238054190165

452دشيفراژعبدالوندامين400238054190165

2932ارکستر کالسيکعبدالوندامين400238054190165

6913ساز کالسيکعبدالوندامين400238054190165

82کارگردانی تيزرعبدیاميرحسين99238054170111

32تاریخ نمایش در غربعبدیامير400138054190307

79تصویربرداری تلویزیونیعبدیاميرحسين99238054170111

83کارگردانی فيلم داستانیعبدیاميرحسين99238054170111

92کارگردانی در استودیوعبدیاميرحسين99238054170111

97انيميشنعبدیاميرحسين99238054170111

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگراعبدیامير400138054190307

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتعبدیاميرحسين99238054170111

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیعبدیامير400138054190307

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانعبدیامير400138054190307



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1723اندیشه اسالمیعبدیاميرحسين99238054170111

28سبک ها وشيوه های اجراعبدیامير400138054190307

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریعبدیامير400138054190307

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیعبدیامير400138054190307

9دیدن و تحليل نمایشعبدیامير400138054190307

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیعبدیامير400138054190307

557تاریخ عکاسی ایرانعدالت جوآرتين401138054190460

1113کاربينیعدالت جوآرتين401138054190460

11152ورزشعدالت جوآرتين401138054190460

579زیبایی شناسیعدالت جوآرتين401138054190460

572حقوق عکاسان و قراردادهاعدالت جوآرتين401138054190460

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگعدالت جوآرتين401138054190460

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانعدالت جوآرتين401138054190460

736مدیریت رنگ در عکاسیعدالت جوآرتين401138054190460

126تاریخ هنر ایران و جهانعرب زادهفاطمه401138054170559

57روانشناسی شخصيتعرب زادهفاطمه401138054170559

1721اندیشه اسالمیعرب زادهفاطمه401138054170559

42مبانی بازیگریعرب زادهفاطمه401138054170559

1166تربيت بدنیعرب زادهفاطمه401138054170559

20بدن و حرکتعرب زادهفاطمه401138054170559

155خاستگاه آیين و درامعرب زادهفاطمه401138054170559

194کاربينیعرب زادهفاطمه401138054170559

524شعر و موسيقیعربگلمهدیه400138054170333

525ساز شناسی ایرانیعربگلمهدیه400138054170333

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهانعربگلمهدیه400138054170333

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیعربگلمهدیه400138054170333

595عکاسی دیجيتال پایهعربلوپریناز400238054170181

590عدسی ها و لنزهاعربلوپریناز400238054170181

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتعربلوپریناز400238054170181



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

606(شناخت لوازم و ابزار)کار در استودیوعربلوپریناز400238054170181

554بررسی و شناخت آثار عکاسیعربلوپریناز400238054170181

630(آنالوگ و دیجيتال)مبانی عکاسی رنگیعربلوپریناز400238054170181

811زبان خارجی عمومیعربلوپریناز400238054170181

604فيلترهای عکاسیعربلوپریناز400238054170181

2427کنترپوانعربی نرهمحمد99138054190263

3389ارکستراسيونعربی نرهمحمد99138054190263

347آهنگ سازی ایرانیعربی نرهمحمد99138054190263

2510آهنگ سازیعربی نرهمحمد99138054190263

6431سرایش و تربيت شنواییعربی نژادمقدمنازآفرین400238054190167

6690پيانو عمومیعربی نژادمقدمنازآفرین400238054190167

1428کنترپوانعربی نژادمقدمنازآفرین400238054190167

517تئوری موسيقیعربی نژادمقدمنازآفرین400238054190167

801مدیریت کسب و کار و بهره وریعربی نژادمقدمنازآفرین400238054190167

475سازشناسی ایرانیعربی نژادمقدمنازآفرین400238054190167

4482هماهنگی عمومیعربی نژادمقدمنازآفرین400238054190167

6691ساز ایرانیعربی نژادمقدمنازآفرین400238054190167

2541کارورزیعرفان مهرمریم99138054190264

522طراحی مرکب خوانیعرفان مهرمریم99138054190264

745واژگان کليدی  زبان چينیعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

747خواندن و درک مفاهيم رایجعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

744کاربينیعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

746گفت و شنود رایجعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

1200تربيت بدنیعرفانی مهارتیفاطمه401138054170563

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

1180بهداشت و سالمت نوازندگیعرفانيان بنائیصالح401138054170565



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1015کاربينیعرفانيان بنائیصالح401138054170565

1185(اکول)1پيانو عمومی عرفانيان بنائیصالح401138054170565

1182شناخت ریتمعرفانيان بنائیصالح401138054170565

1181تئوری موسيقیعرفانيان بنائیصالح401138054170565

1011فارسیعرفانيان بنائیصالح401138054170565

1183(ریتم خوانی)1سلفژعرفانيان بنائیصالح401138054170565

1165تربيت بدنیعرفانيان بنائیصالح401138054170565

138تدوین فيلم مستند بلندعروجی پورمائده400238054190168

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعروجی پورمائده400238054190168

823انقالب اسالمی ایرانعروجی پورمائده400238054190168

85تحليل تدوینی فيلم داستانیعروجی پورمائده400238054190168

16تدوین مستند آموزشیعروجی پورمائده400238054190168

818اصول و فنون مذاکرهعروجی پورمائده400238054190168

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیعروجی پورمائده400238054190168

375شعر و موسيقیعزتیعلی400138054170334

892اخالق اسالمیعزتیعلی400138054170334

418ساز ایرانیعزتیعلی400138054170334

829زبان خارجی عمومیعزتیعلی400138054170334

464بداهه پردازیعزتیعلی400138054170334

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیعزتیعلی400138054170334

704اخالق حرفه ای عزتیعلی400138054170334

2352کنترپوانعزیزالدینیونس400138054190309

7433سرایش و تربيت شنواییعزیزالدینیونس400138054190309

7685ساز ایرانیعزیزالدینیونس400138054190309

1429آهنگ سازیعزیزالدینیونس400138054190309

521فرم موسيقی ایرانیعزیزالدینیونس400138054190309

2329فرم و آناليزعزیزالدینیونس400138054190309

7684پيانو عمومیعزیزالدینیونس400138054190309

2466ارکستراسيونعزیزالدینیونس400138054190309



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

138تدوین فيلم مستند بلندعزیزالهیمحمدحسين400238054190169

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعزیزالهیمحمدحسين400238054190169

1160ورزشعزیزالهیمحمدحسين400238054190169

823انقالب اسالمی ایرانعزیزالهیمحمدحسين400238054190169

85تحليل تدوینی فيلم داستانیعزیزالهیمحمدحسين400238054190169

16تدوین مستند آموزشیعزیزالهیمحمدحسين400238054190169

818اصول و فنون مذاکرهعزیزالهیمحمدحسين400238054190169

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیعزیزالهیمحمدحسين400238054190169

251ترجمه مفاهيم واصطالحات امور رسانه ایعزیزخانینفيسه99238054170113

241ترجمه مفاهيم واصطالحات امور اقتصادی و بازرگانیعزیزخانینفيسه99238054170113

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهعزیزخانینفيسه99238054170113

1252کارورزیعزیزخانینفيسه99238054170113

253ترجمه مفاهيم واصطالحات امور گردشگریعزیزخانینفيسه99238054170113

206ترجمه مفاهيم واصطالحات امور فرهنگ و هنرعزیزخانینفيسه99238054170113

256اصول نگارشعزیزخانینفيسه99238054170113

226مکالمه موضوعیعزیزخانینفيسه99238054170113

239واژه شناسیعزیزخانینفيسه99238054170113

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصرعزیزمعمارسيامک400238054190171

6353سرایش و تربيت شنواییعزیزمعمارسيامک400238054190171

6690پيانو عمومیعزیزمعمارسيامک400238054190171

1328فرم و آناليزعزیزمعمارسيامک400238054190171

502آشنایی با رهبری ارکسترعزیزمعمارسيامک400238054190171

437فلسفه هنرعزیزمعمارسيامک400238054190171

1350کنترپوانعزیزمعمارسيامک400238054190171

1459ارکستراسيونعزیزمعمارسيامک400238054190171

4482هماهنگی عمومیعزیزمعمارسيامک400238054190171

6691ساز ایرانیعزیزمعمارسيامک400238054190171

2652ساز ایرانیعزیزنياالسکیمهدی400138054170336

463شعر و موسيقیعزیزنياالسکیمهدی400138054170336



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییعزیزنياالسکیمهدی400138054170336

498آواز گروهیعزیزنياالسکیمهدی400138054170336

728اخالق اسالمیعزیزنياالسکیمهدی400138054170336

649پيانو عمومیعزیزنياالسکیمهدی400138054170336

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانعزیزنياالسکیمهدی400138054170336

1481هارمونیعزیزوکيلیبهناز400238054190172

1423ارکستر ایرانیعزیزوکيلیبهناز400238054190172

6673ساز ایرانیعزیزوکيلیبهناز400238054190172

5527سرایش و تربيت شنواییعزیزوکيلیبهناز400238054190172

803تاریخ تحليلی صدر اسالمعزیزوکيلیبهناز400238054190172

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیعزیزوکيلیبهناز400238054190172

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانعزیزوکيلیبهناز400238054190172

1342دشيفراژعزیزوکيلیبهناز400238054190172

5672پيانو عمومیعزیزوکيلیبهناز400238054190172

1171مبانی طراحی و نقاشی پرترهعزیزیمحمدصادق401138054170567

1947کارورزیعزیزیاميد400138054190310

6354سرایش و تربيت شنواییعزیزیاميد400138054190310

2352کنترپوانعزیزیاميد400138054190310

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسعزیزیزهرا400138054170339

559تاریخ هنر ایرانعزیزیثناء401138054170566

1175اصول آراستگی در اسالمعزیزیمحمدصادق401138054170567

1176آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمعزیزیمحمدصادق401138054170567

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییعزیزیسامان400138054170337

3767آواز ایرانیعزیزیسامان400138054170337

1288مبانی گریمعزیزیمحمدصادق401138054170567

594عکاسی پرترهعزیزیزهرا400138054170339

7685ساز ایرانیعزیزیاميد400138054190310

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانعزیزیسامان400138054170337

598عکاسی مستندعزیزیزهرا400138054170339



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

591عکاسی پایهعزیزیثناء401138054170566

1509آهنگ سازیعزیزیاميد400138054190310

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعزیزیاميد400138054190310

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیعزیزیثناء401138054170566

516ساز شناسی ایرانیعزیزیسامان400138054170337

11177اندیشه اسالمیعزیزیمحمدصادق401138054170567

558تاریخ عکاسی جهانعزیزیزهرا400138054170339

584طراحی پایهعزیزیثناء401138054170566

2329فرم و آناليزعزیزیاميد400138054190310

792تفسير موضوعی قرآنعزیزیاميد400138054190310

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهعزیزیزهرا400138054170339

561تاریخ هنر جهانعزیزیثناء401138054170566

434مبانی هارمونیعزیزیسامان400138054170337

1174عوامل موثر بر گریمعزیزیمحمدصادق401138054170567

7684پيانو عمومیعزیزیاميد400138054190310

186تربيت بدنیعزیزیثناء401138054170566

2386ارکستراسيونعزیزیاميد400138054190310

938کاربينیعزیزیثناء401138054170566

1134کاربينیعزیزیمحمدصادق401138054170567

4492هماهنگی عمومیعزیزیاميد400138054190310

1172مبانی روانشناسیعزیزیمحمدصادق401138054170567

642هندسه مناظر و مرایاعزیزیثناء401138054170566

705اخالق حرفه ای عزیزیزهرا400138054170339

62دیدن و تحليل فيلمعزیزیانیزینب400238054190173

32تاریخ نمایش در غربعزیزیانیزینب400238054190173

823انقالب اسالمی ایرانعزیزیانیزینب400238054190173

818اصول و فنون مذاکرهعزیزیانیزینب400238054190173

28سبک ها وشيوه های اجراعزیزیانیزینب400238054190173

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریعزیزیانیزینب400238054190173



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

9دیدن و تحليل نمایشعزیزیانیزینب400238054190173

38 (نواحی ایران)حرکات موزونعزیزیانیزینب400238054190173

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیعزیزیانیزینب400238054190173

3716پيانوی عمومیعسکریسيروان400138054170340

355ساز شناسی موسيقی جهانیعسکریسيروان400138054170340

2729ساز کالسيکعسکریسيروان400138054170340

357هارمونی پایهعسکریسيروان400138054170340

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییعسکریسيروان400138054170340

891اخالق حرفه ای عسکریسيروان400138054170340

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریعسکری اسطلخ جانی                        ازاده                         99238054190133

1667کارورزیعسکری اسطلخ جانی                        ازاده                         99238054190133

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیعسکری اسطلخ جانی                        ازاده                         99238054190133

8659ساز ایرانیعسکری اسطلخ جانی                        ازاده                         99238054190133

6354سرایش و تربيت شنواییعسکری اسطلخ جانی                        ازاده                         99238054190133

486کنتراپونعسکری اسطلخ جانی                        ازاده                         99238054190133

3439ارکستر ایرانیعسکری اسطلخ جانی                        ازاده                         99238054190133

391فرم موسيقی جهانعسکری اسطلخ جانی                        ازاده                         99238054190133

803تاریخ تحليلی صدر اسالمعسکری اسطلخ جانی                        ازاده                         99238054190133

2730پيانو عمومیعسکرخانیباربد400238054170182

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانعسکرخانیباربد400238054170182

2729ساز کالسيکعسکرخانیباربد400238054170182

898خالقيت در هنرعسکرخانیباربد400238054170182

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتعسکرخانیباربد400238054170182

772فيزیک صوتعسکرخانیباربد400238054170182

703اخالق حرفه ای عسکرخانیباربد400238054170182

2624کارورزیعسکریسارینا99138054190268

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییعسکریمجتبی401138054170572

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیعسکریسارینا99138054190268

1780آواز ایرانیعسکریمجتبی401138054170572



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

952پيانو عمومیعسکریمجتبی401138054170572

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیوعسکریسارینا99138054190268

616کارگاه عکاسی مفهومیعسکریسارینا99138054190268

483مبانی نظری موسيقیعسکریمجتبی401138054170572

398مبانی صوت شناسیعسکریمجتبی401138054170572

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیعسکریسارینا99138054190268

765کاربينیعسکریمجتبی401138054170572

417صداسازیعسکریمجتبی401138054170572

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی عسگرفرمحمد401138054190465

632مبانی فرم و طرح           عسگرفرمحمد401138054190465

950کاربينیعسگرفرمحمد401138054190465

639نرم افزار فتوشاپ  عسگرفرمحمد401138054190465

11154ورزشعسگرفرمحمد401138054190465

628مبانی رنگ دیجيتال         عسگرفرمحمد401138054190465

555تاریخ تحوالت چاپ       عسگرفرمحمد401138054190465

603فنون بازاریابی و تبليغاتعسگرفرمحمد401138054190465

410جواب آوازعسگرلومحمدرضا400138054190311

410جواب آوازعسگرلومهدی400138054190312

2495فرم موسيقی ایرانعسگرلومحمدرضا400138054190311

2495فرم موسيقی ایرانعسگرلومهدی400138054190312

6354سرایش و تربيت شنواییعسگرلومحمدرضا400138054190311

6354سرایش و تربيت شنواییعسگرلومهدی400138054190312

1423ارکستر ایرانیعسگرلومحمدرضا400138054190311

1423ارکستر ایرانیعسگرلومهدی400138054190312

7663ساز ایرانیعسگرلومحمدرضا400138054190311

7663ساز ایرانیعسگرلومهدی400138054190312

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعسگرلومحمدرضا400138054190311

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعسگرلومهدی400138054190312

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیعسگرلومحمدرضا400138054190311



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیعسگرلومهدی400138054190312

575رسانه شناسی مد و شبکه های اجتماعیعسگریفاطمه400238054190174

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیعسگریمحمدامين401138054170571

228دستور زبان مقدماتیعسگریبهناز400238054170183

611کارگاه عکاسی با فالشعسگریفاطمه400238054190174

10081بهداشت و سالمت نوازندگیعسگریمحمدامين401138054170571

640نقد عکسعسگریفاطمه400238054190174

560تاریخ هنر ایران و جهانعسگریمهسا401138054170570

1050کاربينیعسگریمحمدامين401138054170571

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينعسگریمهسا401138054170570

225ترجمه متون سادهعسگریبهناز400238054170183

1030(اکول)1پيانو عمومی عسگریمحمدامين401138054170571

634مبانی هنرهای تجسمیعسگریمهسا401138054170570

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسعسگریفاطمه400238054190174

605کادربندی در عکاسیعسگریمهسا401138054170570

209آزمایشگاه مقدماتیعسگریبهناز400238054170183

222خواندن و درک مفاهيم مقدماتیعسگریبهناز400238054170183

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعسگریفاطمه400238054190174

567جامعه شناسی هنرعسگریفاطمه400238054190174

224فرهنگ عمومیعسگریبهناز400238054170183

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورعسگریمهسا401138054170570

218گفت و شنود مقدماتیعسگریبهناز400238054170183

1009تئوری موسيقیعسگریمحمدامين401138054170571

810زبان خارجی عمومیعسگریبهناز400238054170183

1006(ریتم خوانی)1سلفژعسگریمحمدامين401138054170571

1168تربيت بدنیعسگریمهسا401138054170570

1198تربيت بدنیعسگریمحمدامين401138054170571

597عکاسی سياه و سفيدعسگریمهسا401138054170570

756کاربينیعسگریمهسا401138054170570



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

635مجموعه سازی در عکاسیعسگریفاطمه400238054190174

239واژه شناسیعسگریبهناز400238054170183

451ساز شناسی موسيقی جهانیعسگری الموتیرضا99138054170328

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتعسگری الموتیرضا99138054170328

1500آواز گروهیعسگری الموتیرضا99138054170328

404شناخت موسيقیعسگری الموتیرضا99138054170328

727فارسیعسگری الموتیرضا99138054170328

471مبانی موسيقی ایرانعسگری الموتیرضا99138054170328

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییعسگری الموتیرضا99138054170328

422(نوا، راست پنجگاه)سرایش موسيقی ایرانی عشوری مقدمسعيد99138054190270

2541کارورزیعشوری مقدمسعيد99138054190270

469تنبک نوازیعشوری مقدمسعيد99138054190270

345اجرای صحنه ایعشوری مقدمسعيد99138054190270

786تفسير موضوعی قرآنعشوری مقدمسعيد99138054190270

542(نوا، راست پنجگاه)آواز ایرانیعشوری مقدمسعيد99138054190270

112جلوه های ویژهعشيریمهيار400138054170344

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیعشيریمهيار400138054170344

121کارگردانی فيلم مستندعشيریمهيار400138054170344

897خالقيت در هنرعشيریمهيار400138054170344

1171اندیشه اسالمیعشيریمهيار400138054170344

829زبان خارجی عمومیعشيریمهيار400138054170344

124آشنایی با دوربين های تصویربرداریعشيریمهيار400138054170344

33عکاسیعشيریمهيار400138054170344

104نورپردازیعشيریمهيار400138054170344

210آزمایشگاه پایهعصمتی برجیفاطمه401138054170573

221خواندن و درک مفاهيم پایهعصمتی برجیفاطمه401138054170573

229دستور زبان پایهعصمتی برجیفاطمه401138054170573

219گفت و شنود پایهعصمتی برجیفاطمه401138054170573

243اخالق اسالمیعصمتی برجیفاطمه401138054170573



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1168تربيت بدنیعصمتی برجیفاطمه401138054170573

235کاربينیعصمتی برجیفاطمه401138054170573

247اصول و روش ترجمه پایهعصمتی برجیفاطمه401138054170573

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریعطارزادهدانيال400238054190175

410جواب آوازعطارزادهدانيال400238054190175

2366تاریخ موسيقی ایرانعطارزادهدانيال400238054190175

803تاریخ تحليلی صدر اسالمعطارزادهدانيال400238054190175

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیعطارزادهدانيال400238054190175

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانعطارزادهدانيال400238054190175

1342دشيفراژعطارزادهدانيال400238054190175

1186دانش خانواده و جمعيتعطائیآرمان401138054170574

208آزمایشگاه پيش متوسطهعطائیآرزو400138054170345

1653ساز ایرانیعطائیآرمان401138054170574

233(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریعطائیآرزو400138054170345

831کارآفرینیعطائیآرزو400138054170345

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییعطائیآرمان401138054170574

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهعطائیآرزو400138054170345

245(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریعطائیآرزو400138054170345

244(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریعطائیآرزو400138054170345

256اصول نگارشعطائیآرزو400138054170345

232(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریعطائیآرزو400138054170345

226مکالمه موضوعیعطائیآرزو400138054170345

364مبانی نظری موسيقیعطائیآرمان401138054170574

204کاربرد اصطالحات در ترجمهعطائیآرزو400138054170345

400مبانی صوت شناسیعطائیآرمان401138054170574

1163تربيت بدنیعطائیآرمان401138054170574

656کاربينیعطائیآرمان401138054170574

470تمبک نوازیعطائیآرمان401138054170574

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغعطائی اندزقیپویا401138054190466



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندعطائی اندزقیپویا401138054190466

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمعطائی اندزقیپویا401138054190466

159کاربينیعطائی اندزقیپویا401138054190466

135اصول تدوینعطائی اندزقیپویا401138054190466

49سينمای مستند ایرانعطائی اندزقیپویا401138054190466

41سبکهای سينماییعطائی اندزقیپویا401138054190466

56نقد و تحليل فيلمعطائی اندزقیپویا401138054190466

141مبانی تدوینعطائی قراچهآرش401138054170575

123مبانی تصویربرداریعطائی قراچهآرش401138054170575

54مبانی فيلم نامه نویسیعطائی قراچهآرش401138054170575

106تاریخ سينمای ایران و جهانعطائی قراچهآرش401138054170575

5شناخت عوامل توليدعطائی قراچهآرش401138054170575

4مبانی برنامه ریزی و توليدعطائی قراچهآرش401138054170575

184تربيت بدنیعطائی قراچهآرش401138054170575

177کاربينیعطائی قراچهآرش401138054170575

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی عظيمیدرسا400138054190315

107آشنایی با هنرهای نمایشیعظيمیمهدی401138054190468

69فرهنگ مردمعظيمیمهدی401138054190468

60ادبيات کهن ایران و جهانعظيمیمهدی401138054190468

632مبانی فرم و طرح           عظيمیدرسا400138054190315

1109کاربينیعظيمیمهدی401138054190468

1060مبانی تدوینعظيمیزهرا401138054170578

1062مبانی تصویربرداریعظيمیزهرا401138054170578

11153ورزشعظيمیمهدی401138054190468

791انقالب اسالمی ایرانعظيمیدرسا400138054190315

1061مبانی فيلم نامه نویسیعظيمیزهرا401138054170578

95روانشناسی عمومیعظيمیمهدی401138054190468

555تاریخ تحوالت چاپ       عظيمیدرسا400138054190315

154تاریخ فلسفهعظيمیمهدی401138054190468



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1059تاریخ سينمای ایران و جهانعظيمیزهرا401138054170578

1058شناخت عوامل توليدعظيمیزهرا401138054170578

1057مبانی برنامه ریزی و توليدعظيمیزهرا401138054170578

113سبکهای سينماییعظيمیمهدی401138054190468

603فنون بازاریابی و تبليغاتعظيمیدرسا400138054190315

807مدیریت کسب و کار و بهره وریعظيمیدرسا400138054190315

1166تربيت بدنیعظيمیزهرا401138054170578

1068کاربينیعظيمیزهرا401138054170578

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکعظيمیدرسا400138054190315

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصرعظيمی فسقندیسجواد401138054190469

6353سرایش و تربيت شنواییعظيمی فسقندیسجواد401138054190469

6690پيانو عمومیعظيمی فسقندیسجواد401138054190469

1111کاربينیعظيمی فسقندیسجواد401138054190469

5697ساز ایرانیعظيمی فسقندیسجواد401138054190469

475سازشناسی ایرانیعظيمی فسقندیسجواد401138054190469

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانعظيمی فسقندیسجواد401138054190469

4482هماهنگی عمومیعظيمی فسقندیسجواد401138054190469

1654ساز ایرانیعظيمی گرامیاوین401138054170579

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانعظيمی گرامیاوین401138054170579

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییعظيمی گرامیاوین401138054170579

450مبانی نظری موسيقیعظيمی گرامیاوین401138054170579

399مبانی صوت شناسیعظيمی گرامیاوین401138054170579

658کاربينیعظيمی گرامیاوین401138054170579

419تمبک نوازیعظيمی گرامیاوین401138054170579

4699پيانو عمومیعظيمی نصرآبادسيداميرحسام99238054170116

4706ساز کالسيکعظيمی نصرآبادسيداميرحسام99238054170116

359ساز شناسی موسيقی جهانیعظيمی نصرآبادسيداميرحسام99238054170116

1413همنوازیعظيمی نصرآبادسيداميرحسام99238054170116

165زبان خارجی عمومیعظيمی نصرآبادسيداميرحسام99238054170116



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1388هارمونیعظيمی نصرآبادسيداميرحسام99238054170116

727فارسیعظيمی نصرآبادسيداميرحسام99238054170116

471مبانی موسيقی ایرانعظيمی نصرآبادسيداميرحسام99238054170116

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییعظيمی نصرآبادسيداميرحسام99238054170116

838دانش خانواده و جمعيتعقيلی نيااميرمحمد400138054170347

103مبانی بازی برای کودکعقيلی نيااميرمحمد400138054170347

78بازیگری تک نفریعقيلی نيااميرمحمد400138054170347

203نمایش عروسکیعقيلی نيااميرمحمد400138054170347

44نمایش خيابانیعقيلی نيااميرمحمد400138054170347

129فن بيانعقيلی نيااميرمحمد400138054170347

57روانشناسی شخصيتعقيلی نيااميرمحمد400138054170347

105تاریخ سينماعقيلی نيااميرمحمد400138054170347

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیعقيلی نيااميرمحمد400138054170347

321مدیریت راهبردی سازمانعالءنوشهربهمن400138054190319

318قوانين و مقررات در روابط عمومیعالءنوشهربهمن400138054190319

302پوشش خبریعالءنوشهربهمن400138054190319

309روزنامه نگاری نوینعالءنوشهربهمن400138054190319

294ارتباطات بين المللعالءنوشهربهمن400138054190319

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیعالءنوشهربهمن400138054190319

323مقاله و گزارش نویسیعالءنوشهربهمن400138054190319

299اقتصاد رسانهعالءنوشهربهمن400138054190319

26آشنایی با هنرهای نمایشیعالپورناصر401138054190470

65فرهنگ مردمعالپورناصر401138054190470

59ادبيات کهن ایران و جهانعالپورناصر401138054190470

178کاربينیعالپورناصر401138054190470

11152ورزشعالپورناصر401138054190470

94روانشناسی عمومیعالپورناصر401138054190470

156تاریخ فلسفهعالپورناصر401138054190470

109سبکهای سينماییعالپورناصر401138054190470



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

575رسانه شناسی مد و شبکه های اجتماعیعالقه بنداميرعباس400238054190177

611کارگاه عکاسی با فالشعالقه بنداميرعباس400238054190177

640نقد عکسعالقه بنداميرعباس400238054190177

822انقالب اسالمی ایرانعالقه بنداميرعباس400238054190177

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسعالقه بنداميرعباس400238054190177

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعالقه بنداميرعباس400238054190177

567جامعه شناسی هنرعالقه بنداميرعباس400238054190177

635مجموعه سازی در عکاسیعالقه بنداميرعباس400238054190177

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانعالماتییاسمن401138054170580

771کاربرد رایانه در موسيقیعالماتییاسمن401138054170580

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییعالماتییاسمن401138054170580

1776ساز کالسيکعالماتییاسمن401138054170580

772فيزیک صوتعالماتییاسمن401138054170580

770شناخت موسيقیعالماتییاسمن401138054170580

1136کاربينیعالماتییاسمن401138054170580

1775پيانو عمومیعالماتییاسمن401138054170580

1077روانشناسی اجتماعیعلمیمشيما401138054190471

1019بهداشت و سالمت نوازندگیعلمیهلن401138054170581

1076روانشناسی عمومیعلمیمشيما401138054190471

1104کاربينیعلمیمشيما401138054190471

1144کاربينیعلمیهلن401138054170581

11089ورزشعلمیمشيما401138054190471

1070رفتار سازمانیعلمیمشيما401138054190471

1078روانشناسی تربيتیعلمیمشيما401138054190471

1072های کوچينگنظریهعلمیمشيما401138054190471

993تئوری موسيقیعلمیهلن401138054170581

1071نظریه های نوین یادگيریعلمیمشيما401138054190471

991(ریتم خوانی)1سلفژعلمیهلن401138054170581

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوعلمیهلن401138054170581



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1075اخالق حرفه ای در کوچينگعلمیمشيما401138054190471

1074روش تحقيقعلمیمشيما401138054190471

992تاریخ شنيداری موسيقیعلمیهلن401138054170581

704اخالق حرفه ای علمیهلن401138054170581

1073روانشناسی مثبت گراعلمیمشيما401138054190471

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریعلویفائزه                         99238054190132

298اصول و فنون مصاحبهعلویفائزه                         99238054190132

323مقاله و گزارش نویسیعلویفائزه                         99238054190132

313سياست خبریعلویفائزه                         99238054190132

2366تاریخ موسيقی ایرانعلی محمدیاميرمحمد98138054190640

528سرایش و ترتيب شنواییعلی محمدیاميرمحمد98138054190640

794انقالب اسالمی ایرانعلی محمدیاميرمحمد98138054190640

5671ساز ایرانیعلی محمدیاميرمحمد98138054190640

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعلی محمدیاميرمحمد98138054190640

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیعلی محمدیاميرمحمد98138054190640

800تفسير موضوعی قرآنعلی محمدیاميرمحمد98138054190640

2420دشيفراژعلی محمدیاميرمحمد98138054190640

507کاربرد رایانه در موسيقیعلی بيک زاه آهنگرشيدا98138054170359

2702کارورزیعلی بيک زاه آهنگرشيدا98138054170359

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییعلی بيک زاه آهنگرشيدا98138054170359

1435هارمونیعلی بيک زاه آهنگرشيدا98138054170359

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییعلی بيک زاه آهنگرشيدا98138054170359

557تاریخ عکاسی ایرانعلی بيگلیسوگند401138054190473

1115کاربينیعلی بيگلیسوگند401138054190473

1989ورزشعلی بيگلیسوگند401138054190473

579زیبایی شناسیعلی بيگلیسوگند401138054190473

572حقوق عکاسان و قراردادهاعلی بيگلیسوگند401138054190473

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگعلی بيگلیسوگند401138054190473

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانعلی بيگلیسوگند401138054190473



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

736مدیریت رنگ در عکاسیعلی بيگلیسوگند401138054190473

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیعلی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

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

1141کاربينیعلی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

1192(1)ساز علی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

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

1020تئوری موسيقیعلی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

1021آناتومی حنجرهعلی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

1190تربيت بدنیعلی پور تاج آبادیسهراب401138054170583

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعلی پورسکزآبادیعباس400138054190322

791انقالب اسالمی ایرانعلی پورسکزآبادیعباس400138054190322

120کارگردانی فيلم مستندعلی پورسکزآبادیعباس400138054190322

74کارگردانی فيلم داستانیعلی پورسکزآبادیعباس400138054190322

117موسيقی فيلمعلی پورسکزآبادیعباس400138054190322

61ادبيات معاصر ایران و جهانعلی پورسکزآبادیعباس400138054190322

375شعر و موسيقیعلی پورعطاآبادینکيسا400138054170349

3767آواز ایرانیعلی پورعطاآبادینکيسا400138054170349

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانعلی پورعطاآبادینکيسا400138054170349

418ساز ایرانیعلی پورعطاآبادینکيسا400138054170349

464بداهه پردازیعلی پورعطاآبادینکيسا400138054170349

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییعلی پورعطاآبادینکيسا400138054170349

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیعلی پورعطاآبادینکيسا400138054170349

704اخالق حرفه ای علی پورعطاآبادینکيسا400138054170349

321مدیریت راهبردی سازمانعلی خانیفاطمه400138054190324

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریعلی خانیشاهين400138054190325

318قوانين و مقررات در روابط عمومیعلی خانیفاطمه400138054190324

302پوشش خبریعلی خانیفاطمه400138054190324

2352کنترپوانعلی خانیشاهين400138054190325

7433سرایش و تربيت شنواییعلی خانیشاهين400138054190325



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

309روزنامه نگاری نوینعلی خانیفاطمه400138054190324

294ارتباطات بين المللعلی خانیفاطمه400138054190324

7685ساز ایرانیعلی خانیشاهين400138054190325

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیعلی خانیفاطمه400138054190324

323مقاله و گزارش نویسیعلی خانیفاطمه400138054190324

1429آهنگ سازیعلی خانیشاهين400138054190325

299اقتصاد رسانهعلی خانیفاطمه400138054190324

494فرم موسيقی ایرانیعلی خانیشاهين400138054190325

2329فرم و آناليزعلی خانیشاهين400138054190325

7684پيانو عمومیعلی خانیشاهين400138054190325

2466ارکستراسيونعلی خانیشاهين400138054190325

432ارکستراسيونعلی دوستخشایار400138054190326

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرعلی دوستخشایار400138054190326

330هارمونی پراکتيک علی دوستخشایار400138054190326

3490فرم موسيقی جهانعلی دوستخشایار400138054190326

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعلی دوستخشایار400138054190326

833انقالب اسالمی ایرانعلی دوستخشایار400138054190326

7929ساز کالسيکعلی دوستخشایار400138054190326

2915ارکستر کالسيکعلی دوستخشایار400138054190326

559تاریخ هنر ایرانعلی زادهمحمدرضا401138054170584

2730پيانو عمومیعلی زادههستی400238054170184

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییعلی زادههستی400238054170184

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانعلی زادههستی400238054170184

2729ساز کالسيکعلی زادههستی400238054170184

591عکاسی پایهعلی زادهمحمدرضا401138054170584

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتعلی زادههستی400238054170184

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیعلی زادهمحمدرضا401138054170584

397فيزیک صوتعلی زادههستی400238054170184

584طراحی پایهعلی زادهمحمدرضا401138054170584



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

357هارمونی پایهعلی زادههستی400238054170184

810زبان خارجی عمومیعلی زادههستی400238054170184

561تاریخ هنر جهانعلی زادهمحمدرضا401138054170584

727فارسیعلی زادههستی400238054170184

183تربيت بدنیعلی زادهمحمدرضا401138054170584

938کاربينیعلی زادهمحمدرضا401138054170584

642هندسه مناظر و مرایاعلی زادهمحمدرضا401138054170584

703اخالق حرفه ای علی زادههستی400238054170184

6362سرایش و تربيت شنواییعلی قورچیبهرخ400238054190178

2493فرم موسيقی جهانعلی قورچیبهرخ400238054190178

430کنترپوانعلی قورچیبهرخ400238054190178

825تاریخ تحليلی صدر اسالمعلی قورچیبهرخ400238054190178

2915ارکستر کالسيکعلی قورچیبهرخ400238054190178

6916پيانو عمومیعلی قورچیبهرخ400238054190178

6913ساز کالسيکعلی قورچیبهرخ400238054190178

147سلفژعلی گلیکتا401138054190474

166کاربينیعلی گلیکتا401138054190474

11089ورزشعلی گلیکتا401138054190474

63شناخت سينماعلی گلیکتا401138054190474

67جامعه شناسیعلی گلیکتا401138054190474

11فرهنگ عامهعلی گلیکتا401138054190474

25تاریخ نمایش در شرقعلی گلیکتا401138054190474

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونعلی گلیکتا401138054190474

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییعلی محمدنژاداميررضا98238054170156

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییعلی محمدنژاداميررضا98238054170156

781پيانو عمومیعلی محمدنژاداميررضا98238054170156

4768آواز ایرانیعلی محمدنژاداميررضا98238054170156

434مبانی هارمونیعلی محمدنژاداميررضا98238054170156

400مبانی صوت شناسیعلی محمدنژاداميررضا98238054170156



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییعلی محمدنژاداميررضا98238054170156

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریعلی محمدیکورش400238054190179

463شعر و موسيقیعلی محمدیفرناز99138054170335

498آواز گروهیعلی محمدیفرناز99138054170335

681کاربينیعلی محمدیزهره401138054170585

1160ورزشعلی محمدیکورش400238054190179

5484سرایش و تربيت شنواییعلی محمدیکورش400238054190179

680مشتری مداریعلی محمدیزهره401138054170585

677اصول حسابداریعلی محمدیزهره401138054170585

678اصول علم اقتصادعلی محمدیزهره401138054170585

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییعلی محمدیفرناز99138054170335

3648ساز ایرانیعلی محمدیفرناز99138054170335

1650کارورزیعلی محمدیفرناز99138054170335

382فلسفه هنرعلی محمدیکورش400238054190179

2446آواز گروهیعلی محمدیکورش400238054190179

679کسب و کار از دیدگاه اسالمعلی محمدیزهره401138054170585

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهانعلی محمدیفرناز99138054170335

415بداهه نوازیعلی محمدیکورش400238054190179

676آمارعلی محمدیزهره401138054170585

801مدیریت کسب و کار و بهره وریعلی محمدیکورش400238054190179

675مبانی سازمان و مدیریتعلی محمدیزهره401138054170585

412اجرای صحنه ایعلی محمدیفرناز99138054170335

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیعلی محمدیفرناز99138054170335

3387فرم موسيقی جهانعليائیایمان400138054190328

1686کارورزیعليائیایمان400138054190328

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرعليائیایمان400138054190328

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریعليائیایمان400138054190328

791انقالب اسالمی ایرانعليائیایمان400138054190328

415بداهه نوازیعليائیایمان400138054190328



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

7910ساز کالسيکعليائیایمان400138054190328

3911ارکستر کالسيکعليائیایمان400138054190328

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریعليخانیاميرحسين400138054190329

2495فرم موسيقی ایرانعليخانیاميرحسين400138054190329

6431سرایش و تربيت شنواییعليخانیاميرحسين400138054190329

2489هارمونیعليخانیاميرحسين400138054190329

7663ساز ایرانیعليخانیاميرحسين400138054190329

828تفسير موضوعی قرآنعليخانیاميرحسين400138054190329

2420دشيفراژعليخانیاميرحسين400138054190329

2438ارکستر ایرانیعليخانیاميرحسين400138054190329

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانعليخانیاميرحسين400138054190329

975روانشناسی اجتماعیعليزادهداود401138054190476

2652ساز ایرانیعليزادهدیبا400238054170186

2495فرم موسيقی ایرانعليزادهمحمداسماعيل98238054190142

974روانشناسی عمومیعليزادهداود401138054190476

1079کاربينیعليزادهداود401138054190476

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییعليزادهدیبا400238054170186

498آواز گروهیعليزادهدیبا400238054170186

11153ورزشعليزادهداود401138054190476

520تئوری موسيقی ایرانعليزادهمحمداسماعيل98238054190142

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانعليزادهدیبا400238054170186

391فرم موسيقی جهانعليزادهمحمداسماعيل98238054190142

973رفتار سازمانیعليزادهداود401138054190476

516ساز شناسی ایرانیعليزادهدیبا400238054170186

978روانشناسی تربيتیعليزادهداود401138054190476

781پيانو عمومیعليزادهدیبا400238054170186

977های کوچينگنظریهعليزادهداود401138054190476

970نظریه های نوین یادگيریعليزادهداود401138054190476

513مبانی هارمونیعليزادهدیبا400238054170186



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1342دشيفراژعليزادهمحمداسماعيل98238054190142

2420دشيفراژعليزادهمحمداسماعيل98238054190142

976اخالق حرفه ای در کوچينگعليزادهداود401138054190476

972روش تحقيقعليزادهداود401138054190476

891اخالق حرفه ای عليزادهدیبا400238054170186

971روانشناسی مثبت گراعليزادهداود401138054190476

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی عليزاده بنابفاطمه400138054190330

583صفحه آرایی کتاب، مجله و بروشورعليزاده بنابفاطمه400138054190330

588طراحی نشانه تصویری عليزاده بنابفاطمه400138054190330

639نرم افزار فتوشاپ  عليزاده بنابفاطمه400138054190330

555تاریخ تحوالت چاپ       عليزاده بنابفاطمه400138054190330

603فنون بازاریابی و تبليغاتعليزاده بنابفاطمه400138054190330

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکعليزاده بنابفاطمه400138054190330

141مبانی تدوینعليشاهیمحمدامين401138054170588

123مبانی تصویربرداریعليشاهیمحمدامين401138054170588

54مبانی فيلم نامه نویسیعليشاهیمحمدامين401138054170588

106تاریخ سينمای ایران و جهانعليشاهیمحمدامين401138054170588

5شناخت عوامل توليدعليشاهیمحمدامين401138054170588

4مبانی برنامه ریزی و توليدعليشاهیمحمدامين401138054170588

184تربيت بدنیعليشاهیمحمدامين401138054170588

177کاربينیعليشاهیمحمدامين401138054170588

745واژگان کليدی  زبان چينیعليشاهی طوسیعلی401138054170589

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاعليشاهی طوسیعلی401138054170589

747خواندن و درک مفاهيم رایجعليشاهی طوسیعلی401138054170589

744کاربينیعليشاهی طوسیعلی401138054170589

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينعليشاهی طوسیعلی401138054170589

746گفت و شنود رایجعليشاهی طوسیعلی401138054170589

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاعليشاهی طوسیعلی401138054170589

1163تربيت بدنیعليشاهی طوسیعلی401138054170589



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

212فرهنگ مللعلينقیميعاد400238054190182

248تحليل مقابله ایعلينقیميعاد400238054190182

207کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمهعلينقیميعاد400238054190182

230ترجمه همزمان انگليسی به فارسیعلينقیميعاد400238054190182

227خواندن و درک متون پيشرفتهعلينقیميعاد400238054190182

231ترجمه همزمان فارسی به انگليسیعلينقیميعاد400238054190182

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیعلينقیميعاد400238054190182

254اصول نگارشعلينقیميعاد400238054190182

240آواشناسی لهجه های متداولعلينقیميعاد400238054190182

745واژگان کليدی  زبان چينیعمادیزهرا401138054170590

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاعمادیزهرا401138054170590

747خواندن و درک مفاهيم رایجعمادیزهرا401138054170590

752کاربينیعمادیزهرا401138054170590

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينعمادیزهرا401138054170590

746گفت و شنود رایجعمادیزهرا401138054170590

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاعمادیزهرا401138054170590

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریعمادینمحمدرضا400238054190183

84اصول کارگردانیعمادینمحمدرضا400238054190183

118آشنایی با موسيقیعمادینمحمدرضا400238054190183

822انقالب اسالمی ایرانعمادینمحمدرضا400238054190183

34کارگاه عکاسیعمادینمحمدرضا400238054190183

91کارگاه طراحیعمادینمحمدرضا400238054190183

66جامعه شناسیعمادینمحمدرضا400238054190183

61ادبيات معاصر ایران و جهانعمادینمحمدرضا400238054190183

2652ساز ایرانیعمرانیمهشيد400238054170187

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییعمرانیمهشيد400238054170187

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانعمرانیمهشيد400238054170187

525ساز شناسی ایرانیعمرانیمهشيد400238054170187

1722اندیشه اسالمیعمرانیمهشيد400238054170187



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

164زبان خارجی عمومیعمرانیمهشيد400238054170187

364مبانی نظری موسيقیعمرانیمهشيد400238054170187

513مبانی هارمونیعمرانیمهشيد400238054170187

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریعمرائیفرناز98138054190387

2488کارورزیعنصریبابک98138054170367

498آواز گروهیعنصریبابک98138054170367

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییعنصریبابک98138054170367

897خالقيت در هنرعنصریبابک98138054170367

649پيانو عمومیعنصریبابک98138054170367

4644ساز ایرانیعنصریبابک98138054170367

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییعنصریبابک98138054170367

5919پيانو عمومیعيدانیجهان401138054190479

11195ارکستر کالسيکعيدانیجهان401138054190479

3478هارمونیعيدانیجهان401138054190479

381تاریخ هنرعيدانیجهان401138054190479

1121کاربينیعيدانیجهان401138054190479

1979ورزشعيدانیجهان401138054190479

5485سرایش و تربيت شنواییعيدانیجهان401138054190479

2402آواز گروهیعيدانیجهان401138054190479

5918ساز کالسيکعيدانیجهان401138054190479

45تربيت حسعيسائینيما400238054170188

10شناخت عوامل نمایشعيسائینيما400238054170188

151تنفس و صدا سازیعيسائینيما400238054170188

90مبانی شخصيت شناسیعيسائینيما400238054170188

108تاریخ نمایش در ایرانعيسائینيما400238054170188

703اخالق حرفه ای عيسائینيما400238054170188

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی عيسی بيکی اردهاعلی401138054190480

632مبانی فرم و طرح           عيسی بيکی اردهاعلی401138054190480

950کاربينیعيسی بيکی اردهاعلی401138054190480



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

639نرم افزار فتوشاپ  عيسی بيکی اردهاعلی401138054190480

11154ورزشعيسی بيکی اردهاعلی401138054190480

628مبانی رنگ دیجيتال         عيسی بيکی اردهاعلی401138054190480

555تاریخ تحوالت چاپ       عيسی بيکی اردهاعلی401138054190480

603فنون بازاریابی و تبليغاتعيسی بيکی اردهاعلی401138054190480

141مبانی تدوینعيسی زادهعرشيا401138054170591

123مبانی تصویربرداریعيسی زادهعرشيا401138054170591

54مبانی فيلم نامه نویسیعيسی زادهعرشيا401138054170591

106تاریخ سينمای ایران و جهانعيسی زادهعرشيا401138054170591

5شناخت عوامل توليدعيسی زادهعرشيا401138054170591

4مبانی برنامه ریزی و توليدعيسی زادهعرشيا401138054170591

184تربيت بدنیعيسی زادهعرشيا401138054170591

177کاربينیعيسی زادهعرشيا401138054170591

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

1180بهداشت و سالمت نوازندگیعين علیشایان401138054170592

1015کاربينیعين علیشایان401138054170592

1185(اکول)1پيانو عمومی عين علیشایان401138054170592

1182شناخت ریتمعين علیشایان401138054170592

1181تئوری موسيقیعين علیشایان401138054170592

1011فارسیعين علیشایان401138054170592

1183(ریتم خوانی)1سلفژعين علیشایان401138054170592

1165تربيت بدنیعين علیشایان401138054170592

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانعينیمریال401138054170593

771کاربرد رایانه در موسيقیعينیمریال401138054170593

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییعينیمریال401138054170593

1776ساز کالسيکعينیمریال401138054170593

772فيزیک صوتعينیمریال401138054170593

770شناخت موسيقیعينیمریال401138054170593

1200تربيت بدنیعينیمریال401138054170593



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1137کاربينیعينیمریال401138054170593

11199پيانو عمومیعينیمریال401138054170593

795دانش خانواده و جمعيتعينی مهرانزهرا98138054170371

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیعينی مهرانزهرا98138054170371

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتعينی مهرانزهرا98138054170371

761تاریخ هنر ایران و جهانعيوضیفاطمه401138054170594

759(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينعيوضیفاطمه401138054170594

758مبانی هنرهای تجسمیعيوضیفاطمه401138054170594

760کادربندی در عکاسیعيوضیفاطمه401138054170594

757مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورعيوضیفاطمه401138054170594

1166تربيت بدنیعيوضیفاطمه401138054170594

762عکاسی سياه و سفيدعيوضیفاطمه401138054170594

755کاربينیعيوضیفاطمه401138054170594

556تاریخ عکاسی ایرانعيوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

1114کاربينیعيوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

11089ورزشعيوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

578زیبایی شناسیعيوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

571حقوق عکاسان و قراردادهاعيوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگعيوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانعيوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

636مدیریت رنگ در عکاسیعيوضی لوشکانیفاطمه401138054190481

220بيان شفاهیغالبیعلی401138054190482

237کاربينیغالبیعلی401138054190482

812(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیغالبیعلی401138054190482

205متون ادبیغالبیعلی401138054190482

216اصول و مبانی ترجمهغالبیعلی401138054190482

249زبان شناسیغالبیعلی401138054190482

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهغالبیعلی401138054190482

725دانش خانواده و جمعيتغفارمنشراستين400138054170354



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3718پيانوی عمومیغفارمنشراستين400138054170354

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانغفارمنشراستين400138054170354

3726ساز کالسيکغفارمنشراستين400138054170354

359ساز شناسی موسيقی جهانیغفارمنشراستين400138054170354

898خالقيت در هنرغفارمنشراستين400138054170354

1388هارمونیغفارمنشراستين400138054170354

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییغفارمنشراستين400138054170354

705اخالق حرفه ای غفارمنشراستين400138054170354

710دانش خانواده و جمعيتغفاریبيتا400138054170356

3714پيانوی عمومیغفاریبيتا400138054170356

461فرم در موسيقی جهانیغفاریبيتا400138054170356

3726ساز کالسيکغفاریبيتا400138054170356

359ساز شناسی موسيقی جهانیغفاریبيتا400138054170356

896خالقيت در هنرغفاریبيتا400138054170356

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتغفاریبيتا400138054170356

1340هارمونیغفاریبيتا400138054170356

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییغفاریبيتا400138054170356

318قوانين و مقررات در روابط عمومیغفاری چراتیزليخا401138054190484

302پوشش خبریغفاری چراتیزليخا401138054190484

309روزنامه نگاری نوینغفاری چراتیزليخا401138054190484

11148ورزشغفاری چراتیزليخا401138054190484

294ارتباطات بين المللغفاری چراتیزليخا401138054190484

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیغفاری چراتیزليخا401138054190484

299اقتصاد رسانهغفاری چراتیزليخا401138054190484

51196پيانو عمومیغفاری طاریسينا401138054190485

11195ارکستر کالسيکغفاری طاریسينا401138054190485

3426هارمونیغفاری طاریسينا401138054190485

531تاریخ هنرغفاری طاریسينا401138054190485

1123کاربينیغفاری طاریسينا401138054190485



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11155ورزشغفاری طاریسينا401138054190485

5484سرایش و تربيت شنواییغفاری طاریسينا401138054190485

2496آواز گروهیغفاری طاریسينا401138054190485

5917ساز کالسيکغفاری طاریسينا401138054190485

839دانش خانواده و جمعيتغفوریاميد400238054170190

139تاریخ سينمای مستندایرانغفوریاميد400238054170190

834مهارت ها و قوانين کسب و کارغفوریاميد400238054170190

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیغفوریفاطمه400138054190334

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیغفوریاميد400238054170190

92کارگردانی در استودیوغفوریاميد400238054170190

2924کارورزیغفوریعليرضا98238054170163

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییغفوریفاطمه400138054190334

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگراغفوریفاطمه400138054190334

3شناخت ساختار فيلم و سریالغفوریاميد400238054170190

1161کارورزیغفوریاميد400238054170190

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایغفوریفاطمه400138054190334

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیغفوریفاطمه400138054190334

630(آنالوگ و دیجيتال)مبانی عکاسی رنگیغفوریعليرضا98238054170163

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانغفوریفاطمه400138054190334

558تاریخ عکاسی جهانغفوریعليرضا98238054170163

800تفسير موضوعی قرآنغفوریفاطمه400138054190334

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیغفوریفاطمه400138054190334

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسغفوریعليرضا98238054170163

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندغفوریاميد400238054170190

601عکس و رسانهغفوریعليرضا98238054170163

127تاریخ هنر ایران و جهانغالم علیهانيه401138054170599

58روانشناسی شخصيتغالم علیهانيه401138054170599

1720اندیشه اسالمیغالم علیهانيه401138054170599

128مبانی بازیگریغالم علیهانيه401138054170599



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

186تربيت بدنیغالم علیهانيه401138054170599

24بدن و حرکتغالم علیهانيه401138054170599

70خاستگاه آیين و درامغالم علیهانيه401138054170599

192کاربينیغالم علیهانيه401138054170599

2652ساز ایرانیغالم نزاد قوام آبادیمهدیه99138054170343

2488کارورزیغالم نزاد قوام آبادیمهدیه99138054170343

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییغالم نزاد قوام آبادیمهدیه99138054170343

497آواز گروهیغالم نزاد قوام آبادیمهدیه99138054170343

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییغالم نزاد قوام آبادیمهدیه99138054170343

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتغالم نزاد قوام آبادیمهدیه99138054170343

649پيانو عمومیغالم نزاد قوام آبادیمهدیه99138054170343

891اخالق حرفه ای غالم نزاد قوام آبادیمهدیه99138054170343

559تاریخ هنر ایرانغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

591عکاسی پایهغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

584طراحی پایهغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

561تاریخ هنر جهانغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

186تربيت بدنیغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

938کاربينیغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

642هندسه مناظر و مرایاغالمعلی مجدآبادی کهنهغزاله401138054170600

560تاریخ هنر ایران و جهانغالمیآرین401138054170604

140مبانی تدوینغالمیسارینا401138054170602

125مبانی تصویربرداریغالمیسارینا401138054170602

681کاربينیغالمیسمانه401138054170601

680مشتری مداریغالمیسمانه401138054170601

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينغالمیآرین401138054170604

53مبانی فيلم نامه نویسیغالمیسارینا401138054170602

634مبانی هنرهای تجسمیغالمیآرین401138054170604

605کادربندی در عکاسیغالمیآرین401138054170604



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

677اصول حسابداریغالمیسمانه401138054170601

678اصول علم اقتصادغالمیسمانه401138054170601

8شناخت تجهيزات و مواد خامغالمیسارینا401138054170602

679کسب و کار از دیدگاه اسالمغالمیسمانه401138054170601

39تاریخ سينمای ایران و جهانغالمیسارینا401138054170602

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورغالمیآرین401138054170604

1171اندیشه اسالمیغالمیسارینا401138054170602

676آمارغالمیسمانه401138054170601

675مبانی سازمان و مدیریتغالمیسمانه401138054170601

1166تربيت بدنیغالمیسارینا401138054170602

1165تربيت بدنیغالمیآرین401138054170604

597عکاسی سياه و سفيدغالمیآرین401138054170604

163کاربينیغالمیسارینا401138054170602

756کاربينیغالمیآرین401138054170604

220بيان شفاهیغالمی بشلیفاطمه401138054190486

238کاربينیغالمی بشلیفاطمه401138054190486

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 جمعيتغالمی بهرغیمحمدامين401138054170605

1654ساز ایرانیغالمی بهرغیمحمدامين401138054170605

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییغالمی بهرغیمحمدامين401138054170605

450مبانی نظری موسيقیغالمی بهرغیمحمدامين401138054170605

399مبانی صوت شناسیغالمی بهرغیمحمدامين401138054170605

1163تربيت بدنیغالمی بهرغیمحمدامين401138054170605

655کاربينیغالمی بهرغیمحمدامين401138054170605



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

419تمبک نوازیغالمی بهرغیمحمدامين401138054170605

838دانش خانواده و جمعيتغالمی پنامتين400138054170359

102مبانی بازی برای کودکغالمی پنامتين400138054170359

77بازیگری تک نفریغالمی پنامتين400138054170359

19نمایش عروسکیغالمی پنامتين400138054170359

43نمایش خيابانیغالمی پنامتين400138054170359

88فن بيانغالمی پنامتين400138054170359

105تاریخ سينماغالمی پنامتين400138054170359

153شيوه اجرایی نمایش ایرانیغالمی پنامتين400138054170359

1161کارورزیغالمی چشمه گاهنرگس99138054170347

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتغالمی چشمه گاهنرگس99138054170347

728اخالق اسالمیغالمی چشمه گاهنرگس99138054170347

72مبانی کارگردانیغالمی چشمه گاهنرگس99138054170347

105تاریخ سينماغالمی چشمه گاهنرگس99138054170347

200فارسیغالمی چشمه گاهنرگس99138054170347

146سلفژغالمی کذرجیمهدی401138054190487

1117کاربينیغالمی کذرجیمهدی401138054190487

11154ورزشغالمی کذرجیمهدی401138054190487

110شناخت سينماغالمی کذرجیمهدی401138054190487

68جامعه شناسیغالمی کذرجیمهدی401138054190487

12فرهنگ عامهغالمی کذرجیمهدی401138054190487

27تاریخ نمایش در شرقغالمی کذرجیمهدی401138054190487

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونغالمی کذرجیمهدی401138054190487

480ارکستراسيونغالمی نژاداوغانیمهسا400138054190337

3387فرم موسيقی جهانغالمی نژاداوغانیمهسا400138054190337

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرغالمی نژاداوغانیمهسا400138054190337

330هارمونی پراکتيک غالمی نژاداوغانیمهسا400138054190337

794انقالب اسالمی ایرانغالمی نژاداوغانیمهسا400138054190337

383کنترپوانغالمی نژاداوغانیمهسا400138054190337



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

7910ساز کالسيکغالمی نژاداوغانیمهسا400138054190337

2915ارکستر کالسيکغالمی نژاداوغانیمهسا400138054190337

432ارکستراسيونغنی نظریسارا400138054190338

3387فرم موسيقی جهانغنی نظریسارا400138054190338

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرغنی نظریسارا400138054190338

333هارمونی پراکتيک غنی نظریسارا400138054190338

6353سرایش و تربيت شنواییغنی نظریسارا400138054190338

2402آواز گروهیغنی نظریسارا400138054190338

7910ساز کالسيکغنی نظریسارا400138054190338

828تفسير موضوعی قرآنغنی نظریسارا400138054190338

3911ارکستر کالسيکغنی نظریسارا400138054190338

298اصول و فنون مصاحبهغيرتمندی راد                            امين                          99238054190136

323مقاله و گزارش نویسیغيرتمندی راد                            امين                          99238054190136

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریغيرتمندی راد                            امين                          99238054190136

313سياست خبریغيرتمندی راد                            امين                          99238054190136

210آزمایشگاه پایهغياث جزینسرین401138054170608

221خواندن و درک مفاهيم پایهغياث جزینسرین401138054170608

229دستور زبان پایهغياث جزینسرین401138054170608

219گفت و شنود پایهغياث جزینسرین401138054170608

243اخالق اسالمیغياث جزینسرین401138054170608

1168تربيت بدنیغياث جزینسرین401138054170608

235کاربينیغياث جزینسرین401138054170608

247اصول و روش ترجمه پایهغياث جزینسرین401138054170608

284گریم در ادوار مختلف تاریخغياثوندفاطمه400138054190339

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیغياثوندفاطمه400138054190339

276کارگاه تکنيکهای حجم سازیغياثوندفاطمه400138054190339

277کارگاه گریم عروسکیغياثوندفاطمه400138054190339

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهغياثوندفاطمه400138054190339

263تحليل تيپ و شخصيتغياثوندفاطمه400138054190339



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیغياثیکسری400138054190340

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیغياثیکسری400138054190340

215کارگاه و سمينار پيشرفتهغياثیکسری400138054190340

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیغياثیکسری400138054190340

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیغياثیکسری400138054190340

255مکاتباتغياثیکسری400138054190340

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیغياثیکسری400138054190340

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریغياثیکسری400138054190340

240آواشناسی لهجه های متداولغياثیکسری400138054190340

710دانش خانواده و جمعيتغياثی پورسونيا400138054170364

3718پيانوی عمومیغياثی پورسونيا400138054170364

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییغياثی پورسونيا400138054170364

384فرم در موسيقی جهانیغياثی پورسونيا400138054170364

451ساز شناسی موسيقی جهانیغياثی پورسونيا400138054170364

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییغياثی پورسونيا400138054170364

896خالقيت در هنرغياثی پورسونيا400138054170364

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتغياثی پورسونيا400138054170364

712اخالق اسالمیغياثی پورسونيا400138054170364

1435هارمونیغياثی پورسونيا400138054170364

891اخالق حرفه ای غياثی پورسونيا400138054170364

956تصویر سازیفاتحفاطمه98238054170164

955هندسه نقوشفاتحفاطمه98238054170164

9371چاپ دستیفاتحفاطمه98238054170164

831کارآفرینیفاتحفاطمه98238054170164

63811نرم افزار تصویرسازیفاتحفاطمه98238054170164

2957مبانی هنرهای تجسمیفاتحفاطمه98238054170164

6381نرم افزار تصویریفاتحفاطمه98238054170164

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیفاتحیبهارسادات400238054190187

1948کارورزیفاتحیبهارسادات400238054190187



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریفاتحیبهارسادات400238054190187

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییفاتحیبهارسادات400238054190187

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگرافاتحیبهارسادات400238054190187

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایفاتحیبهارسادات400238054190187

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیفاتحیبهارسادات400238054190187

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانفاتحیبهارسادات400238054190187

800تفسير موضوعی قرآنفاتحیبهارسادات400238054190187

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیفاتحیبهارسادات400238054190187

583صفحه آرایی کتاب، مجله و بروشورفارسیمليکا400138054190341

588طراحی نشانه تصویری فارسیمليکا400138054190341

791انقالب اسالمی ایرانفارسیمليکا400138054190341

586طراحی پوستر و جلد کتاب فارسیمليکا400138054190341

603فنون بازاریابی و تبليغاتفارسیمليکا400138054190341

580ساخت ماکت بسته بندیفارسیمليکا400138054190341

807مدیریت کسب و کار و بهره وریفارسیمليکا400138054190341

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکفارسیمليکا400138054190341

286گریم ویژهفارسيجانیپرستش98138054170707

285گریم فانتزیفارسيجانیپرستش98138054170707

290مجسمه سازیفارسيجانیپرستش98138054170707

271طراحی گریمفارسيجانیپرستش98138054170707

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمفارسيجانیپرستش98138054170707

260آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلففارسيجانیپرستش98138054170707

728اخالق اسالمیفارسيجانیپرستش98138054170707

280گریم برای تلویزیونفارسيجانیپرستش98138054170707

284گریم در ادوار مختلف تاریخفاروقیمهرشاد400138054190342

1160ورزشفاروقیمهرشاد400138054190342

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیفاروقیمهرشاد400138054190342

276کارگاه تکنيکهای حجم سازیفاروقیمهرشاد400138054190342

266زیبایی شناسیفاروقیمهرشاد400138054190342



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

220بيان شفاهیفاضل افضلمحمدامين401138054190488

248تحليل مقابله ایفاضل افضلمحمدامين401138054190488

257انقالب اسالمی ایرانفاضل افضلمحمدامين401138054190488

255مکاتباتفاضل افضلمحمدامين401138054190488

205متون ادبیفاضل افضلمحمدامين401138054190488

216اصول و مبانی ترجمهفاضل افضلمحمدامين401138054190488

249زبان شناسیفاضل افضلمحمدامين401138054190488

560تاریخ هنر ایران و جهانفاضلیمونا401138054170609

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينفاضلیمونا401138054170609

634مبانی هنرهای تجسمیفاضلیمونا401138054170609

605کادربندی در عکاسیفاضلیمونا401138054170609

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورفاضلیمونا401138054170609

1168تربيت بدنیفاضلیمونا401138054170609

597عکاسی سياه و سفيدفاضلیمونا401138054170609

756کاربينیفاضلیمونا401138054170609

127تاریخ هنر ایران و جهانفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

58روانشناسی شخصيتفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

1720اندیشه اسالمیفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

128مبانی بازیگریفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

183تربيت بدنیفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

24بدن و حرکتفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

70خاستگاه آیين و درامفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

193کاربينیفاطمی زورآبادیفرزاد401138054170612

985روانشناسی اجتماعیفانی کچائیمنا401138054190489

984روانشناسی عمومیفانی کچائیمنا401138054190489

1103کاربينیفانی کچائیمنا401138054190489

983رفتار سازمانیفانی کچائیمنا401138054190489

988روانشناسی تربيتیفانی کچائیمنا401138054190489

987های کوچينگنظریهفانی کچائیمنا401138054190489



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

980نظریه های نوین یادگيریفانی کچائیمنا401138054190489

986اخالق حرفه ای در کوچينگفانی کچائیمنا401138054190489

982روش تحقيقفانی 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

1200تربيت بدنیفتاح آبی بگلوزهرا401138054170613

1130کاربينیفتاح آبی بگلوزهرا401138054170613

642هندسه مناظر و مرایافتاح آبی بگلوزهرا401138054170613

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیفتاح پورفائزه99138054190279

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریفتاح پورفائزه99138054190279

26آشنایی با هنرهای نمایشیفتاحی قره شيرانسيده معصومه401138054190490

65فرهنگ مردمفتاحی قره شيرانسيده معصومه401138054190490

59ادبيات کهن ایران و جهانفتاحی قره شيرانسيده معصومه401138054190490

1109کاربينیفتاحی قره شيرانسيده معصومه401138054190490

1989ورزشفتاحی قره شيرانسيده معصومه401138054190490

94روانشناسی عمومیفتاحی قره شيرانسيده معصومه401138054190490

156تاریخ فلسفهفتاحی قره شيرانسيده معصومه401138054190490

109سبکهای سينماییفتاحی قره شيرانسيده معصومه401138054190490

838دانش خانواده و جمعيتفتاحی گيالنیمحمد99138054190281

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریفتاحی گيالنیمحمد99138054190281

31تکنيک بازیگری متداکتينگفتاحی گيالنیمحمد99138054190281

1197کارورزیفتاحی گيالنیمحمد99138054190281

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانفتاحی گيالنیمحمد99138054190281

142تحليل نمایشنامه های واقعگرافتاحی گيالنیمحمد99138054190281

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیفتاحی گيالنیمحمد99138054190281



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

792تفسير موضوعی قرآنفتاحی گيالنیمحمد99138054190281

23اصول آموزش بازیگریفتاحی گيالنیمحمد99138054190281

38 (نواحی ایران)حرکات موزونفتاحی گيالنیمحمد99138054190281

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای فتح الهیسينا401138054170614

1180بهداشت و سالمت نوازندگیفتح الهیسينا401138054170614

1017کاربينیفتح الهیسينا401138054170614

1034(اکول)1پيانو عمومی فتح الهیسينا401138054170614

1003شناخت ریتمفتح الهیسينا401138054170614

1002تئوری موسيقیفتح الهیسينا401138054170614

1016فارسیفتح الهیسينا401138054170614

1000(ریتم خوانی)1سلفژفتح الهیسينا401138054170614

1198تربيت بدنیفتح الهیسينا401138054170614

985روانشناسی اجتماعیفتح آبادیشيما401138054190491

984روانشناسی عمومیفتح آبادیشيما401138054190491

1103کاربينیفتح آبادیشيما401138054190491

1979ورزشفتح آبادیشيما401138054190491

983رفتار سازمانیفتح آبادیشيما401138054190491

988روانشناسی تربيتیفتح آبادیشيما401138054190491

987های کوچينگنظریهفتح آبادیشيما401138054190491

980نظریه های نوین یادگيریفتح آبادیشيما401138054190491

986اخالق حرفه ای در کوچينگفتح آبادیشيما401138054190491

982روش تحقيقفتح آبادیشيما401138054190491

981روانشناسی مثبت گرافتح آبادیشيما401138054190491

141مبانی تدوینفتحعليانمهسا401138054170615

123مبانی تصویربرداریفتحعليانمهسا401138054170615

54مبانی فيلم نامه نویسیفتحعليانمهسا401138054170615

106تاریخ سينمای ایران و جهانفتحعليانمهسا401138054170615

5شناخت عوامل توليدفتحعليانمهسا401138054170615

4مبانی برنامه ریزی و توليدفتحعليانمهسا401138054170615



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

187تربيت بدنیفتحعليانمهسا401138054170615

1132کاربينیفتحعليانمهسا401138054170615

975روانشناسی اجتماعیفتحیکتایون401138054190492

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیفتحیموسی401138054190494

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانفتحیفاطمه401138054170616

771کاربرد رایانه در موسيقیفتحیفاطمه401138054170616

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریفتحیعطيه401138054190493

640نقد عکسفتحیعطيه401138054190493

974روانشناسی عمومیفتحیکتایون401138054190492

562تاریکخانه دیجيتالفتحیعطيه401138054190493

546کاربينیفتحیموسی401138054190494

1079کاربينیفتحیکتایون401138054190492

1115کاربينیفتحیعطيه401138054190493

11151ورزشفتحیکتایون401138054190492

833انقالب اسالمی ایرانفتحیعطيه401138054190493

469تنبک نوازیفتحیموسی401138054190494

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسفتحیعطيه401138054190493

547(4)آواز ایرانی فتحیموسی401138054190494

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییفتحیفاطمه401138054170616

1201مبانی موسيقیفتحیموسی401138054190494

973رفتار سازمانیفتحیکتایون401138054190492

626مایکروگرافی و کپی برداریفتحیعطيه401138054190493

1776ساز کالسيکفتحیفاطمه401138054170616

978روانشناسی تربيتیفتحیکتایون401138054190492

977های کوچينگنظریهفتحیکتایون401138054190492

409شعر و موسيقیفتحیموسی401138054190494

772فيزیک صوتفتحیفاطمه401138054170616

770شناخت موسيقیفتحیفاطمه401138054170616

970نظریه های نوین یادگيریفتحیکتایون401138054190492



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1166تربيت بدنیفتحیفاطمه401138054170616

976اخالق حرفه ای در کوچينگفتحیکتایون401138054190492

972روش تحقيقفتحیکتایون401138054190492

1136کاربينیفتحیفاطمه401138054170616

443(ملودی، گام خوانی)تربيت شنوایی فتحیموسی401138054190494

1775پيانو عمومیفتحیفاطمه401138054170616

380حکمت موسيقی اسالمی فتحیموسی401138054190494

971روانشناسی مثبت گرافتحیکتایون401138054190492

220بيان شفاهیفتحی سکزآبادیسوگند401138054190496

238کاربينیفتحی سکزآبادیسوگند401138054190496

11149ورزشفتحی سکزآبادیسوگند401138054190496

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

1017کاربينیفتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1034(اکول)1پيانو عمومی فتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1003شناخت ریتمفتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1002تئوری موسيقیفتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1016فارسیفتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1000(ریتم خوانی)1سلفژفتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

1198تربيت بدنیفتحی نژادمحمدمهدی401138054170618

10شناخت عوامل نمایشفتولیاشکان400238054170193

898خالقيت در هنرفتولیاشکان400238054170193

892اخالق اسالمیفتولیاشکان400238054170193

151تنفس و صدا سازیفتولیاشکان400238054170193



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

90مبانی شخصيت شناسیفتولیاشکان400238054170193

42مبانی بازیگریفتولیاشکان400238054170193

703اخالق حرفه ای فتولیاشکان400238054170193

126تاریخ هنر ایران و جهانفخاریمحمدصادق401138054170619

57روانشناسی شخصيتفخاریمحمدصادق401138054170619

1721اندیشه اسالمیفخاریمحمدصادق401138054170619

42مبانی بازیگریفخاریمحمدصادق401138054170619

1164تربيت بدنیفخاریمحمدصادق401138054170619

20بدن و حرکتفخاریمحمدصادق401138054170619

155خاستگاه آیين و درامفخاریمحمدصادق401138054170619

191کاربينیفخاریمحمدصادق401138054170619

147سلفژفخاریانمحمدجواد401138054190497

167کاربينیفخاریانمحمدجواد401138054190497

11154ورزشفخاریانمحمدجواد401138054190497

63شناخت سينمافخاریانمحمدجواد401138054190497

67جامعه شناسیفخاریانمحمدجواد401138054190497

11فرهنگ عامهفخاریانمحمدجواد401138054190497

25تاریخ نمایش در شرقفخاریانمحمدجواد401138054190497

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونفخاریانمحمدجواد401138054190497

519طراحی آوازفخری وایقانمریم400138054190345

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیفخری وایقانمریم400138054190345

374تجزیه و تحليل آوازفخری وایقانمریم400138054190345

348همراهی با ارکسترفخری وایقانمریم400138054190345

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریفخری وایقانمریم400138054190345

337ارکان بداهه خوانیفخری وایقانمریم400138054190345

833انقالب اسالمی ایرانفخری وایقانمریم400138054190345

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی فخری وایقانمریم400138054190345

544(سه گاه)آواز ایرانی فخری وایقانمریم400138054190345

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیفخری وایقانمریم400138054190345



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

408تصنيف سازی فخری وایقانمریم400138054190345

838دانش خانواده و جمعيتفداکاردیزکوهیبهنام97138054190449

1429آهنگ سازیفداکاردیزکوهیبهنام97138054190449

1428کنترپوانفداکاردیزکوهیبهنام97138054190449

405پارتيتور نوازیفداکاردیزکوهیبهنام97138054190449

792تفسير موضوعی قرآنفداکاردیزکوهیبهنام97138054190449

347آهنگ سازی ایرانیفداکاردیزکوهیبهنام97138054190449

2386ارکستراسيونفداکاردیزکوهیبهنام97138054190449

31تکنيک بازیگری متداکتينگفدائی اقدم                              علی                           99238054190137

1197کارورزیفدائی اقدم                              علی                           99238054190137

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریفدائی اقدم                              علی                           99238054190137

147سلفژفدائی اقدم                              علی                           99238054190137

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانفدائی اقدم                              علی                           99238054190137

823انقالب اسالمی ایرانفدائی اقدم                              علی                           99238054190137

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیفدائی اقدم                              علی                           99238054190137

23اصول آموزش بازیگریفدائی اقدم                              علی                           99238054190137

834مهارت ها و قوانين کسب و کارفدائیفاطمه400138054170369

585طراحی پوسترفدائیفاطمه400138054170369

573خواص موادفدائیفاطمه400138054170369

633مبانی فنون چاپفدائیفاطمه400138054170369

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتفدائیفاطمه400138054170369

683اخالق اسالمیفدائیفاطمه400138054170369

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیفدائیفاطمه400138054170369

782فارسیفدائیفاطمه400138054170369

625گرافيک رسانهفدائیفاطمه400138054170369

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریفدائی ملتفاطمه400238054190189

118آشنایی با موسيقیفدائی ملتفاطمه400238054190189

34کارگاه عکاسیفدائی ملتفاطمه400238054190189

66جامعه شناسیفدائی ملتفاطمه400238054190189



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

61ادبيات معاصر ایران و جهانفدائی ملتفاطمه400238054190189

1197کارورزیفدویخشایار98238054190151

826تاریخ تحليلی صدر اسالمفدویخشایار98238054190151

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

1180بهداشت و سالمت نوازندگیفدوی صامتیاحسان401138054170620

1017کاربينیفدوی صامتیاحسان401138054170620

1034(اکول)1پيانو عمومی فدوی صامتیاحسان401138054170620

1003شناخت ریتمفدوی صامتیاحسان401138054170620

1002تئوری موسيقیفدوی صامتیاحسان401138054170620

1016فارسیفدوی صامتیاحسان401138054170620

1000(ریتم خوانی)1سلفژفدوی صامتیاحسان401138054170620

1198تربيت بدنیفدوی صامتیاحسان401138054170620

994بهداشت و سالمت نوازندگیفرامرزاميرارسالن401138054170621

1145کاربينیفرامرزاميرارسالن401138054170621

1990اندیشه اسالمیفرامرزاميرارسالن401138054170621

993تئوری موسيقیفرامرزاميرارسالن401138054170621

991(ریتم خوانی)1سلفژفرامرزاميرارسالن401138054170621

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوفرامرزاميرارسالن401138054170621

1163تربيت بدنیفرامرزاميرارسالن401138054170621

992تاریخ شنيداری موسيقیفرامرزاميرارسالن401138054170621

302پوشش خبریفرامرزیمریم98138054190642

294ارتباطات بين المللفرامرزیمریم98138054190642

894تاریخ تحليلی صدر اسالمفرامرزیمریم98138054190642

801مدیریت کسب و کار و بهره وریفرامرزیمریم98138054190642

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصرفراهانیکوثر400138054190347

3716پيانوی عمومیفراهانیسياوش400138054170371

6362سرایش و تربيت شنواییفراهانیمرجان400238054190191

6362سرایش و تربيت شنواییفراهانیمریم400238054190190

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریفراهانیمریم400238054190190



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریفراهانیمرجان400238054190191

2493فرم موسيقی جهانفراهانیمریم400238054190190

2493فرم موسيقی جهانفراهانیمرجان400238054190191

1328فرم و آناليزفراهانیکوثر400138054190347

361سرایش و ترتيب شنواییفراهانیکوثر400138054190347

460فرم در موسيقی جهانیفراهانیسياوش400138054170371

3715ساز کالسيکفراهانیسياوش400138054170371

359ساز شناسی موسيقی جهانیفراهانیسياوش400138054170371

430کنترپوانفراهانیمرجان400238054190191

430کنترپوانفراهانیمریم400238054190190

437فلسفه هنرفراهانیمریم400238054190190

437فلسفه هنرفراهانیمرجان400238054190191

1350کنترپوانفراهانیکوثر400138054190347

827تاریخ تحليلی صدر اسالمفراهانیمریم400238054190190

827تاریخ تحليلی صدر اسالمفراهانیمرجان400238054190191

3351هماهنگی عمومیفراهانیکوثر400138054190347

810زبان خارجی عمومیفراهانیسياوش400138054170371

1435هارمونیفراهانیسياوش400138054170371

5698ساز ایرانیفراهانیکوثر400138054190347

2915ارکستر کالسيکفراهانیمرجان400238054190191

2915ارکستر کالسيکفراهانیمریم400238054190190

5695پيانو عمومیفراهانیکوثر400138054190347

6916پيانو عمومیفراهانیمریم400238054190190

6916پيانو عمومیفراهانیمرجان400238054190191

6913ساز کالسيکفراهانیمریم400238054190190

6913ساز کالسيکفراهانیمرجان400238054190191

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییفراهانیسياوش400138054170371

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییفراوانیپری سيما401138054170622

1780آواز ایرانیفراوانیپری سيما401138054170622



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

952پيانو عمومیفراوانیپری سيما401138054170622

483مبانی نظری موسيقیفراوانیپری سيما401138054170622

398مبانی صوت شناسیفراوانیپری سيما401138054170622

186تربيت بدنیفراوانیپری سيما401138054170622

765کاربينیفراوانیپری سيما401138054170622

417صداسازیفراوانیپری سيما401138054170622

79تصویربرداری تلویزیونیفرج پورنرگس97238054170242

92کارگردانی در استودیوفرج پورنرگس97238054170242

121کارگردانی فيلم مستندفرج پورنرگس97238054170242

93کارگردانی کليپفرج پورنرگس97238054170242

1902کارورزیفرج پورنرگس97238054170242

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتفرج پورنرگس97238054170242

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندفرج پورنرگس97238054170242

261پتينه و کالژفرجام دهبارززهرا401138054190499

267زینت و زیبایی در اسالمفرجام دهبارززهرا401138054190499

1125کاربينیفرجام دهبارززهرا401138054190499

292نرم افزارهای کاربردیفرجام دهبارززهرا401138054190499

264جامعه شناسی هنرفرجام دهبارززهرا401138054190499

266زیبایی شناسیفرجام دهبارززهرا401138054190499

265روانشناسی شخصيت و گریمفرجام دهبارززهرا401138054190499

291مراقبت از پوست و موفرجام دهبارززهرا401138054190499

725دانش خانواده و جمعيتفرجام گوراب پسیعلی400138054170373

148کارگاه بداهه سازیفرجام گوراب پسیعلی400138054170373

2173کارورزیفرجام گوراب پسیعلی400138054170373

72مبانی کارگردانیفرجام گوراب پسیعلی400138054170373

165زبان خارجی عمومیفرجام گوراب پسیعلی400138054170373

70خاستگاه آیين و درامفرجام گوراب پسیعلی400138054170373

2682کارورزیفرجیسروش99138054190288

1160ورزشفرجیسروش99138054190288



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

430کنترپوانفرجیسروش99138054190288

801مدیریت کسب و کار و بهره وریفرجیسروش99138054190288

453دشيفراژفرجیسروش99138054190288

828تفسير موضوعی قرآنفرجیسروش99138054190288

8909ساز کالسيکفرجیسروش99138054190288

725دانش خانواده و جمعيتفرجی ایرانیوسف98238054190154

63شناخت سينمافرجی ایرانیوسف98238054190154

67جامعه شناسیفرجی ایرانیوسف98238054190154

1423ارکستر ایرانیفرجی آستانهءسپهر98238054190153

6673ساز ایرانیفرجی آستانهءسپهر98238054190153

5527سرایش و تربيت شنواییفرجی آستانهءسپهر98238054190153

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیفرجی آستانهءسپهر98238054190153

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریفرجی آستانهءسپهر98238054190153

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیفرجی آستانهءسپهر98238054190153

2420دشيفراژفرجی آستانهءسپهر98238054190153

2438ارکستر ایرانیفرجی آستانهءسپهر98238054190153

5672پيانو عمومیفرجی آستانهءسپهر98238054190153

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانفرجی آستانهءسپهر98238054190153

611کارگاه عکاسی با فالشفرجی قزوینیپویا400138054190348

602عکس و نوشتارفرجی قزوینیپویا400138054190348

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریفرجی قزوینیپویا400138054190348

826تاریخ تحليلی صدر اسالمفرجی قزوینیپویا400138054190348

578زیبایی شناسیفرجی قزوینیپویا400138054190348

801مدیریت کسب و کار و بهره وریفرجی قزوینیپویا400138054190348

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگفرجی قزوینیپویا400138054190348

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانفرجی قزوینیپویا400138054190348

636مدیریت رنگ در عکاسیفرجی قزوینیپویا400138054190348

5919پيانو عمومیفردوسیسمانه401138054190500

11195ارکستر کالسيکفردوسیسمانه401138054190500



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3478هارمونیفردوسیسمانه401138054190500

381تاریخ هنرفردوسیسمانه401138054190500

1120کاربينیفردوسیسمانه401138054190500

1979ورزشفردوسیسمانه401138054190500

5485سرایش و تربيت شنواییفردوسیسمانه401138054190500

2402آواز گروهیفردوسیسمانه401138054190500

5918ساز کالسيکفردوسیسمانه401138054190500

51196پيانو عمومیفردیسفاطمه401138054190501

11202ارکستر کالسيکفردیسفاطمه401138054190501

1197ساز کالسيکفردیسفاطمه401138054190501

436تاریخ هنرفردیسفاطمه401138054190501

1204کاربينیفردیسفاطمه401138054190501

2403هارمونیفردیسفاطمه401138054190501

487سرایش و تربيت شنواییفردیسفاطمه401138054190501

2446آواز گروهیفردیسفاطمه401138054190501

203نمایش عروسکیفردین مقدمالهه99138054170356

10شناخت عوامل نمایشفردین مقدمالهه99138054170356

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتفردین مقدمالهه99138054170356

683اخالق اسالمیفردین مقدمالهه99138054170356

72مبانی کارگردانیفردین مقدمالهه99138054170356

105تاریخ سينمافردین مقدمالهه99138054170356

200فارسیفردین مقدمالهه99138054170356

2646کارورزیفرزان مهرمهدی99238054170121

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریفرزانهامير99138054190291

2905کارورزیفرزانهامير99138054190291

794انقالب اسالمی ایرانفرزانهامير99138054190291

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیفرزانهامير99138054190291

382فلسفه هنرفرزانهامير99138054190291

4906ارکستر کالسيکفرزانهامير99138054190291



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

828تفسير موضوعی قرآنفرزانهامير99138054190291

6916پيانو عمومیفرزانهامير99138054190291

8909ساز کالسيکفرزانهامير99138054190291

410جواب آوازفرزانه دهکردی                           محمدامين                      99238054190138

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیفرزانه دهکردی                           محمدامين                      99238054190138

7663ساز ایرانیفرزانه دهکردی                           محمدامين                      99238054190138

2420دشيفراژفرزانه دهکردی                           محمدامين                      99238054190138

2438ارکستر ایرانیفرزانه دهکردی                           محمدامين                      99238054190138

5672پيانو عمومیفرزانه دهکردی                           محمدامين                      99238054190138

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانفرزانه دهکردی                           محمدامين                      99238054190138

1186دانش خانواده و جمعيتفرزانه لنگانهادی401138054170626

1654ساز ایرانیفرزانه لنگانهادی401138054170626

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایرانفرزانه لنگانمهدی400238054170194

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییفرزانه لنگانهادی401138054170626

582صفحه آراییفرزانه لنگانمهدی400238054170194

592عکاسیفرزانه لنگانمهدی400238054170194

683اخالق اسالمیفرزانه لنگانمهدی400238054170194

637نرم افزار ترسيمیفرزانه لنگانمهدی400238054170194

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیفرزانه لنگانمهدی400238054170194

165زبان خارجی عمومیفرزانه لنگانمهدی400238054170194

450مبانی نظری موسيقیفرزانه لنگانهادی401138054170626

587طراحی فيگورفرزانه لنگانمهدی400238054170194

399مبانی صوت شناسیفرزانه لنگانهادی401138054170626

1163تربيت بدنیفرزانه لنگانهادی401138054170626

655کاربينیفرزانه لنگانهادی401138054170626

574خوشنویسی و طراحی حروففرزانه لنگانمهدی400238054170194

419تمبک نوازیفرزانه لنگانهادی401138054170626

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریفرسيوامين99138054190293

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریفرسيوامين99138054190293



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1328فرم و آناليزفرسيوامين99138054190293

1160ورزشفرسيوامين99138054190293

5367سرایش و تربيت شنواییفرسيوامين99138054190293

502آشنایی با رهبری ارکسترفرسيوامين99138054190293

1428کنترپوانفرسيوامين99138054190293

894تاریخ تحليلی صدر اسالمفرسيوامين99138054190293

801مدیریت کسب و کار و بهره وریفرسيوامين99138054190293

1459ارکستراسيونفرسيوامين99138054190293

5698ساز ایرانیفرسيوامين99138054190293

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییفرش چیعليرضا400138054170376

895اصول سرپرستیفرش چیعليرضا400138054170376

829زبان خارجی عمومیفرش چیعليرضا400138054170376

434مبانی هارمونیفرش چیعليرضا400138054170376

464بداهه پردازیفرش چیعليرضا400138054170376

412اجرای صحنه ایفرش چیعليرضا400138054170376

994بهداشت و سالمت نوازندگیفرشيدفرسينا401138054170627

1145کاربينیفرشيدفرسينا401138054170627

1990اندیشه اسالمیفرشيدفرسينا401138054170627

993تئوری موسيقیفرشيدفرسينا401138054170627

991(ریتم خوانی)1سلفژفرشيدفرسينا401138054170627

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوفرشيدفرسينا401138054170627

1190تربيت بدنیفرشيدفرسينا401138054170627

992تاریخ شنيداری موسيقیفرشيدفرسينا401138054170627

4699پيانو عمومیفرضینازنين99138054170358

2701کارورزیفرضینازنين99138054170358

461فرم در موسيقی جهانیفرضینازنين99138054170358

355ساز شناسی موسيقی جهانیفرضینازنين99138054170358

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتفرضینازنين99138054170358

719اخالق اسالمیفرضینازنين99138054170358



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

186تربيت بدنیفرضینازنين99138054170358

614کارگاه عکاسی مجالس و مراسمفرمانی بهنام                            منيژه                         99238054190139

615کارگاه عکاسی مد و مدلينگفرمانی بهنام                            منيژه                         99238054190139

640نقد عکسفرمانی بهنام                            منيژه                         99238054190139

566تکنيک های ژستفرمانی بهنام                            منيژه                         99238054190139

613کارگاه عکاسی لباس و پوشاکفرمانی بهنام                            منيژه                         99238054190139

626مایکروگرافی و کپی برداریفرمانی بهنام                            منيژه                         99238054190139

826تاریخ تحليلی صدر اسالمفرمانی بهنام                            منيژه                         99238054190139

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیوفرمانی بهنام                            منيژه                         99238054190139

210آزمایشگاه پایهفرمانیمصطفی401117033170037

221خواندن و درک مفاهيم پایهفرمانیمصطفی401117033170037

229دستور زبان پایهفرمانیمصطفی401117033170037

219گفت و شنود پایهفرمانیمصطفی401117033170037

243اخالق اسالمیفرمانیمصطفی401117033170037

1198تربيت بدنیفرمانیمصطفی401117033170037

235کاربينیفرمانیمصطفی401117033170037

247اصول و روش ترجمه پایهفرمانیمصطفی401117033170037

270شخصيت پردازی و تيپ سازیفرنقی نژادنگين400238054170195

258اصول آراستگی در اسالمفرنقی نژادنگين400238054170195

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمفرنقی نژادنگين400238054170195

260آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلففرنقی نژادنگين400238054170195

1720اندیشه اسالمیفرنقی نژادنگين400238054170195

808زبان خارجی عمومیفرنقی نژادنگين400238054170195

272عوامل موثر بر گریمفرنقی نژادنگين400238054170195

2289مبانی گریمفرنقی نژادنگين400238054170195

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگرافرهپور                                  مهتاب                         99238054190141

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیفرهپور                                  مهتاب                         99238054190141

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانفرهپور                                  مهتاب                         99238054190141

28سبک ها وشيوه های اجرافرهپور                                  مهتاب                         99238054190141



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

12فرهنگ عامهفرهپور                                  مهتاب                         99238054190141

23اصول آموزش بازیگریفرهپور                                  مهتاب                         99238054190141

6362سرایش و تربيت شنواییفرهمند اصلعلی سينا400238054190044

2493فرم موسيقی جهانفرهمند اصلعلی سينا400238054190044

1160ورزشفرهمند اصلعلی سينا400238054190044

430کنترپوانفرهمند اصلعلی سينا400238054190044

382فلسفه هنرفرهمند اصلعلی سينا400238054190044

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریفرهمند اصلعلی سينا400238054190044

894تاریخ تحليلی صدر اسالمفرهمند اصلعلی سينا400238054190044

415بداهه نوازیفرهمند اصلعلی سينا400238054190044

452دشيفراژفرهمند اصلعلی سينا400238054190044

2915ارکستر کالسيکفرهمند اصلعلی سينا400238054190044

6916پيانو عمومیفرهمند اصلعلی سينا400238054190044

6913ساز کالسيکفرهمند اصلعلی سينا400238054190044

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیفروتن نياآیالر401138054170628

1008بهداشت و سالمت نوازندگیفروتن نياآیالر401138054170628

1051کاربينیفروتن نياآیالر401138054170628

1030(اکول)1پيانو عمومی فروتن نياآیالر401138054170628

11007اندیشه اسالمیفروتن نياآیالر401138054170628

1009تئوری موسيقیفروتن نياآیالر401138054170628

1005فارسیفروتن نياآیالر401138054170628

1006(ریتم خوانی)1سلفژفروتن نياآیالر401138054170628

1167تربيت بدنیفروتن نياآیالر401138054170628

6353سرایش و تربيت شنواییفروزنده شادفرزاد400238054190193

6690پيانو عمومیفروزنده شادفرزاد400238054190193

1328فرم و آناليزفروزنده شادفرزاد400238054190193

502آشنایی با رهبری ارکسترفروزنده شادفرزاد400238054190193

437فلسفه هنرفروزنده شادفرزاد400238054190193

1350کنترپوانفروزنده شادفرزاد400238054190193



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

894تاریخ تحليلی صدر اسالمفروزنده شادفرزاد400238054190193

1459ارکستراسيونفروزنده شادفرزاد400238054190193

4482هماهنگی عمومیفروزنده شادفرزاد400238054190193

6691ساز ایرانیفروزنده شادفرزاد400238054190193

560تاریخ هنر ایران و جهانفروزنده فرفاطمه401138054170629

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينفروزنده فرفاطمه401138054170629

634مبانی هنرهای تجسمیفروزنده فرفاطمه401138054170629

605کادربندی در عکاسیفروزنده فرفاطمه401138054170629

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورفروزنده فرفاطمه401138054170629

1168تربيت بدنیفروزنده فرفاطمه401138054170629

597عکاسی سياه و سفيدفروزنده فرفاطمه401138054170629

756کاربينیفروزنده فرفاطمه401138054170629

557تاریخ عکاسی ایرانفریدنیستایش401138054190504

1115کاربينیفریدنیستایش401138054190504

1989ورزشفریدنیستایش401138054190504

579زیبایی شناسیفریدنیستایش401138054190504

572حقوق عکاسان و قراردادهافریدنیستایش401138054190504

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگفریدنیستایش401138054190504

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانفریدنیستایش401138054190504

736مدیریت رنگ در عکاسیفریدنیستایش401138054190504

261پتينه و کالژفصيحیفاطمه401138054190505

267زینت و زیبایی در اسالمفصيحیفاطمه401138054190505

210آزمایشگاه پایهفصيحیاميرحسين401138054170633

221خواندن و درک مفاهيم پایهفصيحیاميرحسين401138054170633

540کاربينیفصيحیفاطمه401138054190505

292نرم افزارهای کاربردیفصيحیفاطمه401138054190505

229دستور زبان پایهفصيحیاميرحسين401138054170633

219گفت و شنود پایهفصيحیاميرحسين401138054170633

243اخالق اسالمیفصيحیاميرحسين401138054170633



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

264جامعه شناسی هنرفصيحیفاطمه401138054190505

266زیبایی شناسیفصيحیفاطمه401138054190505

265روانشناسی شخصيت و گریمفصيحیفاطمه401138054190505

1165تربيت بدنیفصيحیاميرحسين401138054170633

235کاربينیفصيحیاميرحسين401138054170633

291مراقبت از پوست و موفصيحیفاطمه401138054190505

247اصول و روش ترجمه پایهفصيحیاميرحسين401138054170633

562تاریکخانه دیجيتالفصيحی زرنقفرحناز98238054190156

826تاریخ تحليلی صدر اسالمفصيحی زرنقفرحناز98238054190156

1019بهداشت و سالمت نوازندگیفضائلی اسکندریتارا401138054170634

1012کاربينیفضائلی اسکندریتارا401138054170634

1996اندیشه اسالمیفضائلی اسکندریتارا401138054170634

997تئوری موسيقیفضائلی اسکندریتارا401138054170634

995(ریتم خوانی)1سلفژفضائلی اسکندریتارا401138054170634

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوفضائلی اسکندریتارا401138054170634

1167تربيت بدنیفضائلی اسکندریتارا401138054170634

998تاریخ شنيداری موسيقیفضائلی اسکندریتارا401138054170634

2176کارورزیفضلعلی کاظمیشهاب الدین98138054190399

101کارگاه تدوین فيلم داستانی بلندفضلعلی کاظمیشهاب الدین98138054190399

293ارتباطات انسانیفعال ثمرینسعيد401138054170635

308روانشناسی اجتماعیفعال ثمرینسعيد401138054170635

325هنر و ارتباطاتفعال ثمرینسعيد401138054170635

304جامعه شناسی فرهنگیفعال ثمرینسعيد401138054170635

307رسانه شناسیفعال ثمرینسعيد401138054170635

1165تربيت بدنیفعال ثمرینسعيد401138054170635

306حقوق فرهنگی و رسانه ایفعال ثمرینسعيد401138054170635

533کاربينیفعال ثمرینسعيد401138054170635

2621کارورزیفعال دامنجانیزینب99138054190297

2651ساز ایرانیفکری آبکنارفاطمه400138054170377



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

462شعر و موسيقیفکری آبکنارفاطمه400138054170377

497آواز گروهیفکری آبکنارفاطمه400138054170377

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتفکری آبکنارفاطمه400138054170377

649پيانو عمومیفکری آبکنارفاطمه400138054170377

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانفکری آبکنارفاطمه400138054170377

513مبانی هارمونیفکری آبکنارفاطمه400138054170377

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییفکری آبکنارفاطمه400138054170377

725دانش خانواده و جمعيتفالحرادمهر400238054190194

599عکاسی معماریفالحنرگس400238054190195

607کاربرد عکس در گرافيکفالحآوینا99238054170123

6362سرایش و تربيت شنواییفالحرادمهر400238054190194

2217کارورزیفالحفاطمه99138054190298

611کارگاه عکاسی با فالشفالحنرگس400238054190195

640نقد عکسفالحنرگس400238054190195

745واژگان کليدی  زبان چينیفالحزهرا401138054170636

248تحليل مقابله ایفالحفاطمه99138054190298

2493فرم موسيقی جهانفالحرادمهر400238054190194

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهافالحزهرا401138054170636

747خواندن و درک مفاهيم رایجفالحزهرا401138054170636

593عکاسی آسمان شبفالحآوینا99238054170123

2622کارورزیفالحآوینا99238054170123

744کاربينیفالحزهرا401138054170636

822انقالب اسالمی ایرانفالحنرگس400238054190195

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينفالحزهرا401138054170636

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسفالحنرگس400238054190195

746گفت و شنود رایجفالحزهرا401138054170636

430کنترپوانفالحرادمهر400238054190194

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتفالحآوینا99238054170123

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریفالحنرگس400238054190195



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

567جامعه شناسی هنرفالحنرگس400238054190195

600عکاسی منظره و پانورامافالحآوینا99238054170123

825تاریخ تحليلی صدر اسالمفالحرادمهر400238054190194

415بداهه نوازیفالحرادمهر400238054190194

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهافالحزهرا401138054170636

254اصول نگارشفالحفاطمه99138054190298

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریفالحفاطمه99138054190298

199فارسیفالحزهرا401138054170636

2915ارکستر کالسيکفالحرادمهر400238054190194

190تربيت بدنیفالحزهرا401138054170636

6916پيانو عمومیفالحرادمهر400238054190194

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسفالحآوینا99238054170123

6914ساز کالسيکفالحرادمهر400238054190194

635مجموعه سازی در عکاسیفالحنرگس400238054190195

601عکس و رسانهفالحآوینا99238054170123

26آشنایی با هنرهای نمایشیفالح پوراميراحسان401138054190507

65فرهنگ مردمفالح پوراميراحسان401138054190507

59ادبيات کهن ایران و جهانفالح پوراميراحسان401138054190507

179کاربينیفالح پوراميراحسان401138054190507

94روانشناسی عمومیفالح پوراميراحسان401138054190507

156تاریخ فلسفهفالح پوراميراحسان401138054190507

109سبکهای سينماییفالح پوراميراحسان401138054190507

2652ساز ایرانیفالح جوالدیمبينا400238054170197

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییفالح جوالدیمبينا400238054170197

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانفالح جوالدیمبينا400238054170197

1722اندیشه اسالمیفالح جوالدیمبينا400238054170197

164زبان خارجی عمومیفالح جوالدیمبينا400238054170197

513مبانی هارمونیفالح جوالدیمبينا400238054170197

400مبانی صوت شناسیفالح جوالدیمبينا400238054170197



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

891اخالق حرفه ای فالح جوالدیمبينا400238054170197

62دیدن و تحليل فيلمفالح مراد                               علی                           99238054190142

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیفالح مراد                               علی                           99238054190142

32تاریخ نمایش در غربفالح مراد                               علی                           99238054190142

147سلفژفالح مراد                               علی                           99238054190142

142تحليل نمایشنامه های واقعگرافالح مراد                               علی                           99238054190142

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانفالح مراد                               علی                           99238054190142

28سبک ها وشيوه های اجرافالح مراد                               علی                           99238054190142

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریفالح مراد                               علی                           99238054190142

25تاریخ نمایش در شرقفالح مراد                               علی                           99238054190142

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیفالح مراد                               علی                           99238054190142

1019بهداشت و سالمت نوازندگیفالحتیکيانا401138054170637

1144کاربينیفالحتیکيانا401138054170637

997تئوری موسيقیفالحتیکيانا401138054170637

995(ریتم خوانی)1سلفژفالحتیکيانا401138054170637

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوفالحتیکيانا401138054170637

187تربيت بدنیفالحتیکيانا401138054170637

998تاریخ شنيداری موسيقیفالحتیکيانا401138054170637

838دانش خانواده و جمعيتفالحتی ابندانسریابوالفضل400238054170198

139تاریخ سينمای مستندایرانفالحتی ابندانسریابوالفضل400238054170198

79تصویربرداری تلویزیونیفالحتی ابندانسریابوالفضل400238054170198

3شناخت ساختار فيلم و سریالفالحتی ابندانسریابوالفضل400238054170198

897خالقيت در هنرفالحتی ابندانسریابوالفضل400238054170198

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتفالحتی ابندانسریابوالفضل400238054170198

683اخالق اسالمیفالحتی ابندانسریابوالفضل400238054170198

200فارسیفالحتی ابندانسریابوالفضل400238054170198

556تاریخ عکاسی ایرانفالحیحامد401138054190508

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسفالحیمژگان400138054170378

1114کاربينیفالحیحامد401138054190508



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

140مبانی تدوینفالحیمجتبی401138054170638

125مبانی تصویربرداریفالحیمجتبی401138054170638

594عکاسی پرترهفالحیمژگان400138054170378

11152ورزشفالحیحامد401138054190508

53مبانی فيلم نامه نویسیفالحیمجتبی401138054170638

598عکاسی مستندفالحیمژگان400138054170378

39تاریخ سينمای ایران و جهانفالحیمجتبی401138054170638

558تاریخ عکاسی جهانفالحیمژگان400138054170378

1058شناخت عوامل توليدفالحیمجتبی401138054170638

578زیبایی شناسیفالحیحامد401138054190508

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهفالحیمژگان400138054170378

1057مبانی برنامه ریزی و توليدفالحیمجتبی401138054170638

571حقوق عکاسان و قراردادهافالحیحامد401138054190508

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگفالحیحامد401138054190508

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانفالحیحامد401138054190508

1164تربيت بدنیفالحیمجتبی401138054170638

170کاربينیفالحیمجتبی401138054170638

636مدیریت رنگ در عکاسیفالحیحامد401138054190508

705اخالق حرفه ای فالحیمژگان400138054170378

795دانش خانواده و جمعيتفوقمریم سادات400138054190352

1947کارورزیفوقمریم سادات400138054190352

6354سرایش و تربيت شنواییفوقمریم سادات400138054190352

2352کنترپوانفوقمریم سادات400138054190352

7685ساز ایرانیفوقمریم سادات400138054190352

1509آهنگ سازیفوقمریم سادات400138054190352

494فرم موسيقی ایرانیفوقمریم سادات400138054190352

2329فرم و آناليزفوقمریم سادات400138054190352

7684پيانو عمومیفوقمریم سادات400138054190352

2466ارکستراسيونفوقمریم سادات400138054190352



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

4492هماهنگی عمومیفوقمریم سادات400138054190352

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریفوالدی ماهانیليال                          99238054190143

298اصول و فنون مصاحبهفوالدی ماهانیليال                          99238054190143

313سياست خبریفوالدی ماهانیليال                          99238054190143

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیفيروزآبادتپهفریبا400138054190353

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییفيروزآبادتپهفریبا400138054190353

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگرافيروزآبادتپهفریبا400138054190353

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایفيروزآبادتپهفریبا400138054190353

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیفيروزآبادتپهفریبا400138054190353

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانفيروزآبادتپهفریبا400138054190353

800تفسير موضوعی قرآنفيروزآبادتپهفریبا400138054190353

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیفيروزآبادتپهفریبا400138054190353

103مبانی بازی برای کودکفيروزآبادیسجاد400138054170379

78بازیگری تک نفریفيروزآبادیسجاد400138054170379

203نمایش عروسکیفيروزآبادیسجاد400138054170379

44نمایش خيابانیفيروزآبادیسجاد400138054170379

129فن بيانفيروزآبادیسجاد400138054170379

105تاریخ سينمافيروزآبادیسجاد400138054170379

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیفيروزآبادیسجاد400138054170379

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریفيصلیحسين400138054190354

6354سرایش و تربيت شنواییفيصلیحسين400138054190354

6690پيانو عمومیفيصلیحسين400138054190354

479هماهنگی عمومیفيصلیحسين400138054190354

1429آهنگ سازیفيصلیحسين400138054190354

1350کنترپوانفيصلیحسين400138054190354

785مدیریت مراکز و سازمانهای هنریفيصلیحسين400138054190354

1459ارکستراسيونفيصلیحسين400138054190354

786تفسير موضوعی قرآنفيصلیحسين400138054190354

6691ساز ایرانیفيصلیحسين400138054190354



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

57411خوشنویسی و طراحی حروففيض آبادی فراهانیمحدثه98138054190405

827تاریخ تحليلی صدر اسالمفيض آبادی فراهانیمحدثه98138054190405

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورفيض آبادی فراهانیمحدثه98138054190405

463شعر و موسيقیفيضییاسمن400138054170382

498آواز گروهیفيضییاسمن400138054170382

3647ساز ایرانیفيضییاسمن400138054170382

898خالقيت در هنرفيضییاسمن400138054170382

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانفيضییاسمن400138054170382

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییفيضییاسمن400138054170382

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیفيضییاسمن400138054170382

705اخالق حرفه ای فيضییاسمن400138054170382

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیقادرصفا401138054190511

523کاربينیقادرصفا401138054190511

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیقادرصفا401138054190511

327مبانی موسيقی ایرانیقادرصفا401138054190511

469تنبک نوازیقادرصفا401138054190511

787تاریخ تحليلی صدر اسالمقادرصفا401138054190511

409شعر و موسيقیقادرصفا401138054190511

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی قادرصفا401138054190511

380حکمت موسيقی اسالمی قادرصفا401138054190511

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریقادرپورسامان400138054190356

1328فرم و آناليزقادرپورسامان400138054190356

5367سرایش و تربيت شنواییقادرپورسامان400138054190356

502آشنایی با رهبری ارکسترقادرپورسامان400138054190356

437فلسفه هنرقادرپورسامان400138054190356

3351هماهنگی عمومیقادرپورسامان400138054190356

1459ارکستراسيونقادرپورسامان400138054190356

6691ساز ایرانیقادرپورسامان400138054190356

709دانش خانواده و جمعيتقادریمحمد400138054170384



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3714پيانوی عمومیقادریمحمد400138054170384

460فرم در موسيقی جهانیقادریمحمد400138054170384

3715ساز کالسيکقادریمحمد400138054170384

359ساز شناسی موسيقی جهانیقادریمحمد400138054170384

896خالقيت در هنرقادریمحمد400138054170384

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتقادریمحمد400138054170384

719اخالق اسالمیقادریمحمد400138054170384

1388هارمونیقادریمحمد400138054170384

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییقادریمحمد400138054170384

839دانش خانواده و جمعيتقادری ارائیسيداميرحسين99138054170367

607کاربرد عکس در گرافيکقادری ارائیسيداميرحسين99138054170367

2924کارورزیقادری ارائیسيداميرحسين99138054170367

224فرهنگ عمومیقادری ارائیسيداميرحسين99138054170367

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهقادری ارائیسيداميرحسين99138054170367

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسقادری ارائیسيداميرحسين99138054170367

308روانشناسی اجتماعیقاسم پورنوبيجاریاميرحسين401138054170641

325هنر و ارتباطاتقاسم پورنوبيجاریاميرحسين401138054170641

892اخالق اسالمیقاسم پورنوبيجاریاميرحسين401138054170641

304جامعه شناسی فرهنگیقاسم پورنوبيجاریاميرحسين401138054170641

307رسانه شناسیقاسم پورنوبيجاریاميرحسين401138054170641

1165تربيت بدنیقاسم پورنوبيجاریاميرحسين401138054170641

306حقوق فرهنگی و رسانه ایقاسم پورنوبيجاریاميرحسين401138054170641

534کاربينیقاسم پورنوبيجاریاميرحسين401138054170641

725دانش خانواده و جمعيتقاسم زادهمحمدرضا98138054170393

148کارگاه بداهه سازیقاسم زادهمحمدرضا98138054170393

3714پيانوی عمومیقاسم زادهایليا400138054170385

102مبانی بازی برای کودکقاسم زادهمحمدرضا98138054170393

1بازی برای دوربينقاسم زادهمحمدرضا98138054170393

460فرم در موسيقی جهانیقاسم زادهایليا400138054170385



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3717ساز کالسيکقاسم زادهایليا400138054170385

359ساز شناسی موسيقی جهانیقاسم زادهایليا400138054170385

898خالقيت در هنرقاسم زادهمحمدرضا98138054170393

1161کارورزیقاسم زادهمحمدرضا98138054170393

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتقاسم زادهمحمدرضا98138054170393

719اخالق اسالمیقاسم زادهایليا400138054170385

72مبانی کارگردانیقاسم زادهمحمدرضا98138054170393

1388هارمونیقاسم زادهایليا400138054170385

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیقاسم زادهمحمدرضا98138054170393

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییقاسم زادهایليا400138054170385

131بيان بدنیقاسم زادهمحمدرضا98138054170393

745واژگان کليدی  زبان چينیقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

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

747خواندن و درک مفاهيم رایجقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

744کاربينیقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

746گفت و شنود رایجقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

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

199فارسیقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

1167تربيت بدنیقاسم زاده برگشادیسروناز401138054170642

2713پيانو عمومیقاسم شيرازیابوالفضل400238054170200

451ساز شناسی موسيقی جهانیقاسم شيرازیابوالفضل400238054170200

2729ساز کالسيکقاسم شيرازیابوالفضل400238054170200

397فيزیک صوتقاسم شيرازیابوالفضل400238054170200

940هارمونی پایهقاسم شيرازیابوالفضل400238054170200

891اخالق حرفه ای قاسم شيرازیابوالفضل400238054170200

1019بهداشت و سالمت نوازندگیقاسم لوئیروژان401138054170643

1144کاربينیقاسم لوئیروژان401138054170643

1996اندیشه اسالمیقاسم لوئیروژان401138054170643



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

997تئوری موسيقیقاسم لوئیروژان401138054170643

995(ریتم خوانی)1سلفژقاسم لوئیروژان401138054170643

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوقاسم لوئیروژان401138054170643

187تربيت بدنیقاسم لوئیروژان401138054170643

998تاریخ شنيداری موسيقیقاسم لوئیروژان401138054170643

51196پيانو عمومیقاسم نژادسيما401138054190514

1920ارکستر کالسيکقاسم نژادسيما401138054190514

3426هارمونیقاسم نژادسيما401138054190514

531تاریخ هنرقاسم نژادسيما401138054190514

1122کاربينیقاسم نژادسيما401138054190514

11149ورزشقاسم نژادسيما401138054190514

5484سرایش و تربيت شنواییقاسم نژادسيما401138054190514

2496آواز گروهیقاسم نژادسيما401138054190514

5917ساز کالسيکقاسم نژادسيما401138054190514

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریقاسمی                                   دریا                          99238054190145

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیقاسمی                                   دریا                          99238054190145

8659ساز ایرانیقاسمی                                   دریا                          99238054190145

6354سرایش و تربيت شنواییقاسمی                                   دریا                          99238054190145

486کنتراپونقاسمی                                   دریا                          99238054190145

3439ارکستر ایرانیقاسمی                                   دریا                          99238054190145

391فرم موسيقی جهانقاسمی                                   دریا                          99238054190145

803تاریخ تحليلی صدر اسالمقاسمی                                   دریا                          99238054190145

595عکاسی دیجيتال پایهقاسمیشميم98238054170173

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانقاسمیسونيا401138054170645

771کاربرد رایانه در موسيقیقاسمیسونيا401138054170645

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرقاسمیحسين400138054190357

330هارمونی پراکتيک قاسمیحسين400138054190357

3363فرم موسيقی جهانقاسمیحسين400138054190357

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریقاسمیحسين400138054190357



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

692کاربينیقاسمیزهره401138054190516

593عکاسی آسمان شبقاسمیشميم98238054170173

2622کارورزیقاسمیشميم98238054170173

11148ورزشقاسمیزهره401138054190516

791انقالب اسالمی ایرانقاسمیحسين400138054190357

893انقالب اسالمی ایرانقاسمیزهره401138054190516

5367سرایش و تربيت شنواییقاسمیزهره401138054190516

355ساز شناسی موسيقی جهانیقاسمیعلی99138054170369

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییقاسمیمهدی99138054170370

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییقاسمیسونيا401138054170645

899خالقيت در هنرقاسمیعلی99138054170369

243اخالق اسالمیقاسمیعلی99138054170369

1776ساز کالسيکقاسمیسونيا401138054170645

630(آنالوگ و دیجيتال)مبانی عکاسی رنگیقاسمیشميم98238054170173

772فيزیک صوتقاسمیسونيا401138054170645

3351هماهنگی عمومیقاسمیزهره401138054190516

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهقاسمیشميم98238054170173

4768آواز ایرانیقاسمیمهدی99138054170370

810زبان خارجی عمومیقاسمیعلی99138054170369

770شناخت موسيقیقاسمیسونيا401138054170645

5698ساز ایرانیقاسمیزهره401138054190516

2915ارکستر کالسيکقاسمیحسين400138054190357

475سازشناسی ایرانیقاسمیزهره401138054190516

5695پيانو عمومیقاسمیزهره401138054190516

1166تربيت بدنیقاسمیسونيا401138054170645

464بداهه پردازیقاسمیمهدی99138054170370

1136کاربينیقاسمیسونيا401138054170645

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانقاسمیزهره401138054190516

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسقاسمیشميم98238054170173



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6914ساز کالسيکقاسمیحسين400138054190357

1775پيانو عمومیقاسمیسونيا401138054170645

51196پيانو عمومیقاسمی بيالوائیاحمدرضا401138054190517

11195ارکستر کالسيکقاسمی بيالوائیاحمدرضا401138054190517

3426هارمونیقاسمی بيالوائیاحمدرضا401138054190517

531تاریخ هنرقاسمی بيالوائیاحمدرضا401138054190517

1123کاربينیقاسمی بيالوائیاحمدرضا401138054190517

11155ورزشقاسمی بيالوائیاحمدرضا401138054190517

5484سرایش و تربيت شنواییقاسمی بيالوائیاحمدرضا401138054190517

2496آواز گروهیقاسمی بيالوائیاحمدرضا401138054190517

5917ساز کالسيکقاسمی بيالوائیاحمدرضا401138054190517

11093کارورزیقاسمی فرمهکامه400138054190358

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمقاسمی فرمهکامه400138054190358

14کارگاه تدوین موسيقی و صداقاسمی فرمهکامه400138054190358

111کارگاه جلوه های ویژهقاسمی فرمهکامه400138054190358

824انقالب اسالمی ایرانقاسمی فرمهکامه400138054190358

85تحليل تدوینی فيلم داستانیقاسمی فرمهکامه400138054190358

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریقاسمی فرمهکامه400138054190358

101کارگاه تدوین فيلم داستانی بلندقاسمی فرمهکامه400138054190358

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیقاسمی فرمهکامه400138054190358

3707پيانوی عمومیقاضی زاهدیسپهر99238054170125

458فرم در موسيقی جهانیقاضی زاهدیسپهر99238054170125

4706ساز کالسيکقاضی زاهدیسپهر99238054170125

896خالقيت در هنرقاضی زاهدیسپهر99238054170125

1700کارورزیقاضی زاهدیسپهر99238054170125

357هارمونی پایهقاضی زاهدیسپهر99238054170125

1435هارمونیقاضی زاهدیسپهر99238054170125

583صفحه آرایی کتاب، مجله و بروشورقاطععاطفه400138054190359

588طراحی نشانه تصویری قاطععاطفه400138054190359



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

791انقالب اسالمی ایرانقاطععاطفه400138054190359

586طراحی پوستر و جلد کتاب قاطععاطفه400138054190359

603فنون بازاریابی و تبليغاتقاطععاطفه400138054190359

580ساخت ماکت بسته بندیقاطععاطفه400138054190359

807مدیریت کسب و کار و بهره وریقاطععاطفه400138054190359

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکقاطععاطفه400138054190359

480ارکستراسيونقانونیپریسا98138054190644

3387فرم موسيقی جهانقانونیپریسا98138054190644

415بداهه نوازیقانونیپریسا98138054190644

807مدیریت کسب و کار و بهره وریقانونیپریسا98138054190644

8909ساز کالسيکقانونیپریسا98138054190644

463شعر و موسيقیقائمیسينا400138054170386

498آواز گروهیقائمیسينا400138054170386

895اصول سرپرستیقائمیسينا400138054170386

3647ساز ایرانیقائمیسينا400138054170386

899خالقيت در هنرقائمیسينا400138054170386

1650کارورزیقائمیسينا400138054170386

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهانقائمیسينا400138054170386

1723اندیشه اسالمیقائمیسينا400138054170386

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییقائمیسينا400138054170386

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیقائمیسينا400138054170386

593عکاسی آسمان شبقائمی کيویالناز99238054170126

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتقائمی کيویالناز99238054170126

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهقائمی کيویالناز99238054170126

559تاریخ هنر ایرانقپانیکيانا401138054170648

591عکاسی پایهقپانیکيانا401138054170648

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیقپانیکيانا401138054170648

584طراحی پایهقپانیکيانا401138054170648

561تاریخ هنر جهانقپانیکيانا401138054170648



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

186تربيت بدنیقپانیکيانا401138054170648

938کاربينیقپانیکيانا401138054170648

642هندسه مناظر و مرایاقپانیکيانا401138054170648

838دانش خانواده و جمعيتقدریانپارسا400138054170387

290مجسمه سازیقدریانپارسا400138054170387

271طراحی گریمقدریانپارسا400138054170387

269سبک های مختلف نمایشیقدریانپارسا400138054170387

282گریم برای صحنهقدریانپارسا400138054170387

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتقدریانپارسا400138054170387

280گریم برای تلویزیونقدریانپارسا400138054170387

808زبان خارجی عمومیقدریانپارسا400138054170387

126تاریخ هنر ایران و جهانقدریسارا401138054170650

57روانشناسی شخصيتقدریسارا401138054170650

1721اندیشه اسالمیقدریسارا401138054170650

42مبانی بازیگریقدریسارا401138054170650

1166تربيت بدنیقدریسارا401138054170650

20بدن و حرکتقدریسارا401138054170650

155خاستگاه آیين و درامقدریسارا401138054170650

191کاربينیقدریسارا401138054170650

322مراسم و تشریفاتقدیانیمریم99238054170127

296اصول سخنوریقدیانیمریم99238054170127

305جمع آوری و پردازش اطالعاتقدیانیمریم99238054170127

2532کارورزیقدیانیمریم99238054170127

297اصول و فنون تبليغاتقدیانیمریم99238054170127

319کاربرد وسایل سمعی و بصریقدیانیمریم99238054170127

524شعر و موسيقیقدیری افشاررها99138054170372

424همنوازیقدیری افشاررها99138054170372

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییقدیری افشاررها99138054170372

497آواز گروهیقدیری افشاررها99138054170372



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

895اصول سرپرستیقدیری افشاررها99138054170372

903جواب آوازقدیری افشاررها99138054170372

480ارکستراسيونقدیم پورپریسا400138054190360

3387فرم موسيقی جهانقدیم پورپریسا400138054190360

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرقدیم پورپریسا400138054190360

330هارمونی پراکتيک قدیم پورپریسا400138054190360

383کنترپوانقدیم پورپریسا400138054190360

827تاریخ تحليلی صدر اسالمقدیم پورپریسا400138054190360

7929ساز کالسيکقدیم پورپریسا400138054190360

2915ارکستر کالسيکقدیم پورپریسا400138054190360

79تصویربرداری تلویزیونیقراباغیمحمدرضا99238054170128

75منشی گری صحنهقراباغیمحمدرضا99238054170128

83کارگردانی فيلم داستانیقراباغیمحمدرضا99238054170128

92کارگردانی در استودیوقراباغیمحمدرضا99238054170128

3شناخت ساختار فيلم و سریالقراباغیمحمدرضا99238054170128

1723اندیشه اسالمیقراباغیمحمدرضا99238054170128

18صدا گذاری فيلم مستندقراباغیمحمدرضا99238054170128

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندقراباغیمحمدرضا99238054170128

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیقرانیشيما98138054190416

248تحليل مقابله ایقرانیشيما98138054190416

255مکاتباتقرانیشيما98138054190416

205متون ادبیقرانیشيما98138054190416

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریقرانیشيما98138054190416

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای قربان زاده سرشکهبيتا401138054170656

10081بهداشت و سالمت نوازندگیقربان زاده سرشکهبيتا401138054170656

1015کاربينیقربان زاده سرشکهبيتا401138054170656

1034(اکول)1پيانو عمومی قربان زاده سرشکهبيتا401138054170656

1003شناخت ریتمقربان زاده سرشکهبيتا401138054170656

1002تئوری موسيقیقربان زاده سرشکهبيتا401138054170656



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1000(ریتم خوانی)1سلفژقربان زاده سرشکهبيتا401138054170656

326هنر و رسانهقربان شيرودیمسلم401138054190518

295ارتباطات سياسیقربان شيرودیمسلم401138054190518

539کاربينیقربان شيرودیمسلم401138054190518

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرقربان شيرودیمسلم401138054190518

11152ورزشقربان شيرودیمسلم401138054190518

324نظریه های ارتباط جمعیقربان شيرودیمسلم401138054190518

317فناوری نوین ارتباطیقربان شيرودیمسلم401138054190518

312سواد هنریقربان شيرودیمسلم401138054190518

375شعر و موسيقیقربانیمتينه400138054170390

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییقربانیمتينه400138054170390

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتقربانیمتينه400138054170390

1780آواز ایرانیقربانیمتينه400138054170390

781پيانو عمومیقربانیمتينه400138054170390

829زبان خارجی عمومیقربانیمتينه400138054170390

464بداهه پردازیقربانیمتينه400138054170390

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیقربانیمتينه400138054170390

704اخالق حرفه ای قربانیمتينه400138054170390

6688پيانو عمومیقربانی ثابت                             مبينا                         99238054190146

2352کنترپوانقربانی ثابت                             مبينا                         99238054190146

7433سرایش و تربيت شنواییقربانی ثابت                             مبينا                         99238054190146

1188ورزشقربانی ثابت                             مبينا                         99238054190146

502آشنایی با رهبری ارکسترقربانی ثابت                             مبينا                         99238054190146

7685ساز ایرانیقربانی ثابت                             مبينا                         99238054190146

1429آهنگ سازیقربانی ثابت                             مبينا                         99238054190146

2329فرم و آناليزقربانی ثابت                             مبينا                         99238054190146

2386ارکستراسيونقربانی ثابت                             مبينا                         99238054190146

4482هماهنگی عمومیقربانی ثابت                             مبينا                         99238054190146

31تکنيک بازیگری متداکتينگقربانيان                                محمدجواد                      99238054190147



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2198کارورزیقربانيان                                محمدجواد                      99238054190147

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریقربانيان                                محمدجواد                      99238054190147

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانقربانيان                                محمدجواد                      99238054190147

142تحليل نمایشنامه های واقعگراقربانيان                                محمدجواد                      99238054190147

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیقربانيان                                محمدجواد                      99238054190147

786تفسير موضوعی قرآنقربانيان                                محمدجواد                      99238054190147

23اصول آموزش بازیگریقربانيان                                محمدجواد                      99238054190147

839دانش خانواده و جمعيتقربانیاميرمحمد99238054170129

82کارگردانی تيزرقربانیعلی اکبر400138054170389

2مدیریت توليدقربانیسجاد400138054190361

1949کارورزیقربانیسجاد400138054190361

79تصویربرداری تلویزیونیقربانیعلی اکبر400138054170389

6690پيانو عمومیقربانیعلی400238054190200

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریقربانیسجاد400138054190361

84اصول کارگردانیقربانیسجاد400138054190361

1328فرم و آناليزقربانیعلی400238054190200

118آشنایی با موسيقیقربانیسجاد400138054190361

92کارگردانی در استودیوقربانیعلی اکبر400138054170389

140مبانی تدوینقربانیفاطمه401138091170288

125مبانی تصویربرداریقربانیفاطمه401138091170288

1515کارگاه تدوینقربانیسجاد400138054190361

53مبانی فيلم نامه نویسیقربانیفاطمه401138091170288

121کارگردانی فيلم مستندقربانیعلی اکبر400138054170389

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیقربانیسجاد400138054190361

899خالقيت در هنرقربانیاميرمحمد99238054170129

437فلسفه هنرقربانیعلی400238054190200

1350کنترپوانقربانیعلی400238054190200

39تاریخ سينمای ایران و جهانقربانیفاطمه401138091170288

894تاریخ تحليلی صدر اسالمقربانیعلی400238054190200



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1058شناخت عوامل توليدقربانیفاطمه401138091170288

133شيوه های رهبری بازیگرقربانیسجاد400138054190361

1459ارکستراسيونقربانیعلی400238054190200

1057مبانی برنامه ریزی و توليدقربانیفاطمه401138091170288

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژقربانیسجاد400138054190361

200فارسیقربانیاميرمحمد99238054170129

471مبانی موسيقی ایرانقربانیاميرمحمد99238054170129

1200تربيت بدنیقربانیفاطمه401138091170288

1068کاربينیقربانیفاطمه401138091170288

6691ساز ایرانیقربانیعلی400238054190200

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندقربانیعلی اکبر400138054170389

891اخالق حرفه ای قربانیاميرمحمد99238054170129

92کارگردانی در استودیوقربانی حبيب آبادیعباس98238054170177

2174کارورزیقربانی حبيب آبادیعباس98238054170177

93کارگردانی کليپقربانی حبيب آبادیعباس98238054170177

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریقربانی نژادمليحه400238054190201

84اصول کارگردانیقربانی نژادمليحه400238054190201

118آشنایی با موسيقیقربانی نژادمليحه400238054190201

893انقالب اسالمی ایرانقربانی نژادمليحه400238054190201

34کارگاه عکاسیقربانی نژادمليحه400238054190201

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریقربانی نژادمليحه400238054190201

91کارگاه طراحیقربانی نژادمليحه400238054190201

66جامعه شناسیقربانی نژادمليحه400238054190201

61ادبيات معاصر ایران و جهانقربانی نژادمليحه400238054190201

62دیدن و تحليل فيلمقربانيانمشکات400238054190202

32تاریخ نمایش در غربقربانيانمشکات400238054190202

823انقالب اسالمی ایرانقربانيانمشکات400238054190202

818اصول و فنون مذاکرهقربانيانمشکات400238054190202

28سبک ها وشيوه های اجراقربانيانمشکات400238054190202



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریقربانيانمشکات400238054190202

9دیدن و تحليل نمایشقربانيانمشکات400238054190202

38 (نواحی ایران)حرکات موزونقربانيانمشکات400238054190202

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیقربانيانمشکات400238054190202

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیقربانيان چماقستانیآتنا401138054170658

1008بهداشت و سالمت نوازندگیقربانيان چماقستانیآتنا401138054170658

1051کاربينیقربانيان چماقستانیآتنا401138054170658

1030(اکول)1پيانو عمومی قربانيان چماقستانیآتنا401138054170658

11007اندیشه اسالمیقربانيان چماقستانیآتنا401138054170658

1009تئوری موسيقیقربانيان چماقستانیآتنا401138054170658

1005فارسیقربانيان چماقستانیآتنا401138054170658

1006(ریتم خوانی)1سلفژقربانيان چماقستانیآتنا401138054170658

1167تربيت بدنیقربانيان چماقستانیآتنا401138054170658

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیقره داغیاحسان400138054190363

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانقره داغیاحسان400138054190363

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییقره داغیاحسان400138054190363

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگراقره داغیاحسان400138054190363

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایقره داغیاحسان400138054190363

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیقره داغیاحسان400138054190363

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانقره داغیاحسان400138054190363

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیقره داغیاحسان400138054190363

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیقره داغیاحسان400138054190363

519طراحی آوازقره داغی ونجانینسيم400138054190364

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیقره داغی ونجانینسيم400138054190364

374تجزیه و تحليل آوازقره داغی ونجانینسيم400138054190364

833انقالب اسالمی ایرانقره داغی ونجانینسيم400138054190364

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی قره داغی ونجانینسيم400138054190364

544(سه گاه)آواز ایرانی قره داغی ونجانینسيم400138054190364

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیقره داغی ونجانینسيم400138054190364



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

408تصنيف سازی قره داغی ونجانینسيم400138054190364

1077روانشناسی اجتماعیقریشیمریم السادات401138054190520

1076روانشناسی عمومیقریشیمریم السادات401138054190520

1106کاربينیقریشیمریم السادات401138054190520

1070رفتار سازمانیقریشیمریم السادات401138054190520

1078روانشناسی تربيتیقریشیمریم السادات401138054190520

1072های کوچينگنظریهقریشیمریم السادات401138054190520

1071نظریه های نوین یادگيریقریشیمریم السادات401138054190520

1075اخالق حرفه ای در کوچينگقریشیمریم السادات401138054190520

1074روش تحقيققریشیمریم السادات401138054190520

1073روانشناسی مثبت گراقریشیمریم السادات401138054190520

82کارگردانی تيزرقریشی شهرکیسيدحسين400138054170391

79تصویربرداری تلویزیونیقریشی شهرکیسيدحسين400138054170391

92کارگردانی در استودیوقریشی شهرکیسيدحسين400138054170391

121کارگردانی فيلم مستندقریشی شهرکیسيدحسين400138054170391

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندقریشی شهرکیسيدحسين400138054170391

261پتينه و کالژقشقائیدرسا401138054190521

267زینت و زیبایی در اسالمقشقائیدرسا401138054190521

1125کاربينیقشقائیدرسا401138054190521

292نرم افزارهای کاربردیقشقائیدرسا401138054190521

264جامعه شناسی هنرقشقائیدرسا401138054190521

266زیبایی شناسیقشقائیدرسا401138054190521

265روانشناسی شخصيت و گریمقشقائیدرسا401138054190521

291مراقبت از پوست و موقشقائیدرسا401138054190521

840دانش خانواده و جمعيتقضاوی                                   ليال                          99238054190148

2682کارورزیقضاوی                                   ليال                          99238054190148

401مبانی رهبری کر و ارکسترقضاوی                                   ليال                          99238054190148

414بداهه نوازیقضاوی                                   ليال                          99238054190148

452دشيفراژقضاوی                                   ليال                          99238054190148



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

4906ارکستر کالسيکقضاوی                                   ليال                          99238054190148

8909ساز کالسيکقضاوی                                   ليال                          99238054190148

1500آواز گروهیقالنیسينا98138054170716

808زبان خارجی عمومیقالنیسينا98138054170716

183تربيت بدنیقالنیسينا98138054170716

139تاریخ سينمای مستندایرانقلج لواميرحسين400238054170202

79تصویربرداری تلویزیونیقلج لواميرحسين400238054170202

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیقلج لواميرحسين400238054170202

97انيميشنقلج لواميرحسين400238054170202

3شناخت ساختار فيلم و سریالقلج لواميرحسين400238054170202

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتقلج لواميرحسين400238054170202

719اخالق اسالمیقلج لواميرحسين400238054170202

164زبان خارجی عمومیقلج لواميرحسين400238054170202

270شخصيت پردازی و تيپ سازیقلخانیساحل99138054170377

286گریم ویژهقلخانیساحل99138054170377

271طراحی گریمقلخانیساحل99138054170377

274کاربرد کامپيوتر در طراحیقلخانیساحل99138054170377

2279کارورزیقلخانیساحل99138054170377

281گریم برای سينماقلخانیساحل99138054170377

710دانش خانواده و جمعيتقلی پورالهه99238054170131

3714پيانوی عمومیقلی پورالهه99238054170131

458فرم در موسيقی جهانیقلی پورالهه99238054170131

3726ساز کالسيکقلی پورالهه99238054170131

896خالقيت در هنرقلی پورالهه99238054170131

1700کارورزیقلی پورالهه99238054170131

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتقلی پورالهه99238054170131

1500آواز گروهیقلی پورالهه99238054170131

940هارمونی پایهقلی پورالهه99238054170131

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییقلی پورالهه99238054170131



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

599عکاسی معماریقلی پوررستمیمژگان400238054190203

611کارگاه عکاسی با فالشقلی پوررستمیمژگان400238054190203

640نقد عکسقلی پوررستمیمژگان400238054190203

822انقالب اسالمی ایرانقلی پوررستمیمژگان400238054190203

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسقلی پوررستمیمژگان400238054190203

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریقلی پوررستمیمژگان400238054190203

567جامعه شناسی هنرقلی پوررستمیمژگان400238054190203

635مجموعه سازی در عکاسیقلی پوررستمیمژگان400238054190203

557تاریخ عکاسی ایرانقليزادهمهسا401138054190522

1113کاربينیقليزادهمهسا401138054190522

11151ورزشقليزادهمهسا401138054190522

579زیبایی شناسیقليزادهمهسا401138054190522

572حقوق عکاسان و قراردادهاقليزادهمهسا401138054190522

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگقليزادهمهسا401138054190522

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانقليزادهمهسا401138054190522

736مدیریت رنگ در عکاسیقليزادهمهسا401138054190522

1077روانشناسی اجتماعیقمصریالهام401138054190523

1076روانشناسی عمومیقمصریالهام401138054190523

1106کاربينیقمصریالهام401138054190523

1070رفتار سازمانیقمصریالهام401138054190523

1078روانشناسی تربيتیقمصریالهام401138054190523

1072های کوچينگنظریهقمصریالهام401138054190523

1071نظریه های نوین یادگيریقمصریالهام401138054190523

1075اخالق حرفه ای در کوچينگقمصریالهام401138054190523

1074روش تحقيققمصریالهام401138054190523

1073روانشناسی مثبت گراقمصریالهام401138054190523

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانقموشیآریا401138054170663

771کاربرد رایانه در موسيقیقموشیآریا401138054170663

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییقموشیآریا401138054170663



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1776ساز کالسيکقموشیآریا401138054170663

772فيزیک صوتقموشیآریا401138054170663

770شناخت موسيقیقموشیآریا401138054170663

1164تربيت بدنیقموشیآریا401138054170663

1135کاربينیقموشیآریا401138054170663

1775پيانو عمومیقموشیآریا401138054170663

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانقميان بابلیپرهام401138054170664

507کاربرد رایانه در موسيقیقميان بابلیپرهام401138054170664

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییقميان بابلیپرهام401138054170664

1733ساز کالسيکقميان بابلیپرهام401138054170664

397فيزیک صوتقميان بابلیپرهام401138054170664

404شناخت موسيقیقميان بابلیپرهام401138054170664

1190تربيت بدنیقميان بابلیپرهام401138054170664

1137کاربينیقميان بابلیپرهام401138054170664

1732پيانو عمومیقميان بابلیپرهام401138054170664

985روانشناسی اجتماعیقنبریفاطمه401138054190525

261پتينه و کالژقنبریزهره401138054190524

267زینت و زیبایی در اسالمقنبریزهره401138054190524

480ارکستراسيونقنبریمهدی99138054190310

333هارمونی پراکتيک قنبریمهدی99138054190310

3490فرم موسيقی جهانقنبریمهدی99138054190310

6362سرایش و تربيت شنواییقنبریمهدی400238054190204

2621کارورزیقنبریالهام99138054190311

2493فرم موسيقی جهانقنبریمهدی400238054190204

984روانشناسی عمومیقنبریفاطمه401138054190525

127تاریخ هنر ایران و جهانقنبریاميرمحمد401138054170666

1104کاربينیقنبریفاطمه401138054190525

540کاربينیقنبریزهره401138054190524

2403هارمونیقنبریمهدی99138054190310



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

401مبانی رهبری کر و ارکسترقنبریاميررضا                       99238054190150

487سرایش و تربيت شنواییقنبریمهدی99138054190310

292نرم افزارهای کاربردیقنبریزهره401138054190524

1160ورزشقنبریمهدی400238054190204

833انقالب اسالمی ایرانقنبریالهام99138054190311

794انقالب اسالمی ایرانقنبریاميررضا                       99238054190150

430کنترپوانقنبریمهدی400238054190204

382فلسفه هنرقنبریمهدی400238054190204

2446آواز گروهیقنبریاميررضا                       99238054190150

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریقنبریمهدی400238054190204

983رفتار سازمانیقنبریفاطمه401138054190525

58روانشناسی شخصيتقنبریاميرمحمد401138054170666

264جامعه شناسی هنرقنبریزهره401138054190524

825تاریخ تحليلی صدر اسالمقنبریمهدی400238054190204

988روانشناسی تربيتیقنبریفاطمه401138054190525

987های کوچينگنظریهقنبریفاطمه401138054190525

1720اندیشه اسالمیقنبریاميرمحمد401138054170666

266زیبایی شناسیقنبریزهره401138054190524

414بداهه نوازیقنبریاميررضا                       99238054190150

980نظریه های نوین یادگيریقنبریفاطمه401138054190525

452دشيفراژقنبریمهدی99138054190310

452دشيفراژقنبریاميررضا                       99238054190150

4906ارکستر کالسيکقنبریمهدی99138054190310

4907ارکستر کالسيکقنبریاميررضا                       99238054190150

265روانشناسی شخصيت و گریمقنبریزهره401138054190524

2932ارکستر کالسيکقنبریمهدی400238054190204

128مبانی بازیگریقنبریاميرمحمد401138054170666

183تربيت بدنیقنبریاميرمحمد401138054170666

986اخالق حرفه ای در کوچينگقنبریفاطمه401138054190525



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

24بدن و حرکتقنبریاميرمحمد401138054170666

6916پيانو عمومیقنبریمهدی400238054190204

70خاستگاه آیين و درامقنبریاميرمحمد401138054170666

982روش تحقيققنبریفاطمه401138054190525

193کاربينیقنبریاميرمحمد401138054170666

6913ساز کالسيکقنبریمهدی400238054190204

8908ساز کالسيکقنبریاميررضا                       99238054190150

291مراقبت از پوست و موقنبریزهره401138054190524

981روانشناسی مثبت گراقنبریفاطمه401138054190525

2646کارورزیقنبری رادفرید97138054170508

498آواز گروهیقنبری رادفرید97138054170508

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتقنبری رادفرید97138054170508

712اخالق اسالمیقنبری رادفرید97138054170508

781پيانو عمومیقنبری رادفرید97138054170508

808زبان خارجی عمومیقنبری رادفرید97138054170508

11093کارورزیقندالی فروانکاوه400138054190366

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمقندالی فروانکاوه400138054190366

14کارگاه تدوین موسيقی و صداقندالی فروانکاوه400138054190366

111کارگاه جلوه های ویژهقندالی فروانکاوه400138054190366

824انقالب اسالمی ایرانقندالی فروانکاوه400138054190366

85تحليل تدوینی فيلم داستانیقندالی فروانکاوه400138054190366

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریقندالی فروانکاوه400138054190366

101کارگاه تدوین فيلم داستانی بلندقندالی فروانکاوه400138054190366

1077روانشناسی اجتماعیقهرمانیفریبا401138054190526

724دانش خانواده و جمعيتقهرمانیمحمدامين99138054170384

45تربيت حسقهرمانیحسين400238054170204

1076روانشناسی عمومیقهرمانیفریبا401138054190526

126تاریخ هنر ایران و جهانقهرمانیحسين400238054170204

1103کاربينیقهرمانیفریبا401138054190526



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

141مبانی تدوینقهرمانیمحمدامين99138054170384

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتقهرمانیمحمدامين99138054170384

1070رفتار سازمانیقهرمانیفریبا401138054190526

57روانشناسی شخصيتقهرمانیحسين400238054170204

661تاریخ سينماقهرمانیحسين400238054170204

1078روانشناسی تربيتیقهرمانیفریبا401138054190526

1072های کوچينگنظریهقهرمانیفریبا401138054190526

1723اندیشه اسالمیقهرمانیمحمدامين99138054170384

1071نظریه های نوین یادگيریقهرمانیفریبا401138054190526

42مبانی بازیگریقهرمانیحسين400238054170204

1075اخالق حرفه ای در کوچينگقهرمانیفریبا401138054190526

20بدن و حرکتقهرمانیحسين400238054170204

155خاستگاه آیين و درامقهرمانیحسين400238054170204

1074روش تحقيققهرمانیفریبا401138054190526

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندقهرمانیمحمدامين99138054170384

1073روانشناسی مثبت گراقهرمانیفریبا401138054190526

75منشی گری صحنهقهيه ئیمحمد99238054170133

83کارگردانی فيلم داستانیقهيه ئیمحمد99238054170133

132بازیگریقهيه ئیمحمد99238054170133

93کارگردانی کليپقهيه ئیمحمد99238054170133

18صدا گذاری فيلم مستندقهيه ئیمحمد99238054170133

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندقهيه ئیمحمد99238054170133

3387فرم موسيقی جهانقواعدنازنين400138054190367

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرقواعدنازنين400138054190367

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریقواعدنازنين400138054190367

791انقالب اسالمی ایرانقواعدنازنين400138054190367

415بداهه نوازیقواعدنازنين400138054190367

7929ساز کالسيکقواعدنازنين400138054190367

452دشيفراژقواعدنازنين400138054190367



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3911ارکستر کالسيکقواعدنازنين400138054190367

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیقيدیفرینوش401138054170667

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی قيدیفرینوش401138054170667

1143کاربينیقيدیفرینوش401138054170667

1192(1)ساز قيدیفرینوش401138054170667

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی قيدیفرینوش401138054170667

1020تئوری موسيقیقيدیفرینوش401138054170667

1021آناتومی حنجرهقيدیفرینوش401138054170667

187تربيت بدنیقيدیفرینوش401138054170667

2730پيانو عمومیقيطاسیسيما400238054170205

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییقيطاسیسيما400238054170205

2729ساز کالسيکقيطاسیسيما400238054170205

712اخالق اسالمیقيطاسیسيما400238054170205

940هارمونی پایهقيطاسیسيما400238054170205

703اخالق حرفه ای قيطاسیسيما400238054170205

314شبکه های اجتماعیقيمینگين400238054190206

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیقيمینگين400238054190206

310زبان تخصصیقيمینگين400238054190206

301برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومیقيمینگين400238054190206

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههاقيمینگين400238054190206

315شيوه های اقناع و تبليغقيمینگين400238054190206

311سواد رسانه ایقيمینگين400238054190206

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیقيمینگين400238054190206

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریقيمینگين400238054190206

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرکاوسی                                   کيميا                         99238054190156

333هارمونی پراکتيک کاوسی                                   کيميا                         99238054190156

3363فرم موسيقی جهانکاوسی                                   کيميا                         99238054190156

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیکاوسی                                   سينا                          99238054190157

8659ساز ایرانیکاوسی                                   سينا                          99238054190157



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

401مبانی رهبری کر و ارکسترکاوسی                                   کيميا                         99238054190156

486کنتراپونکاوسی                                   سينا                          99238054190157

3439ارکستر ایرانیکاوسی                                   سينا                          99238054190157

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریکاوسی                                   سينا                          99238054190157

827تاریخ تحليلی صدر اسالمکاوسی                                   کيميا                         99238054190156

803تاریخ تحليلی صدر اسالمکاوسی                                   سينا                          99238054190157

415بداهه نوازیکاوسی                                   کيميا                         99238054190156

5664پيانو عمومیکاوسی                                   سينا                          99238054190157

6916پيانو عمومیکاوسی                                   کيميا                         99238054190156

8909ساز کالسيککاوسی                                   کيميا                         99238054190156

3911ارکستر کالسيککاوسی                                   کيميا                         99238054190156

55تحليل فيلمکاویانی                                 مجيد                          99238054190159

111کارگاه جلوه های ویژهکاویانی                                 مجيد                          99238054190159

114کارگردانی برنامه تلویزیونیکاویانی                                 مجيد                          99238054190159

96انيميشنکاویانی                                 مجيد                          99238054190159

74کارگردانی فيلم داستانیکاویانی                                 مجيد                          99238054190159

117موسيقی فيلمکاویانی                                 مجيد                          99238054190159

2621کارورزیکرم زاده دیزجی                          آیدا99238054190160

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيککرم زاده دیزجی                          آیدا99238054190160

548اطالع رسانی تصویریکرم زاده دیزجی                          آیدا99238054190160

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیکرم زاده دیزجی                          آیدا99238054190160

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیکرم زاده دیزجی                          آیدا99238054190160

616کارگاه عکاسی مفهومیکرم زاده دیزجی                          آیدا99238054190160

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورکرم زاده دیزجی                          آیدا99238054190160

410جواب آوازکریمی                                   محمد                          99238054190163

1481هارمونیکریمی                                   محمد                          99238054190163

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیکریمی                                   محمد                          99238054190163

2621کارورزیکریمی                                   نگار                          99238054190162

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيککریمی                                   نگار                          99238054190162



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2489هارمونیکریمی                                   محمد                          99238054190163

548اطالع رسانی تصویریکریمی                                   نگار                          99238054190162

7662ساز ایرانیکریمی                                   محمد                          99238054190163

391فرم موسيقی جهانکریمی                                   محمد                          99238054190163

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیکریمی                                   محمد                          99238054190163

473تئوری موسيقیکریمی                                   محمد                          99238054190163

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیکریمی                                   نگار                          99238054190162

616کارگاه عکاسی مفهومیکریمی                                   نگار                          99238054190162

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورکریمی                                   نگار                          99238054190162

208آزمایشگاه پيش متوسطهکشاورزمحمدیانزهره400138054170412

233(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریکشاورزمحمدیانزهره400138054170412

831کارآفرینیکشاورزمحمدیانزهره400138054170412

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهکشاورزمحمدیانزهره400138054170412

245(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریکشاورزمحمدیانزهره400138054170412

244(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریکشاورزمحمدیانزهره400138054170412

256اصول نگارشکشاورزمحمدیانزهره400138054170412

232(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریکشاورزمحمدیانزهره400138054170412

226مکالمه موضوعیکشاورزمحمدیانزهره400138054170412

204کاربرد اصطالحات در ترجمهکشاورزمحمدیانزهره400138054170412

795دانش خانواده و جمعيتکليوندآناهيتا400138054170416

290مجسمه سازیکليوندآناهيتا400138054170416

269سبک های مختلف نمایشیکليوندآناهيتا400138054170416

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتکليوندآناهيتا400138054170416

808زبان خارجی عمومیکليوندآناهيتا400138054170416

272عوامل موثر بر گریمکليوندآناهيتا400138054170416

5367سرایش و تربيت شنواییکمالی مقدم                              سيدحميد                       99238054190165

7685ساز ایرانیکمالی مقدم                              سيدحميد                       99238054190165

1429آهنگ سازیکمالی مقدم                              سيدحميد                       99238054190165

494فرم موسيقی ایرانیکمالی مقدم                              سيدحميد                       99238054190165



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2341فرم و آناليزکمالی مقدم                              سيدحميد                       99238054190165

7684پيانو عمومیکمالی مقدم                              سيدحميد                       99238054190165

2466ارکستراسيونکمالی مقدم                              سيدحميد                       99238054190165

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیکمانی                                   محمد                          99238054190166

31تکنيک بازیگری متداکتينگکمانی                                   محمد                          99238054190166

2198کارورزیکمانی                                   محمد                          99238054190166

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانکمانی                                   محمد                          99238054190166

142تحليل نمایشنامه های واقعگراکمانی                                   محمد                          99238054190166

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیکمانی                                   محمد                          99238054190166

786تفسير موضوعی قرآنکمانی                                   محمد                          99238054190166

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیکمانی                                   محمد                          99238054190166

795دانش خانواده و جمعيتکيانی                                   زهرا                          99238054190168

6371نرم افزار ترسيمیکيانی                                   زهرا                          99238054190168

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيککيانی                                   زهرا                          99238054190168

936کارگاه طراحی پيشرفتهکيانی                                   زهرا                          99238054190168

57411خوشنویسی و طراحی حروفکيانی                                   زهرا                          99238054190168

548اطالع رسانی تصویریکيانی                                   زهرا                          99238054190168

926کارگاه طراحی پوستر تصویریکيانی                                   زهرا                          99238054190168

616کارگاه عکاسی مفهومیکيانی                                   زهرا                          99238054190168

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورکيانی                                   زهرا                          99238054190168

62دیدن و تحليل فيلمکابلیهادی400238054190208

32تاریخ نمایش در غربکابلیهادی400238054190208

823انقالب اسالمی ایرانکابلیهادی400238054190208

28سبک ها وشيوه های اجراکابلیهادی400238054190208

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریکابلیهادی400238054190208

9دیدن و تحليل نمایشکابلیهادی400238054190208

38 (نواحی ایران)حرکات موزونکابلیهادی400238054190208

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیکابلیهادی400238054190208

2366تاریخ موسيقی ایرانکاتبی پوراميرحسين401138054190528



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1481هارمونیکاتبی پوراميرحسين401138054190528

668کاربينیکاتبی پوراميرحسين401138054190528

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانکاتبی پوراميرحسين401138054190528

11155ورزشکاتبی پوراميرحسين401138054190528

520تئوری موسيقی ایرانکاتبی پوراميرحسين401138054190528

5527سرایش و تربيت شنواییکاتبی پوراميرحسين401138054190528

5671ساز ایرانیکاتبی پوراميرحسين401138054190528

839دانش خانواده و جمعيتکاردان پوربهزاد400238054170207

2769آواز ایرانیکاردان پوربهزاد400238054170207

895اصول سرپرستیکاردان پوربهزاد400238054170207

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانکاردان پوربهزاد400238054170207

899خالقيت در هنرکاردان پوربهزاد400238054170207

516ساز شناسی ایرانیکاردان پوربهزاد400238054170207

434مبانی هارمونیکاردان پوربهزاد400238054170207

200فارسیکاردان پوربهزاد400238054170207

704اخالق حرفه ای کاردان پوربهزاد400238054170207

432ارکستراسيونکارگرخلجعلی400138054190368

333هارمونی پراکتيک کارگرخلجعلی400138054190368

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریکارگرخلجعلی400138054190368

2493فرم موسيقی جهانکارگرخلجعلی400138054190368

430کنترپوانکارگرخلجعلی400138054190368

827تاریخ تحليلی صدر اسالمکارگرخلجعلی400138054190368

7910ساز کالسيککارگرخلجعلی400138054190368

3912ارکستر کالسيککارگرخلجعلی400138054190368

107آشنایی با هنرهای نمایشیکارگشارهام401138054190530

69فرهنگ مردمکارگشارهام401138054190530

60ادبيات کهن ایران و جهانکارگشارهام401138054190530

179کاربينیکارگشارهام401138054190530

11153ورزشکارگشارهام401138054190530



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

95روانشناسی عمومیکارگشارهام401138054190530

154تاریخ فلسفهکارگشارهام401138054190530

113سبکهای سينماییکارگشارهام401138054190530

640نقد عکسکاشفیسارا98138054190426

791انقالب اسالمی ایرانکاشفیسارا98138054190426

826تاریخ تحليلی صدر اسالمکاشفیسارا98138054190426

818اصول و فنون مذاکرهکاشفیسارا98138054190426

616کارگاه عکاسی مفهومیکاشفیسارا98138054190426

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیکاشفیسارا98138054190426

107آشنایی با هنرهای نمایشیکاظم پورعليرضا401138054190531

69فرهنگ مردمکاظم پورعليرضا401138054190531

60ادبيات کهن ایران و جهانکاظم پورعليرضا401138054190531

1109کاربينیکاظم پورعليرضا401138054190531

95روانشناسی عمومیکاظم پورعليرضا401138054190531

154تاریخ فلسفهکاظم پورعليرضا401138054190531

113سبکهای سينماییکاظم پورعليرضا401138054190531

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریکاظمیحامد99238054190152

298اصول و فنون مصاحبهکاظمیحامد99238054190152

323مقاله و گزارش نویسیکاظمیحامد99238054190152

313سياست خبریکاظمیحامد99238054190152

796دانش خانواده و جمعيتکاظمیمریم400238054170210

709دانش خانواده و جمعيتکاظمیرحيم400238054170209

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانکاظمیرهام401138054170669

2379تاریخ موسيقی ایرانکاظمیميالد401138054190532

375شعر و موسيقیکاظمیعليرضا400138054170397

507کاربرد رایانه در موسيقیکاظمیرهام401138054170669

45تربيت حسکاظمیمریم400238054170210

528سرایش و ترتيب شنواییکاظمیميالد401138054190532

1118کاربينیکاظمیميالد401138054190532



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

477هماهنگی عمومیکاظمیميالد401138054190532

497آواز گروهیکاظمیعليرضا400138054170397

4251آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانکاظمیميالد401138054190532

10شناخت عوامل نمایشکاظمیمریم400238054170210

5671ساز ایرانیکاظمیميالد401138054190532

903جواب آوازکاظمیعليرضا400138054170397

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییکاظمیرهام401138054170669

3648ساز ایرانیکاظمیعليرضا400138054170397

899خالقيت در هنرکاظمیفرحانه98238054170187

897خالقيت در هنرکاظمیعليرضا400138054170397

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتکاظمیفرحانه98238054170187

308روانشناسی اجتماعیکاظمیرحيم400238054170209

325هنر و ارتباطاتکاظمیرحيم400238054170209

712اخالق اسالمیکاظمیمریم400238054170210

728اخالق اسالمیکاظمیعليرضا400138054170397

1776ساز کالسيککاظمیرهام401138054170669

473تئوری موسيقیکاظمیميالد401138054190532

304جامعه شناسی فرهنگیکاظمیرحيم400238054170209

397فيزیک صوتکاظمیرهام401138054170669

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانکاظمیعليرضا400138054170397

151تنفس و صدا سازیکاظمیمریم400238054170210

808زبان خارجی عمومیکاظمیمریم400238054170210

811زبان خارجی عمومیکاظمیرحيم400238054170209

307رسانه شناسیکاظمیرحيم400238054170209

404شناخت موسيقیکاظمیرهام401138054170669

90مبانی شخصيت شناسیکاظمیمریم400238054170210

108تاریخ نمایش در ایرانکاظمیمریم400238054170210

200فارسیکاظمیعليرضا400138054170397

727فارسیکاظمیمریم400238054170210



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

183تربيت بدنیکاظمیرحيم400238054170209

186تربيت بدنیکاظمیفرحانه98238054170187

464بداهه پردازیکاظمیفرحانه98238054170187

306حقوق فرهنگی و رسانه ایکاظمیرحيم400238054170209

1136کاربينیکاظمیرهام401138054170669

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییکاظمیعليرضا400138054170397

417صداسازیکاظمیفرحانه98238054170187

6381نرم افزار تصویریکاظمیشيرین98138054170718

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیکاظمیعليرضا400138054170397

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیکاظمیفرحانه98238054170187

1732پيانو عمومیکاظمیرهام401138054170669

703اخالق حرفه ای کاظمیمریم400238054170210

131بيان بدنیکاظمیمریم400238054170210

314شبکه های اجتماعیکاظمی چيکان علياوحيد400238054190209

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیکاظمی چيکان علياوحيد400238054190209

310زبان تخصصیکاظمی چيکان علياوحيد400238054190209

301برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومیکاظمی چيکان علياوحيد400238054190209

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههاکاظمی چيکان علياوحيد400238054190209

315شيوه های اقناع و تبليغکاظمی چيکان علياوحيد400238054190209

311سواد رسانه ایکاظمی چيکان علياوحيد400238054190209

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیکاظمی چيکان علياوحيد400238054190209

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریکاظمی چيکان علياوحيد400238054190209

557تاریخ عکاسی ایرانکاظميانمهسا401138054190534

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیکاظميانعلی401138054170670

1008بهداشت و سالمت نوازندگیکاظميانعلی401138054170670

1115کاربينیکاظميانمهسا401138054190534

1139کاربينیکاظميانعلی401138054170670

1989ورزشکاظميانمهسا401138054190534

1032(اکول)1پيانو عمومی کاظميانعلی401138054170670



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11014اندیشه اسالمیکاظميانعلی401138054170670

579زیبایی شناسیکاظميانمهسا401138054190534

1013تئوری موسيقیکاظميانعلی401138054170670

1011فارسیکاظميانعلی401138054170670

572حقوق عکاسان و قراردادهاکاظميانمهسا401138054190534

1010(ریتم خوانی)1سلفژکاظميانعلی401138054170670

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگکاظميانمهسا401138054190534

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانکاظميانمهسا401138054190534

1164تربيت بدنیکاظميانعلی401138054170670

736مدیریت رنگ در عکاسیکاظميانمهسا401138054190534

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانکافی هرناشکیدانيال400238054170211

164زبان خارجی عمومیکافی هرناشکیدانيال400238054170211

450مبانی نظری موسيقیکافی هرناشکیدانيال400238054170211

6362سرایش و تربيت شنواییکامياب فرکاميار400238054190210

430کنترپوانکامياب فرکاميار400238054190210

382فلسفه هنرکامياب فرکاميار400238054190210

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریکامياب فرکاميار400238054190210

825تاریخ تحليلی صدر اسالمکامياب فرکاميار400238054190210

2915ارکستر کالسيککامياب فرکاميار400238054190210

6916پيانو عمومیکامياب فرکاميار400238054190210

6913ساز کالسيککامياب فرکاميار400238054190210

839دانش خانواده و جمعيتکاميابیعرفان400138054170400

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صداکاميابیعرفان400138054170400

112جلوه های ویژهکاميابیعرفان400138054170400

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیکاميابیعرفان400138054170400

53مبانی فيلم نامه نویسیکاميابیعرفان400138054170400

899خالقيت در هنرکاميابیعرفان400138054170400

1171اندیشه اسالمیکاميابیعرفان400138054170400

33عکاسیکاميابیعرفان400138054170400



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

104نورپردازیکاميابیعرفان400138054170400

5919پيانو عمومیکاوسیسينا400238054190211

3478هارمونیکاوسیسينا400238054190211

436تاریخ هنرکاوسیسينا400238054190211

5484سرایش و تربيت شنواییکاوسیسينا400238054190211

2446آواز گروهیکاوسیسينا400238054190211

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریکاوسیسينا400238054190211

5918ساز کالسيککاوسیسينا400238054190211

2915ارکستر کالسيککاوسیسينا400238054190211

1481هارمونیکاوهمهدی400138054190371

2495فرم موسيقی ایرانکاوهمهدی400138054190371

559تاریخ هنر ایرانکاوهحسين401138054170673

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانکاوهمهدی400138054190371

7663ساز ایرانیکاوهمهدی400138054190371

591عکاسی پایهکاوهحسين401138054170673

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیکاوهحسين401138054170673

584طراحی پایهکاوهحسين401138054170673

561تاریخ هنر جهانکاوهحسين401138054170673

2420دشيفراژکاوهمهدی400138054190371

2440ارکستر ایرانیکاوهمهدی400138054190371

183تربيت بدنیکاوهحسين401138054170673

1130کاربينیکاوهحسين401138054170673

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانکاوهمهدی400138054190371

642هندسه مناظر و مرایاکاوهحسين401138054170673

284گریم در ادوار مختلف تاریخکاوه ایعارفه400138054190372

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریکاوه ایعارفه400138054190372

1188ورزشکاوه ایعارفه400138054190372

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیکاوه ایعارفه400138054190372

276کارگاه تکنيکهای حجم سازیکاوه ایعارفه400138054190372



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

277کارگاه گریم عروسکیکاوه ایعارفه400138054190372

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهکاوه ایعارفه400138054190372

263تحليل تيپ و شخصيتکاوه ایعارفه400138054190372

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریکاوه آهنگریاميد400238054190212

84اصول کارگردانیکاوه آهنگریاميد400238054190212

118آشنایی با موسيقیکاوه آهنگریاميد400238054190212

822انقالب اسالمی ایرانکاوه آهنگریاميد400238054190212

34کارگاه عکاسیکاوه آهنگریاميد400238054190212

91کارگاه طراحیکاوه آهنگریاميد400238054190212

66جامعه شناسیکاوه آهنگریاميد400238054190212

61ادبيات معاصر ایران و جهانکاوه آهنگریاميد400238054190212

141مبانی تدوینکاویانیمحسن401138054170672

123مبانی تصویربرداریکاویانیمحسن401138054170672

54مبانی فيلم نامه نویسیکاویانیمحسن401138054170672

106تاریخ سينمای ایران و جهانکاویانیمحسن401138054170672

5شناخت عوامل توليدکاویانیمحسن401138054170672

4مبانی برنامه ریزی و توليدکاویانیمحسن401138054170672

1198تربيت بدنیکاویانیمحسن401138054170672

1132کاربينیکاویانیمحسن401138054170672

120کارگردانی فيلم مستندکاویانی آویدمتين98138054190350

126تاریخ هنر ایران و جهانکبگانیصدیقه400238054170212

795دانش خانواده و جمعيتکبگانیصدیقه400238054170212

10شناخت عوامل نمایشکبگانیصدیقه400238054170212

898خالقيت در هنرکبگانیصدیقه400238054170212

151تنفس و صدا سازیکبگانیصدیقه400238054170212

810زبان خارجی عمومیکبگانیصدیقه400238054170212

90مبانی شخصيت شناسیکبگانیصدیقه400238054170212

108تاریخ نمایش در ایرانکبگانیصدیقه400238054170212

727فارسیکبگانیصدیقه400238054170212



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

703اخالق حرفه ای کبگانیصدیقه400238054170212

131بيان بدنیکبگانیصدیقه400238054170212

322مراسم و تشریفاتکبودیآرمين99238054170134

296اصول سخنوریکبودیآرمين99238054170134

305جمع آوری و پردازش اطالعاتکبودیآرمين99238054170134

297اصول و فنون تبليغاتکبودیآرمين99238054170134

319کاربرد وسایل سمعی و بصریکبودیآرمين99238054170134

4699پيانو عمومیکبيریمبينا99238054170135

2701کارورزیکبيریمبينا99238054170135

460فرم در موسيقی جهانیکبيریمبينا99238054170135

4706ساز کالسيککبيریمبينا99238054170135

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییکبيریمبينا99238054170135

1500آواز گروهیکبيریمبينا99238054170135

1413همنوازیکبيریمبينا99238054170135

1339هارمونیکبيریمبينا99238054170135

471مبانی موسيقی ایرانکبيریمبينا99238054170135

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیکبيری اصفهانیسينا400138054190373

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییکبيری اصفهانیسينا400138054190373

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگراکبيری اصفهانیسينا400138054190373

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایکبيری اصفهانیسينا400138054190373

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیکبيری اصفهانیسينا400138054190373

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانکبيری اصفهانیسينا400138054190373

800تفسير موضوعی قرآنکبيری اصفهانیسينا400138054190373

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیکبيری اصفهانیسينا400138054190373

607کاربرد عکس در گرافيککبيری ساداتيانکيمياسادات99138054170390

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسکبيری ساداتيانکيمياسادات99138054170390

2924کارورزیکبيری ساداتيانکيمياسادات99138054170390

224فرهنگ عمومیکبيری ساداتيانکيمياسادات99138054170390

103مبانی بازی برای کودککچوئيان جوادیفاطمه400138054170401



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

78بازیگری تک نفریکچوئيان جوادیفاطمه400138054170401

203نمایش عروسکیکچوئيان جوادیفاطمه400138054170401

44نمایش خيابانیکچوئيان جوادیفاطمه400138054170401

129فن بيانکچوئيان جوادیفاطمه400138054170401

105تاریخ سينماکچوئيان جوادیفاطمه400138054170401

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیکچوئيان جوادیفاطمه400138054170401

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریکدخدائی اليادرانیاحمدرضا400238054190214

754خالقيت در پيوند شعر و موسيقیکدخدائی اليادرانیاحمدرضا400238054190214

1160ورزشکدخدائی اليادرانیاحمدرضا400238054190214

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیکدخدائی اليادرانیاحمدرضا400238054190214

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریکدخدائی اليادرانیاحمدرضا400238054190214

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانیکدخدائی اليادرانیاحمدرضا400238054190214

526مهارت تنفس و تزئيناتکدخدائی اليادرانیاحمدرضا400238054190214

411(2)تصنيف خوانی کدخدائی اليادرانیاحمدرضا400238054190214

544(سه گاه)آواز ایرانی کدخدائی اليادرانیاحمدرضا400238054190214

376نت نگاری آوازکدخدائی اليادرانیاحمدرضا400238054190214

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیکدخدائی اليادرانیاحمدرضا400238054190214

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریکرامتیعلی99238054190154

298اصول و فنون مصاحبهکرامتیعلی99238054190154

313سياست خبریکرامتیعلی99238054190154

725دانش خانواده و جمعيتکرامتیایمان400238054190215

1423ارکستر ایرانیکرامتیایمان400238054190215

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانکرامتیایمان400238054190215

5527سرایش و تربيت شنواییکرامتیایمان400238054190215

5670ساز ایرانیکرامتیایمان400238054190215

825تاریخ تحليلی صدر اسالمکرامتیایمان400238054190215

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیکرامتیایمان400238054190215

1342دشيفراژکرامتیایمان400238054190215

5672پيانو عمومیکرامتیایمان400238054190215



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای کرامتی یزدیاميرساالر401138054170676

1180بهداشت و سالمت نوازندگیکرامتی یزدیاميرساالر401138054170676

1015کاربينیکرامتی یزدیاميرساالر401138054170676

1185(اکول)1پيانو عمومی کرامتی یزدیاميرساالر401138054170676

1182شناخت ریتمکرامتی یزدیاميرساالر401138054170676

1181تئوری موسيقیکرامتی یزدیاميرساالر401138054170676

1011فارسیکرامتی یزدیاميرساالر401138054170676

1183(ریتم خوانی)1سلفژکرامتی یزدیاميرساالر401138054170676

1165تربيت بدنیکرامتی یزدیاميرساالر401138054170676

1077روانشناسی اجتماعیکرباسینسيم401138054190537

1076روانشناسی عمومیکرباسینسيم401138054190537

1106کاربينیکرباسینسيم401138054190537

1070رفتار سازمانیکرباسینسيم401138054190537

1078روانشناسی تربيتیکرباسینسيم401138054190537

1072های کوچينگنظریهکرباسینسيم401138054190537

1071نظریه های نوین یادگيریکرباسینسيم401138054190537

1075اخالق حرفه ای در کوچينگکرباسینسيم401138054190537

1074روش تحقيقکرباسینسيم401138054190537

1073روانشناسی مثبت گراکرباسینسيم401138054190537

1019بهداشت و سالمت نوازندگیکربالئی حسينیفاطمه401138054170677

1144کاربينیکربالئی حسينیفاطمه401138054170677

993تئوری موسيقیکربالئی حسينیفاطمه401138054170677

991(ریتم خوانی)1سلفژکربالئی حسينیفاطمه401138054170677

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوکربالئی حسينیفاطمه401138054170677

187تربيت بدنیکربالئی حسينیفاطمه401138054170677

992تاریخ شنيداری موسيقیکربالئی حسينیفاطمه401138054170677

754خالقيت در پيوند شعر و موسيقیکربالئی محمدشایان400238054190216

1160ورزشکربالئی محمدشایان400238054190216

794انقالب اسالمی ایرانکربالئی محمدشایان400238054190216



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانیکربالئی محمدشایان400238054190216

526مهارت تنفس و تزئيناتکربالئی محمدشایان400238054190216

411(2)تصنيف خوانی کربالئی محمدشایان400238054190216

544(سه گاه)آواز ایرانی کربالئی محمدشایان400238054190216

376نت نگاری آوازکربالئی محمدشایان400238054190216

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیکربالئی محمدشایان400238054190216

975روانشناسی اجتماعیکرمانی پورحورا401138054190539

974روانشناسی عمومیکرمانی پورحورا401138054190539

1079کاربينیکرمانی پورحورا401138054190539

973رفتار سازمانیکرمانی پورحورا401138054190539

978روانشناسی تربيتیکرمانی پورحورا401138054190539

977های کوچينگنظریهکرمانی پورحورا401138054190539

970نظریه های نوین یادگيریکرمانی پورحورا401138054190539

976اخالق حرفه ای در کوچينگکرمانی پورحورا401138054190539

972روش تحقيقکرمانی پورحورا401138054190539

971روانشناسی مثبت گراکرمانی پورحورا401138054190539

2702کارورزیکرمانی پوربقائیالميراسادات98138054170721

461فرم در موسيقی جهانیکرمانی پوربقائیالميراسادات98138054170721

355ساز شناسی موسيقی جهانیکرمانی پوربقائیالميراسادات98138054170721

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییکرمانی پوربقائیالميراسادات98138054170721

892اخالق اسالمیکرمانی پوربقائیالميراسادات98138054170721

2390هارمونیکرمانی پوربقائیالميراسادات98138054170721

1500آواز گروهیکرمانی پوربقائیالميراسادات98138054170721

357هارمونی پایهکرمانی پوربقائیالميراسادات98138054170721

1339هارمونیکرمانی پوربقائیالميراسادات98138054170721

471مبانی موسيقی ایرانکرمانی پوربقائیالميراسادات98138054170721

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییکرمانی پوربقائیالميراسادات98138054170721

985روانشناسی اجتماعیکرمیاميرحسين401138054190541

51196پيانو عمومیکرمینگين401138054190542



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6کارگاه صدابرداری در سينماکرمیشهرام400138054190375

1920ارکستر کالسيککرمینگين401138054190542

3426هارمونیکرمینگين401138054190542

375شعر و موسيقیکرمیفاطمه400138054170405

531تاریخ هنرکرمینگين401138054190542

2مدیریت توليدکرمیشهرام400138054190375

740مبانی رنگکرمیزینب401138054170679

2624کارورزیکرمیزهرا98238054190164

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریکرمیشهرام400138054190375

984روانشناسی عمومیکرمیاميرحسين401138054190541

1100کاربينیکرمیاميرحسين401138054190541

1122کاربينیکرمینگين401138054190542

738طراحی لباس روی اندامکرمیزینب401138054170679

11152ورزشکرمیاميرحسين401138054190541

11149ورزشکرمینگين401138054190542

1515کارگاه تدوینکرمیشهرام400138054190375

5484سرایش و تربيت شنواییکرمینگين401138054190542

1201کارگردانی فيلم مستندکرمیشهرام400138054190375

739آناتومیکرمیزینب401138054170679

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییکرمیآزاده401138054170680

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتکرمیفاطمه400138054170405

2496آواز گروهیکرمینگين401138054190542

983رفتار سازمانیکرمیاميرحسين401138054190541

418ساز ایرانیکرمیفاطمه400138054170405

1780آواز ایرانیکرمیآزاده401138054170680

988روانشناسی تربيتیکرمیاميرحسين401138054190541

952پيانو عمومیکرمیآزاده401138054170680

987های کوچينگنظریهکرمیاميرحسين401138054190541

5917ساز کالسيککرمینگين401138054190542



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

133شيوه های رهبری بازیگرکرمیشهرام400138054190375

741تکنيک های رنگ در طراحی لباسکرمیزینب401138054170679

792تفسير موضوعی قرآنکرمیشهرام400138054190375

829زبان خارجی عمومیکرمیفاطمه400138054170405

829زبان خارجی عمومیکرمیزینب401138054170679

483مبانی نظری موسيقیکرمیآزاده401138054170680

980نظریه های نوین یادگيریکرمیاميرحسين401138054190541

81فيلم برداریکرمیشهرام400138054190375

398مبانی صوت شناسیکرمیآزاده401138054170680

1166تربيت بدنیکرمیزینب401138054170679

1168تربيت بدنیکرمیآزاده401138054170680

986اخالق حرفه ای در کوچينگکرمیاميرحسين401138054190541

464بداهه پردازیکرمیفاطمه400138054170405

982روش تحقيقکرمیاميرحسين401138054190541

751کاربينیکرمیزینب401138054170679

765کاربينیکرمیآزاده401138054170680

417صداسازیکرمیآزاده401138054170680

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیکرمیفاطمه400138054170405

737پارچه شناسیکرمیزینب401138054170679

704اخالق حرفه ای کرمیفاطمه400138054170405

981روانشناسی مثبت گراکرمیاميرحسين401138054190541

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییکریم پناه ابرقوئیمليحه400138054170408

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانکریم پناه ابرقوئیمليحه400138054170408

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییکریم پناه ابرقوئیمليحه400138054170408

3648ساز ایرانیکریم پناه ابرقوئیمليحه400138054170408

645پيانو عمومیکریم پناه ابرقوئیمليحه400138054170408

513مبانی هارمونیکریم پناه ابرقوئیمليحه400138054170408

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانکریم نژادعليرضا401138054170683

507کاربرد رایانه در موسيقیکریم نژادعليرضا401138054170683



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییکریم نژادعليرضا401138054170683

1733ساز کالسيککریم نژادعليرضا401138054170683

397فيزیک صوتکریم نژادعليرضا401138054170683

404شناخت موسيقیکریم نژادعليرضا401138054170683

1165تربيت بدنیکریم نژادعليرضا401138054170683

779کاربينیکریم نژادعليرضا401138054170683

1732پيانو عمومیکریم نژادعليرضا401138054170683

834مهارت ها و قوانين کسب و کارکریمخانفاطمه98138054170724

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیکریمخانفاطمه98138054170724

8شناخت تجهيزات و مواد خامکریمخانفاطمه98138054170724

897خالقيت در هنرکریمخانفاطمه98138054170724

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتکریمخانفاطمه98138054170724

321مدیریت راهبردی سازمانکریمیعليرضا400138054190377

270شخصيت پردازی و تيپ سازیکریمیمحدثه400238054170214

557تاریخ عکاسی ایرانکریمیپریسا401138054190545

318قوانين و مقررات در روابط عمومیکریمیعليرضا400138054190377

480ارکستراسيونکریمیتينا400138054190378

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرکریمیتينا400138054190378

330هارمونی پراکتيک کریمیتينا400138054190378

302پوشش خبریکریمیعليرضا400138054190377

3707پيانوی عمومیکریمییوسف97138054170516

3490فرم موسيقی جهانکریمیتينا400138054190378

560تاریخ هنر ایران و جهانکریمیزهره401138054170686

559تاریخ هنر ایرانکریمیمنيبا401138054170685

1112کاربينیکریمیپریسا401138054190545

2730پيانو عمومیکریمییوسف97138054170516

258اصول آراستگی در اسالمکریمیمحدثه400238054170214

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمکریمیمحدثه400238054170214

260آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلفکریمیمحدثه400238054170214



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

309روزنامه نگاری نوینکریمیعليرضا400138054190377

458فرم در موسيقی جهانیکریمییوسف97138054170516

294ارتباطات بين المللکریمیعليرضا400138054190377

451ساز شناسی موسيقی جهانیکریمییوسف97138054170516

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينکریمیزهره401138054170686

634مبانی هنرهای تجسمیکریمیزهره401138054170686

605کادربندی در عکاسیکریمیزهره401138054170686

2729ساز کالسيککریمییوسف97138054170516

591عکاسی پایهکریمیمنيبا401138054170685

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیکریمیعليرضا400138054190377

323مقاله و گزارش نویسیکریمیعليرضا400138054190377

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریکریمیتينا400138054190378

1500آواز گروهیکریمییوسف97138054170516

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیکریمیمنيبا401138054170685

299اقتصاد رسانهکریمیعليرضا400138054190377

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورکریمیزهره401138054170686

1720اندیشه اسالمیکریمیمحدثه400238054170214

579زیبایی شناسیکریمیپریسا401138054190545

584طراحی پایهکریمیمنيبا401138054170685

7910ساز کالسيککریمیتينا400138054190378

808زبان خارجی عمومیکریمیمحدثه400238054170214

561تاریخ هنر جهانکریمیمنيبا401138054170685

1435هارمونیکریمییوسف97138054170516

272عوامل موثر بر گریمکریمیمحدثه400238054170214

572حقوق عکاسان و قراردادهاکریمیپریسا401138054190545

2915ارکستر کالسيککریمیتينا400138054190378

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگکریمیپریسا401138054190545

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانکریمیپریسا401138054190545

1168تربيت بدنیکریمیزهره401138054170686



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

186تربيت بدنیکریمیمنيبا401138054170685

597عکاسی سياه و سفيدکریمیزهره401138054170686

938کاربينیکریمیمنيبا401138054170685

756کاربينیکریمیزهره401138054170686

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییکریمییوسف97138054170516

3911ارکستر کالسيککریمیتينا400138054190378

642هندسه مناظر و مرایاکریمیمنيبا401138054170685

736مدیریت رنگ در عکاسیکریمیپریسا401138054190545

2289مبانی گریمکریمیمحدثه400238054170214

1654ساز ایرانیکریمی آشتيانیپرستو401138054170687

895اصول سرپرستیکریمی آشتيانیپرستو401138054170687

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییکریمی آشتيانیپرستو401138054170687

450مبانی نظری موسيقیکریمی آشتيانیپرستو401138054170687

399مبانی صوت شناسیکریمی آشتيانیپرستو401138054170687

1166تربيت بدنیکریمی آشتيانیپرستو401138054170687

658کاربينیکریمی آشتيانیپرستو401138054170687

419تمبک نوازیکریمی آشتيانیپرستو401138054170687

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیکریمی پورحداداناميرمحمد400138054190379

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیکریمی پورحداداناميرمحمد400138054190379

248تحليل مقابله ایکریمی پورحداداناميرمحمد400138054190379

215کارگاه و سمينار پيشرفتهکریمی پورحداداناميرمحمد400138054190379

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیکریمی پورحداداناميرمحمد400138054190379

255مکاتباتکریمی پورحداداناميرمحمد400138054190379

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریکریمی پورحداداناميرمحمد400138054190379

240آواشناسی لهجه های متداولکریمی پورحداداناميرمحمد400138054190379

141مبانی تدوینکریمی دهناشیشادی401138054170689

123مبانی تصویربرداریکریمی دهناشیشادی401138054170689

54مبانی فيلم نامه نویسیکریمی دهناشیشادی401138054170689

106تاریخ سينمای ایران و جهانکریمی دهناشیشادی401138054170689



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5شناخت عوامل توليدکریمی دهناشیشادی401138054170689

4مبانی برنامه ریزی و توليدکریمی دهناشیشادی401138054170689

187تربيت بدنیکریمی دهناشیشادی401138054170689

1132کاربينیکریمی دهناشیشادی401138054170689

127تاریخ هنر ایران و جهانکریمی دولت آبادیطيبه401138054170688

58روانشناسی شخصيتکریمی دولت آبادیطيبه401138054170688

1720اندیشه اسالمیکریمی دولت آبادیطيبه401138054170688

128مبانی بازیگریکریمی دولت آبادیطيبه401138054170688

186تربيت بدنیکریمی دولت آبادیطيبه401138054170688

24بدن و حرکتکریمی دولت آبادیطيبه401138054170688

70خاستگاه آیين و درامکریمی دولت آبادیطيبه401138054170688

192کاربينیکریمی دولت آبادیطيبه401138054170688

6362سرایش و تربيت شنواییکریمی رادفاطمه زهرا400238054190218

2493فرم موسيقی جهانکریمی رادفاطمه زهرا400238054190218

1188ورزشکریمی رادفاطمه زهرا400238054190218

430کنترپوانکریمی رادفاطمه زهرا400238054190218

382فلسفه هنرکریمی رادفاطمه زهرا400238054190218

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریکریمی رادفاطمه زهرا400238054190218

894تاریخ تحليلی صدر اسالمکریمی رادفاطمه زهرا400238054190218

415بداهه نوازیکریمی رادفاطمه زهرا400238054190218

452دشيفراژکریمی رادفاطمه زهرا400238054190218

2932ارکستر کالسيککریمی رادفاطمه زهرا400238054190218

6916پيانو عمومیکریمی رادفاطمه زهرا400238054190218

6914ساز کالسيککریمی رادفاطمه زهرا400238054190218

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیکریمی فتوتفرزاد401138054170690

10081بهداشت و سالمت نوازندگیکریمی فتوتفرزاد401138054170690

1140کاربينیکریمی فتوتفرزاد401138054170690

1030(اکول)1پيانو عمومی کریمی فتوتفرزاد401138054170690

11007اندیشه اسالمیکریمی فتوتفرزاد401138054170690



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1009تئوری موسيقیکریمی فتوتفرزاد401138054170690

1005فارسیکریمی فتوتفرزاد401138054170690

1006(ریتم خوانی)1سلفژکریمی فتوتفرزاد401138054170690

1198تربيت بدنیکریمی فتوتفرزاد401138054170690

557تاریخ عکاسی ایرانکریمی لقبحسين401138054190548

1113کاربينیکریمی لقبحسين401138054190548

579زیبایی شناسیکریمی لقبحسين401138054190548

572حقوق عکاسان و قراردادهاکریمی لقبحسين401138054190548

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگکریمی لقبحسين401138054190548

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانکریمی لقبحسين401138054190548

736مدیریت رنگ در عکاسیکریمی لقبحسين401138054190548

6354سرایش و تربيت شنواییکریمی لولمانیسارا400138054190380

6688پيانو عمومیکریمی لولمانیسارا400138054190380

2427کنترپوانکریمی لولمانیسارا400138054190380

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریکریمی لولمانیسارا400138054190380

7685ساز ایرانیکریمی لولمانیسارا400138054190380

1509آهنگ سازیکریمی لولمانیسارا400138054190380

494فرم موسيقی ایرانیکریمی لولمانیسارا400138054190380

2341فرم و آناليزکریمی لولمانیسارا400138054190380

2466ارکستراسيونکریمی لولمانیسارا400138054190380

4492هماهنگی عمومیکریمی لولمانیسارا400138054190380

2427کنترپوانکریمی نژادشایان99138054190327

1428کنترپوانکریمی نژادشایان99138054190327

405پارتيتور نوازیکریمی نژادشایان99138054190327

347آهنگ سازی ایرانیکریمی نژادشایان99138054190327

7684پيانو عمومیکریمی نژادشایان99138054190327

834مهارت ها و قوانين کسب و کارکشاورزمهریحسن400238054170215

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیکشاورزمهریحسن400238054170215

99تدوین فيلم داستانیکشاورزمهریحسن400238054170215



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

199فارسیکشاورزمهریحسن400238054170215

183تربيت بدنیکشاورزمهریحسن400238054170215

80کادر بندی فيلمکشاورزمهریحسن400238054170215

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریکشاورزیسياوش400238054190219

6362سرایش و تربيت شنواییکشاورزیسياوش400238054190219

824انقالب اسالمی ایرانکشاورزیسياوش400238054190219

382فلسفه هنرکشاورزیسياوش400238054190219

2446آواز گروهیکشاورزیسياوش400238054190219

415بداهه نوازیکشاورزیسياوش400238054190219

452دشيفراژکشاورزیسياوش400238054190219

2932ارکستر کالسيککشاورزیسياوش400238054190219

6914ساز کالسيککشاورزیسياوش400238054190219

322مراسم و تشریفاتکشفیسيدمحمدباقر99238054170136

296اصول سخنوریکشفیسيدمحمدباقر99238054170136

305جمع آوری و پردازش اطالعاتکشفیسيدمحمدباقر99238054170136

2532کارورزیکشفیسيدمحمدباقر99238054170136

297اصول و فنون تبليغاتکشفیسيدمحمدباقر99238054170136

319کاربرد وسایل سمعی و بصریکشفیسيدمحمدباقر99238054170136

838دانش خانواده و جمعيتکشفی زادهسيدعلی400138054170413

19نمایش عروسکیکشفی زادهسيدعلی400138054170413

105تاریخ سينماکشفی زادهسيدعلی400138054170413

151تنفس و صدا سازیکشفی زادهسيدعلی400138054170413

90مبانی شخصيت شناسیکشفی زادهسيدعلی400138054170413

131بيان بدنیکشفی زادهسيدعلی400138054170413

2366تاریخ موسيقی ایرانکفاشی یعقوبیمبينا401138054190549

1481هارمونیکفاشی یعقوبیمبينا401138054190549

1119کاربينیکفاشی یعقوبیمبينا401138054190549

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانکفاشی یعقوبیمبينا401138054190549

1188ورزشکفاشی یعقوبیمبينا401138054190549



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

520تئوری موسيقی ایرانکفاشی یعقوبیمبينا401138054190549

5527سرایش و تربيت شنواییکفاشی یعقوبیمبينا401138054190549

5670ساز ایرانیکفاشی یعقوبیمبينا401138054190549

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیکالتی دستجردیسحر99138054190329

3439ارکستر ایرانیکالتی دستجردیسحر99138054190329

220بيان شفاهیکالنترمهدی400138054190382

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیکالنترمهدی400138054190382

248تحليل مقابله ایکالنترمهدی400138054190382

230ترجمه همزمان انگليسی به فارسیکالنترمهدی400138054190382

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیکالنترمهدی400138054190382

255مکاتباتکالنترمهدی400138054190382

240آواشناسی لهجه های متداولکالنترمهدی400138054190382

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای کالنتریمبينا401138054170694

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریکالنتریمحمد99138054190330

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصرکالنتریمحمد99138054190330

2682کارورزیکالنتریمحمد99138054190330

1180بهداشت و سالمت نوازندگیکالنتریمبينا401138054170694

2713پيانو عمومیکالنتریمهدی400238054170216

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییکالنتریمهدی400238054170216

1147کاربينیکالنتریمبينا401138054170694

895اصول سرپرستیکالنتریمهدی400238054170216

1185(اکول)1پيانو عمومی کالنتریمبينا401138054170694

2729ساز کالسيککالنتریمهدی400238054170216

1182شناخت ریتمکالنتریمبينا401138054170694

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیکالنتریمحمد99138054190330

897خالقيت در هنرکالنتریمهدی400238054170216

712اخالق اسالمیکالنتریمهدی400238054170216

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریکالنتریمحمد99138054190330

405پارتيتور نوازیکالنتریمحمد99138054190330



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

790تاریخ تحليلی صدر اسالمکالنتریمحمد99138054190330

940هارمونی پایهکالنتریمهدی400238054170216

1181تئوری موسيقیکالنتریمبينا401138054170694

811زبان خارجی عمومیکالنتریمهدی400238054170216

2510آهنگ سازیکالنتریمحمد99138054190330

1011فارسیکالنتریمبينا401138054170694

807مدیریت کسب و کار و بهره وریکالنتریمحمد99138054190330

786تفسير موضوعی قرآنکالنتریمحمد99138054190330

1183(ریتم خوانی)1سلفژکالنتریمبينا401138054170694

1167تربيت بدنیکالنتریمبينا401138054170694

703اخالق حرفه ای کالنتریمهدی400238054170216

709دانش خانواده و جمعيتکالنکیپارسا400138054170415

2622کارورزیکالنکیحسين99138054170398

3726ساز کالسيککالنکیپارسا400138054170415

451ساز شناسی موسيقی جهانیکالنکیپارسا400138054170415

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتکالنکیپارسا400138054170415

1720اندیشه اسالمیکالنکیحسين99138054170398

164زبان خارجی عمومیکالنکیحسين99138054170398

1388هارمونیکالنکیپارسا400138054170415

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییکالنکیپارسا400138054170415

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی کمال زاده یزدیسامان401116001190027

632مبانی فرم و طرح           کمال زاده یزدیسامان401116001190027

1215کاربينیکمال زاده یزدیسامان401116001190027

639نرم افزار فتوشاپ  کمال زاده یزدیسامان401116001190027

11153ورزشکمال زاده یزدیسامان401116001190027

628مبانی رنگ دیجيتال         کمال زاده یزدیسامان401116001190027

555تاریخ تحوالت چاپ       کمال زاده یزدیسامان401116001190027

603فنون بازاریابی و تبليغاتکمال زاده یزدیسامان401116001190027

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیکمالی مقدموحيد99238054190155



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

348همراهی با ارکسترکمالی مقدموحيد99238054190155

337ارکان بداهه خوانیکمالی مقدموحيد99238054190155

547(4)آواز ایرانی کمالی مقدموحيد99238054190155

544(سه گاه)آواز ایرانی کمالی مقدموحيد99238054190155

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیکمالی مقدموحيد99238054190155

408تصنيف سازی کمالی مقدموحيد99238054190155

51196پيانو عمومیکمالیرها401138054190551

1920ارکستر کالسيککمالیرها401138054190551

3426هارمونیکمالیرها401138054190551

531تاریخ هنرکمالیرها401138054190551

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرکمالیآریا400138054190383

330هارمونی پراکتيک کمالیآریا400138054190383

3490فرم موسيقی جهانکمالیآریا400138054190383

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریکمالیآریا400138054190383

559تاریخ هنر ایرانکمالیمحمدعرفان401138054170695

1122کاربينیکمالیرها401138054190551

11149ورزشکمالیرها401138054190551

791انقالب اسالمی ایرانکمالیآریا400138054190383

5484سرایش و تربيت شنواییکمالیرها401138054190551

591عکاسی پایهکمالیمحمدعرفان401138054170695

2496آواز گروهیکمالیرها401138054190551

2446آواز گروهیکمالیآریا400138054190383

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیکمالیمحمدعرفان401138054170695

5917ساز کالسيککمالیرها401138054190551

584طراحی پایهکمالیمحمدعرفان401138054170695

7910ساز کالسيککمالیآریا400138054190383

561تاریخ هنر جهانکمالیمحمدعرفان401138054170695

183تربيت بدنیکمالیمحمدعرفان401138054170695

938کاربينیکمالیمحمدعرفان401138054170695



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3911ارکستر کالسيککمالیآریا400138054190383

642هندسه مناظر و مرایاکمالیمحمدعرفان401138054170695

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریکمالی روستاعلی99138054190331

84اصول کارگردانیکمالی روستاعلی99138054190331

118آشنایی با موسيقیکمالی روستاعلی99138054190331

34کارگاه عکاسیکمالی روستاعلی99138054190331

91کارگاه طراحیکمالی روستاعلی99138054190331

66جامعه شناسیکمالی روستاعلی99138054190331

61ادبيات معاصر ایران و جهانکمالی روستاعلی99138054190331

2379تاریخ موسيقی ایرانکمالی نژادمحمدحسين401138054190552

528سرایش و ترتيب شنواییکمالی نژادمحمدحسين401138054190552

1118کاربينیکمالی نژادمحمدحسين401138054190552

477هماهنگی عمومیکمالی نژادمحمدحسين401138054190552

4251آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانکمالی نژادمحمدحسين401138054190552

5671ساز ایرانیکمالی نژادمحمدحسين401138054190552

473تئوری موسيقیکمالی نژادمحمدحسين401138054190552

795دانش خانواده و جمعيتکميجانیحانيه98138054170436

140مبانی تدوینکميجانیحانيه98138054170436

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیکميجانیحانيه98138054170436

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتکميجانیحانيه98138054170436

728اخالق اسالمیکميجانیحانيه98138054170436

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیکمينياننرگس400138054190385

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیکمينياننرگس400138054190385

215کارگاه و سمينار پيشرفتهکمينياننرگس400138054190385

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیکمينياننرگس400138054190385

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیکمينياننرگس400138054190385

255مکاتباتکمينياننرگس400138054190385

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریکمينياننرگس400138054190385

240آواشناسی لهجه های متداولکمينياننرگس400138054190385



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

270شخصيت پردازی و تيپ سازیکندآورآیسا400238054170217

258اصول آراستگی در اسالمکندآورآیسا400238054170217

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمکندآورآیسا400238054170217

260آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلفکندآورآیسا400238054170217

1720اندیشه اسالمیکندآورآیسا400238054170217

808زبان خارجی عمومیکندآورآیسا400238054170217

272عوامل موثر بر گریمکندآورآیسا400238054170217

2289مبانی گریمکندآورآیسا400238054170217

2621کارورزیکنشلوسارا99138054190333

6371نرم افزار ترسيمیکنشلوسارا99138054190333

57411خوشنویسی و طراحی حروفکنشلوسارا99138054190333

926کارگاه طراحی پوستر تصویریکنشلوسارا99138054190333

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیکنشلوسارا99138054190333

827تاریخ تحليلی صدر اسالمکنشلوسارا99138054190333

818اصول و فنون مذاکرهکنشلوسارا99138054190333

801مدیریت کسب و کار و بهره وریکنشلوسارا99138054190333

616کارگاه عکاسی مفهومیکنشلوسارا99138054190333

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورکنشلوسارا99138054190333

62دیدن و تحليل فيلمکنعانی ساداتفرشاد400238054190220

32تاریخ نمایش در غربکنعانی ساداتفرشاد400238054190220

822انقالب اسالمی ایرانکنعانی ساداتفرشاد400238054190220

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریکنعانی ساداتفرشاد400238054190220

818اصول و فنون مذاکرهکنعانی ساداتفرشاد400238054190220

28سبک ها وشيوه های اجراکنعانی ساداتفرشاد400238054190220

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریکنعانی ساداتفرشاد400238054190220

9دیدن و تحليل نمایشکنعانی ساداتفرشاد400238054190220

38 (نواحی ایران)حرکات موزونکنعانی ساداتفرشاد400238054190220

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیکنعانی ساداتفرشاد400238054190220

5919پيانو عمومیکهرنگیفرناز401138054190556



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11202ارکستر کالسيککهرنگیفرناز401138054190556

3426هارمونیکهرنگیفرناز401138054190556

531تاریخ هنرکهرنگیفرناز401138054190556

1204کاربينیکهرنگیفرناز401138054190556

54841سرایش و تربيت شنواییکهرنگیفرناز401138054190556

2496آواز گروهیکهرنگیفرناز401138054190556

5917ساز کالسيککهرنگیفرناز401138054190556

126تاریخ هنر ایران و جهانکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

57روانشناسی شخصيتکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

1721اندیشه اسالمیکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

42مبانی بازیگریکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

186تربيت بدنیکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

20بدن و حرکتکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

155خاستگاه آیين و درامکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

191کاربينیکوتاوی نژادیانفاطمه401138054170699

2366تاریخ موسيقی ایرانکوثریمرضيه401138054190553

14811هارمونیکوثریمرضيه401138054190553

1119کاربينیکوثریمرضيه401138054190553

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانکوثریمرضيه401138054190553

1188ورزشکوثریمرضيه401138054190553

520تئوری موسيقی ایرانکوثریمرضيه401138054190553

5527سرایش و تربيت شنواییکوثریمرضيه401138054190553

5670ساز ایرانیکوثریمرضيه401138054190553

6کارگاه صدابرداری در سينماکوزه گرخميرمحلهعلی اصغر400138054190386

838دانش خانواده و جمعيتکوزه گرخميرمحلهعلی اصغر400138054190386

2مدیریت توليدکوزه گرخميرمحلهعلی اصغر400138054190386

15کارگاه تدوینکوزه گرخميرمحلهعلی اصغر400138054190386

120کارگردانی فيلم مستندکوزه گرخميرمحلهعلی اصغر400138054190386

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیکوزه گرخميرمحلهعلی اصغر400138054190386



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

133شيوه های رهبری بازیگرکوزه گرخميرمحلهعلی اصغر400138054190386

81فيلم برداریکوزه گرخميرمحلهعلی اصغر400138054190386

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژکوزه گرخميرمحلهعلی اصغر400138054190386

148کارگاه بداهه سازیکوشکیفرزاد99238054170137

37نمایش ایماییکوشکیفرزاد99238054170137

1بازی برای دوربينکوشکیفرزاد99238054170137

89نمایش رادیوییکوشکیفرزاد99238054170137

72مبانی کارگردانیکوشکیفرزاد99238054170137

661تاریخ سينماکوشکیفرزاد99238054170137

200فارسیکوشکیفرزاد99238054170137

1077روانشناسی اجتماعیکوليوندگلناز401138054190554

1076روانشناسی عمومیکوليوندگلناز401138054190554

1106کاربينیکوليوندگلناز401138054190554

1070رفتار سازمانیکوليوندگلناز401138054190554

1078روانشناسی تربيتیکوليوندگلناز401138054190554

1072های کوچينگنظریهکوليوندگلناز401138054190554

1071نظریه های نوین یادگيریکوليوندگلناز401138054190554

1075اخالق حرفه ای در کوچينگکوليوندگلناز401138054190554

1074روش تحقيقکوليوندگلناز401138054190554

1073روانشناسی مثبت گراکوليوندگلناز401138054190554

795دانش خانواده و جمعيتکوه زادهفرزانه401138054170700

139تاریخ سينمای مستندایرانکوه زادهفرزانه401138054170700

112جلوه های ویژهکوه زادهفرزانه401138054170700

17اصول صدابرداریکوه زادهفرزانه401138054170700

1211کارگردانی فيلم مستندکوه زادهفرزانه401138054170700

124آشنایی با دوربين های تصویربرداریکوه زادهفرزانه401138054170700

104نورپردازیکوه زادهفرزانه401138054170700

838دانش خانواده و جمعيتکوه شهریعلی400138054170419

45تربيت حسکوه شهریعلی400138054170419



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

19نمایش عروسکیکوه شهریعلی400138054170419

58روانشناسی شخصيتکوه شهریعلی400138054170419

105تاریخ سينماکوه شهریعلی400138054170419

24بدن و حرکتکوه شهریعلی400138054170419

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیکوهستانی خبيصیآیناز401138054170701

1008بهداشت و سالمت نوازندگیکوهستانی خبيصیآیناز401138054170701

1051کاربينیکوهستانی خبيصیآیناز401138054170701

1030(اکول)1پيانو عمومی کوهستانی خبيصیآیناز401138054170701

11007اندیشه اسالمیکوهستانی خبيصیآیناز401138054170701

1009تئوری موسيقیکوهستانی خبيصیآیناز401138054170701

1005فارسیکوهستانی خبيصیآیناز401138054170701

1006(ریتم خوانی)1سلفژکوهستانی خبيصیآیناز401138054170701

1167تربيت بدنیکوهستانی خبيصیآیناز401138054170701

112جلوه های ویژهکيادربندسریسميه400138054170420

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیکيادربندسریسميه400138054170420

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیکيادربندسریسميه400138054170420

121کارگردانی فيلم مستندکيادربندسریسميه400138054170420

728اخالق اسالمیکيادربندسریسميه400138054170420

124آشنایی با دوربين های تصویربرداریکيادربندسریسميه400138054170420

33عکاسیکيادربندسریسميه400138054170420

104نورپردازیکيادربندسریسميه400138054170420

146سلفژکياشمشکیمهسا401138054190557

1117کاربينیکياشمشکیمهسا401138054190557

1989ورزشکياشمشکیمهسا401138054190557

110شناخت سينماکياشمشکیمهسا401138054190557

68جامعه شناسیکياشمشکیمهسا401138054190557

12فرهنگ عامهکياشمشکیمهسا401138054190557

27تاریخ نمایش در شرقکياشمشکیمهسا401138054190557

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونکياشمشکیمهسا401138054190557



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

51196پيانو عمومیکيانملينا401138054190559

1920ارکستر کالسيککيانملينا401138054190559

3426هارمونیکيانملينا401138054190559

148کارگاه بداهه سازیکيانمسعود99238054170138

531تاریخ هنرکيانملينا401138054190559

37نمایش ایماییکيانمسعود99238054170138

1122کاربينیکيانملينا401138054190559

1بازی برای دوربينکيانمسعود99238054170138

141مبانی تدوینکيانپریسا401138054170703

123مبانی تصویربرداریکيانپریسا401138054170703

11149ورزشکيانملينا401138054190559

5484سرایش و تربيت شنواییکيانملينا401138054190559

54مبانی فيلم نامه نویسیکيانپریسا401138054170703

1161کارورزیکيانمسعود99238054170138

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتکيانمسعود99238054170138

129فن بيانکيانمسعود99238054170138

2496آواز گروهیکيانملينا401138054190559

106تاریخ سينمای ایران و جهانکيانپریسا401138054170703

661تاریخ سينماکيانمسعود99238054170138

5917ساز کالسيککيانملينا401138054190559

5شناخت عوامل توليدکيانپریسا401138054170703

4مبانی برنامه ریزی و توليدکيانپریسا401138054170703

200فارسیکيانمسعود99238054170138

187تربيت بدنیکيانپریسا401138054170703

1132کاربينیکيانپریسا401138054170703

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیکيانمسعود99238054170138

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

1180بهداشت و سالمت نوازندگیکيان ارثیمهران401138054170704

1015کاربينیکيان ارثیمهران401138054170704



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1185(اکول)1پيانو عمومی کيان ارثیمهران401138054170704

1182شناخت ریتمکيان ارثیمهران401138054170704

1181تئوری موسيقیکيان ارثیمهران401138054170704

1011فارسیکيان ارثیمهران401138054170704

1183(ریتم خوانی)1سلفژکيان ارثیمهران401138054170704

1165تربيت بدنیکيان ارثیمهران401138054170704

261پتينه و کالژکيانیناهيد401138054190560

267زینت و زیبایی در اسالمکيانیناهيد401138054190560

375شعر و موسيقیکيانیحسين400138054170421

1125کاربينیکيانیناهيد401138054190560

292نرم افزارهای کاربردیکيانیناهيد401138054190560

3767آواز ایرانیکيانیحسين400138054170421

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییکيانیحسين400138054170421

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتکيانیحسين400138054170421

418ساز ایرانیکيانیحسين400138054170421

264جامعه شناسی هنرکيانیناهيد401138054190560

266زیبایی شناسیکيانیناهيد401138054190560

483مبانی نظری موسيقیکيانیحسين400138054170421

265روانشناسی شخصيت و گریمکيانیناهيد401138054190560

291مراقبت از پوست و موکيانیناهيد401138054190560

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیکيانیحسين400138054170421

361سرایش و ترتيب شنواییکياوشباران400238054190223

479هماهنگی عمومیکياوشباران400238054190223

1188ورزشکياوشباران400238054190223

502آشنایی با رهبری ارکسترکياوشباران400238054190223

437فلسفه هنرکياوشباران400238054190223

1350کنترپوانکياوشباران400238054190223

517تئوری موسيقیکياوشباران400238054190223

894تاریخ تحليلی صدر اسالمکياوشباران400238054190223



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

476سازشناسی ایرانیکياوشباران400238054190223

5696پيانو عمومیکياوشباران400238054190223

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانکياوشباران400238054190223

709دانش خانواده و جمعيتکيائیآرین400138054170422

3716پيانوی عمومیکيائیآرین400138054170422

384فرم در موسيقی جهانیکيائیآرین400138054170422

3726ساز کالسيککيائیآرین400138054170422

359ساز شناسی موسيقی جهانیکيائیآرین400138054170422

896خالقيت در هنرکيائیآرین400138054170422

809زبان خارجی عمومیکيائیآرین400138054170422

1340هارمونیکيائیآرین400138054170422

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییکيائیآرین400138054170422

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهگراوندمهسا400138054190390

562تاریکخانه دیجيتالگراوندمهسا400138054190390

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریگراوندمهسا400138054190390

626مایکروگرافی و کپی برداریگراوندمهسا400138054190390

826تاریخ تحليلی صدر اسالمگراوندمهسا400138054190390

619کارگاه نورپردازی تکچهرهگراوندمهسا400138054190390

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیگراوندمهسا400138054190390

635مجموعه سازی در عکاسیگراوندمهسا400138054190390

228دستور زبان مقدماتیگرجیستاره400238054170221

225ترجمه متون سادهگرجیستاره400238054170221

209آزمایشگاه مقدماتیگرجیستاره400238054170221

222خواندن و درک مفاهيم مقدماتیگرجیستاره400238054170221

224فرهنگ عمومیگرجیستاره400238054170221

218گفت و شنود مقدماتیگرجیستاره400238054170221

165زبان خارجی عمومیگرجیستاره400238054170221

239واژه شناسیگرجیستاره400238054170221

704اخالق حرفه ای گرجیستاره400238054170221



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

985روانشناسی اجتماعیگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

984روانشناسی عمومیگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

1102کاربينیگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

1979ورزشگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

983رفتار سازمانیگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

988روانشناسی تربيتیگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

987های کوچينگنظریهگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

980نظریه های نوین یادگيریگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

986اخالق حرفه ای در کوچينگگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

982روش تحقيقگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

981روانشناسی مثبت گراگرجی ارزانفودیمریم401138054190561

480ارکستراسيونگرجی پوردهکردیمهسا400138054190391

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرگرجی پوردهکردیمهسا400138054190391

330هارمونی پراکتيک گرجی پوردهکردیمهسا400138054190391

3363فرم موسيقی جهانگرجی پوردهکردیمهسا400138054190391

794انقالب اسالمی ایرانگرجی پوردهکردیمهسا400138054190391

7910ساز کالسيکگرجی پوردهکردیمهسا400138054190391

807مدیریت کسب و کار و بهره وریگرجی پوردهکردیمهسا400138054190391

3912ارکستر کالسيکگرجی پوردهکردیمهسا400138054190391

375شعر و موسيقیگرجی دوزرضا400138054170423

3767آواز ایرانیگرجی دوزرضا400138054170423

418ساز ایرانیگرجی دوزرضا400138054170423

464بداهه پردازیگرجی دوزرضا400138054170423

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییگرجی دوزرضا400138054170423

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیگرجی دوزرضا400138054170423

704اخالق حرفه ای گرجی دوزرضا400138054170423

261پتينه و کالژگردشیپریسا401138054190562

267زینت و زیبایی در اسالمگردشیپریسا401138054190562

1125کاربينیگردشیپریسا401138054190562



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

292نرم افزارهای کاربردیگردشیپریسا401138054190562

264جامعه شناسی هنرگردشیپریسا401138054190562

266زیبایی شناسیگردشیپریسا401138054190562

265روانشناسی شخصيت و گریمگردشیپریسا401138054190562

291مراقبت از پوست و موگردشیپریسا401138054190562

709دانش خانواده و جمعيتگرگيناميرحسين400138054170425

3726ساز کالسيکگرگيناميرحسين400138054170425

451ساز شناسی موسيقی جهانیگرگيناميرحسين400138054170425

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتگرگيناميرحسين400138054170425

1388هارمونیگرگيناميرحسين400138054170425

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییگرگيناميرحسين400138054170425

834مهارت ها و قوانين کسب و کارگرمابیفاطمه400238054170222

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیگرمابیفاطمه400238054170222

99تدوین فيلم داستانیگرمابیفاطمه400238054170222

13تدوین صدا و ميکس در فيلمگرمابیفاطمه400238054170222

897خالقيت در هنرگرمابیفاطمه400238054170222

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتگرمابیفاطمه400238054170222

829زبان خارجی عمومیگرمابیفاطمه400238054170222

199فارسیگرمابیفاطمه400238054170222

80کادر بندی فيلمگرمابیفاطمه400238054170222

839دانش خانواده و جمعيتگروسیجاوید400138054170426

322مراسم و تشریفاتگروسیجاوید400138054170426

296اصول سخنوریگروسیجاوید400138054170426

305جمع آوری و پردازش اطالعاتگروسیجاوید400138054170426

831کارآفرینیگروسیجاوید400138054170426

297اصول و فنون تبليغاتگروسیجاوید400138054170426

319کاربرد وسایل سمعی و بصریگروسیجاوید400138054170426

3716پيانوی عمومیگروسینيلوفر400138054170427

2730پيانو عمومیگروسینيلوفر400138054170427



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییگروسینيلوفر400138054170427

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانگروسینيلوفر400138054170427

3726ساز کالسيکگروسینيلوفر400138054170427

355ساز شناسی موسيقی جهانیگروسینيلوفر400138054170427

2729ساز کالسيکگروسینيلوفر400138054170427

357هارمونی پایهگروسینيلوفر400138054170427

770شناخت موسيقیگروسینيلوفر400138054170427

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییگروسینيلوفر400138054170427

51196پيانو عمومیگل بابائیگلنوش401138054190563

11202ارکستر کالسيکگل بابائیگلنوش401138054190563

1197ساز کالسيکگل بابائیگلنوش401138054190563

436تاریخ هنرگل بابائیگلنوش401138054190563

1204کاربينیگل بابائیگلنوش401138054190563

2403هارمونیگل بابائیگلنوش401138054190563

487سرایش و تربيت شنواییگل بابائیگلنوش401138054190563

2446آواز گروهیگل بابائیگلنوش401138054190563

840دانش خانواده و جمعيتگل دوست بازقلعهخدیجه400138054170428

322مراسم و تشریفاتگل دوست بازقلعهخدیجه400138054170428

296اصول سخنوریگل دوست بازقلعهخدیجه400138054170428

305جمع آوری و پردازش اطالعاتگل دوست بازقلعهخدیجه400138054170428

297اصول و فنون تبليغاتگل دوست بازقلعهخدیجه400138054170428

164زبان خارجی عمومیگل دوست بازقلعهخدیجه400138054170428

319کاربرد وسایل سمعی و بصریگل دوست بازقلعهخدیجه400138054170428

5919پيانو عمومیگل رساناميرارجمند400238054190225

6362سرایش و تربيت شنواییگل رساناميرارجمند400238054190225

2493فرم موسيقی جهانگل رساناميرارجمند400238054190225

430کنترپوانگل رساناميرارجمند400238054190225

382فلسفه هنرگل رساناميرارجمند400238054190225

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریگل رساناميرارجمند400238054190225



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

894تاریخ تحليلی صدر اسالمگل رساناميرارجمند400238054190225

452دشيفراژگل رساناميرارجمند400238054190225

2915ارکستر کالسيکگل رساناميرارجمند400238054190225

6913ساز کالسيکگل رساناميرارجمند400238054190225

724دانش خانواده و جمعيتگل زادهعليرضا99238054170140

75منشی گری صحنهگل زادهعليرضا99238054170140

83کارگردانی فيلم داستانیگل زادهعليرضا99238054170140

132بازیگریگل زادهعليرضا99238054170140

93کارگردانی کليپگل زادهعليرضا99238054170140

1902کارورزیگل زادهعليرضا99238054170140

18صدا گذاری فيلم مستندگل زادهعليرضا99238054170140

146سلفژگل سرخیایمان401138054190564

1117کاربينیگل سرخیایمان401138054190564

11154ورزشگل سرخیایمان401138054190564

110شناخت سينماگل سرخیایمان401138054190564

68جامعه شناسیگل سرخیایمان401138054190564

12فرهنگ عامهگل سرخیایمان401138054190564

27تاریخ نمایش در شرقگل سرخیایمان401138054190564

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونگل سرخیایمان401138054190564

137نرم افزارهای تدوینگلچين زادهسهيال400138054170430

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیگلچين زادهسهيال400138054170430

99تدوین فيلم داستانیگلچين زادهسهيال400138054170430

13تدوین صدا و ميکس در فيلمگلچين زادهسهيال400138054170430

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتگلچين زادهسهيال400138054170430

80کادر بندی فيلمگلچين زادهسهيال400138054170430

26آشنایی با هنرهای نمایشیگلچيناحمدرضا401138054190565

65فرهنگ مردمگلچيناحمدرضا401138054190565

59ادبيات کهن ایران و جهانگلچيناحمدرضا401138054190565

1109کاربينیگلچيناحمدرضا401138054190565



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11154ورزشگلچيناحمدرضا401138054190565

94روانشناسی عمومیگلچيناحمدرضا401138054190565

156تاریخ فلسفهگلچيناحمدرضا401138054190565

109سبکهای سينماییگلچيناحمدرضا401138054190565

5919پيانو عمومیگلدارکيميا401138054190566

11195ارکستر کالسيکگلدارکيميا401138054190566

3478هارمونیگلدارکيميا401138054190566

381تاریخ هنرگلدارکيميا401138054190566

1121کاربينیگلدارکيميا401138054190566

1979ورزشگلدارکيميا401138054190566

5485سرایش و تربيت شنواییگلدارکيميا401138054190566

2402آواز گروهیگلدارکيميا401138054190566

5918ساز کالسيکگلدارکيميا401138054190566

127تاریخ هنر ایران و جهانگلستانیالهه401138054170710

58روانشناسی شخصيتگلستانیالهه401138054170710

1720اندیشه اسالمیگلستانیالهه401138054170710

128مبانی بازیگریگلستانیالهه401138054170710

186تربيت بدنیگلستانیالهه401138054170710

24بدن و حرکتگلستانیالهه401138054170710

70خاستگاه آیين و درامگلستانیالهه401138054170710

192کاربينیگلستانیالهه401138054170710

709دانش خانواده و جمعيتگلستانی حتکنیارسالن400238054170223

2729ساز کالسيکگلستانی حتکنیارسالن400238054170223

719اخالق اسالمیگلستانی حتکنیارسالن400238054170223

397فيزیک صوتگلستانی حتکنیارسالن400238054170223

727فارسیگلستانی حتکنیارسالن400238054170223

703اخالق حرفه ای گلستانی حتکنیارسالن400238054170223

55تحليل فيلمگله داری                                سارا                          99238054190170

111کارگاه جلوه های ویژهگله داری                                سارا                          99238054190170



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

114کارگردانی برنامه تلویزیونیگله داری                                سارا                          99238054190170

96انيميشنگله داری                                سارا                          99238054190170

74کارگردانی فيلم داستانیگله داری                                سارا                          99238054190170

117موسيقی فيلمگله داری                                سارا                          99238054190170

6371نرم افزار ترسيمیگلی زاده ثانی                           حانيه                         99238054190172

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکگلی زاده ثانی                           حانيه                         99238054190172

57411خوشنویسی و طراحی حروفگلی زاده ثانی                           حانيه                         99238054190172

548اطالع رسانی تصویریگلی زاده ثانی                           حانيه                         99238054190172

618کارگاه نرم افزار متحرک سازیگلی زاده ثانی                           حانيه                         99238054190172

616کارگاه عکاسی مفهومیگلی زاده ثانی                           حانيه                         99238054190172

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورگلی زاده ثانی                           حانيه                         99238054190172

147سلفژگنج خانیشادی401138054190568

169کاربينیگنج خانیشادی401138054190568

63شناخت سينماگنج خانیشادی401138054190568

67جامعه شناسیگنج خانیشادی401138054190568

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 تلفيقی گنج علیمریم401138054170711

1143کاربينیگنج علیمریم401138054170711

1192(1)ساز گنج علیمریم401138054170711

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی گنج علیمریم401138054170711

1020تئوری موسيقیگنج علیمریم401138054170711

1021آناتومی حنجرهگنج علیمریم401138054170711

187تربيت بدنیگنج علیمریم401138054170711

146سلفژگنجی پوراسمعيلیسيدابراهيم401138054190569

1117کاربينیگنجی پوراسمعيلیسيدابراهيم401138054190569

11154ورزشگنجی پوراسمعيلیسيدابراهيم401138054190569



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

110شناخت سينماگنجی پوراسمعيلیسيدابراهيم401138054190569

68جامعه شناسیگنجی پوراسمعيلیسيدابراهيم401138054190569

12فرهنگ عامهگنجی پوراسمعيلیسيدابراهيم401138054190569

27تاریخ نمایش در شرقگنجی پوراسمعيلیسيدابراهيم401138054190569

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونگنجی پوراسمعيلیسيدابراهيم401138054190569

140مبانی تدوینگنجی فراميرمهدی401138054170712

125مبانی تصویربرداریگنجی فراميرمهدی401138054170712

53مبانی فيلم نامه نویسیگنجی فراميرمهدی401138054170712

8شناخت تجهيزات و مواد خامگنجی فراميرمهدی401138054170712

39تاریخ سينمای ایران و جهانگنجی فراميرمهدی401138054170712

1171اندیشه اسالمیگنجی فراميرمهدی401138054170712

1164تربيت بدنیگنجی فراميرمهدی401138054170712

163کاربينیگنجی فراميرمهدی401138054170712

975روانشناسی اجتماعیگندلی اصلبهمن401138054190570

974روانشناسی عمومیگندلی اصلبهمن401138054190570

1079کاربينیگندلی اصلبهمن401138054190570

11153ورزشگندلی اصلبهمن401138054190570

973رفتار سازمانیگندلی اصلبهمن401138054190570

978روانشناسی تربيتیگندلی اصلبهمن401138054190570

977های کوچينگنظریهگندلی اصلبهمن401138054190570

970نظریه های نوین یادگيریگندلی اصلبهمن401138054190570

976اخالق حرفه ای در کوچينگگندلی اصلبهمن401138054190570

972روش تحقيقگندلی اصلبهمن401138054190570

971روانشناسی مثبت گراگندلی اصلبهمن401138054190570

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیگندمیساره98238054190171

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیگندمیساره98238054190171

710دانش خانواده و جمعيتگواهیروشا400138054170431

3718پيانوی عمومیگواهیروشا400138054170431

384فرم در موسيقی جهانیگواهیروشا400138054170431



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3715ساز کالسيکگواهیروشا400138054170431

451ساز شناسی موسيقی جهانیگواهیروشا400138054170431

712اخالق اسالمیگواهیروشا400138054170431

1435هارمونیگواهیروشا400138054170431

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییگواهیروشا400138054170431

1186دانش خانواده و جمعيتگودرزبيدکرپهاميرحسين401138054170713

994بهداشت و سالمت نوازندگیگودرزبيدکرپهاميرحسين401138054170713

1145کاربينیگودرزبيدکرپهاميرحسين401138054170713

993تئوری موسيقیگودرزبيدکرپهاميرحسين401138054170713

991(ریتم خوانی)1سلفژگودرزبيدکرپهاميرحسين401138054170713

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانوگودرزبيدکرپهاميرحسين401138054170713

992تاریخ شنيداری موسيقیگودرزبيدکرپهاميرحسين401138054170713

78بازیگری تک نفریگودرزیابوالفضل400138054170433

19نمایش عروسکیگودرزیابوالفضل400138054170433

44نمایش خيابانیگودرزیابوالفضل400138054170433

129فن بيانگودرزیابوالفضل400138054170433

683اخالق اسالمیگودرزیابوالفضل400138054170433

105تاریخ سينماگودرزیابوالفضل400138054170433

90مبانی شخصيت شناسیگودرزیابوالفضل400138054170433

108تاریخ نمایش در ایرانگودرزیابوالفضل400138054170433

5919پيانو عمومیگودرزیعاطفه401138054190572

11195ارکستر کالسيکگودرزیعاطفه401138054190572

3478هارمونیگودرزیعاطفه401138054190572

2652ساز ایرانیگودرزیآتنا400238054170225

2651ساز ایرانیگودرزیآرش400138054170434

556تاریخ عکاسی ایرانگودرزیفاطمه401138054190573

375شعر و موسيقیگودرزیآرش400138054170434

381تاریخ هنرگودرزیعاطفه401138054190572

326هنر و رسانهگودرزیایوب401138054190571



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیگودرزیرضا98138054190465

31تکنيک بازیگری متداکتينگگودرزیرضا98138054190465

295ارتباطات سياسیگودرزیایوب401138054190571

7433سرایش و تربيت شنواییگودرزیعلی اکبر400238054190226

1328فرم و آناليزگودرزیعلی اکبر400238054190226

127تاریخ هنر ایران و جهانگودرزیعطيه401138054170714

761تاریخ هنر ایران و جهانگودرزینگين99238054170142

539کاربينیگودرزیایوب401138054190571

1121کاربينیگودرزیعاطفه401138054190572

1114کاربينیگودرزیفاطمه401138054190573

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرگودرزیایوب401138054190571

2622کارورزیگودرزینگين99238054170142

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایرانگودرزیمهسا400238054170224

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییگودرزیآتنا400238054170225

497آواز گروهیگودرزیآرش400138054170434

142تحليل نمایشنامه های واقعگراگودرزیرضا98138054190465

11152ورزشگودرزیایوب401138054190571

11089ورزشگودرزیفاطمه401138054190573

1979ورزشگودرزیعاطفه401138054190572

5485سرایش و تربيت شنواییگودرزیعاطفه401138054190572

324نظریه های ارتباط جمعیگودرزیایوب401138054190571

7928ساز ایرانیگودرزیعلی اکبر400238054190226

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانگودرزیآتنا400238054170225

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانگودرزیآرش400138054170434

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگراگودرزیرضا98138054190465

582صفحه آراییگودرزیمهسا400238054170224

592عکاسیگودرزیمهسا400238054170224

2402آواز گروهیگودرزیعاطفه401138054190572

1428کنترپوانگودرزیعلی اکبر400238054190226



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

683اخالق اسالمیگودرزیمهسا400238054170224

728اخالق اسالمیگودرزیآرش400138054170434

637نرم افزار ترسيمیگودرزیمهسا400238054170224

58روانشناسی شخصيتگودرزیعطيه401138054170714

525ساز شناسی ایرانیگودرزیآتنا400238054170225

525ساز شناسی ایرانیگودرزیآرش400138054170434

600عکاسی منظره و پانوراماگودرزینگين99238054170142

790تاریخ تحليلی صدر اسالمگودرزیعلی اکبر400238054190226

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانگودرزیرضا98138054190465

649پيانو عمومیگودرزیآرش400138054170434

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیگودرزیمهسا400238054170224

317فناوری نوین ارتباطیگودرزیایوب401138054190571

5918ساز کالسيکگودرزیعاطفه401138054190572

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهانگودرزیآرش400138054170434

1722اندیشه اسالمیگودرزیآتنا400238054170225

1720اندیشه اسالمیگودرزیعطيه401138054170714

558تاریخ عکاسی جهانگودرزینگين99238054170142

578زیبایی شناسیگودرزیفاطمه401138054190573

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیگودرزیرضا98138054190465

164زبان خارجی عمومیگودرزیآتنا400238054170225

513مبانی هارمونیگودرزیآتنا400238054170225

7684پيانو عمومیگودرزیعلی اکبر400238054190226

587طراحی فيگورگودرزیمهسا400238054170224

200فارسیگودرزیمهسا400238054170224

727فارسیگودرزیآتنا400238054170225

571حقوق عکاسان و قراردادهاگودرزیفاطمه401138054190573

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگگودرزیفاطمه401138054190573

128مبانی بازیگریگودرزیعطيه401138054170714

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیگودرزیرضا98138054190465



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانگودرزیفاطمه401138054190573

186تربيت بدنیگودرزیعطيه401138054170714

24بدن و حرکتگودرزیعطيه401138054170714

2386ارکستراسيونگودرزیعلی اکبر400238054190226

312سواد هنریگودرزیایوب401138054190571

70خاستگاه آیين و درامگودرزیعطيه401138054170714

192کاربينیگودرزیعطيه401138054170714

574خوشنویسی و طراحی حروفگودرزیمهسا400238054170224

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسگودرزینگين99238054170142

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییگودرزیآرش400138054170434

4492هماهنگی عمومیگودرزیعلی اکبر400238054190226

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیگودرزیآرش400138054170434

636مدیریت رنگ در عکاسیگودرزیفاطمه401138054190573

601عکس و رسانهگودرزینگين99238054170142

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانگودرزی طائمهمحيا401138054170715

507کاربرد رایانه در موسيقیگودرزی طائمهمحيا401138054170715

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییگودرزی طائمهمحيا401138054170715

1776ساز کالسيکگودرزی طائمهمحيا401138054170715

397فيزیک صوتگودرزی طائمهمحيا401138054170715

404شناخت موسيقیگودرزی طائمهمحيا401138054170715

1137کاربينیگودرزی طائمهمحيا401138054170715

11199پيانو عمومیگودرزی طائمهمحيا401138054170715

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریگيوقصاب                                 دریا                          99238054190173

298اصول و فنون مصاحبهگيوقصاب                                 دریا                          99238054190173

313سياست خبریگيوقصاب                                 دریا                          99238054190173

107آشنایی با هنرهای نمایشیگيتی نوردعلی401138054190574

69فرهنگ مردمگيتی نوردعلی401138054190574

60ادبيات کهن ایران و جهانگيتی نوردعلی401138054190574

180کاربينیگيتی نوردعلی401138054190574



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11153ورزشگيتی نوردعلی401138054190574

95روانشناسی عمومیگيتی نوردعلی401138054190574

154تاریخ فلسفهگيتی نوردعلی401138054190574

113سبکهای سينماییگيتی نوردعلی401138054190574

137نرم افزارهای تدوینگيالسیسعيد400138054170435

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیگيالسیسعيد400138054170435

99تدوین فيلم داستانیگيالسیسعيد400138054170435

13تدوین صدا و ميکس در فيلمگيالسیسعيد400138054170435

892اخالق اسالمیگيالسیسعيد400138054170435

727فارسیگيالسیسعيد400138054170435

80کادر بندی فيلمگيالسیسعيد400138054170435

140مبانی تدوینگيالن فراميرمحمد401138054170716

125مبانی تصویربرداریگيالن فراميرمحمد401138054170716

53مبانی فيلم نامه نویسیگيالن فراميرمحمد401138054170716

39تاریخ سينمای ایران و جهانگيالن فراميرمحمد401138054170716

1058شناخت عوامل توليدگيالن فراميرمحمد401138054170716

1057مبانی برنامه ریزی و توليدگيالن فراميرمحمد401138054170716

1164تربيت بدنیگيالن فراميرمحمد401138054170716

170کاربينیگيالن فراميرمحمد401138054170716

2379تاریخ موسيقی ایرانگيلکسينا401138054190576

528سرایش و ترتيب شنواییگيلکسينا401138054190576

668کاربينیگيلکسينا401138054190576

477هماهنگی عمومیگيلکسينا401138054190576

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانگيلکسينا401138054190576

5671ساز ایرانیگيلکسينا401138054190576

473تئوری موسيقیگيلکسينا401138054190576

1654ساز ایرانیالرنینوید401138054170717

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییالرنینوید401138054170717

810زبان خارجی عمومیالرنینوید401138054170717



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

450مبانی نظری موسيقیالرنینوید401138054170717

399مبانی صوت شناسیالرنینوید401138054170717

655کاربينیالرنینوید401138054170717

419تمبک نوازیالرنینوید401138054170717

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی الریمحدثه401138054190577

632مبانی فرم و طرح           الریمحدثه401138054190577

950کاربينیالریمحدثه401138054190577

639نرم افزار فتوشاپ  الریمحدثه401138054190577

11089ورزشالریمحدثه401138054190577

628مبانی رنگ دیجيتال         الریمحدثه401138054190577

555تاریخ تحوالت چاپ       الریمحدثه401138054190577

603فنون بازاریابی و تبليغاتالریمحدثه401138054190577

82کارگردانی تيزرلشکری حسينیریحانه سادات99138054170410

79تصویربرداری تلویزیونیلشکری حسينیریحانه سادات99138054170410

83کارگردانی فيلم داستانیلشکری حسينیریحانه سادات99138054170410

132بازیگریلشکری حسينیریحانه سادات99138054170410

97انيميشنلشکری حسينیریحانه سادات99138054170410

1902کارورزیلشکری حسينیریحانه سادات99138054170410

1723اندیشه اسالمیلشکری حسينیریحانه سادات99138054170410

18صدا گذاری فيلم مستندلشکری حسينیریحانه سادات99138054170410

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندلشکری حسينیریحانه سادات99138054170410

745واژگان کليدی  زبان چينیلشنیمهدی401138054170718

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهالشنیمهدی401138054170718

747خواندن و درک مفاهيم رایجلشنیمهدی401138054170718

744کاربينیلشنیمهدی401138054170718

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينلشنیمهدی401138054170718

746گفت و شنود رایجلشنیمهدی401138054170718

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهالشنیمهدی401138054170718

1165تربيت بدنیلشنیمهدی401138054170718



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

725دانش خانواده و جمعيتلطفیمحمدرضا400238054170226

838دانش خانواده و جمعيتلطفیاميرحسين400138054170438

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریلطفییوسف400238054190229

148کارگاه بداهه سازیلطفیسارا99238054170143

82کارگردانی تيزرلطفیاميرحسين400138054170438

45تربيت حسلطفیمحمدرضا400238054170226

754خالقيت در پيوند شعر و موسيقیلطفییوسف400238054190229

79تصویربرداری تلویزیونیلطفیاميرحسين400138054170438

37نمایش ایماییلطفیسارا99238054170143

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیلطفیحسن401138054170720

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی لطفیحسن401138054170720

92کارگردانی در استودیولطفیاميرحسين400138054170438

1بازی برای دوربينلطفیسارا99238054170143

1141کاربينیلطفیحسن401138054170720

1160ورزشلطفییوسف400238054190229

10شناخت عوامل نمایشلطفیمحمدرضا400238054170226

121کارگردانی فيلم مستندلطفیاميرحسين400138054170438

89نمایش رادیوییلطفیسارا99238054170143

1161کارورزیلطفیسارا99238054170143

1192(1)ساز لطفیحسن401138054170720

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتلطفیاميرحسين400138054170438

785مدیریت مراکز و سازمانهای هنریلطفییوسف400238054190229

72مبانی کارگردانیلطفیسارا99238054170143

661تاریخ سينمالطفیسارا99238054170143

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانیلطفییوسف400238054190229

151تنفس و صدا سازیلطفیمحمدرضا400238054170226

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی لطفیحسن401138054170720

1020تئوری موسيقیلطفیحسن401138054170720

165زبان خارجی عمومیلطفیمحمدرضا400238054170226



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

90مبانی شخصيت شناسیلطفیمحمدرضا400238054170226

1021آناتومی حنجرهلطفیحسن401138054170720

108تاریخ نمایش در ایرانلطفیمحمدرضا400238054170226

526مهارت تنفس و تزئيناتلطفییوسف400238054190229

411(2)تصنيف خوانی لطفییوسف400238054190229

1190تربيت بدنیلطفیحسن401138054170720

544(سه گاه)آواز ایرانی لطفییوسف400238054190229

376نت نگاری آوازلطفییوسف400238054190229

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیلطفییوسف400238054190229

443(ملودی، گام خوانی)تربيت شنوایی لطفییوسف400238054190229

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندلطفیاميرحسين400138054170438

131بيان بدنیلطفیمحمدرضا400238054170226

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

507کاربرد رایانه در موسيقیلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

1733ساز کالسيکلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

397فيزیک صوتلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

404شناخت موسيقیلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

1167تربيت بدنیلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

779کاربينیلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

1775پيانو عمومیلطفی قادیکالئیپونه401138054170721

314شبکه های اجتماعیلطفی نهرخلجیابراهيم400238054190230

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیلطفی نهرخلجیابراهيم400238054190230

310زبان تخصصیلطفی نهرخلجیابراهيم400238054190230

301برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومیلطفی نهرخلجیابراهيم400238054190230

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههالطفی نهرخلجیابراهيم400238054190230

315شيوه های اقناع و تبليغلطفی نهرخلجیابراهيم400238054190230

311سواد رسانه ایلطفی نهرخلجیابراهيم400238054190230

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگیلطفی نهرخلجیابراهيم400238054190230



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

320کارگاه عکاسی و فيلمبرداریلطفی نهرخلجیابراهيم400238054190230

595عکاسی دیجيتال پایهلطيفیپریا99138054170412

2622کارورزیلطيفیپریا99138054170412

224فرهنگ عمومیلطيفیپریا99138054170412

1723اندیشه اسالمیلطيفیپریا99138054170412

164زبان خارجی عمومیلطيفیپریا99138054170412

361سرایش و ترتيب شنواییلقمانیرونيا401138054190578

693کاربينیلقمانیرونيا401138054190578

479هماهنگی عمومیلقمانیرونيا401138054190578

11089ورزشلقمانیرونيا401138054190578

517تئوری موسيقیلقمانیرونيا401138054190578

5697ساز ایرانیلقمانیرونيا401138054190578

476سازشناسی ایرانیلقمانیرونيا401138054190578

5696پيانو عمومیلقمانیرونيا401138054190578

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانلقمانیرونيا401138054190578

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیلندیپارميس401138054170723

10081بهداشت و سالمت نوازندگیلندیپارميس401138054170723

1139کاربينیلندیپارميس401138054170723

1032(اکول)1پيانو عمومی لندیپارميس401138054170723

11014اندیشه اسالمیلندیپارميس401138054170723

1013تئوری موسيقیلندیپارميس401138054170723

1011فارسیلندیپارميس401138054170723

1010(ریتم خوانی)1سلفژلندیپارميس401138054170723

187تربيت بدنیلندیپارميس401138054170723

4699پيانو عمومیلوینياناميرحسين99238054170144

4706ساز کالسيکلوینياناميرحسين99238054170144

359ساز شناسی موسيقی جهانیلوینياناميرحسين99238054170144

897خالقيت در هنرلوینياناميرحسين99238054170144

397فيزیک صوتلوینياناميرحسين99238054170144



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

357هارمونی پایهلوینياناميرحسين99238054170144

165زبان خارجی عمومیلوینياناميرحسين99238054170144

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیليساعظم401138054190579

523کاربينیليساعظم401138054190579

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیليساعظم401138054190579

327مبانی موسيقی ایرانیليساعظم401138054190579

469تنبک نوازیليساعظم401138054190579

787تاریخ تحليلی صدر اسالمليساعظم401138054190579

409شعر و موسيقیليساعظم401138054190579

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی ليساعظم401138054190579

380حکمت موسيقی اسالمی ليساعظم401138054190579

321مدیریت راهبردی سازمانمازاریانسيدمهدی400138054190393

318قوانين و مقررات در روابط عمومیمازاریانسيدمهدی400138054190393

302پوشش خبریمازاریانسيدمهدی400138054190393

309روزنامه نگاری نوینمازاریانسيدمهدی400138054190393

294ارتباطات بين المللمازاریانسيدمهدی400138054190393

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمازاریانسيدمهدی400138054190393

323مقاله و گزارش نویسیمازاریانسيدمهدی400138054190393

299اقتصاد رسانهمازاریانسيدمهدی400138054190393

632مبانی فرم و طرح           ماستری فراهانیمحمدرضا400238054190231

1160ورزشماستری فراهانیمحمدرضا400238054190231

628مبانی رنگ دیجيتال         ماستری فراهانیمحمدرضا400238054190231

555تاریخ تحوالت چاپ       ماستری فراهانیمحمدرضا400238054190231

603فنون بازاریابی و تبليغاتماستری فراهانیمحمدرضا400238054190231

580ساخت ماکت بسته بندیماستری فراهانیمحمدرضا400238054190231

807مدیریت کسب و کار و بهره وریماستری فراهانیمحمدرضا400238054190231

786تفسير موضوعی قرآنماستری فراهانیمحمدرضا400238054190231

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکماستری فراهانیمحمدرضا400238054190231

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی ماش کارعليرضا401116001190030



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

632مبانی فرم و طرح           ماش کارعليرضا401116001190030

1215کاربينیماش کارعليرضا401116001190030

639نرم افزار فتوشاپ  ماش کارعليرضا401116001190030

11154ورزشماش کارعليرضا401116001190030

628مبانی رنگ دیجيتال         ماش کارعليرضا401116001190030

555تاریخ تحوالت چاپ       ماش کارعليرضا401116001190030

603فنون بازاریابی و تبليغاتماش کارعليرضا401116001190030

975روانشناسی اجتماعیماشين چيانالهام401138054190580

974روانشناسی عمومیماشين چيانالهام401138054190580

1101کاربينیماشين چيانالهام401138054190580

11151ورزشماشين چيانالهام401138054190580

973رفتار سازمانیماشين چيانالهام401138054190580

978روانشناسی تربيتیماشين چيانالهام401138054190580

977های کوچينگنظریهماشين چيانالهام401138054190580

970نظریه های نوین یادگيریماشين چيانالهام401138054190580

976اخالق حرفه ای در کوچينگماشين چيانالهام401138054190580

972روش تحقيقماشين چيانالهام401138054190580

971روانشناسی مثبت گراماشين چيانالهام401138054190580

424همنوازیمال وردمرتضی98138054170449

2646کارورزیمال وردمرتضی98138054170449

498آواز گروهیمال وردمرتضی98138054170449

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییمال وردمرتضی98138054170449

412اجرای صحنه ایمال وردمرتضی98138054170449

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمال وردمرتضی98138054170449

432ارکستراسيونمالکیمحمد400138054190394

3387فرم موسيقی جهانمالکیمحمد400138054190394

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرمالکیمحمد400138054190394

330هارمونی پراکتيک مالکیمحمد400138054190394

6431سرایش و تربيت شنواییمالکیمحمد400138054190394



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

791انقالب اسالمی ایرانمالکیمحمد400138054190394

383کنترپوانمالکیمحمد400138054190394

6913ساز کالسيکمالکیمحمد400138054190394

3912ارکستر کالسيکمالکیمحمد400138054190394

261پتينه و کالژمالميرپردیس401138054190581

267زینت و زیبایی در اسالممالميرپردیس401138054190581

1125کاربينیمالميرپردیس401138054190581

292نرم افزارهای کاربردیمالميرپردیس401138054190581

264جامعه شناسی هنرمالميرپردیس401138054190581

266زیبایی شناسیمالميرپردیس401138054190581

265روانشناسی شخصيت و گریممالميرپردیس401138054190581

291مراقبت از پوست و مومالميرپردیس401138054190581

834مهارت ها و قوانين کسب و کارماه پسندشالمحمدرضا400138054170440

810زبان خارجی عمومیماه پسندشالمحمدرضا400138054170440

199فارسیماه پسندشالمحمدرضا400138054170440

80کادر بندی فيلمماه پسندشالمحمدرضا400138054170440

141مبانی تدوینمایلپارسا401138054170726

123مبانی تصویربرداریمایلپارسا401138054170726

54مبانی فيلم نامه نویسیمایلپارسا401138054170726

106تاریخ سينمای ایران و جهانمایلپارسا401138054170726

5شناخت عوامل توليدمایلپارسا401138054170726

4مبانی برنامه ریزی و توليدمایلپارسا401138054170726

184تربيت بدنیمایلپارسا401138054170726

177کاربينیمایلپارسا401138054170726

26آشنایی با هنرهای نمایشیمبينی کشهمحمدهادی400238054190232

65فرهنگ مردممبينی کشهمحمدهادی400238054190232

59ادبيات کهن ایران و جهانمبينی کشهمحمدهادی400238054190232

95روانشناسی عمومیمبينی کشهمحمدهادی400238054190232

156تاریخ فلسفهمبينی کشهمحمدهادی400238054190232



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

894تاریخ تحليلی صدر اسالممبينی کشهمحمدهادی400238054190232

109سبکهای سينماییمبينی کشهمحمدهادی400238054190232

559تاریخ هنر ایرانمتانیآرزو401138100170241

591عکاسی پایهمتانیآرزو401138100170241

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیمتانیآرزو401138100170241

584طراحی پایهمتانیآرزو401138100170241

561تاریخ هنر جهانمتانیآرزو401138100170241

1200تربيت بدنیمتانیآرزو401138100170241

1129کاربينیمتانیآرزو401138100170241

642هندسه مناظر و مرایامتانیآرزو401138100170241

840دانش خانواده و جمعيتمجدی برانقارمعصومه400238054170227

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیمجدی برانقارمعصومه400238054170227

99تدوین فيلم داستانیمجدی برانقارمعصومه400238054170227

13تدوین صدا و ميکس در فيلممجدی برانقارمعصومه400238054170227

899خالقيت در هنرمجدی برانقارمعصومه400238054170227

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمجدی برانقارمعصومه400238054170227

683اخالق اسالمیمجدی برانقارمعصومه400238054170227

199فارسیمجدی برانقارمعصومه400238054170227

80کادر بندی فيلممجدی برانقارمعصومه400238054170227

146سلفژمجذوبیحميد401138054190584

1117کاربينیمجذوبیحميد401138054190584

11154ورزشمجذوبیحميد401138054190584

110شناخت سينمامجذوبیحميد401138054190584

68جامعه شناسیمجذوبیحميد401138054190584

12فرهنگ عامهمجذوبیحميد401138054190584

27تاریخ نمایش در شرقمجذوبیحميد401138054190584

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونمجذوبیحميد401138054190584

1654ساز ایرانیمجيدی نصرحسن400138054170441

497آواز گروهیمجيدی نصرحسن400138054170441



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانمجيدی نصرحسن400138054170441

525ساز شناسی ایرانیمجيدی نصرحسن400138054170441

450مبانی نظری موسيقیمجيدی نصرحسن400138054170441

199فارسیمجيدی نصرحسن400138054170441

45تربيت حسمجيدیسيداحمد400238054170229

10شناخت عوامل نمایشمجيدیسيداحمد400238054170229

151تنفس و صدا سازیمجيدیسيداحمد400238054170229

90مبانی شخصيت شناسیمجيدیسيداحمد400238054170229

108تاریخ نمایش در ایرانمجيدیسيداحمد400238054170229

703اخالق حرفه ای مجيدیسيداحمد400238054170229

975روانشناسی اجتماعیمحامدیمعصومه401138054190743

974روانشناسی عمومیمحامدیمعصومه401138054190743

1103کاربينیمحامدیمعصومه401138054190743

11151ورزشمحامدیمعصومه401138054190743

973رفتار سازمانیمحامدیمعصومه401138054190743

978روانشناسی تربيتیمحامدیمعصومه401138054190743

977های کوچينگنظریهمحامدیمعصومه401138054190743

970نظریه های نوین یادگيریمحامدیمعصومه401138054190743

976اخالق حرفه ای در کوچينگمحامدیمعصومه401138054190743

972روش تحقيقمحامدیمعصومه401138054190743

971روانشناسی مثبت گرامحامدیمعصومه401138054190743

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانمحبیسعيد401138054170731

771کاربرد رایانه در موسيقیمحبیسعيد401138054170731

2352کنترپوانمحبیمهرزاد400138054190395

7433سرایش و تربيت شنواییمحبیمهرزاد400138054190395

7685ساز ایرانیمحبیمهرزاد400138054190395

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمحبیسعيد401138054170731

1429آهنگ سازیمحبیمهرزاد400138054190395

1776ساز کالسيکمحبیسعيد401138054170731



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

521فرم موسيقی ایرانیمحبیمهرزاد400138054190395

772فيزیک صوتمحبیسعيد401138054170731

2329فرم و آناليزمحبیمهرزاد400138054190395

770شناخت موسيقیمحبیسعيد401138054170731

7684پيانو عمومیمحبیمهرزاد400138054190395

1164تربيت بدنیمحبیسعيد401138054170731

2466ارکستراسيونمحبیمهرزاد400138054190395

1135کاربينیمحبیسعيد401138054170731

1775پيانو عمومیمحبیسعيد401138054170731

207کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمهمحبيانفرشته400238054190234

216اصول و مبانی ترجمهمحبيانفرشته400238054190234

249زبان شناسیمحبيانفرشته400238054190234

828تفسير موضوعی قرآنمحبيانفرشته400238054190234

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهمحبيانفرشته400238054190234

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانمحرابیآوا401138054170732

2379تاریخ موسيقی ایرانمحرابیمریم401138054190586

507کاربرد رایانه در موسيقیمحرابیآوا401138054170732

528سرایش و ترتيب شنواییمحرابیمریم401138054190586

1119کاربينیمحرابیمریم401138054190586

477هماهنگی عمومیمحرابیمریم401138054190586

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانمحرابیمریم401138054190586

11151ورزشمحرابیمریم401138054190586

5671ساز ایرانیمحرابیمریم401138054190586

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمحرابیآوا401138054170732

1733ساز کالسيکمحرابیآوا401138054170732

473تئوری موسيقیمحرابیمریم401138054190586

397فيزیک صوتمحرابیآوا401138054170732

404شناخت موسيقیمحرابیآوا401138054170732

187تربيت بدنیمحرابیآوا401138054170732



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1137کاربينیمحرابیآوا401138054170732

1732پيانو عمومیمحرابیآوا401138054170732

2489هارمونیمحرابی حقيقیعليرضا400138054190396

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانمحرابی حقيقیعليرضا400138054190396

833انقالب اسالمی ایرانمحرابی حقيقیعليرضا400138054190396

7662ساز ایرانیمحرابی حقيقیعليرضا400138054190396

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیمحرابی حقيقیعليرضا400138054190396

2343دشيفراژمحرابی حقيقیعليرضا400138054190396

2438ارکستر ایرانیمحرابی حقيقیعليرضا400138054190396

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانمحرابی حقيقیعليرضا400138054190396

6362سرایش و تربيت شنواییمحرمیحسين400238054190235

2493فرم موسيقی جهانمحرمیحسين400238054190235

1160ورزشمحرمیحسين400238054190235

430کنترپوانمحرمیحسين400238054190235

382فلسفه هنرمحرمیحسين400238054190235

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمحرمیحسين400238054190235

825تاریخ تحليلی صدر اسالممحرمیحسين400238054190235

415بداهه نوازیمحرمیحسين400238054190235

2915ارکستر کالسيکمحرمیحسين400238054190235

6916پيانو عمومیمحرمیحسين400238054190235

6914ساز کالسيکمحرمیحسين400238054190235

838دانش خانواده و جمعيتمحسنیشایان400138054170444

78بازیگری تک نفریمحسنیشایان400138054170444

19نمایش عروسکیمحسنیشایان400138054170444

897خالقيت در هنرمحسنیشایان400138054170444

44نمایش خيابانیمحسنیشایان400138054170444

129فن بيانمحسنیشایان400138054170444

105تاریخ سينمامحسنیشایان400138054170444

165زبان خارجی عمومیمحسنیشایان400138054170444



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

108تاریخ نمایش در ایرانمحسنیشایان400138054170444

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیمحسنی آهوئیمهدی400138054190397

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییمحسنی آهوئیمهدی400138054190397

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگرامحسنی آهوئیمهدی400138054190397

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایمحسنی آهوئیمهدی400138054190397

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیمحسنی آهوئیمهدی400138054190397

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانمحسنی آهوئیمهدی400138054190397

800تفسير موضوعی قرآنمحسنی آهوئیمهدی400138054190397

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیمحسنی آهوئیمهدی400138054190397

607کاربرد عکس در گرافيکمحسنی موسویسيده آفاق99238054170145

593عکاسی آسمان شبمحسنی موسویسيده آفاق99238054170145

2622کارورزیمحسنی موسویسيده آفاق99238054170145

600عکاسی منظره و پانورامامحسنی موسویسيده آفاق99238054170145

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسمحسنی موسویسيده آفاق99238054170145

601عکس و رسانهمحسنی موسویسيده آفاق99238054170145

745واژگان کليدی  زبان چينیمحمدابراهيم دماوندیسياوش401138054170735

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهامحمدابراهيم دماوندیسياوش401138054170735

747خواندن و درک مفاهيم رایجمحمدابراهيم دماوندیسياوش401138054170735

744کاربينیمحمدابراهيم دماوندیسياوش401138054170735

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينمحمدابراهيم دماوندیسياوش401138054170735

746گفت و شنود رایجمحمدابراهيم دماوندیسياوش401138054170735

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهامحمدابراهيم دماوندیسياوش401138054170735

199فارسیمحمدابراهيم دماوندیسياوش401138054170735

1190تربيت بدنیمحمدابراهيم دماوندیسياوش401138054170735

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمحمداصغریفربد401138054170736

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمحمداصغریفربد401138054170736

1140کاربينیمحمداصغریفربد401138054170736

1032(اکول)1پيانو عمومی محمداصغریفربد401138054170736

11014اندیشه اسالمیمحمداصغریفربد401138054170736



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1013تئوری موسيقیمحمداصغریفربد401138054170736

1011فارسیمحمداصغریفربد401138054170736

1010(ریتم خوانی)1سلفژمحمداصغریفربد401138054170736

1190تربيت بدنیمحمداصغریفربد401138054170736

562تاریکخانه دیجيتالمحمداميننسترن سادات400138054190398

102مبانی بازی برای کودکمحمدامينسيدمحمدمهدی400138054170445

77بازیگری تک نفریمحمدامينسيدمحمدمهدی400138054170445

19نمایش عروسکیمحمدامينسيدمحمدمهدی400138054170445

602عکس و نوشتارمحمداميننسترن سادات400138054190398

5701چيدمان و نورپردازی آتليهمحمداميننسترن سادات400138054190398

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمحمداميننسترن سادات400138054190398

43نمایش خيابانیمحمدامينسيدمحمدمهدی400138054170445

626مایکروگرافی و کپی برداریمحمداميننسترن سادات400138054190398

151تنفس و صدا سازیمحمدامينسيدمحمدمهدی400138054170445

616کارگاه عکاسی مفهومیمحمداميننسترن سادات400138054190398

90مبانی شخصيت شناسیمحمدامينسيدمحمدمهدی400138054170445

619کارگاه نورپردازی تکچهرهمحمداميننسترن سادات400138054190398

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیمحمداميننسترن سادات400138054190398

153شيوه اجرایی نمایش ایرانیمحمدامينسيدمحمدمهدی400138054170445

45تربيت حسمحمدامينیکوثر400238054170230

2مدیریت توليدمحمدامينیجاوید400138054190399

15کارگاه تدوینمحمدامينیجاوید400138054190399

120کارگردانی فيلم مستندمحمدامينیجاوید400138054190399

10شناخت عوامل نمایشمحمدامينیکوثر400238054170230

898خالقيت در هنرمحمدامينیکوثر400238054170230

34کارگاه عکاسیمحمدامينیجاوید400138054190399

151تنفس و صدا سازیمحمدامينیکوثر400238054170230

90مبانی شخصيت شناسیمحمدامينیکوثر400238054170230

81فيلم برداریمحمدامينیجاوید400138054190399



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

108تاریخ نمایش در ایرانمحمدامينیکوثر400238054170230

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژمحمدامينیجاوید400138054190399

828تفسير موضوعی قرآنمحمدامينیجاوید400138054190399

131بيان بدنیمحمدامينیکوثر400238054170230

194کاربينیمحمدپورشيدا400238054170231

556تاریخ عکاسی ایرانمحمدپوراکبرآباداميرمهدی401138054190589

1114کاربينیمحمدپوراکبرآباداميرمهدی401138054190589

11152ورزشمحمدپوراکبرآباداميرمهدی401138054190589

578زیبایی شناسیمحمدپوراکبرآباداميرمهدی401138054190589

571حقوق عکاسان و قراردادهامحمدپوراکبرآباداميرمهدی401138054190589

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگمحمدپوراکبرآباداميرمهدی401138054190589

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانمحمدپوراکبرآباداميرمهدی401138054190589

636مدیریت رنگ در عکاسیمحمدپوراکبرآباداميرمهدی401138054190589

284گریم در ادوار مختلف تاریخمحمدحسنافسانه400138054190400

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمحمدحسنافسانه400138054190400

276کارگاه تکنيکهای حجم سازیمحمدحسنافسانه400138054190400

277کارگاه گریم عروسکیمحمدحسنافسانه400138054190400

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهمحمدحسنافسانه400138054190400

263تحليل تيپ و شخصيتمحمدحسنافسانه400138054190400

515فرم در موسيقی ایرانیمحمدحسينیفائزه98138054170462

895اصول سرپرستیمحمدحسينیفائزه98138054170462

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمحمدحسينیفائزه98138054170462

712اخالق اسالمیمحمدحسينیفائزه98138054170462

418ساز ایرانیمحمدحسينیفائزه98138054170462

557تاریخ عکاسی ایرانمحمدخانیمریم401138054190590

424همنوازیمحمدخانیفاطمه99138054170419

1115کاربينیمحمدخانیمریم401138054190590

497آواز گروهیمحمدخانیفاطمه99138054170419

1989ورزشمحمدخانیمریم401138054190590



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییمحمدخانیفاطمه99138054170419

903جواب آوازمحمدخانیفاطمه99138054170419

649پيانو عمومیمحمدخانیفاطمه99138054170419

579زیبایی شناسیمحمدخانیمریم401138054190590

4644ساز ایرانیمحمدخانیفاطمه99138054170419

572حقوق عکاسان و قراردادهامحمدخانیمریم401138054190590

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگمحمدخانیمریم401138054190590

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانمحمدخانیمریم401138054190590

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمحمدخانیفاطمه99138054170419

736مدیریت رنگ در عکاسیمحمدخانیمریم401138054190590

709دانش خانواده و جمعيتمحمدخانی گنجهعليرضا400238054170232

2730پيانو عمومیمحمدخانی گنجهعليرضا400238054170232

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمحمدخانی گنجهعليرضا400238054170232

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانمحمدخانی گنجهعليرضا400238054170232

2729ساز کالسيکمحمدخانی گنجهعليرضا400238054170232

1733ساز کالسيکمحمدخانی گنجهعليرضا400238054170232

1732پيانو عمومیمحمدخانی گنجهعليرضا400238054170232

703اخالق حرفه ای محمدخانی گنجهعليرضا400238054170232

1186دانش خانواده و جمعيتمحمدزادهمحمود401138054170737

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمحمدزادهمحمد401138054170738

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمحمدزادهمحمد401138054170738

1653ساز ایرانیمحمدزادهمحمود401138054170737

1بازی برای دوربينمحمدزادهفهيمه99138054170420

2172کارورزیمحمدزادهفهيمه99138054170420

1139کاربينیمحمدزادهمحمد401138054170738

1032(اکول)1پيانو عمومی محمدزادهمحمد401138054170738

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمحمدزادهمحمود401138054170737

1013تئوری موسيقیمحمدزادهمحمد401138054170738

364مبانی نظری موسيقیمحمدزادهمحمود401138054170737



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

400مبانی صوت شناسیمحمدزادهمحمود401138054170737

1010(ریتم خوانی)1سلفژمحمدزادهمحمد401138054170738

1164تربيت بدنیمحمدزادهمحمد401138054170738

1198تربيت بدنیمحمدزادهمحمود401138054170737

669کاربينیمحمدزادهمحمود401138054170737

470تمبک نوازیمحمدزادهمحمود401138054170737

795دانش خانواده و جمعيتمحمدزاده                                رؤیا99238054190176

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرمحمدزاده                                رؤیا99238054190176

333هارمونی پراکتيک محمدزاده                                رؤیا99238054190176

3363فرم موسيقی جهانمحمدزاده                                رؤیا99238054190176

2905کارورزیمحمدزاده                                رؤیا99238054190176

401مبانی رهبری کر و ارکسترمحمدزاده                                رؤیا99238054190176

414بداهه نوازیمحمدزاده                                رؤیا99238054190176

7910ساز کالسيکمحمدزاده                                رؤیا99238054190176

453دشيفراژمحمدزاده                                رؤیا99238054190176

4907ارکستر کالسيکمحمدزاده                                رؤیا99238054190176

8908ساز کالسيکمحمدزاده                                رؤیا99238054190176

112جلوه های ویژهمحمدزاده کاشیالهام400138054170448

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیمحمدزاده کاشیالهام400138054170448

121کارگردانی فيلم مستندمحمدزاده کاشیالهام400138054170448

1171اندیشه اسالمیمحمدزاده کاشیالهام400138054170448

124آشنایی با دوربين های تصویربرداریمحمدزاده کاشیالهام400138054170448

33عکاسیمحمدزاده کاشیالهام400138054170448

104نورپردازیمحمدزاده کاشیالهام400138054170448

55تحليل فيلممحمدطائمه                               محمود                         99238054190177

111کارگاه جلوه های ویژهمحمدطائمه                               محمود                         99238054190177

114کارگردانی برنامه تلویزیونیمحمدطائمه                               محمود                         99238054190177

96انيميشنمحمدطائمه                               محمود                         99238054190177

133شيوه های رهبری بازیگرمحمدطائمه                               محمود                         99238054190177



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

74کارگردانی فيلم داستانیمحمدطائمه                               محمود                         99238054190177

117موسيقی فيلممحمدطائمه                               محمود                         99238054190177

834مهارت ها و قوانين کسب و کارمحمدعلی پورحسنعلی دهرضا400138054170450

585طراحی پوسترمحمدعلی پورحسنعلی دهرضا400138054170450

573خواص موادمحمدعلی پورحسنعلی دهرضا400138054170450

633مبانی فنون چاپمحمدعلی پورحسنعلی دهرضا400138054170450

683اخالق اسالمیمحمدعلی پورحسنعلی دهرضا400138054170450

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیمحمدعلی پورحسنعلی دهرضا400138054170450

782فارسیمحمدعلی پورحسنعلی دهرضا400138054170450

625گرافيک رسانهمحمدعلی پورحسنعلی دهرضا400138054170450

6کارگاه صدابرداری در سينمامحمدعلی خانیمجتبی400138054190402

1515کارگاه تدوینمحمدعلی خانیمجتبی400138054190402

1201کارگردانی فيلم مستندمحمدعلی خانیمجتبی400138054190402

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمحمدعلی خانیمجتبی400138054190402

1331شيوه های رهبری بازیگرمحمدعلی خانیمجتبی400138054190402

8181فيلم برداریمحمدعلی خانیمجتبی400138054190402

9898فيلم نامه نویسی و دکوپاژمحمدعلی خانیمجتبی400138054190402

6کارگاه صدابرداری در سينمامحمدقلیليال400138054190403

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریمحمدقلیندا400238054190237

556تاریخ عکاسی ایرانمحمدقلیمجتبی401138054190592

2مدیریت توليدمحمدقلیليال400138054190403

1197کارورزیمحمدقلیليال400138054190403

84اصول کارگردانیمحمدقلیندا400238054190237

118آشنایی با موسيقیمحمدقلیندا400238054190237

1114کاربينیمحمدقلیمجتبی401138054190592

11152ورزشمحمدقلیمجتبی401138054190592

15کارگاه تدوینمحمدقلیليال400138054190403

822انقالب اسالمی ایرانمحمدقلیندا400238054190237

120کارگردانی فيلم مستندمحمدقلیليال400138054190403



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمحمدقلیليال400138054190403

34کارگاه عکاسیمحمدقلیندا400238054190237

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمحمدقلیندا400238054190237

91کارگاه طراحیمحمدقلیندا400238054190237

578زیبایی شناسیمحمدقلیمجتبی401138054190592

66جامعه شناسیمحمدقلیندا400238054190237

133شيوه های رهبری بازیگرمحمدقلیليال400138054190403

81فيلم برداریمحمدقلیليال400138054190403

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژمحمدقلیليال400138054190403

571حقوق عکاسان و قراردادهامحمدقلیمجتبی401138054190592

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگمحمدقلیمجتبی401138054190592

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانمحمدقلیمجتبی401138054190592

61ادبيات معاصر ایران و جهانمحمدقلیندا400238054190237

636مدیریت رنگ در عکاسیمحمدقلیمجتبی401138054190592

710دانش خانواده و جمعيتمحمدکاشینازک99138054170423

3714پيانوی عمومیمحمدکاشینازک99138054170423

3726ساز کالسيکمحمدکاشینازک99138054170423

897خالقيت در هنرمحمدکاشینازک99138054170423

1700کارورزیمحمدکاشینازک99138054170423

471مبانی موسيقی ایرانمحمدکاشینازک99138054170423

186تربيت بدنیمحمدکاشینازک99138054170423

795دانش خانواده و جمعيتمحمدگنجیغزاله98238054170198

262پيرایش و بافت مو بر تورمحمدگنجیغزاله98238054170198

286گریم ویژهمحمدگنجیغزاله98238054170198

285گریم فانتزیمحمدگنجیغزاله98238054170198

269سبک های مختلف نمایشیمحمدگنجیغزاله98238054170198

1278کارورزیمحمدگنجیغزاله98238054170198

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمحمدگنجیغزاله98238054170198

283گریم برای عکسمحمدگنجیغزاله98238054170198



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

725دانش خانواده و جمعيتمحمدنژادعليرضا400238054170233

45تربيت حسمحمدنژادعليرضا400238054170233

10شناخت عوامل نمایشمحمدنژادعليرضا400238054170233

90مبانی شخصيت شناسیمحمدنژادعليرضا400238054170233

108تاریخ نمایش در ایرانمحمدنژادعليرضا400238054170233

131بيان بدنیمحمدنژادعليرضا400238054170233

270شخصيت پردازی و تيپ سازیمحمدنيانيلوفر400238054170234

258اصول آراستگی در اسالممحمدنيانيلوفر400238054170234

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریممحمدنيانيلوفر400238054170234

260آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلفمحمدنيانيلوفر400238054170234

1720اندیشه اسالمیمحمدنيانيلوفر400238054170234

808زبان خارجی عمومیمحمدنيانيلوفر400238054170234

272عوامل موثر بر گریممحمدنيانيلوفر400238054170234

2289مبانی گریممحمدنيانيلوفر400238054170234

337ارکان بداهه خوانیمحمدیان                                 احمد                          99238054190179

422(نوا، راست پنجگاه)سرایش موسيقی ایرانی محمدیان                                 احمد                          99238054190179

416سبک شناسی آوازیمحمدیان                                 احمد                          99238054190179

2541کارورزیمحمدیان                                 احمد                          99238054190179

522طراحی مرکب خوانیمحمدیان                                 احمد                          99238054190179

335کارگاه بداهه خوانی محمدیان                                 احمد                          99238054190179

345اجرای صحنه ایمحمدیان                                 احمد                          99238054190179

543(چهارگاه)آواز ایرانی محمدیان                                 احمد                          99238054190179

369(چهارگاه)سرایش موسيقی ایرانی محمدیان                                 احمد                          99238054190179

542(نوا، راست پنجگاه)آواز ایرانیمحمدیان                                 احمد                          99238054190179

975روانشناسی اجتماعیمحمدیليال401138054190594

220بيان شفاهیمحمدیليلی ماه401138054190583

5919پيانو عمومیمحمدیسجاد401138054190596

5919پيانو عمومیمحمدیاسماعيل400238054190238

6کارگاه صدابرداری در سينمامحمدیفاطمه400138054190405



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهمحمدیاميد99138054170426

1920ارکستر کالسيکمحمدیسجاد401138054190596

1187دانش خانواده و جمعيتمحمدیمهساسادات401138054170747

838دانش خانواده و جمعيتمحمدیعلی97138054190337

839دانش خانواده و جمعيتمحمدیسعيد99138054190347

3478هارمونیمحمدیسجاد401138054190596

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانمحمدینرجس401138054170743

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصرمحمدیعلی97138054190337

410جواب آوازمحمدیشقایق99138054190348

507کاربرد رایانه در موسيقیمحمدینرجس401138054170743

834مهارت ها و قوانين کسب و کارمحمدیمليحه99138054170424

381تاریخ هنرمحمدیسجاد401138054190596

2مدیریت توليدمحمدیفاطمه400138054190405

1620کارورزیمحمدیمرضيه400138054190406

1667کارورزیمحمدیشقایق99138054190348

422(نوا، راست پنجگاه)سرایش موسيقی ایرانی محمدیوحيد99138054190349

286گریم ویژهمحمدیاميد99138054170426

3718پيانوی عمومیمحمدیهستی400138054170451

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیمحمدیشقایق99138054190348

6362سرایش و تربيت شنواییمحمدیاسماعيل400238054190238

6362سرایش و تربيت شنواییمحمدیمهدی400238054190239

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهمحمدیمرضيه400138054190406

2923کارورزیمحمدیسعيد99138054190347

2541کارورزیمحمدیوحيد99138054190349

2427کنترپوانمحمدیعلی97138054190337

1654ساز ایرانیمحمدیمهساسادات401138054170747

3389ارکستراسيونمحمدیعلی97138054190337

2493فرم موسيقی جهانمحمدیاسماعيل400238054190238

2493فرم موسيقی جهانمحمدیمهدی400238054190239



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

974روانشناسی عمومیمحمدیليال401138054190594

147سلفژمحمدیکورش401138054190595

562تاریکخانه دیجيتالمحمدیمرضيه400138054190406

269سبک های مختلف نمایشیمحمدیاميد99138054170426

559تاریخ هنر ایرانمحمدیفاطمه401138054170745

1101کاربينیمحمدیليال401138054190594

692کاربينیمحمدیسميه401138054190593

167کاربينیمحمدیکورش401138054190595

237کاربينیمحمدیليلی ماه401138054190583

1120کاربينیمحمدیسجاد401138054190596

6673ساز ایرانیمحمدیشقایق99138054190348

260آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلفمحمدیاميد99138054170426

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانمحمدیمسعود400238054170236

384فرم در موسيقی جهانیمحمدیهستی400138054170451

681کاربينیمحمدیپرستو401138054170742

3715ساز کالسيکمحمدیهستی400138054170451

11154ورزشمحمدیکورش401138054190595

11151ورزشمحمدیليال401138054190594

11148ورزشمحمدیسميه401138054190593

11155ورزشمحمدیسجاد401138054190596

1188ورزشمحمدیليلی ماه401138054190583

602عکس و نوشتارمحمدیمرضيه400138054190406

15کارگاه تدوینمحمدیفاطمه400138054190405

893انقالب اسالمی ایرانمحمدیسميه401138054190593

823انقالب اسالمی ایرانمحمدیسعيد99138054190347

257انقالب اسالمی ایرانمحمدیليلی ماه401138054190583

5367سرایش و تربيت شنواییمحمدیسميه401138054190593

5485سرایش و تربيت شنواییمحمدیسجاد401138054190596

680مشتری مداریمحمدیپرستو401138054170742



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

451ساز شناسی موسيقی جهانیمحمدیهستی400138054170451

1201کارگردانی فيلم مستندمحمدیفاطمه400138054190405

522طراحی مرکب خوانیمحمدیوحيد99138054190349

677اصول حسابداریمحمدیپرستو401138054170742

678اصول علم اقتصادمحمدیپرستو401138054170742

2729ساز کالسيکمحمدیمسعود400238054170236

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمحمدیمحمدمهدی401138054170746

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمحمدیمهساسادات401138054170747

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمحمدینرجس401138054170743

591عکاسی پایهمحمدیفاطمه401138054170745

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمحمدیشقایق99138054190348

898خالقيت در هنرمحمدیمليحه99138054170424

430کنترپوانمحمدیمهدی400238054190239

63شناخت سينمامحمدیکورش401138054190595

205متون ادبیمحمدیليلی ماه401138054190583

382فلسفه هنرمحمدیمهدی400238054190239

382فلسفه هنرمحمدیاسماعيل400238054190238

2402آواز گروهیمحمدیسجاد401138054190596

1428کنترپوانمحمدیعلی97138054190337

712اخالق اسالمیمحمدیهستی400138054170451

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمحمدیمهدی400238054190239

973رفتار سازمانیمحمدیليال401138054190594

626مایکروگرافی و کپی برداریمحمدیمرضيه400138054190406

679کسب و کار از دیدگاه اسالممحمدیپرستو401138054170742

1733ساز کالسيکمحمدینرجس401138054170743

1780آواز ایرانیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیمحمدیفاطمه401138054170745

894تاریخ تحليلی صدر اسالممحمدیاسماعيل400238054190238

826تاریخ تحليلی صدر اسالممحمدیمرضيه400138054190406



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

978روانشناسی تربيتیمحمدیليال401138054190594

952پيانو عمومیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

977های کوچينگنظریهمحمدیليال401138054190594

5918ساز کالسيکمحمدیسجاد401138054190596

397فيزیک صوتمحمدینرجس401138054170743

1720اندیشه اسالمیمحمدیاميد99138054170426

67جامعه شناسیمحمدیکورش401138054190595

415بداهه نوازیمحمدیاسماعيل400238054190238

133شيوه های رهبری بازیگرمحمدیفاطمه400138054190405

3351هماهنگی عمومیمحمدیسميه401138054190593

584طراحی پایهمحمدیفاطمه401138054170745

676آمارمحمدیپرستو401138054170742

801مدیریت کسب و کار و بهره وریمحمدیشقایق99138054190348

940هارمونی پایهمحمدیمسعود400238054170236

561تاریخ هنر جهانمحمدیفاطمه401138054170745

404شناخت موسيقیمحمدینرجس401138054170743

404شناخت موسيقیمحمدیمسعود400238054170236

1435هارمونیمحمدیهستی400138054170451

450مبانی نظری موسيقیمحمدیمهساسادات401138054170747

483مبانی نظری موسيقیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

970نظریه های نوین یادگيریمحمدیليال401138054190594

81فيلم برداریمحمدیفاطمه400138054190405

452دشيفراژمحمدیاسماعيل400238054190238

347آهنگ سازی ایرانیمحمدیعلی97138054190337

216اصول و مبانی ترجمهمحمدیليلی ماه401138054190583

272عوامل موثر بر گریممحمدیاميد99138054170426

619کارگاه نورپردازی تکچهرهمحمدیمرضيه400138054190406

675مبانی سازمان و مدیریتمحمدیپرستو401138054170742

2510آهنگ سازیمحمدیعلی97138054190337



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

249زبان شناسیمحمدیليلی ماه401138054190583

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژمحمدیفاطمه400138054190405

399مبانی صوت شناسیمحمدیمهساسادات401138054170747

398مبانی صوت شناسیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهمحمدیليلی ماه401138054190583

11فرهنگ عامهمحمدیکورش401138054190595

5698ساز ایرانیمحمدیسميه401138054190593

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیمحمدیمرضيه400138054190406

2932ارکستر کالسيکمحمدیاسماعيل400238054190238

2915ارکستر کالسيکمحمدیمهدی400238054190239

369(چهارگاه)سرایش موسيقی ایرانی محمدیوحيد99138054190349

2420دشيفراژمحمدیشقایق99138054190348

2440ارکستر ایرانیمحمدیشقایق99138054190348

475سازشناسی ایرانیمحمدیسميه401138054190593

5672پيانو عمومیمحمدیشقایق99138054190348

5695پيانو عمومیمحمدیسميه401138054190593

1166تربيت بدنیمحمدیمهساسادات401138054170747

1167تربيت بدنیمحمدینرجس401138054170743

1190تربيت بدنیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

186تربيت بدنیمحمدیفاطمه401138054170745

976اخالق حرفه ای در کوچينگمحمدیليال401138054190594

6916پيانو عمومیمحمدیاسماعيل400238054190238

6916پيانو عمومیمحمدیمهدی400238054190239

972روش تحقيقمحمدیليال401138054190594

938کاربينیمحمدیفاطمه401138054170745

658کاربينیمحمدیمهساسادات401138054170747

766کاربينیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

779کاربينیمحمدینرجس401138054170743

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانمحمدیسميه401138054190593



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

25تاریخ نمایش در شرقمحمدیکورش401138054190595

6914ساز کالسيکمحمدیاسماعيل400238054190238

6914ساز کالسيکمحمدیمهدی400238054190239

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانمحمدیشقایق99138054190348

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمحمدیهستی400138054170451

419تمبک نوازیمحمدیمهساسادات401138054170747

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونمحمدیکورش401138054190595

417صداسازیمحمدیمحمدمهدی401138054170746

642هندسه مناظر و مرایامحمدیفاطمه401138054170745

1775پيانو عمومیمحمدینرجس401138054170743

704اخالق حرفه ای محمدیاميد99138054170426

703اخالق حرفه ای محمدیمسعود400238054170236

971روانشناسی مثبت گرامحمدیليال401138054190594

840دانش خانواده و جمعيتمحمدی بقاءبهاره400138054170456

290مجسمه سازیمحمدی بقاءبهاره400138054170456

271طراحی گریممحمدی بقاءبهاره400138054170456

269سبک های مختلف نمایشیمحمدی بقاءبهاره400138054170456

282گریم برای صحنهمحمدی بقاءبهاره400138054170456

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمحمدی بقاءبهاره400138054170456

280گریم برای تلویزیونمحمدی بقاءبهاره400138054170456

808زبان خارجی عمومیمحمدی بقاءبهاره400138054170456

462شعر و موسيقیمحمدی ثناریحانه400138054170457

497آواز گروهیمحمدی ثناریحانه400138054170457

3648ساز ایرانیمحمدی ثناریحانه400138054170457

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانمحمدی ثناریحانه400138054170457

199فارسیمحمدی ثناریحانه400138054170457

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمحمدی ثناریحانه400138054170457

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیمحمدی ثناریحانه400138054170457

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیمحمدی جوبنیعلی401138054170749



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی محمدی جوبنیعلی401138054170749

1143کاربينیمحمدی جوبنیعلی401138054170749

1192(1)ساز محمدی جوبنیعلی401138054170749

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی محمدی جوبنیعلی401138054170749

1020تئوری موسيقیمحمدی جوبنیعلی401138054170749

1021آناتومی حنجرهمحمدی جوبنیعلی401138054170749

1163تربيت بدنیمحمدی جوبنیعلی401138054170749

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیمحمدی خونانیعارف401138054170750

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی محمدی خونانیعارف401138054170750

1141کاربينیمحمدی خونانیعارف401138054170750

1192(1)ساز محمدی خونانیعارف401138054170750

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی محمدی خونانیعارف401138054170750

1020تئوری موسيقیمحمدی خونانیعارف401138054170750

1021آناتومی حنجرهمحمدی خونانیعارف401138054170750

1190تربيت بدنیمحمدی خونانیعارف401138054170750

524شعر و موسيقیمحمدی زادههليا400238054170238

2769آواز ایرانیمحمدی زادههليا400238054170238

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمحمدی زادههليا400238054170238

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانمحمدی زادههليا400238054170238

899خالقيت در هنرمحمدی زادههليا400238054170238

516ساز شناسی ایرانیمحمدی زادههليا400238054170238

434مبانی هارمونیمحمدی زادههليا400238054170238

891اخالق حرفه ای محمدی زادههليا400238054170238

560تاریخ هنر ایران و جهانمحمدی سپهرسهند401138054170752

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينمحمدی سپهرسهند401138054170752

634مبانی هنرهای تجسمیمحمدی سپهرسهند401138054170752

605کادربندی در عکاسیمحمدی سپهرسهند401138054170752

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورمحمدی سپهرسهند401138054170752

1165تربيت بدنیمحمدی سپهرسهند401138054170752



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

597عکاسی سياه و سفيدمحمدی سپهرسهند401138054170752

756کاربينیمحمدی سپهرسهند401138054170752

903جواب آوازمحمدی سليمانیآتنا98138054170469

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسمحمدی سولدرقمهدی400138054170458

594عکاسی پرترهمحمدی سولدرقمهدی400138054170458

598عکاسی مستندمحمدی سولدرقمهدی400138054170458

224فرهنگ عمومیمحمدی سولدرقمهدی400138054170458

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهمحمدی سولدرقمهدی400138054170458

705اخالق حرفه ای محمدی سولدرقمهدی400138054170458

6کارگاه صدابرداری در سينمامحمدی فرفاطمه400138054190409

2مدیریت توليدمحمدی فرفاطمه400138054190409

15کارگاه تدوینمحمدی فرفاطمه400138054190409

120کارگردانی فيلم مستندمحمدی فرفاطمه400138054190409

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمحمدی فرفاطمه400138054190409

133شيوه های رهبری بازیگرمحمدی فرفاطمه400138054190409

81فيلم برداریمحمدی فرفاطمه400138054190409

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژمحمدی فرفاطمه400138054190409

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهمحمدی ماجدمحمودآبادفرزانه400138054190410

562تاریکخانه دیجيتالمحمدی ماجدمحمودآبادفرزانه400138054190410

602عکس و نوشتارمحمدی ماجدمحمودآبادفرزانه400138054190410

626مایکروگرافی و کپی برداریمحمدی ماجدمحمودآبادفرزانه400138054190410

826تاریخ تحليلی صدر اسالممحمدی ماجدمحمودآبادفرزانه400138054190410

619کارگاه نورپردازی تکچهرهمحمدی ماجدمحمودآبادفرزانه400138054190410

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیمحمدی ماجدمحمودآبادفرزانه400138054190410

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای محمدی مقانلوئیناهيد401138054170754

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمحمدی مقانلوئیناهيد401138054170754

1147کاربينیمحمدی مقانلوئیناهيد401138054170754

1034(اکول)1پيانو عمومی محمدی مقانلوئیناهيد401138054170754

1003شناخت ریتممحمدی مقانلوئیناهيد401138054170754



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1002تئوری موسيقیمحمدی مقانلوئیناهيد401138054170754

1016فارسیمحمدی مقانلوئیناهيد401138054170754

1000(ریتم خوانی)1سلفژمحمدی مقانلوئیناهيد401138054170754

190تربيت بدنیمحمدی مقانلوئیناهيد401138054170754

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای محمدی نياعرفان401138054170755

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمحمدی نياعرفان401138054170755

1147کاربينیمحمدی نياعرفان401138054170755

1034(اکول)1پيانو عمومی محمدی نياعرفان401138054170755

1003شناخت ریتممحمدی نياعرفان401138054170755

1002تئوری موسيقیمحمدی نياعرفان401138054170755

1016فارسیمحمدی نياعرفان401138054170755

1000(ریتم خوانی)1سلفژمحمدی نياعرفان401138054170755

1190تربيت بدنیمحمدی نياعرفان401138054170755

424همنوازیمحمدی واالشروین99238054170148

2646کارورزیمحمدی واالشروین99238054170148

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییمحمدی واالشروین99238054170148

903جواب آوازمحمدی واالشروین99238054170148

645پيانو عمومیمحمدی واالشروین99238054170148

4644ساز ایرانیمحمدی واالشروین99238054170148

407بداهه پردازیمحمدی واالشروین99238054170148

412اجرای صحنه ایمحمدی واالشروین99238054170148

705اخالق حرفه ای محمدی واالشروین99238054170148

284گریم در ادوار مختلف تاریخمحمودآبادیحانيه400138054190413

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمحمودآبادیحانيه400138054190413

1188ورزشمحمودآبادیحانيه400138054190413

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمحمودآبادیحانيه400138054190413

276کارگاه تکنيکهای حجم سازیمحمودآبادیحانيه400138054190413

277کارگاه گریم عروسکیمحمودآبادیحانيه400138054190413

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهمحمودآبادیحانيه400138054190413



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

263تحليل تيپ و شخصيتمحمودآبادیحانيه400138054190413

834مهارت ها و قوانين کسب و کارمحمودخان شيرازیهاله400138054170462

585طراحی پوسترمحمودخان شيرازیهاله400138054170462

573خواص موادمحمودخان شيرازیهاله400138054170462

633مبانی فنون چاپمحمودخان شيرازیهاله400138054170462

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمحمودخان شيرازیهاله400138054170462

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیمحمودخان شيرازیهاله400138054170462

625گرافيک رسانهمحمودخان شيرازیهاله400138054170462

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمحمودخانییگانه401138054170757

1780آواز ایرانیمحمودخانییگانه401138054170757

952پيانو عمومیمحمودخانییگانه401138054170757

483مبانی نظری موسيقیمحمودخانییگانه401138054170757

398مبانی صوت شناسیمحمودخانییگانه401138054170757

1168تربيت بدنیمحمودخانییگانه401138054170757

765کاربينیمحمودخانییگانه401138054170757

417صداسازیمحمودخانییگانه401138054170757

112جلوه های ویژهمحمودنژادحيدر99138156170035

2173کارورزیمحمودنژادحيدر99138156170035

121کارگردانی فيلم مستندمحمودنژادحيدر99138156170035

892اخالق اسالمیمحمودنژادحيدر99138156170035

1171اندیشه اسالمیمحمودنژادحيدر99138156170035

55تحليل فيلممحمودیان                                ایمان99238054190181

2157کارورزیمحمودیان                                ایمان99238054190181

111کارگاه جلوه های ویژهمحمودیان                                ایمان99238054190181

114کارگردانی برنامه تلویزیونیمحمودیان                                ایمان99238054190181

91کارگاه طراحیمحمودیان                                ایمان99238054190181

96انيميشنمحمودیان                                ایمان99238054190181

894تاریخ تحليلی صدر اسالممحمودیان                                ایمان99238054190181

117موسيقی فيلممحمودیان                                ایمان99238054190181



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

321مدیریت راهبردی سازمانمحمودیمهناز400138054190415

51196پيانو عمومیمحمودیسيده ریحانه401138054190600

6کارگاه صدابرداری در سينمامحمودیرضا400138054190414

1920ارکستر کالسيکمحمودیسيده ریحانه401138054190600

3426هارمونیمحمودیسيده ریحانه401138054190600

2652ساز ایرانیمحمودیسيده ژینا400238054170147

318قوانين و مقررات در روابط عمومیمحمودیمهناز400138054190415

251ترجمه مفاهيم واصطالحات امور رسانه ایمحمودیمهدیه99238054170150

531تاریخ هنرمحمودیسيده ریحانه401138054190600

2مدیریت توليدمحمودیرضا400138054190414

302پوشش خبریمحمودیمهناز400138054190415

208آزمایشگاه پيش متوسطهمحمودیمهدیه99238054170150

361سرایش و ترتيب شنواییمحمودیشکوفه401138054190601

693کاربينیمحمودیشکوفه401138054190601

1122کاربينیمحمودیسيده ریحانه401138054190600

479هماهنگی عمومیمحمودیشکوفه401138054190601

2211کارورزیمحمودیمهدیه99238054170150

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمحمودیسيده ژینا400238054170147

309روزنامه نگاری نوینمحمودیمهناز400138054190415

498آواز گروهیمحمودیسيده ژینا400238054170147

11089ورزشمحمودیشکوفه401138054190601

11149ورزشمحمودیسيده ریحانه401138054190600

15کارگاه تدوینمحمودیرضا400138054190414

5484سرایش و تربيت شنواییمحمودیسيده ریحانه401138054190600

294ارتباطات بين المللمحمودیمهناز400138054190415

241ترجمه مفاهيم واصطالحات امور اقتصادی و بازرگانیمحمودیمهدیه99238054170150

120کارگردانی فيلم مستندمحمودیرضا400138054190414

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانمحمودیسيده ژینا400238054170147

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهمحمودیمهدیه99238054170150



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمحمودیمهناز400138054190415

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمحمودیرضا400138054190414

323مقاله و گزارش نویسیمحمودیمهناز400138054190415

2496آواز گروهیمحمودیسيده ریحانه401138054190600

517تئوری موسيقیمحمودیشکوفه401138054190601

525ساز شناسی ایرانیمحمودیسيده ژینا400238054170147

253ترجمه مفاهيم واصطالحات امور گردشگریمحمودیمهدیه99238054170150

781پيانو عمومیمحمودیسيده ژینا400238054170147

299اقتصاد رسانهمحمودیمهناز400138054190415

206ترجمه مفاهيم واصطالحات امور فرهنگ و هنرمحمودیمهدیه99238054170150

5917ساز کالسيکمحمودیسيده ریحانه401138054190600

1722اندیشه اسالمیمحمودیسيده ژینا400238054170147

133شيوه های رهبری بازیگرمحمودیرضا400138054190414

256اصول نگارشمحمودیمهدیه99238054170150

164زبان خارجی عمومیمحمودیسيده ژینا400238054170147

226مکالمه موضوعیمحمودیمهدیه99238054170150

513مبانی هارمونیمحمودیسيده ژینا400238054170147

81فيلم برداریمحمودیرضا400138054190414

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژمحمودیرضا400138054190414

5697ساز ایرانیمحمودیشکوفه401138054190601

476سازشناسی ایرانیمحمودیشکوفه401138054190601

5696پيانو عمومیمحمودیشکوفه401138054190601

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانمحمودیشکوفه401138054190601

6کارگاه صدابرداری در سينمامحمودی بنه زميننواب400138054190416

2مدیریت توليدمحمودی بنه زميننواب400138054190416

15کارگاه تدوینمحمودی بنه زميننواب400138054190416

120کارگردانی فيلم مستندمحمودی بنه زميننواب400138054190416

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمحمودی بنه زميننواب400138054190416

133شيوه های رهبری بازیگرمحمودی بنه زميننواب400138054190416



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

81فيلم برداریمحمودی بنه زميننواب400138054190416

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژمحمودی بنه زميننواب400138054190416

761تاریخ هنر ایران و جهانمحمودی شرف آبادشنتيا401138054170759

759(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينمحمودی شرف آبادشنتيا401138054170759

758مبانی هنرهای تجسمیمحمودی شرف آبادشنتيا401138054170759

760کادربندی در عکاسیمحمودی شرف آبادشنتيا401138054170759

757مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورمحمودی شرف آبادشنتيا401138054170759

1165تربيت بدنیمحمودی شرف آبادشنتيا401138054170759

762عکاسی سياه و سفيدمحمودی شرف آبادشنتيا401138054170759

755کاربينیمحمودی شرف آبادشنتيا401138054170759

3478هارمونیمحمودی کنزقاحمدرضا400238054190242

6431سرایش و تربيت شنواییمحمودی کنزقاحمدرضا400238054190242

2493فرم موسيقی جهانمحمودی کنزقاحمدرضا400238054190242

430کنترپوانمحمودی کنزقاحمدرضا400238054190242

825تاریخ تحليلی صدر اسالممحمودی کنزقاحمدرضا400238054190242

2932ارکستر کالسيکمحمودی کنزقاحمدرضا400238054190242

6916پيانو عمومیمحمودی کنزقاحمدرضا400238054190242

6914ساز کالسيکمحمودی کنزقاحمدرضا400238054190242

3478هارمونیمحمودی مشعوفآیتک400238054190243

6362سرایش و تربيت شنواییمحمودی مشعوفآیتک400238054190243

2493فرم موسيقی جهانمحمودی مشعوفآیتک400238054190243

430کنترپوانمحمودی مشعوفآیتک400238054190243

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمحمودی مشعوفآیتک400238054190243

2932ارکستر کالسيکمحمودی مشعوفآیتک400238054190243

6916پيانو عمومیمحمودی مشعوفآیتک400238054190243

6913ساز کالسيکمحمودی مشعوفآیتک400238054190243

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیمحمودی منفردمحمدرضا401138054170761

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی محمودی منفردمحمدرضا401138054170761

1142کاربينیمحمودی منفردمحمدرضا401138054170761



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1194(1)ساز محمودی منفردمحمدرضا401138054170761

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی محمودی منفردمحمدرضا401138054170761

1020تئوری موسيقیمحمودی منفردمحمدرضا401138054170761

1021آناتومی حنجرهمحمودی منفردمحمدرضا401138054170761

834مهارت ها و قوانين کسب و کارمحمودیانیاشار98138054170477

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیمحمودیانیاشار98138054170477

99تدوین فيلم داستانیمحمودیانیاشار98138054170477

13تدوین صدا و ميکس در فيلممحمودیانیاشار98138054170477

243اخالق اسالمیمحمودیانیاشار98138054170477

740مبانی رنگمختاری فهيممهرداد401138054170764

738طراحی لباس روی انداممختاری فهيممهرداد401138054170764

739آناتومیمختاری فهيممهرداد401138054170764

741تکنيک های رنگ در طراحی لباسمختاری فهيممهرداد401138054170764

829زبان خارجی عمومیمختاری فهيممهرداد401138054170764

1163تربيت بدنیمختاری فهيممهرداد401138054170764

751کاربينیمختاری فهيممهرداد401138054170764

737پارچه شناسیمختاری فهيممهرداد401138054170764

140مبانی تدوینمداحمالنی401138054170805

125مبانی تصویربرداریمداحمالنی401138054170805

53مبانی فيلم نامه نویسیمداحمالنی401138054170805

39تاریخ سينمای ایران و جهانمداحمالنی401138054170805

1058شناخت عوامل توليدمداحمالنی401138054170805

1057مبانی برنامه ریزی و توليدمداحمالنی401138054170805

1167تربيت بدنیمداحمالنی401138054170805

170کاربينیمداحمالنی401138054170805

3714پيانوی عمومیمددیپرناز400138054170465

461فرم در موسيقی جهانیمددیپرناز400138054170465

3726ساز کالسيکمددیپرناز400138054170465

451ساز شناسی موسيقی جهانیمددیپرناز400138054170465



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

728اخالق اسالمیمددیپرناز400138054170465

357هارمونی پایهمددیپرناز400138054170465

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمددیپرناز400138054170465

891اخالق حرفه ای مددیپرناز400138054170465

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیمدرس صادقیرسام99138054190354

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمدرس صادقیرسام99138054190354

2457هارمونیمدرس صادقیرسام99138054190354

833انقالب اسالمی ایرانمدرس صادقیرسام99138054190354

422(نوا، راست پنجگاه)سرایش موسيقی ایرانی مدنی                                    رویا                          99238054190182

522طراحی مرکب خوانیمدنی                                    رویا                          99238054190182

335کارگاه بداهه خوانی مدنی                                    رویا                          99238054190182

345اجرای صحنه ایمدنی                                    رویا                          99238054190182

542(نوا، راست پنجگاه)آواز ایرانیمدنی                                    رویا                          99238054190182

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

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1147کاربينیمرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1185(اکول)1پيانو عمومی مرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1182شناخت ریتممرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1181تئوری موسيقیمرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1011فارسیمرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1183(ریتم خوانی)1سلفژمرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

1167تربيت بدنیمرادامام زاده جعفرمائده401138054170767

375شعر و موسيقیمرادپورنيما400138054170467

3767آواز ایرانیمرادپورنيما400138054170467

418ساز ایرانیمرادپورنيما400138054170467

810زبان خارجی عمومیمرادپورنيما400138054170467

464بداهه پردازیمرادپورنيما400138054170467

704اخالق حرفه ای مرادپورنيما400138054170467

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانمرادخانیهليا401138054170771



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

507کاربرد رایانه در موسيقیمرادخانیهليا401138054170771

761تاریخ هنر ایران و جهانمرادخانیآتنا401138054170770

759(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينمرادخانیآتنا401138054170770

758مبانی هنرهای تجسمیمرادخانیآتنا401138054170770

760کادربندی در عکاسیمرادخانیآتنا401138054170770

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمرادخانیهليا401138054170771

1733ساز کالسيکمرادخانیهليا401138054170771

757مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورمرادخانیآتنا401138054170770

397فيزیک صوتمرادخانیهليا401138054170771

404شناخت موسيقیمرادخانیهليا401138054170771

1167تربيت بدنیمرادخانیهليا401138054170771

1168تربيت بدنیمرادخانیآتنا401138054170770

762عکاسی سياه و سفيدمرادخانیآتنا401138054170770

755کاربينیمرادخانیآتنا401138054170770

779کاربينیمرادخانیهليا401138054170771

1775پيانو عمومیمرادخانیهليا401138054170771

795دانش خانواده و جمعيتمرادعلیفاطمه400138054170468

290مجسمه سازیمرادعلیفاطمه400138054170468

271طراحی گریممرادعلیفاطمه400138054170468

269سبک های مختلف نمایشیمرادعلیفاطمه400138054170468

282گریم برای صحنهمرادعلیفاطمه400138054170468

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمرادعلیفاطمه400138054170468

280گریم برای تلویزیونمرادعلیفاطمه400138054170468

808زبان خارجی عمومیمرادعلیفاطمه400138054170468

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرمرادی                                   مهسا                          99238054190183

333هارمونی پراکتيک مرادی                                   مهسا                          99238054190183

2905کارورزیمرادی                                   مهسا                          99238054190183

401مبانی رهبری کر و ارکسترمرادی                                   مهسا                          99238054190183

414بداهه نوازیمرادی                                   مهسا                          99238054190183



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

453دشيفراژمرادی                                   مهسا                          99238054190183

4906ارکستر کالسيکمرادی                                   مهسا                          99238054190183

828تفسير موضوعی قرآنمرادی                                   مهسا                          99238054190183

8909ساز کالسيکمرادی                                   مهسا                          99238054190183

220بيان شفاهیمرادیمهدیار401138054190610

840دانش خانواده و جمعيتمرادیسوگل400238054170242

595عکاسی دیجيتال پایهمرادیفاطمه400238054170241

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریمرادیبهراد400138054190417

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصرمرادیشهرام99138054190357

2652ساز ایرانیمرادیپریا400238054170240

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمرادیعلی اصغر401138054170776

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمرادیکيارش401138054170777

590عدسی ها و لنزهامرادیفاطمه400238054170241

1667کارورزیمرادیبهراد400138054190417

2495فرم موسيقی ایرانمرادیبهراد400138054190417

6431سرایش و تربيت شنواییمرادیبهراد400138054190417

6354سرایش و تربيت شنواییمرادیشهرام99138054190357

6354سرایش و تربيت شنواییمرادیخورشيد400238054190245

2352کنترپوانمرادیشهرام99138054190357

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمرادیعلی اصغر401138054170776

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمرادیکيارش401138054170777

1423ارکستر ایرانیمرادیخورشيد400238054190245

126تاریخ هنر ایران و جهانمرادیاميرحسين401138054170778

237کاربينیمرادیمهدیار401138054190610

2489هارمونیمرادیبهراد400138054190417

2457هارمونیمرادیخورشيد400238054190245

141مبانی تدوینمرادیصبا401138054170772

6673ساز ایرانیمرادیخورشيد400238054190245

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمرادیپریا400238054170240



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

498آواز گروهیمرادیپریا400238054170240

123مبانی تصویربرداریمرادیصبا401138054170772

1139کاربينیمرادیعلی اصغر401138054170776

1052کاربينیمرادیکيارش401138054170777

11152ورزشمرادیمهدیار401138054190610

1160ورزشمرادیشهرام99138054190357

791انقالب اسالمی ایرانمرادیشهرام99138054190357

794انقالب اسالمی ایرانمرادیبهراد400138054190417

257انقالب اسالمی ایرانمرادیمهدیار401138054190610

54مبانی فيلم نامه نویسیمرادیصبا401138054170772

1032(اکول)1پيانو عمومی مرادیکيارش401138054170777

1032(اکول)1پيانو عمومی مرادیعلی اصغر401138054170776

7663ساز ایرانیمرادیبهراد400138054190417

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانمرادیپریا400238054170240

903جواب آوازمرادیآریان400138054170470

898خالقيت در هنرمرادیآریان400138054170470

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمرادیفاطمه400238054170241

1509آهنگ سازیمرادیشهرام99138054190357

205متون ادبیمرادیمهدیار401138054190610

1350کنترپوانمرادیشهرام99138054190357

606(شناخت لوازم و ابزار)کار در استودیومرادیفاطمه400238054170241

554بررسی و شناخت آثار عکاسیمرادیفاطمه400238054170241

630(آنالوگ و دیجيتال)مبانی عکاسی رنگیمرادیفاطمه400238054170241

57روانشناسی شخصيتمرادیاميرحسين401138054170778

106تاریخ سينمای ایران و جهانمرادیصبا401138054170772

525ساز شناسی ایرانیمرادیپریا400238054170240

525ساز شناسی ایرانیمرادیآریان400138054170470

803تاریخ تحليلی صدر اسالممرادیخورشيد400238054190245

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیمرادیخورشيد400238054190245



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

781پيانو عمومیمرادیپریا400238054170240

494فرم موسيقی ایرانیمرادیشهرام99138054190357

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهانمرادیآریان400138054170470

1722اندیشه اسالمیمرادیپریا400238054170240

1721اندیشه اسالمیمرادیاميرحسين401138054170778

11014اندیشه اسالمیمرادیعلی اصغر401138054170776

11014اندیشه اسالمیمرادیکيارش401138054170777

5شناخت عوامل توليدمرادیصبا401138054170772

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانمرادیخورشيد400238054190245

801مدیریت کسب و کار و بهره وریمرادیبهراد400138054190417

1013تئوری موسيقیمرادیکيارش401138054170777

1013تئوری موسيقیمرادیعلی اصغر401138054170776

164زبان خارجی عمومیمرادیپریا400238054170240

811زبان خارجی عمومیمرادیسوگل400238054170242

811زبان خارجی عمومیمرادیفاطمه400238054170241

513مبانی هارمونیمرادیپریا400238054170240

216اصول و مبانی ترجمهمرادیمهدیار401138054190610

4مبانی برنامه ریزی و توليدمرادیصبا401138054170772

1342دشيفراژمرادیخورشيد400238054190245

249زبان شناسیمرادیمهدیار401138054190610

1011فارسیمرادیعلی اصغر401138054170776

1011فارسیمرادیکيارش401138054170777

399مبانی صوت شناسیمرادیآریان400138054170470

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهمرادیمهدیار401138054190610

5698ساز ایرانیمرادیشهرام99138054190357

1010(ریتم خوانی)1سلفژمرادیعلی اصغر401138054170776

1010(ریتم خوانی)1سلفژمرادیکيارش401138054170777

2420دشيفراژمرادیبهراد400138054190417

42مبانی بازیگریمرادیاميرحسين401138054170778



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2440ارکستر ایرانیمرادیبهراد400138054190417

5672پيانو عمومیمرادیخورشيد400238054190245

5695پيانو عمومیمرادیشهرام99138054190357

183تربيت بدنیمرادیاميرحسين401138054170778

1190تربيت بدنیمرادیکيارش401138054170777

187تربيت بدنیمرادیصبا401138054170772

1164تربيت بدنیمرادیعلی اصغر401138054170776

20بدن و حرکتمرادیاميرحسين401138054170778

2466ارکستراسيونمرادیشهرام99138054190357

155خاستگاه آیين و دراممرادیاميرحسين401138054170778

191کاربينیمرادیاميرحسين401138054170778

1132کاربينیمرادیصبا401138054170772

604فيلترهای عکاسیمرادیفاطمه400238054170241

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانمرادیبهراد400138054190417

470تمبک نوازیمرادیآریان400138054170470

891اخالق حرفه ای مرادیسوگل400238054170242

62دیدن و تحليل فيلممرادی برزگرزادهحسين400238054190248

32تاریخ نمایش در غربمرادی برزگرزادهحسين400238054190248

823انقالب اسالمی ایرانمرادی برزگرزادهحسين400238054190248

818اصول و فنون مذاکرهمرادی برزگرزادهحسين400238054190248

28سبک ها وشيوه های اجرامرادی برزگرزادهحسين400238054190248

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریمرادی برزگرزادهحسين400238054190248

9دیدن و تحليل نمایشمرادی برزگرزادهحسين400238054190248

38 (نواحی ایران)حرکات موزونمرادی برزگرزادهحسين400238054190248

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیمرادی برزگرزادهحسين400238054190248

1481هارمونیمرادی چالشتریداود400138054190419

6448سرایش و تربيت شنواییمرادی چالشتریداود400138054190419

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمرادی چالشتریداود400138054190419

1423ارکستر ایرانیمرادی چالشتریداود400138054190419



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6673ساز ایرانیمرادی چالشتریداود400138054190419

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانمرادی چالشتریداود400138054190419

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیمرادی چالشتریداود400138054190419

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانمرادی چالشتریداود400138054190419

5664پيانو عمومیمرادی چالشتریداود400138054190419

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانمرادی چالشتریداود400138054190419

247اصول و روش ترجمه پایهمرادی حقيقیفائزه98138054170732

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهمرادی روزبهانیپرستو401138054170779

258اصول آراستگی در اسالممرادی روزبهانیپرستو401138054170779

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریممرادی روزبهانیپرستو401138054170779

1288مبانی گریممرادی روزبهانیپرستو401138054170779

1723اندیشه اسالمیمرادی روزبهانیپرستو401138054170779

272عوامل موثر بر گریممرادی روزبهانیپرستو401138054170779

1134کاربينیمرادی روزبهانیپرستو401138054170779

1172مبانی روانشناسیمرادی روزبهانیپرستو401138054170779

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمرآتیاميرحسين99138054190356

84اصول کارگردانیمرآتیاميرحسين99138054190356

111کارگاه جلوه های ویژهمرآتیاميرحسين99138054190356

120کارگردانی فيلم مستندمرآتیاميرحسين99138054190356

114کارگردانی برنامه تلویزیونیمرآتیاميرحسين99138054190356

133شيوه های رهبری بازیگرمرآتیاميرحسين99138054190356

74کارگردانی فيلم داستانیمرآتیاميرحسين99138054190356

117موسيقی فيلممرآتیاميرحسين99138054190356

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمرآتی شيرازییاسمن401138054170766

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمرآتی شيرازییاسمن401138054170766

1051کاربينیمرآتی شيرازییاسمن401138054170766

1030(اکول)1پيانو عمومی مرآتی شيرازییاسمن401138054170766

11007اندیشه اسالمیمرآتی شيرازییاسمن401138054170766

1009تئوری موسيقیمرآتی شيرازییاسمن401138054170766



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1005فارسیمرآتی شيرازییاسمن401138054170766

1006(ریتم خوانی)1سلفژمرآتی شيرازییاسمن401138054170766

1167تربيت بدنیمرآتی شيرازییاسمن401138054170766

2379تاریخ موسيقی ایرانمرآتی فشیمحسن401138054190606

528سرایش و ترتيب شنواییمرآتی فشیمحسن401138054190606

1119کاربينیمرآتی فشیمحسن401138054190606

477هماهنگی عمومیمرآتی فشیمحسن401138054190606

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانمرآتی فشیمحسن401138054190606

11155ورزشمرآتی فشیمحسن401138054190606

5671ساز ایرانیمرآتی فشیمحسن401138054190606

473تئوری موسيقیمرآتی فشیمحسن401138054190606

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیمرتاض معصوماشکان401138054170780

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی مرتاض معصوماشکان401138054170780

1141کاربينیمرتاض معصوماشکان401138054170780

1192(1)ساز مرتاض معصوماشکان401138054170780

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی مرتاض معصوماشکان401138054170780

1020تئوری موسيقیمرتاض معصوماشکان401138054170780

1021آناتومی حنجرهمرتاض معصوماشکان401138054170780

1190تربيت بدنیمرتاض معصوماشکان401138054170780

463شعر و موسيقیمرتضویمحمدمجيب400138054170471

632مبانی فرم و طرح           مرتضویفاطمه400238054190249

498آواز گروهیمرتضویمحمدمجيب400138054170471

1188ورزشمرتضویفاطمه400238054190249

628مبانی رنگ دیجيتال         مرتضویفاطمه400238054190249

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمرتضویمحمدمجيب400138054170471

3647ساز ایرانیمرتضویمحمدمجيب400138054170471

555تاریخ تحوالت چاپ       مرتضویفاطمه400238054190249

728اخالق اسالمیمرتضویمحمدمجيب400138054170471

645پيانو عمومیمرتضویمحمدمجيب400138054170471



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانمرتضویمحمدمجيب400138054170471

603فنون بازاریابی و تبليغاتمرتضویفاطمه400238054190249

580ساخت ماکت بسته بندیمرتضویفاطمه400238054190249

807مدیریت کسب و کار و بهره وریمرتضویفاطمه400238054190249

786تفسير موضوعی قرآنمرتضویفاطمه400238054190249

508کاربرد کامپيوتر در موسيقیمرتضویمحمدمجيب400138054170471

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکمرتضویفاطمه400238054190249

4699پيانو عمومیمرتضوی مقدمسپهر99138054170434

2713پيانو عمومیمرتضوی مقدمسپهر99138054170434

2702کارورزیمرتضوی مقدمسپهر99138054170434

4706ساز کالسيکمرتضوی مقدمسپهر99138054170434

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییمرتضوی مقدمسپهر99138054170434

1413همنوازیمرتضوی مقدمسپهر99138054170434

3714پيانوی عمومیمرتضی زاده آرائیدانيال400138054170473

384فرم در موسيقی جهانیمرتضی زاده آرائیدانيال400138054170473

3717ساز کالسيکمرتضی زاده آرائیدانيال400138054170473

451ساز شناسی موسيقی جهانیمرتضی زاده آرائیدانيال400138054170473

896خالقيت در هنرمرتضی زاده آرائیدانيال400138054170473

1435هارمونیمرتضی زاده آرائیدانيال400138054170473

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمرتضی زاده آرائیدانيال400138054170473

709دانش خانواده و جمعيتمرجانیعلی400138054170474

3716پيانوی عمومیمرجانیعلی400138054170474

614کارگاه عکاسی مجالس و مراسممرجانیآرمان400138054190420

460فرم در موسيقی جهانیمرجانیعلی400138054170474

3726ساز کالسيکمرجانیعلی400138054170474

602عکس و نوشتارمرجانیآرمان400138054190420

359ساز شناسی موسيقی جهانیمرجانیعلی400138054170474

5701چيدمان و نورپردازی آتليهمرجانیآرمان400138054190420

896خالقيت در هنرمرجانیعلی400138054170474



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمرجانیعلی400138054170474

626مایکروگرافی و کپی برداریمرجانیآرمان400138054190420

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیومرجانیآرمان400138054190420

1435هارمونیمرجانیعلی400138054170474

619کارگاه نورپردازی تکچهرهمرجانیآرمان400138054190420

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیمرجانیآرمان400138054190420

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمرجانیعلی400138054170474

361سرایش و ترتيب شنواییمردان تبارحسام401138054190615

1111کاربينیمردان تبارحسام401138054190615

479هماهنگی عمومیمردان تبارحسام401138054190615

517تئوری موسيقیمردان تبارحسام401138054190615

5697ساز ایرانیمردان تبارحسام401138054190615

476سازشناسی ایرانیمردان تبارحسام401138054190615

5696پيانو عمومیمردان تبارحسام401138054190615

3771آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانمردان تبارحسام401138054190615

1197کارورزیمردیرضا98238054190183

32تاریخ نمایش در غربمردیرضا98238054190183

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگرامردیرضا98238054190183

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایمردیرضا98238054190183

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیمردیرضا98238054190183

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمرعشی نياسيدمتين401138054170781

1780آواز ایرانیمرعشی نياسيدمتين401138054170781

952پيانو عمومیمرعشی نياسيدمتين401138054170781

483مبانی نظری موسيقیمرعشی نياسيدمتين401138054170781

398مبانی صوت شناسیمرعشی نياسيدمتين401138054170781

1165تربيت بدنیمرعشی نياسيدمتين401138054170781

765کاربينیمرعشی نياسيدمتين401138054170781

417صداسازیمرعشی نياسيدمتين401138054170781

139تاریخ سينمای مستندایرانمرمریسيده سبا400288001170046



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیمرمریسيده سبا400288001170046

132بازیگریمرمریسيده سبا400288001170046

97انيميشنمرمریسيده سبا400288001170046

3شناخت ساختار فيلم و سریالمرمریسيده سبا400288001170046

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمرمریسيده سبا400288001170046

164زبان خارجی عمومیمرمریسيده سبا400288001170046

410جواب آوازمرواریدزادهمهدی400138054190421

2495فرم موسيقی ایرانمرواریدزادهمهدی400138054190421

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمرواریدزادهمهدی400138054190421

2489هارمونیمرواریدزادهمهدی400138054190421

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانمرواریدزادهمهدی400138054190421

7663ساز ایرانیمرواریدزادهمهدی400138054190421

2420دشيفراژمرواریدزادهمهدی400138054190421

2438ارکستر ایرانیمرواریدزادهمهدی400138054190421

346آشنایی با تصانيف قدیم ایرانمرواریدزادهمهدی400138054190421

985روانشناسی اجتماعیمروتینسرین401138054190616

984روانشناسی عمومیمروتینسرین401138054190616

1104کاربينیمروتینسرین401138054190616

983رفتار سازمانیمروتینسرین401138054190616

988روانشناسی تربيتیمروتینسرین401138054190616

987های کوچينگنظریهمروتینسرین401138054190616

980نظریه های نوین یادگيریمروتینسرین401138054190616

986اخالق حرفه ای در کوچينگمروتینسرین401138054190616

982روش تحقيقمروتینسرین401138054190616

981روانشناسی مثبت گرامروتینسرین401138054190616

2652ساز ایرانیمروی اصفهانیزیبا400238054170243

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمروی اصفهانیزیبا400238054170243

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانمروی اصفهانیزیبا400238054170243

525ساز شناسی ایرانیمروی اصفهانیزیبا400238054170243



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1722اندیشه اسالمیمروی اصفهانیزیبا400238054170243

164زبان خارجی عمومیمروی اصفهانیزیبا400238054170243

513مبانی هارمونیمروی اصفهانیزیبا400238054170243

840دانش خانواده و جمعيتمریمینيلوفر400238054190250

599عکاسی معماریمریمینيلوفر400238054190250

611کارگاه عکاسی با فالشمریمینيلوفر400238054190250

640نقد عکسمریمینيلوفر400238054190250

822انقالب اسالمی ایرانمریمینيلوفر400238054190250

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسمریمینيلوفر400238054190250

567جامعه شناسی هنرمریمینيلوفر400238054190250

635مجموعه سازی در عکاسیمریمینيلوفر400238054190250

147سلفژمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

167کاربينیمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

11154ورزشمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

63شناخت سينمامزدارانیمحمدمهدی401138054190617

67جامعه شناسیمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

11فرهنگ عامهمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

25تاریخ نمایش در شرقمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونمزدارانیمحمدمهدی401138054190617

5919پيانو عمومیمسددسيدمسعود400138054190423

480ارکستراسيونمسددسيدمسعود400138054190423

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرمسددسيدمسعود400138054190423

333هارمونی پراکتيک مسددسيدمسعود400138054190423

3363فرم موسيقی جهانمسددسيدمسعود400138054190423

794انقالب اسالمی ایرانمسددسيدمسعود400138054190423

5485سرایش و تربيت شنواییمسددسيدمسعود400138054190423

7910ساز کالسيکمسددسيدمسعود400138054190423

2915ارکستر کالسيکمسددسيدمسعود400138054190423

3911ارکستر کالسيکمسددسيدمسعود400138054190423



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6354سرایش و تربيت شنواییمسعودپورقانقانلونيما400238054190251

1423ارکستر ایرانیمسعودپورقانقانلونيما400238054190251

2457هارمونیمسعودپورقانقانلونيما400238054190251

6673ساز ایرانیمسعودپورقانقانلونيما400238054190251

803تاریخ تحليلی صدر اسالممسعودپورقانقانلونيما400238054190251

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیمسعودپورقانقانلونيما400238054190251

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانمسعودپورقانقانلونيما400238054190251

1342دشيفراژمسعودپورقانقانلونيما400238054190251

807مدیریت کسب و کار و بهره وریمسعودپورقانقانلونيما400238054190251

5672پيانو عمومیمسعودپورقانقانلونيما400238054190251

2366تاریخ موسيقی ایرانمسعودیپری ناز401138054190618

1481هارمونیمسعودیپری ناز401138054190618

1119کاربينیمسعودیپری ناز401138054190618

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانمسعودیپری ناز401138054190618

1188ورزشمسعودیپری ناز401138054190618

520تئوری موسيقی ایرانمسعودیپری ناز401138054190618

5527سرایش و تربيت شنواییمسعودیپری ناز401138054190618

5670ساز ایرانیمسعودیپری ناز401138054190618

220بيان شفاهیمسعودی عليشاهیاحسان401138054190619

238کاربينیمسعودی عليشاهیاحسان401138054190619

11154ورزشمسعودی عليشاهیاحسان401138054190619

257انقالب اسالمی ایرانمسعودی عليشاهیاحسان401138054190619

205متون ادبیمسعودی عليشاهیاحسان401138054190619

216اصول و مبانی ترجمهمسعودی عليشاهیاحسان401138054190619

249زبان شناسیمسعودی عليشاهیاحسان401138054190619

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهمسعودی عليشاهیاحسان401138054190619

148کارگاه بداهه سازیمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783

45تربيت حسمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783

103مبانی بازی برای کودکمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

78بازیگری تک نفریمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783

90مبانی شخصيت شناسیمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783

1166تربيت بدنیمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783

24بدن و حرکتمسعودی همت آبادیزهرا401138054170783

148کارگاه بداهه سازیمسکنینازنين زهرا99238054170151

102مبانی بازی برای کودکمسکنینازنين زهرا99238054170151

1بازی برای دوربينمسکنینازنين زهرا99238054170151

77بازیگری تک نفریمسکنینازنين زهرا99238054170151

89نمایش رادیوییمسکنینازنين زهرا99238054170151

43نمایش خيابانیمسکنینازنين زهرا99238054170151

661تاریخ سينمامسکنینازنين زهرا99238054170151

42مبانی بازیگریمسکنینازنين زهرا99238054170151

70خاستگاه آیين و دراممسکنینازنين زهرا99238054170151

153شيوه اجرایی نمایش ایرانیمسکنینازنين زهرا99238054170151

725دانش خانواده و جمعيتمسلمان بافقیابوالفضل400238054170244

10شناخت عوامل نمایشمسلمان بافقیابوالفضل400238054170244

151تنفس و صدا سازیمسلمان بافقیابوالفضل400238054170244

90مبانی شخصيت شناسیمسلمان بافقیابوالفضل400238054170244

108تاریخ نمایش در ایرانمسلمان بافقیابوالفضل400238054170244

200فارسیمسلمان بافقیابوالفضل400238054170244

891اخالق حرفه ای مسلمان بافقیابوالفضل400238054170244

131بيان بدنیمسلمان بافقیابوالفضل400238054170244

519طراحی آوازمسيبیسحرسادات400138054190424

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیمسيبیسحرسادات400138054190424

374تجزیه و تحليل آوازمسيبیسحرسادات400138054190424

348همراهی با ارکسترمسيبیسحرسادات400138054190424

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریمسيبیسحرسادات400138054190424

337ارکان بداهه خوانیمسيبیسحرسادات400138054190424

544(سه گاه)آواز ایرانی مسيبیسحرسادات400138054190424



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیمسيبیسحرسادات400138054190424

408تصنيف سازی مسيبیسحرسادات400138054190424

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

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمشایخ فرکمند401138054170784

1147کاربينیمشایخ فرکمند401138054170784

1034(اکول)1پيانو عمومی مشایخ فرکمند401138054170784

1003شناخت ریتممشایخ فرکمند401138054170784

1002تئوری موسيقیمشایخ فرکمند401138054170784

1016فارسیمشایخ فرکمند401138054170784

1000(ریتم خوانی)1سلفژمشایخ فرکمند401138054170784

190تربيت بدنیمشایخ فرکمند401138054170784

45تربيت حسمشکانیميالد400238054170245

10شناخت عوامل نمایشمشکانیميالد400238054170245

151تنفس و صدا سازیمشکانیميالد400238054170245

90مبانی شخصيت شناسیمشکانیميالد400238054170245

108تاریخ نمایش در ایرانمشکانیميالد400238054170245

703اخالق حرفه ای مشکانیميالد400238054170245

575رسانه شناسی مد و شبکه های اجتماعیمشهدیمرجان400238054190252

611کارگاه عکاسی با فالشمشهدیمرجان400238054190252

640نقد عکسمشهدیمرجان400238054190252

822انقالب اسالمی ایرانمشهدیمرجان400238054190252

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسمشهدیمرجان400238054190252

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمشهدیمرجان400238054190252

567جامعه شناسی هنرمشهدیمرجان400238054190252

635مجموعه سازی در عکاسیمشهدیمرجان400238054190252

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهمشهدی عباسیمهسا99138054170443

262پيرایش و بافت مو بر تورمشهدی عباسیمهسا99138054170443

269سبک های مختلف نمایشیمشهدی عباسیمهسا99138054170443

258اصول آراستگی در اسالممشهدی عباسیمهسا99138054170443



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

899خالقيت در هنرمشهدی عباسیمهسا99138054170443

1278کارورزیمشهدی عباسیمهسا99138054170443

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمشهدی عباسیمهسا99138054170443

1720اندیشه اسالمیمشهدی عباسیمهسا99138054170443

272عوامل موثر بر گریممشهدی عباسیمهسا99138054170443

704اخالق حرفه ای مشهدی عباسیمهسا99138054170443

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریمشيدییزدانمهر400138054190426

6448سرایش و تربيت شنواییمشيدییزدانمهر400138054190426

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمشيدییزدانمهر400138054190426

477هماهنگی عمومیمشيدییزدانمهر400138054190426

2457هارمونیمشيدییزدانمهر400138054190426

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانمشيدییزدانمهر400138054190426

794انقالب اسالمی ایرانمشيدییزدانمهر400138054190426

7663ساز ایرانیمشيدییزدانمهر400138054190426

2343دشيفراژمشيدییزدانمهر400138054190426

2438ارکستر ایرانیمشيدییزدانمهر400138054190426

5664پيانو عمومیمشيدییزدانمهر400138054190426

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی مصباحمرتضی401138054190620

632مبانی فرم و طرح           مصباحمرتضی401138054190620

950کاربينیمصباحمرتضی401138054190620

639نرم افزار فتوشاپ  مصباحمرتضی401138054190620

11154ورزشمصباحمرتضی401138054190620

628مبانی رنگ دیجيتال         مصباحمرتضی401138054190620

555تاریخ تحوالت چاپ       مصباحمرتضی401138054190620

603فنون بازاریابی و تبليغاتمصباحمرتضی401138054190620

640نقد عکسمصحف پناه                               نگار                          99238054190184

562تاریکخانه دیجيتالمصحف پناه                               نگار                          99238054190184

826تاریخ تحليلی صدر اسالممصحف پناه                               نگار                          99238054190184

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیومصحف پناه                               نگار                          99238054190184



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

616کارگاه عکاسی مفهومیمصحف پناه                               نگار                          99238054190184

3718پيانوی عمومیمصدقیفاطمه400138054170476

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمصدقیفاطمه400138054170476

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانمصدقیفاطمه400138054170476

460فرم در موسيقی جهانیمصدقیفاطمه400138054170476

3715ساز کالسيکمصدقیفاطمه400138054170476

355ساز شناسی موسيقی جهانیمصدقیفاطمه400138054170476

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمصدقیفاطمه400138054170476

1723اندیشه اسالمیمصدقیفاطمه400138054170476

357هارمونی پایهمصدقیفاطمه400138054170476

1435هارمونیمصدقیفاطمه400138054170476

840دانش خانواده و جمعيتمصری بالسیسوگند98138054170490

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمصری بالسیسوگند98138054170490

809زبان خارجی عمومیمصری بالسیسوگند98138054170490

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیمصطفویفریبرز401138054190622

546کاربينیمصطفویفریبرز401138054190622

469تنبک نوازیمصطفویفریبرز401138054190622

547(4)آواز ایرانی مصطفویفریبرز401138054190622

1201مبانی موسيقیمصطفویفریبرز401138054190622

409شعر و موسيقیمصطفویفریبرز401138054190622

786تفسير موضوعی قرآنمصطفویفریبرز401138054190622

443(ملودی، گام خوانی)تربيت شنوایی مصطفویفریبرز401138054190622

380حکمت موسيقی اسالمی مصطفویفریبرز401138054190622

51196پيانو عمومیمصطفی زاده انوربنابسينا401138054190623

11195ارکستر کالسيکمصطفی زاده انوربنابسينا401138054190623

3426هارمونیمصطفی زاده انوربنابسينا401138054190623

531تاریخ هنرمصطفی زاده انوربنابسينا401138054190623

1123کاربينیمصطفی زاده انوربنابسينا401138054190623

11155ورزشمصطفی زاده انوربنابسينا401138054190623



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5484سرایش و تربيت شنواییمصطفی زاده انوربنابسينا401138054190623

2496آواز گروهیمصطفی زاده انوربنابسينا401138054190623

5917ساز کالسيکمصطفی زاده انوربنابسينا401138054190623

410جواب آوازمصفاپارسا400238054190253

2366تاریخ موسيقی ایرانمصفاپارسا400238054190253

1423ارکستر ایرانیمصفاپارسا400238054190253

528سرایش و ترتيب شنواییمصفاپارسا400238054190253

1342دشيفراژمصفاپارسا400238054190253

807مدیریت کسب و کار و بهره وریمصفاپارسا400238054190253

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهمصلح تهرانیکامران400138054190428

562تاریکخانه دیجيتالمصلح تهرانیکامران400138054190428

602عکس و نوشتارمصلح تهرانیکامران400138054190428

826تاریخ تحليلی صدر اسالممصلح تهرانیکامران400138054190428

801مدیریت کسب و کار و بهره وریمصلح تهرانیکامران400138054190428

619کارگاه نورپردازی تکچهرهمصلح تهرانیکامران400138054190428

635مجموعه سازی در عکاسیمصلح تهرانیکامران400138054190428

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسمصلحینفيسه401138054170786

594عکاسی پرترهمصلحینفيسه401138054170786

598عکاسی مستندمصلحینفيسه401138054170786

558تاریخ عکاسی جهانمصلحینفيسه401138054170786

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهمصلحینفيسه401138054170786

811زبان خارجی عمومیمصلحینفيسه401138054170786

705اخالق حرفه ای مصلحینفيسه401138054170786

2652ساز ایرانیمصممیعرفان400238054170247

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمصممیعرفان400238054170247

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانمصممیعرفان400238054170247

525ساز شناسی ایرانیمصممیعرفان400238054170247

1722اندیشه اسالمیمصممیعرفان400238054170247

165زبان خارجی عمومیمصممیعرفان400238054170247



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

513مبانی هارمونیمصممیعرفان400238054170247

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیمطلبی فشارکیمحمدحسين400138054190429

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیمطلبی فشارکیمحمدحسين400138054190429

215کارگاه و سمينار پيشرفتهمطلبی فشارکیمحمدحسين400138054190429

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیمطلبی فشارکیمحمدحسين400138054190429

255مکاتباتمطلبی فشارکیمحمدحسين400138054190429

216اصول و مبانی ترجمهمطلبی فشارکیمحمدحسين400138054190429

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریمطلبی فشارکیمحمدحسين400138054190429

828تفسير موضوعی قرآنمطلبی فشارکیمحمدحسين400138054190429

240آواشناسی لهجه های متداولمطلبی فشارکیمحمدحسين400138054190429

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمظاهرییاسمين400238054170249

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانمظاهرییاسمين400238054170249

712اخالق اسالمیمظاهرییاسمين400238054170249

165زبان خارجی عمومیمظاهرییاسمين400238054170249

513مبانی هارمونیمظاهرییاسمين400238054170249

782فارسیمظاهرییاسمين400238054170249

891اخالق حرفه ای مظاهرییاسمين400238054170249

463شعر و موسيقیمظفریليال400138054170478

498آواز گروهیمظفریليال400138054170478

895اصول سرپرستیمظفریليال400138054170478

3647ساز ایرانیمظفریليال400138054170478

899خالقيت در هنرمظفریليال400138054170478

1650کارورزیمظفریليال400138054170478

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهانمظفریليال400138054170478

1723اندیشه اسالمیمظفریليال400138054170478

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمظفریليال400138054170478

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیمظفریليال400138054170478

754خالقيت در پيوند شعر و موسيقیمظفری ابرارعلی400238054190255

1160ورزشمظفری ابرارعلی400238054190255



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

794انقالب اسالمی ایرانمظفری ابرارعلی400238054190255

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانیمظفری ابرارعلی400238054190255

526مهارت تنفس و تزئيناتمظفری ابرارعلی400238054190255

411(2)تصنيف خوانی مظفری ابرارعلی400238054190255

544(سه گاه)آواز ایرانی مظفری ابرارعلی400238054190255

376نت نگاری آوازمظفری ابرارعلی400238054190255

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیمظفری ابرارعلی400238054190255

745واژگان کليدی  زبان چينیمظهری صفاتزینب401138054170789

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهامظهری صفاتزینب401138054170789

747خواندن و درک مفاهيم رایجمظهری صفاتزینب401138054170789

752کاربينیمظهری صفاتزینب401138054170789

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينمظهری صفاتزینب401138054170789

746گفت و شنود رایجمظهری صفاتزینب401138054170789

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهامظهری صفاتزینب401138054170789

1005فارسیمظهری صفاتزینب401138054170789

1200تربيت بدنیمظهری صفاتزینب401138054170789

1077روانشناسی اجتماعیمعارفآتوسا401138054190624

1076روانشناسی عمومیمعارفآتوسا401138054190624

1101کاربينیمعارفآتوسا401138054190624

11089ورزشمعارفآتوسا401138054190624

1070رفتار سازمانیمعارفآتوسا401138054190624

1078روانشناسی تربيتیمعارفآتوسا401138054190624

1072های کوچينگنظریهمعارفآتوسا401138054190624

1071نظریه های نوین یادگيریمعارفآتوسا401138054190624

1075اخالق حرفه ای در کوچينگمعارفآتوسا401138054190624

1074روش تحقيقمعارفآتوسا401138054190624

1073روانشناسی مثبت گرامعارفآتوسا401138054190624

1019بهداشت و سالمت نوازندگیمعارف جهرمییاسمن401138054170790

1145کاربينیمعارف جهرمییاسمن401138054170790



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1996اندیشه اسالمیمعارف جهرمییاسمن401138054170790

997تئوری موسيقیمعارف جهرمییاسمن401138054170790

995(ریتم خوانی)1سلفژمعارف جهرمییاسمن401138054170790

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانومعارف جهرمییاسمن401138054170790

1167تربيت بدنیمعارف جهرمییاسمن401138054170790

998تاریخ شنيداری موسيقیمعارف جهرمییاسمن401138054170790

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمعافینوید99238054170152

903جواب آوازمعافینوید99238054170152

3647ساز ایرانیمعافینوید99238054170152

645پيانو عمومیمعافینوید99238054170152

164زبان خارجی عمومیمعافینوید99238054170152

407بداهه پردازیمعافینوید99238054170152

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمعافینوید99238054170152

140مبانی تدوینمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

125مبانی تصویربرداریمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

53مبانی فيلم نامه نویسیمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

39تاریخ سينمای ایران و جهانمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

1058شناخت عوامل توليدمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

1057مبانی برنامه ریزی و توليدمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

1164تربيت بدنیمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

170کاربينیمعتمدآرامحمدپارسا401138054170791

333هارمونی پراکتيک معدن پيشه                               مبينا                         99238054190186

2905کارورزیمعدن پيشه                               مبينا                         99238054190186

401مبانی رهبری کر و ارکسترمعدن پيشه                               مبينا                         99238054190186

415بداهه نوازیمعدن پيشه                               مبينا                         99238054190186

453دشيفراژمعدن پيشه                               مبينا                         99238054190186

4907ارکستر کالسيکمعدن پيشه                               مبينا                         99238054190186

828تفسير موضوعی قرآنمعدن پيشه                               مبينا                         99238054190186

8909ساز کالسيکمعدن پيشه                               مبينا                         99238054190186



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3912ارکستر کالسيکمعدن پيشه                               مبينا                         99238054190186

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای معزالدینزهرا401138054170792

10081بهداشت و سالمت نوازندگیمعزالدینزهرا401138054170792

1147کاربينیمعزالدینزهرا401138054170792

1034(اکول)1پيانو عمومی معزالدینزهرا401138054170792

1003شناخت ریتممعزالدینزهرا401138054170792

1002تئوری موسيقیمعزالدینزهرا401138054170792

1000(ریتم خوانی)1سلفژمعزالدینزهرا401138054170792

480ارکستراسيونمعززیساسان400138054190432

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرمعززیساسان400138054190432

330هارمونی پراکتيک معززیساسان400138054190432

3363فرم موسيقی جهانمعززیساسان400138054190432

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمعززیساسان400138054190432

790تاریخ تحليلی صدر اسالممعززیساسان400138054190432

7929ساز کالسيکمعززیساسان400138054190432

3911ارکستر کالسيکمعززیساسان400138054190432

102مبانی بازی برای کودکمعزیمهدی400138054170480

77بازیگری تک نفریمعزیمهدی400138054170480

19نمایش عروسکیمعزیمهدی400138054170480

897خالقيت در هنرمعزیمهدی400138054170480

43نمایش خيابانیمعزیمهدی400138054170480

105تاریخ سينمامعزیمهدی400138054170480

151تنفس و صدا سازیمعزیمهدی400138054170480

199فارسیمعزیمهدی400138054170480

1920ارکستر کالسيکمعصومیصبا400138054190433

710دانش خانواده و جمعيتمعصومیالميرا400138054170481

432ارکستراسيونمعصومیصبا400138054190433

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرمعصومیصبا400138054190433

330هارمونی پراکتيک معصومیصبا400138054190433



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3490فرم موسيقی جهانمعصومیصبا400138054190433

6431سرایش و تربيت شنواییمعصومیصبا400138054190433

2730پيانو عمومیمعصومیالميرا400138054170481

460فرم در موسيقی جهانیمعصومیالميرا400138054170481

359ساز شناسی موسيقی جهانیمعصومیالميرا400138054170481

2729ساز کالسيکمعصومیالميرا400138054170481

896خالقيت در هنرمعصومیالميرا400138054170481

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمعصومیصبا400138054190433

7929ساز کالسيکمعصومیصبا400138054190433

1388هارمونیمعصومیالميرا400138054170481

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمعصومیالميرا400138054170481

112جلوه های ویژهمعصومی دره دهآذین98138054170494

124آشنایی با دوربين های تصویربرداریمعصومی دره دهآذین98138054170494

994بهداشت و سالمت نوازندگیمعصومی نياسيدعلی401138054170793

1145کاربينیمعصومی نياسيدعلی401138054170793

1990اندیشه اسالمیمعصومی نياسيدعلی401138054170793

993تئوری موسيقیمعصومی نياسيدعلی401138054170793

991(ریتم خوانی)1سلفژمعصومی نياسيدعلی401138054170793

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانومعصومی نياسيدعلی401138054170793

1163تربيت بدنیمعصومی نياسيدعلی401138054170793

992تاریخ شنيداری موسيقیمعصومی نياسيدعلی401138054170793

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیمعظمی گودرزیمبينا400138054190434

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییمعظمی گودرزیمبينا400138054190434

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگرامعظمی گودرزیمبينا400138054190434

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیمعظمی گودرزیمبينا400138054190434

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانمعظمی گودرزیمبينا400138054190434

828تفسير موضوعی قرآنمعظمی گودرزیمبينا400138054190434

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیمعظمی گودرزیمبينا400138054190434

361سرایش و ترتيب شنواییمعلمی اورهبهار401138054190627



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

693کاربينیمعلمی اورهبهار401138054190627

479هماهنگی عمومیمعلمی اورهبهار401138054190627

11089ورزشمعلمی اورهبهار401138054190627

517تئوری موسيقیمعلمی اورهبهار401138054190627

5697ساز ایرانیمعلمی اورهبهار401138054190627

476سازشناسی ایرانیمعلمی اورهبهار401138054190627

5696پيانو عمومیمعلمی اورهبهار401138054190627

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانمعلمی اورهبهار401138054190627

2651ساز ایرانیمعمارنياهومان99138054170447

424همنوازیمعمارنياهومان99138054170447

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمعمارنياهومان99138054170447

497آواز گروهیمعمارنياهومان99138054170447

3648ساز ایرانیمعمارنياهومان99138054170447

649پيانو عمومیمعمارنياهومان99138054170447

513مبانی هارمونیمعمارنياهومان99138054170447

4644ساز ایرانیمعمارنياهومان99138054170447

412اجرای صحنه ایمعمارنياهومان99138054170447

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمعمارنياهومان99138054170447

220بيان شفاهیمعنویمریم401138054190628

237کاربينیمعنویمریم401138054190628

205متون ادبیمعنویمریم401138054190628

827تاریخ تحليلی صدر اسالممعنویمریم401138054190628

216اصول و مبانی ترجمهمعنویمریم401138054190628

249زبان شناسیمعنویمریم401138054190628

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهمعنویمریم401138054190628

148کارگاه بداهه سازیمعينزهرا99238054170155

37نمایش ایماییمعينزهرا99238054170155

1بازی برای دوربينمعينزهرا99238054170155

2172کارورزیمعينزهرا99238054170155



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

89نمایش رادیوییمعينزهرا99238054170155

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمعينزهرا99238054170155

72مبانی کارگردانیمعينزهرا99238054170155

661تاریخ سينمامعينزهرا99238054170155

703اخالق حرفه ای معينزهرا99238054170155

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیمعينینغمه سادات98238054190186

31تکنيک بازیگری متداکتينگمعينینغمه سادات98238054190186

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییمعينینغمه سادات98238054190186

142تحليل نمایشنامه های واقعگرامعينینغمه سادات98238054190186

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیمعينینغمه سادات98238054190186

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانمعينینغمه سادات98238054190186

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیمعينینغمه سادات98238054190186

28سبک ها وشيوه های اجرامعينینغمه سادات98238054190186

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریمعينینغمه سادات98238054190186

9دیدن و تحليل نمایشمعينینغمه سادات98238054190186

38 (نواحی ایران)حرکات موزونمعينینغمه سادات98238054190186

709دانش خانواده و جمعيتمعينی فرعليرضا99138054170449

458فرم در موسيقی جهانیمعينی فرعليرضا99138054170449

896خالقيت در هنرمعينی فرعليرضا99138054170449

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمعينی فرعليرضا99138054170449

471مبانی موسيقی ایرانمعينی فرعليرضا99138054170449

1732پيانو عمومیمعينی فرعليرضا99138054170449

559تاریخ هنر ایرانمفاخریسامان401138054170794

591عکاسی پایهمفاخریسامان401138054170794

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیمفاخریسامان401138054170794

584طراحی پایهمفاخریسامان401138054170794

561تاریخ هنر جهانمفاخریسامان401138054170794

183تربيت بدنیمفاخریسامان401138054170794

1130کاربينیمفاخریسامان401138054170794



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

642هندسه مناظر و مرایامفاخریسامان401138054170794

126تاریخ هنر ایران و جهانمفاخری سلسلهنوید401138054170795

57روانشناسی شخصيتمفاخری سلسلهنوید401138054170795

1721اندیشه اسالمیمفاخری سلسلهنوید401138054170795

42مبانی بازیگریمفاخری سلسلهنوید401138054170795

183تربيت بدنیمفاخری سلسلهنوید401138054170795

20بدن و حرکتمفاخری سلسلهنوید401138054170795

155خاستگاه آیين و دراممفاخری سلسلهنوید401138054170795

191کاربينیمفاخری سلسلهنوید401138054170795

2730پيانو عمومیمفتاحاشکان400238054170250

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمفتاحاشکان400238054170250

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانمفتاحاشکان400238054170250

2729ساز کالسيکمفتاحاشکان400238054170250

357هارمونی پایهمفتاحاشکان400238054170250

811زبان خارجی عمومیمفتاحاشکان400238054170250

703اخالق حرفه ای مفتاحاشکان400238054170250

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای مفخميانزهرا401138054170796

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمفخميانزهرا401138054170796

1147کاربينیمفخميانزهرا401138054170796

1034(اکول)1پيانو عمومی مفخميانزهرا401138054170796

1003شناخت ریتممفخميانزهرا401138054170796

1002تئوری موسيقیمفخميانزهرا401138054170796

1016فارسیمفخميانزهرا401138054170796

1000(ریتم خوانی)1سلفژمفخميانزهرا401138054170796

190تربيت بدنیمفخميانزهرا401138054170796

559تاریخ هنر ایرانمفيدیکيميا401138054170797

591عکاسی پایهمفيدیکيميا401138054170797

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیمفيدیکيميا401138054170797

584طراحی پایهمفيدیکيميا401138054170797



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

561تاریخ هنر جهانمفيدیکيميا401138054170797

1130کاربينیمفيدیکيميا401138054170797

642هندسه مناظر و مرایامفيدیکيميا401138054170797

261پتينه و کالژمقبول سرکندیسحر401138054190630

267زینت و زیبایی در اسالممقبول سرکندیسحر401138054190630

1125کاربينیمقبول سرکندیسحر401138054190630

292نرم افزارهای کاربردیمقبول سرکندیسحر401138054190630

264جامعه شناسی هنرمقبول سرکندیسحر401138054190630

266زیبایی شناسیمقبول سرکندیسحر401138054190630

265روانشناسی شخصيت و گریممقبول سرکندیسحر401138054190630

291مراقبت از پوست و مومقبول سرکندیسحر401138054190630

107آشنایی با هنرهای نمایشیمقدسیسيدنياوش401138054190631

69فرهنگ مردممقدسیسيدنياوش401138054190631

60ادبيات کهن ایران و جهانمقدسیسيدنياوش401138054190631

179کاربينیمقدسیسيدنياوش401138054190631

11153ورزشمقدسیسيدنياوش401138054190631

95روانشناسی عمومیمقدسیسيدنياوش401138054190631

154تاریخ فلسفهمقدسیسيدنياوش401138054190631

113سبکهای سينماییمقدسیسيدنياوش401138054190631

2536کارورزیمقدسی فراهانیسيدمهدی400138054190436

833انقالب اسالمی ایرانمقدسی فراهانیسيدمهدی400138054190436

298اصول و فنون مصاحبهمقدسی فراهانیسيدمهدی400138054190436

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمقدسی فراهانیسيدمهدی400138054190436

313سياست خبریمقدسی فراهانیسيدمهدی400138054190436

557تاریخ عکاسی ایرانمقدمفاطمه401138054190632

524شعر و موسيقیمقدمحسين99138054170452

515فرم در موسيقی ایرانیمقدمحسين99138054170452

3718پيانوی عمومیمقدمسارا400138054170482

2198کارورزیمقدممهرانه99138054190376



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2682کارورزیمقدمفاطمه99138054190375

2427کنترپوانمقدمفاطمه99138054190375

3389ارکستراسيونمقدمفاطمه99138054190375

146سلفژمقدممهرانه99138054190376

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانمقدممهرانه99138054190376

1115کاربينیمقدمفاطمه401138054190632

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمقدمحسين99138054170452

3767آواز ایرانیمقدمحسين99138054170452

461فرم در موسيقی جهانیمقدمسارا400138054170482

3726ساز کالسيکمقدمسارا400138054170482

1989ورزشمقدمفاطمه401138054190632

355ساز شناسی موسيقی جهانیمقدمسارا400138054170482

719اخالق اسالمیمقدمسارا400138054170482

405پارتيتور نوازیمقدمفاطمه99138054190375

781پيانو عمومیمقدمحسين99138054170452

579زیبایی شناسیمقدمفاطمه401138054190632

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریمقدممهرانه99138054190376

1340هارمونیمقدمسارا400138054170482

434مبانی هارمونیمقدمحسين99138054170452

347آهنگ سازی ایرانیمقدمفاطمه99138054190375

2510آهنگ سازیمقدمفاطمه99138054190375

572حقوق عکاسان و قراردادهامقدمفاطمه401138054190632

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگمقدمفاطمه401138054190632

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانمقدمفاطمه401138054190632

464بداهه پردازیمقدمحسين99138054170452

9دیدن و تحليل نمایشمقدممهرانه99138054190376

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمقدمسارا400138054170482

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیمقدمحسين99138054170452

736مدیریت رنگ در عکاسیمقدمفاطمه401138054190632



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

891اخالق حرفه ای مقدمسارا400138054170482

1686کارورزیمقدم                                    طاها                          99238054190187

333هارمونی پراکتيک مقدم                                    طاها                          99238054190187

401مبانی رهبری کر و ارکسترمقدم                                    طاها                          99238054190187

785مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمقدم                                    طاها                          99238054190187

827تاریخ تحليلی صدر اسالممقدم                                    طاها                          99238054190187

414بداهه نوازیمقدم                                    طاها                          99238054190187

452دشيفراژمقدم                                    طاها                          99238054190187

8909ساز کالسيکمقدم                                    طاها                          99238054190187

3912ارکستر کالسيکمقدم                                    طاها                          99238054190187

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانمقدم نيادیبا401138054170798

507کاربرد رایانه در موسيقیمقدم نيادیبا401138054170798

393(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمقدم نيادیبا401138054170798

1733ساز کالسيکمقدم نيادیبا401138054170798

397فيزیک صوتمقدم نيادیبا401138054170798

404شناخت موسيقیمقدم نيادیبا401138054170798

1167تربيت بدنیمقدم نيادیبا401138054170798

779کاربينیمقدم نيادیبا401138054170798

1775پيانو عمومیمقدم نيادیبا401138054170798

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای مقربیمعيد401138054170799

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمقربیمعيد401138054170799

1015کاربينیمقربیمعيد401138054170799

1185(اکول)1پيانو عمومی مقربیمعيد401138054170799

1182شناخت ریتممقربیمعيد401138054170799

1181تئوری موسيقیمقربیمعيد401138054170799

1011فارسیمقربیمعيد401138054170799

1183(ریتم خوانی)1سلفژمقربیمعيد401138054170799

1165تربيت بدنیمقربیمعيد401138054170799

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهمقصدیملک401138054170800



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

258اصول آراستگی در اسالممقصدیملک401138054170800

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریممقصدیملک401138054170800

1288مبانی گریممقصدیملک401138054170800

1723اندیشه اسالمیمقصدیملک401138054170800

272عوامل موثر بر گریممقصدیملک401138054170800

275کاربينیمقصدیملک401138054170800

1172مبانی روانشناسیمقصدیملک401138054170800

26آشنایی با هنرهای نمایشیمقصودیشهرام401138054190633

65فرهنگ مردممقصودیشهرام401138054190633

59ادبيات کهن ایران و جهانمقصودیشهرام401138054190633

178کاربينیمقصودیشهرام401138054190633

11152ورزشمقصودیشهرام401138054190633

94روانشناسی عمومیمقصودیشهرام401138054190633

156تاریخ فلسفهمقصودیشهرام401138054190633

109سبکهای سينماییمقصودیشهرام401138054190633

141مبانی تدوینمکری زادهمسعود401138054170804

123مبانی تصویربرداریمکری زادهمسعود401138054170804

54مبانی فيلم نامه نویسیمکری زادهمسعود401138054170804

106تاریخ سينمای ایران و جهانمکری زادهمسعود401138054170804

5شناخت عوامل توليدمکری زادهمسعود401138054170804

4مبانی برنامه ریزی و توليدمکری زادهمسعود401138054170804

184تربيت بدنیمکری زادهمسعود401138054170804

177کاربينیمکری زادهمسعود401138054170804

148کارگاه بداهه سازیمکوکیسعيد99138054170455

103مبانی بازی برای کودکمکوکیسعيد99138054170455

1بازی برای دوربينمکوکیسعيد99138054170455

2172کارورزیمکوکیسعيد99138054170455

203نمایش عروسکیمکوکیسعيد99138054170455

89نمایش رادیوییمکوکیسعيد99138054170455



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

557تاریخ عکاسی ایرانمالآقائیعلی401138054190635

1113کاربينیمالآقائیعلی401138054190635

11152ورزشمالآقائیعلی401138054190635

579زیبایی شناسیمالآقائیعلی401138054190635

572حقوق عکاسان و قراردادهامالآقائیعلی401138054190635

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگمالآقائیعلی401138054190635

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانمالآقائیعلی401138054190635

736مدیریت رنگ در عکاسیمالآقائیعلی401138054190635

754خالقيت در پيوند شعر و موسيقیمالباقریمحمدهادی400238054190259

794انقالب اسالمی ایرانمالباقریمحمدهادی400238054190259

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانیمالباقریمحمدهادی400238054190259

526مهارت تنفس و تزئيناتمالباقریمحمدهادی400238054190259

411(2)تصنيف خوانی مالباقریمحمدهادی400238054190259

544(سه گاه)آواز ایرانی مالباقریمحمدهادی400238054190259

376نت نگاری آوازمالباقریمحمدهادی400238054190259

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیمالباقریمحمدهادی400238054190259

326هنر و رسانهمالزینلافشين401138054190636

295ارتباطات سياسیمالزینلافشين401138054190636

539کاربينیمالزینلافشين401138054190636

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرمالزینلافشين401138054190636

11152ورزشمالزینلافشين401138054190636

324نظریه های ارتباط جمعیمالزینلافشين401138054190636

317فناوری نوین ارتباطیمالزینلافشين401138054190636

312سواد هنریمالزینلافشين401138054190636

694کاربينیمالشاهیمصطفی401138054190637

11156ورزشمالشاهیمصطفی401138054190637

893انقالب اسالمی ایرانمالشاهیمصطفی401138054190637

5367سرایش و تربيت شنواییمالشاهیمصطفی401138054190637

3351هماهنگی عمومیمالشاهیمصطفی401138054190637



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5698ساز ایرانیمالشاهیمصطفی401138054190637

475سازشناسی ایرانیمالشاهیمصطفی401138054190637

5695پيانو عمومیمالشاهیمصطفی401138054190637

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانمالشاهیمصطفی401138054190637

261پتينه و کالژمالئی پورسخلوئیزهرا400138054190439

284گریم در ادوار مختلف تاریخمالئی پورسخلوئیزهرا400138054190439

292نرم افزارهای کاربردیمالئی پورسخلوئیزهرا400138054190439

1188ورزشمالئی پورسخلوئیزهرا400138054190439

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمالئی پورسخلوئیزهرا400138054190439

276کارگاه تکنيکهای حجم سازیمالئی پورسخلوئیزهرا400138054190439

277کارگاه گریم عروسکیمالئی پورسخلوئیزهرا400138054190439

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهمالئی پورسخلوئیزهرا400138054190439

263تحليل تيپ و شخصيتمالئی پورسخلوئیزهرا400138054190439

797دانش خانواده و جمعيتملکی                                    مژگان                         99238054190188

1686کارورزیملکی                                    مژگان                         99238054190188

6354سرایش و تربيت شنواییملکی                                    مژگان                         99238054190188

2427کنترپوانملکی                                    مژگان                         99238054190188

1428کنترپوانملکی                                    مژگان                         99238054190188

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریملکی                                    مژگان                         99238054190188

2329فرم و آناليزملکی                                    مژگان                         99238054190188

1459ارکستراسيونملکی                                    مژگان                         99238054190188

7684پيانو عمومیملکی                                    مژگان                         99238054190188

2510آهنگ سازیملکی                                    مژگان                         99238054190188

1077روانشناسی اجتماعیملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1076روانشناسی عمومیملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1106کاربينیملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1070رفتار سازمانیملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1078روانشناسی تربيتیملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1072های کوچينگنظریهملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1071نظریه های نوین یادگيریملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1075اخالق حرفه ای در کوچينگملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1074روش تحقيقملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

1073روانشناسی مثبت گراملک محمدی کلهرودیمهسا401138054190639

480ارکستراسيونملکیرضا400138054190441

607کاربرد عکس در گرافيکملکیاميد98238054170205

607کاربرد عکس در گرافيکملکیمهدیه99238054170158

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرملکیرضا400138054190441

330هارمونی پراکتيک ملکیرضا400138054190441

3363فرم موسيقی جهانملکیرضا400138054190441

6353سرایش و تربيت شنواییملکیفاطمه400238054190261

1328فرم و آناليزملکیفاطمه400238054190261

560تاریخ هنر ایران و جهانملکیمليکا401138054170807

593عکاسی آسمان شبملکیمهدیه99238054170158

2622کارورزیملکیمهدیه99238054170158

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينملکیمليکا401138054170807

634مبانی هنرهای تجسمیملکیمليکا401138054170807

605کادربندی در عکاسیملکیمليکا401138054170807

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتملکیمهدیه99238054170158

437فلسفه هنرملکیفاطمه400238054190261

2446آواز گروهیملکیرضا400138054190441

1350کنترپوانملکیفاطمه400238054190261

712اخالق اسالمیملکیمهدیه99238054170158

600عکاسی منظره و پانوراماملکیمهدیه99238054170158

790تاریخ تحليلی صدر اسالمملکیرضا400138054190441

894تاریخ تحليلی صدر اسالمملکیفاطمه400238054190261

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورملکیمليکا401138054170807

558تاریخ عکاسی جهانملکیمهدیه99238054170158

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهملکیمهدیه99238054170158



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1459ارکستراسيونملکیفاطمه400238054190261

7910ساز کالسيکملکیرضا400138054190441

807مدیریت کسب و کار و بهره وریملکیرضا400138054190441

475سازشناسی ایرانیملکیفاطمه400238054190261

5696پيانو عمومیملکیفاطمه400238054190261

1168تربيت بدنیملکیمليکا401138054170807

597عکاسی سياه و سفيدملکیمليکا401138054170807

756کاربينیملکیمليکا401138054170807

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسملکیاميد98238054170205

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسملکیمهدیه99238054170158

4482هماهنگی عمومیملکیفاطمه400238054190261

6691ساز ایرانیملکیفاطمه400238054190261

3912ارکستر کالسيکملکیرضا400138054190441

601عکس و رسانهملکیمهدیه99238054170158

2مدیریت توليدملکی دهکاءوحيد401138054190640

60ادبيات کهن ایران و جهانملکی دهکاءوحيد401138054190640

84اصول کارگردانیملکی دهکاءوحيد401138054190640

822انقالب اسالمی ایرانملکی دهکاءوحيد401138054190640

91کارگاه طراحیملکی دهکاءوحيد401138054190640

154تاریخ فلسفهملکی دهکاءوحيد401138054190640

66جامعه شناسیملکی دهکاءوحيد401138054190640

9898فيلم نامه نویسی و دکوپاژملکی دهکاءوحيد401138054190640

1077روانشناسی اجتماعیملکی فالحسمانه401138054190641

1076روانشناسی عمومیملکی فالحسمانه401138054190641

1104کاربينیملکی فالحسمانه401138054190641

11089ورزشملکی فالحسمانه401138054190641

1070رفتار سازمانیملکی فالحسمانه401138054190641

1078روانشناسی تربيتیملکی فالحسمانه401138054190641

1072های کوچينگنظریهملکی فالحسمانه401138054190641



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1071نظریه های نوین یادگيریملکی فالحسمانه401138054190641

1075اخالق حرفه ای در کوچينگملکی فالحسمانه401138054190641

1074روش تحقيقملکی فالحسمانه401138054190641

1073روانشناسی مثبت گراملکی فالحسمانه401138054190641

1186دانش خانواده و جمعيتملکی مهوشاميرحسين401138054170808

1653ساز ایرانیملکی مهوشاميرحسين401138054170808

442(ریتم و فواصل)تربيت شنواییملکی مهوشاميرحسين401138054170808

364مبانی نظری موسيقیملکی مهوشاميرحسين401138054170808

400مبانی صوت شناسیملکی مهوشاميرحسين401138054170808

1163تربيت بدنیملکی مهوشاميرحسين401138054170808

656کاربينیملکی مهوشاميرحسين401138054170808

470تمبک نوازیملکی مهوشاميرحسين401138054170808

107آشنایی با هنرهای نمایشیملکی نژادرضا401138054190642

69فرهنگ مردمملکی نژادرضا401138054190642

60ادبيات کهن ایران و جهانملکی نژادرضا401138054190642

180کاربينیملکی نژادرضا401138054190642

11153ورزشملکی نژادرضا401138054190642

95روانشناسی عمومیملکی نژادرضا401138054190642

154تاریخ فلسفهملکی نژادرضا401138054190642

113سبکهای سينماییملکی نژادرضا401138054190642

210آزمایشگاه پایهممبينینسترن401138054170809

221خواندن و درک مفاهيم پایهممبينینسترن401138054170809

229دستور زبان پایهممبينینسترن401138054170809

219گفت و شنود پایهممبينینسترن401138054170809

243اخالق اسالمیممبينینسترن401138054170809

187تربيت بدنیممبينینسترن401138054170809

235کاربينیممبينینسترن401138054170809

247اصول و روش ترجمه پایهممبينینسترن401138054170809

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصرممعصوم لو                               مهدی                          99238054190189



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

361سرایش و ترتيب شنواییممعصوم لو                               مهدی                          99238054190189

692کاربينیممعصوم لو                               مهدی                          99238054190189

437فلسفه هنرممعصوم لو                               مهدی                          99238054190189

1428کنترپوانممعصوم لو                               مهدی                          99238054190189

1459ارکستراسيونممعصوم لو                               مهدی                          99238054190189

5696پيانو عمومیممعصوم لو                               مهدی                          99238054190189

147سلفژمنادیصبا401138054190643

166کاربينیمنادیصبا401138054190643

1989ورزشمنادیصبا401138054190643

63شناخت سينمامنادیصبا401138054190643

67جامعه شناسیمنادیصبا401138054190643

11فرهنگ عامهمنادیصبا401138054190643

25تاریخ نمایش در شرقمنادیصبا401138054190643

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونمنادیصبا401138054190643

6کارگاه صدابرداری در سينمامنتظری کرهرودیاميرمهدی98238054190188

1201کارگردانی فيلم مستندمنتظری کرهرودیاميرمهدی98238054190188

91کارگاه طراحیمنتظری کرهرودیاميرمهدی98238054190188

8181فيلم برداریمنتظری کرهرودیاميرمهدی98238054190188

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمنتظری هدشپوریا401138054170811

1008بهداشت و سالمت نوازندگیمنتظری هدشپوریا401138054170811

1050کاربينیمنتظری هدشپوریا401138054170811

1030(اکول)1پيانو عمومی منتظری هدشپوریا401138054170811

11007اندیشه اسالمیمنتظری هدشپوریا401138054170811

1009تئوری موسيقیمنتظری هدشپوریا401138054170811

1005فارسیمنتظری هدشپوریا401138054170811

1006(ریتم خوانی)1سلفژمنتظری هدشپوریا401138054170811

1164تربيت بدنیمنتظری هدشپوریا401138054170811

840دانش خانواده و جمعيتمنجمی نژادبهار400138054190444

55تحليل فيلممنجمی نژادبهار400138054190444



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمنجمی نژادبهار400138054190444

927کارگاه جلوه های ویژهمنجمی نژادبهار400138054190444

96انيميشنمنجمی نژادبهار400138054190444

8181فيلم برداریمنجمی نژادبهار400138054190444

74کارگردانی فيلم داستانیمنجمی نژادبهار400138054190444

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينیمنصوربختسارا400138054190445

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییمنصوربختسارا400138054190445

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگرامنصوربختسارا400138054190445

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایمنصوربختسارا400138054190445

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیمنصوربختسارا400138054190445

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهانمنصوربختسارا400138054190445

800تفسير موضوعی قرآنمنصوربختسارا400138054190445

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدیمنصوربختسارا400138054190445

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیمنصوریمهرداد401138054190644

146سلفژمنصوریمحمدمهدی401138054190645

1117کاربينیمنصوریمحمدمهدی401138054190645

546کاربينیمنصوریمهرداد401138054190644

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیمنصوریمهرداد401138054190644

327مبانی موسيقی ایرانیمنصوریمهرداد401138054190644

11154ورزشمنصوریمحمدمهدی401138054190645

469تنبک نوازیمنصوریمهرداد401138054190644

110شناخت سينمامنصوریمحمدمهدی401138054190645

787تاریخ تحليلی صدر اسالممنصوریمهرداد401138054190644

409شعر و موسيقیمنصوریمهرداد401138054190644

68جامعه شناسیمنصوریمحمدمهدی401138054190645

12فرهنگ عامهمنصوریمحمدمهدی401138054190645

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی منصوریمهرداد401138054190644

27تاریخ نمایش در شرقمنصوریمحمدمهدی401138054190645

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونمنصوریمحمدمهدی401138054190645



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

380حکمت موسيقی اسالمی منصوریمهرداد401138054190644

2495فرم موسيقی ایرانمنصوری حسن آبادیاميرحسين400138054190446

794انقالب اسالمی ایرانمنصوری حسن آبادیاميرحسين400138054190446

486کنتراپونمنصوری حسن آبادیاميرحسين400138054190446

7662ساز ایرانیمنصوری حسن آبادیاميرحسين400138054190446

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمنصوری حسن آبادیاميرحسين400138054190446

801مدیریت کسب و کار و بهره وریمنصوری حسن آبادیاميرحسين400138054190446

2343دشيفراژمنصوری حسن آبادیاميرحسين400138054190446

2440ارکستر ایرانیمنصوری حسن آبادیاميرحسين400138054190446

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانمنصوری حسن آبادیاميرحسين400138054190446

139تاریخ سينمای مستندایرانمنصوری علی ابادمهين400238054170251

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدامنصوری علی ابادمهين400238054170251

17اصول صدابرداریمنصوری علی ابادمهين400238054170251

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنیمنصوری علی ابادمهين400238054170251

97انيميشنمنصوری علی ابادمهين400238054170251

897خالقيت در هنرمنصوری علی ابادمهين400238054170251

712اخالق اسالمیمنصوری علی ابادمهين400238054170251

808زبان خارجی عمومیمنصوری علی ابادمهين400238054170251

200فارسیمنصوری علی ابادمهين400238054170251

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهمنصوری فرشيرین401138054170812

258اصول آراستگی در اسالممنصوری فرشيرین401138054170812

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریممنصوری فرشيرین401138054170812

1288مبانی گریممنصوری فرشيرین401138054170812

1723اندیشه اسالمیمنصوری فرشيرین401138054170812

272عوامل موثر بر گریممنصوری فرشيرین401138054170812

275کاربينیمنصوری فرشيرین401138054170812

1172مبانی روانشناسیمنصوری فرشيرین401138054170812

839دانش خانواده و جمعيتمنصوری کاسوائیفراز400138054170489

375شعر و موسيقیمنصوری کاسوائیفراز400138054170489



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمنصوری کاسوائیفراز400138054170489

3767آواز ایرانیمنصوری کاسوائیفراز400138054170489

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمنصوری کاسوائیفراز400138054170489

418ساز ایرانیمنصوری کاسوائیفراز400138054170489

464بداهه پردازیمنصوری کاسوائیفراز400138054170489

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیمنصوری کاسوائیفراز400138054170489

704اخالق حرفه ای منصوری کاسوائیفراز400138054170489

795دانش خانواده و جمعيتمنفرد                                   حدیث                          99238054190190

608کارگاه طراحی پوستر فتوگرافيکمنفرد                                   حدیث                          99238054190190

548اطالع رسانی تصویریمنفرد                                   حدیث                          99238054190190

926کارگاه طراحی پوستر تصویریمنفرد                                   حدیث                          99238054190190

616کارگاه عکاسی مفهومیمنفرد                                   حدیث                          99238054190190

610کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشورمنفرد                                   حدیث                          99238054190190

2488کارورزیمنفردخصالزهرا99138054170459

497آواز گروهیمنفردخصالزهرا99138054170459

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییمنفردخصالزهرا99138054170459

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمنفردخصالزهرا99138054170459

649پيانو عمومیمنفردخصالزهرا99138054170459

891اخالق حرفه ای منفردخصالزهرا99138054170459

2730پيانو عمومیمنقچیبهار400238054170252

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمنقچیبهار400238054170252

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانمنقچیبهار400238054170252

2729ساز کالسيکمنقچیبهار400238054170252

712اخالق اسالمیمنقچیبهار400238054170252

940هارمونی پایهمنقچیبهار400238054170252

808زبان خارجی عمومیمنقچیبهار400238054170252

703اخالق حرفه ای منقچیبهار400238054170252

994بهداشت و سالمت نوازندگیمنهاجپدرام401138054170813

1144کاربينیمنهاجپدرام401138054170813



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1996اندیشه اسالمیمنهاجپدرام401138054170813

997تئوری موسيقیمنهاجپدرام401138054170813

995(ریتم خوانی)1سلفژمنهاجپدرام401138054170813

1026(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانومنهاجپدرام401138054170813

1190تربيت بدنیمنهاجپدرام401138054170813

998تاریخ شنيداری موسيقیمنهاجپدرام401138054170813

632مبانی فرم و طرح           مه آبادیسميرا400238054190268

1188ورزشمه آبادیسميرا400238054190268

628مبانی رنگ دیجيتال         مه آبادیسميرا400238054190268

555تاریخ تحوالت چاپ       مه آبادیسميرا400238054190268

603فنون بازاریابی و تبليغاتمه آبادیسميرا400238054190268

580ساخت ماکت بسته بندیمه آبادیسميرا400238054190268

807مدیریت کسب و کار و بهره وریمه آبادیسميرا400238054190268

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکمه آبادیسميرا400238054190268

1481هارمونیمهاجرپورفرید400138054190456

5484سرایش و تربيت شنواییمهاجرپورفرید400138054190456

5670ساز ایرانیمهاجرپورفرید400138054190456

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیمهاجرتهرانفرزین401138054190655

546کاربينیمهاجرتهرانفرزین401138054190655

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیمهاجرتهرانفرزین401138054190655

327مبانی موسيقی ایرانیمهاجرتهرانفرزین401138054190655

469تنبک نوازیمهاجرتهرانفرزین401138054190655

787تاریخ تحليلی صدر اسالممهاجرتهرانفرزین401138054190655

409شعر و موسيقیمهاجرتهرانفرزین401138054190655

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی مهاجرتهرانفرزین401138054190655

380حکمت موسيقی اسالمی مهاجرتهرانفرزین401138054190655

220بيان شفاهیمهتدی حقيقیمحمدعلی401138054190656

238کاربينیمهتدی حقيقیمحمدعلی401138054190656

11154ورزشمهتدی حقيقیمحمدعلی401138054190656



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

257انقالب اسالمی ایرانمهتدی حقيقیمحمدعلی401138054190656

205متون ادبیمهتدی حقيقیمحمدعلی401138054190656

216اصول و مبانی ترجمهمهتدی حقيقیمحمدعلی401138054190656

249زبان شناسیمهتدی حقيقیمحمدعلی401138054190656

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهمهتدی حقيقیمحمدعلی401138054190656

839دانش خانواده و جمعيتمهدویافشين400138054170497

322مراسم و تشریفاتمهدویافشين400138054170497

296اصول سخنوریمهدویافشين400138054170497

305جمع آوری و پردازش اطالعاتمهدویافشين400138054170497

297اصول و فنون تبليغاتمهدویافشين400138054170497

728اخالق اسالمیمهدویافشين400138054170497

319کاربرد وسایل سمعی و بصریمهدویافشين400138054170497

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلممهدوی تبار                              الهام                         99238054190194

14کارگاه تدوین موسيقی و صدامهدوی تبار                              الهام                         99238054190194

85تحليل تدوینی فيلم داستانیمهدوی تبار                              الهام                         99238054190194

16تدوین مستند آموزشیمهدوی تبار                              الهام                         99238054190194

894تاریخ تحليلی صدر اسالممهدوی تبار                              الهام                         99238054190194

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیمهدوی تبار                              الهام                         99238054190194

51196پيانو عمومیمهدویمریم401138054190657

1920ارکستر کالسيکمهدویمریم401138054190657

709دانش خانواده و جمعيتمهدویمتين400138054170499

3426هارمونیمهدویمریم401138054190657

251ترجمه مفاهيم واصطالحات امور رسانه ایمهدویزهرا99238054170160

531تاریخ هنرمهدویمریم401138054190657

3716پيانوی عمومیمهدویمتين400138054170499

208آزمایشگاه پيش متوسطهمهدویزهرا99238054170160

7433سرایش و تربيت شنواییمهدویاميرحسين400238054190269

1328فرم و آناليزمهدویاميرحسين400238054190269

1122کاربينیمهدویمریم401138054190657



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2211کارورزیمهدویزهرا99238054170160

460فرم در موسيقی جهانیمهدویمتين400138054170499

3717ساز کالسيکمهدویمتين400138054170499

11149ورزشمهدویمریم401138054190657

893انقالب اسالمی ایرانمهدویاميرحسين400238054190269

5484سرایش و تربيت شنواییمهدویمریم401138054190657

359ساز شناسی موسيقی جهانیمهدویمتين400138054170499

241ترجمه مفاهيم واصطالحات امور اقتصادی و بازرگانیمهدویزهرا99238054170160

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهمهدویزهرا99238054170160

896خالقيت در هنرمهدویمتين400138054170499

2496آواز گروهیمهدویمریم401138054190657

1350کنترپوانمهدویاميرحسين400238054190269

253ترجمه مفاهيم واصطالحات امور گردشگریمهدویزهرا99238054170160

206ترجمه مفاهيم واصطالحات امور فرهنگ و هنرمهدویزهرا99238054170160

521فرم موسيقی ایرانیمهدویاميرحسين400238054190269

5917ساز کالسيکمهدویمریم401138054190657

3351هماهنگی عمومیمهدویاميرحسين400238054190269

256اصول نگارشمهدویزهرا99238054170160

1388هارمونیمهدویمتين400138054170499

226مکالمه موضوعیمهدویزهرا99238054170160

7684پيانو عمومیمهدویاميرحسين400238054190269

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمهدویمتين400138054170499

524شعر و موسيقیمهدوی سدهیسيد آرمين400238054170253

895اصول سرپرستیمهدوی سدهیسيد آرمين400238054170253

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانمهدوی سدهیسيد آرمين400238054170253

516ساز شناسی ایرانیمهدوی سدهیسيد آرمين400238054170253

810زبان خارجی عمومیمهدوی سدهیسيد آرمين400238054170253

200فارسیمهدوی سدهیسيد آرمين400238054170253

556تاریخ عکاسی ایرانمهدوی فردریحانه401138054190658



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1114کاربينیمهدوی فردریحانه401138054190658

11089ورزشمهدوی فردریحانه401138054190658

578زیبایی شناسیمهدوی فردریحانه401138054190658

571حقوق عکاسان و قراردادهامهدوی فردریحانه401138054190658

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگمهدوی فردریحانه401138054190658

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانمهدوی فردریحانه401138054190658

636مدیریت رنگ در عکاسیمهدوی فردریحانه401138054190658

137نرم افزارهای تدوینمهدوی کوزه تراقیاميرحسين98138054170516

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیمهدوی کوزه تراقیاميرحسين98138054170516

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسمهدی انوشيروانیترانه400138054170500

594عکاسی پرترهمهدی انوشيروانیترانه400138054170500

598عکاسی مستندمهدی انوشيروانیترانه400138054170500

558تاریخ عکاسی جهانمهدی انوشيروانیترانه400138054170500

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهمهدی انوشيروانیترانه400138054170500

705اخالق حرفه ای مهدی انوشيروانیترانه400138054170500

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیمهدی آبادیفاطمه401138054170827

10081بهداشت و سالمت نوازندگیمهدی آبادیفاطمه401138054170827

1140کاربينیمهدی آبادیفاطمه401138054170827

1032(اکول)1پيانو عمومی مهدی آبادیفاطمه401138054170827

1013تئوری موسيقیمهدی آبادیفاطمه401138054170827

1010(ریتم خوانی)1سلفژمهدی آبادیفاطمه401138054170827

1166تربيت بدنیمهدی آبادیفاطمه401138054170827

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

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمهدی دماوندیمحمد401138054170828

1017کاربينیمهدی دماوندیمحمد401138054170828

1034(اکول)1پيانو عمومی مهدی دماوندیمحمد401138054170828

1003شناخت ریتممهدی دماوندیمحمد401138054170828

1002تئوری موسيقیمهدی دماوندیمحمد401138054170828

1016فارسیمهدی دماوندیمحمد401138054170828



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1000(ریتم خوانی)1سلفژمهدی دماوندیمحمد401138054170828

1198تربيت بدنیمهدی دماوندیمحمد401138054170828

127تاریخ هنر ایران و جهانمهدی زادهاحسان401138054170829

58روانشناسی شخصيتمهدی زادهاحسان401138054170829

17201اندیشه اسالمیمهدی زادهاحسان401138054170829

128مبانی بازیگریمهدی زادهاحسان401138054170829

1164تربيت بدنیمهدی زادهاحسان401138054170829

24بدن و حرکتمهدی زادهاحسان401138054170829

70خاستگاه آیين و دراممهدی زادهاحسان401138054170829

193کاربينیمهدی زادهاحسان401138054170829

3716پيانوی عمومیمهدی زاده تهرانیمليکا400138054170501

460فرم در موسيقی جهانیمهدی زاده تهرانیمليکا400138054170501

3717ساز کالسيکمهدی زاده تهرانیمليکا400138054170501

359ساز شناسی موسيقی جهانیمهدی زاده تهرانیمليکا400138054170501

719اخالق اسالمیمهدی زاده تهرانیمليکا400138054170501

1388هارمونیمهدی زاده تهرانیمليکا400138054170501

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمهدی زاده تهرانیمليکا400138054170501

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای مهدی هداوندمينا401138054170830

1180بهداشت و سالمت نوازندگیمهدی هداوندمينا401138054170830

1147کاربينیمهدی هداوندمينا401138054170830

1034(اکول)1پيانو عمومی مهدی هداوندمينا401138054170830

1003شناخت ریتممهدی هداوندمينا401138054170830

1002تئوری موسيقیمهدی هداوندمينا401138054170830

1016فارسیمهدی هداوندمينا401138054170830

1000(ریتم خوانی)1سلفژمهدی هداوندمينا401138054170830

190تربيت بدنیمهدی هداوندمينا401138054170830

839دانش خانواده و جمعيتمهدیخانی سروجهانیمرتضی98238054190193

4699پيانو عمومیمهدیخانی سروجهانیغزل98138054170519

1686کارورزیمهدیخانی سروجهانیمرتضی98238054190193



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6354سرایش و تربيت شنواییمهدیخانی سروجهانیمرتضی98238054190193

7433سرایش و تربيت شنواییمهدیخانی سروجهانیمرتضی98238054190193

1328فرم و آناليزمهدیخانی سروجهانیمرتضی98238054190193

2701کارورزیمهدیخانی سروجهانیغزل98138054170519

368(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییمهدیخانی سروجهانیغزل98138054170519

384فرم در موسيقی جهانیمهدیخانی سروجهانیغزل98138054170519

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییمهدیخانی سروجهانیغزل98138054170519

1429آهنگ سازیمهدیخانی سروجهانیمرتضی98238054190193

2390هارمونیمهدیخانی سروجهانیغزل98138054170519

1500آواز گروهیمهدیخانی سروجهانیغزل98138054170519

2341فرم و آناليزمهدیخانی سروجهانیمرتضی98238054190193

1459ارکستراسيونمهدیخانی سروجهانیمرتضی98238054190193

1435هارمونیمهدیخانی سروجهانیغزل98138054170519

2386ارکستراسيونمهدیخانی سروجهانیمرتضی98238054190193

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمهدیخانی سروجهانیغزل98138054170519

4482هماهنگی عمومیمهدیخانی سروجهانیمرتضی98238054190193

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیمهرابیمحمد401138054190587

546کاربينیمهرابیمحمد401138054190587

2488کارورزیمهرابیعرفان99138054170470

469تنبک نوازیمهرابیمحمد401138054190587

547(4)آواز ایرانی مهرابیمحمد401138054190587

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییمهرابیعرفان99138054170470

1201مبانی موسيقیمهرابیمحمد401138054190587

409شعر و موسيقیمهرابیمحمد401138054190587

1518فرم موسيقی ایرانمهرابیعرفان99138054170470

412اجرای صحنه ایمهرابیعرفان99138054170470

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمهرابیعرفان99138054170470

443(ملودی، گام خوانی)تربيت شنوایی مهرابیمحمد401138054190587

380حکمت موسيقی اسالمی مهرابیمحمد401138054190587



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

6353سرایش و تربيت شنواییمهراسانوید400238054190270

6688پيانو عمومیمهراسانوید400238054190270

1328فرم و آناليزمهراسانوید400238054190270

502آشنایی با رهبری ارکسترمهراسانوید400238054190270

437فلسفه هنرمهراسانوید400238054190270

1350کنترپوانمهراسانوید400238054190270

894تاریخ تحليلی صدر اسالممهراسانوید400238054190270

1459ارکستراسيونمهراسانوید400238054190270

4482هماهنگی عمومیمهراسانوید400238054190270

6689ساز ایرانیمهراسانوید400238054190270

599عکاسی معماریمهرآورانسارا400238054190271

611کارگاه عکاسی با فالشمهرآورانسارا400238054190271

640نقد عکسمهرآورانسارا400238054190271

822انقالب اسالمی ایرانمهرآورانسارا400238054190271

617کارگاه فنون بازسازی و رتوش عکسمهرآورانسارا400238054190271

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمهرآورانسارا400238054190271

567جامعه شناسی هنرمهرآورانسارا400238054190271

635مجموعه سازی در عکاسیمهرآورانسارا400238054190271

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریمهرپااميرحسين400138054190457

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیمهرپااميرحسين400138054190457

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیمهرپااميرحسين400138054190457

215کارگاه و سمينار پيشرفتهمهرپااميرحسين400138054190457

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیمهرپااميرحسين400138054190457

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمهرپااميرحسين400138054190457

255مکاتباتمهرپااميرحسين400138054190457

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریمهرپااميرحسين400138054190457

240آواشناسی لهجه های متداولمهرپااميرحسين400138054190457

1186دانش خانواده و جمعيتمهرپویانشهاب401138054170831

1654ساز ایرانیمهرپویانشهاب401138054170831



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

903جواب آوازمهرپویانشهاب401138054170831

407بداهه پردازیمهرپویانشهاب401138054170831

658کاربينیمهرپویانشهاب401138054170831

470تمبک نوازیمهرپویانشهاب401138054170831

704اخالق حرفه ای مهرپویانشهاب401138054170831

761تاریخ هنر ایران و جهانمهردوستپریا401138054170832

759(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينمهردوستپریا401138054170832

758مبانی هنرهای تجسمیمهردوستپریا401138054170832

760کادربندی در عکاسیمهردوستپریا401138054170832

757مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورمهردوستپریا401138054170832

1168تربيت بدنیمهردوستپریا401138054170832

762عکاسی سياه و سفيدمهردوستپریا401138054170832

755کاربينیمهردوستپریا401138054170832

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغمهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندمهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

119موسيقی نواحی در تدوین فيلممهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

159کاربينیمهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

135اصول تدوینمهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

49سينمای مستند ایرانمهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

41سبکهای سينماییمهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

56نقد و تحليل فيلممهری آذرایردموسیفاطمه401138054190662

290مجسمه سازیمهری مقدم بازقلعهزهرا400138054170503

271طراحی گریممهری مقدم بازقلعهزهرا400138054170503

269سبک های مختلف نمایشیمهری مقدم بازقلعهزهرا400138054170503

282گریم برای صحنهمهری مقدم بازقلعهزهرا400138054170503

280گریم برای تلویزیونمهری مقدم بازقلعهزهرا400138054170503

810زبان خارجی عمومیمهری مقدم بازقلعهزهرا400138054170503

727فارسیمهری مقدم بازقلعهزهرا400138054170503

497آواز گروهیمهری نمينمحمد99138054170471



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1518فرم موسيقی ایرانمهری نمينمحمد99138054170471

407بداهه پردازیمهری نمينمحمد99138054170471

412اجرای صحنه ایمهری نمينمحمد99138054170471

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییمهری نمينمحمد99138054170471

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیمهری نمينمحمد99138054170471

2173کارورزیمهوری حبيب آبادیحسين98138054170524

89نمایش رادیوییمهوری حبيب آبادیحسين98138054170524

44نمایش خيابانیمهوری حبيب آبادیحسين98138054170524

165زبان خارجی عمومیمهوری حبيب آبادیحسين98138054170524

199فارسیمهوری حبيب آبادیحسين98138054170524

153شيوه اجرایی نمایش ایرانیمهوری حبيب آبادیحسين98138054170524

51196پيانو عمومیموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

11195ارکستر کالسيکموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

3426هارمونیموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

531تاریخ هنرموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

1123کاربينیموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

11155ورزشموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

5484سرایش و تربيت شنواییموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

2496آواز گروهیموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

5917ساز کالسيکموجی زرغانیمحمدجواد401138054190647

559تاریخ هنر ایرانموحدیسيده محبوبه401138054170814

591عکاسی پایهموحدیسيده محبوبه401138054170814

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیموحدیسيده محبوبه401138054170814

584طراحی پایهموحدیسيده محبوبه401138054170814

561تاریخ هنر جهانموحدیسيده محبوبه401138054170814

1130کاربينیموحدیسيده محبوبه401138054170814

642هندسه مناظر و مرایاموحدیسيده محبوبه401138054170814

31تکنيک بازیگری متداکتينگموذنی قهدریجانی                         محمد                          99238054190192

2198کارورزیموذنی قهدریجانی                         محمد                          99238054190192



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

146سلفژموذنی قهدریجانی                         محمد                          99238054190192

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانموذنی قهدریجانی                         محمد                          99238054190192

142تحليل نمایشنامه های واقعگراموذنی قهدریجانی                         محمد                          99238054190192

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگراموذنی قهدریجانی                         محمد                          99238054190192

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیموذنی قهدریجانی                         محمد                          99238054190192

786تفسير موضوعی قرآنموذنی قهدریجانی                         محمد                          99238054190192

23اصول آموزش بازیگریموذنی قهدریجانی                         محمد                          99238054190192

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصرموسویان                                 سيدمحمد                       99238054190193

1686کارورزیموسویان                                 سيدمحمد                       99238054190193

893انقالب اسالمی ایرانموسویان                                 سيدمحمد                       99238054190193

502آشنایی با رهبری ارکسترموسویان                                 سيدمحمد                       99238054190193

1350کنترپوانموسویان                                 سيدمحمد                       99238054190193

801مدیریت کسب و کار و بهره وریموسویان                                 سيدمحمد                       99238054190193

7684پيانو عمومیموسویان                                 سيدمحمد                       99238054190193

2466ارکستراسيونموسویان                                 سيدمحمد                       99238054190193

6691ساز ایرانیموسویان                                 سيدمحمد                       99238054190193

519طراحی آوازموسویسيدمسعود400138054190449

519طراحی آوازموسویسيده فاطمه400138054190448

26آشنایی با هنرهای نمایشیموسویسيدمحمدحسين401138054190648

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیموسویسيدمسعود400138054190449

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیموسویسيده فاطمه400138054190448

65فرهنگ مردمموسویسيدمحمدحسين401138054190648

374تجزیه و تحليل آوازموسویسيده فاطمه400138054190448

374تجزیه و تحليل آوازموسویسيدمسعود400138054190449

348همراهی با ارکسترموسویسيده فاطمه400138054190448

348همراهی با ارکسترموسویسيدمسعود400138054190449

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریموسویسيدمسعود400138054190449

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریموسویسيده فاطمه400138054190448

4699پيانو عمومیموسویسيدعليرضا99138054170462



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

337ارکان بداهه خوانیموسویسيدمسعود400138054190449

337ارکان بداهه خوانیموسویسيده فاطمه400138054190448

59ادبيات کهن ایران و جهانموسویسيدمحمدحسين401138054190648

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمموسویسيدفراز400138054190450

14کارگاه تدوین موسيقی و صداموسویسيدفراز400138054190450

424همنوازیموسویميرابراهيم97238054170336

559تاریخ هنر ایرانموسویسيدحمزه401138054170817

559تاریخ هنر ایرانموسویهستی401138054170818

178کاربينیموسویسيدمحمدحسين401138054190648

2702کارورزیموسویسيدعليرضا99138054170462

498آواز گروهیموسویميرابراهيم97238054170336

1091کاربينیموسویعذری السادات401138054170816

11152ورزشموسویسيدمحمدحسين401138054190648

111کارگاه جلوه های ویژهموسویسيدفراز400138054190450

680مشتری مداریموسویعذری السادات401138054170816

94روانشناسی عمومیموسویسيدمحمدحسين401138054190648

677اصول حسابداریموسویعذری السادات401138054170816

678اصول علم اقتصادموسویعذری السادات401138054170816

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییموسویميرابراهيم97238054170336

591عکاسی پایهموسویسيدحمزه401138054170817

591عکاسی پایهموسویهستی401138054170818

897خالقيت در هنرموسویسيدعليرضا99138054170462

85تحليل تدوینی فيلم داستانیموسویسيدفراز400138054190450

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریموسویسيدفراز400138054190450

2390هارمونیموسویسيدعليرضا99138054170462

679کسب و کار از دیدگاه اسالمموسویعذری السادات401138054170816

156تاریخ فلسفهموسویسيدمحمدحسين401138054190648

1500آواز گروهیموسویسيدعليرضا99138054170462

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیموسویسيدحمزه401138054170817



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیموسویهستی401138054170818

16تدوین مستند آموزشیموسویسيدفراز400138054190450

584طراحی پایهموسویسيدحمزه401138054170817

584طراحی پایهموسویهستی401138054170818

676آمارموسویعذری السادات401138054170816

561تاریخ هنر جهانموسویسيدحمزه401138054170817

561تاریخ هنر جهانموسویهستی401138054170818

4644ساز ایرانیموسویميرابراهيم97238054170336

109سبکهای سينماییموسویسيدمحمدحسين401138054190648

675مبانی سازمان و مدیریتموسویعذری السادات401138054170816

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونیموسویسيدفراز400138054190450

399مبانی صوت شناسیموسویميرابراهيم97238054170336

1190تربيت بدنیموسویسيدحمزه401138054170817

186تربيت بدنیموسویهستی401138054170818

544(سه گاه)آواز ایرانی موسویسيدمسعود400138054190449

544(سه گاه)آواز ایرانی موسویسيده فاطمه400138054190448

938کاربينیموسویهستی401138054170818

1130کاربينیموسویسيدحمزه401138054170817

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییموسویميرابراهيم97238054170336

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیموسویسيده فاطمه400138054190448

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیموسویسيدمسعود400138054190449

470تمبک نوازیموسویميرابراهيم97238054170336

408تصنيف سازی موسویسيدمسعود400138054190449

408تصنيف سازی موسویسيده فاطمه400138054190448

642هندسه مناظر و مرایاموسویسيدحمزه401138054170817

642هندسه مناظر و مرایاموسویهستی401138054170818

891اخالق حرفه ای موسویسيدعليرضا99138054170462

705اخالق حرفه ای موسویميرابراهيم97238054170336

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانموسوی بابوکانیسيدمحمدسهيل98238054170208



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییموسوی بابوکانیسيدمحمدسهيل98238054170208

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتموسوی بابوکانیسيدمحمدسهيل98238054170208

418ساز ایرانیموسوی بابوکانیسيدمحمدسهيل98238054170208

516ساز شناسی ایرانیموسوی بابوکانیسيدمحمدسهيل98238054170208

4768آواز ایرانیموسوی بابوکانیسيدمحمدسهيل98238054170208

483مبانی نظری موسيقیموسوی بابوکانیسيدمحمدسهيل98238054170208

417صداسازیموسوی بابوکانیسيدمحمدسهيل98238054170208

505کاربرد کامپيوتر در موسيقیموسوی بابوکانیسيدمحمدسهيل98238054170208

557تاریخ عکاسی ایرانموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

1115کاربينیموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

1989ورزشموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

579زیبایی شناسیموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

572حقوق عکاسان و قراردادهاموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

736مدیریت رنگ در عکاسیموسوی صالحیزهراسادات401138054190649

1423ارکستر ایرانیموسوی فشالمیسيداميرحسين400238054190263

528سرایش و ترتيب شنواییموسوی فشالمیسيداميرحسين400238054190263

473تئوری موسيقیموسوی فشالمیسيداميرحسين400238054190263

803تاریخ تحليلی صدر اسالمموسوی فشالمیسيداميرحسين400238054190263

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیموسوی فشالمیسيداميرحسين400238054190263

1342دشيفراژموسوی فشالمیسيداميرحسين400238054190263

5672پيانو عمومیموسوی فشالمیسيداميرحسين400238054190263

560تاریخ هنر ایران و جهانموسوی هلل رودیسيده معصومه401138054170820

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينموسوی هلل رودیسيده معصومه401138054170820

634مبانی هنرهای تجسمیموسوی هلل رودیسيده معصومه401138054170820

605کادربندی در عکاسیموسوی هلل رودیسيده معصومه401138054170820

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورموسوی هلل رودیسيده معصومه401138054170820

1168تربيت بدنیموسوی هلل رودیسيده معصومه401138054170820



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

597عکاسی سياه و سفيدموسوی هلل رودیسيده معصومه401138054170820

756کاربينیموسوی هلل رودیسيده معصومه401138054170820

26آشنایی با هنرهای نمایشیموسوی نيگجهسيدمحمد401138054190650

65فرهنگ مردمموسوی نيگجهسيدمحمد401138054190650

59ادبيات کهن ایران و جهانموسوی نيگجهسيدمحمد401138054190650

178کاربينیموسوی نيگجهسيدمحمد401138054190650

11152ورزشموسوی نيگجهسيدمحمد401138054190650

94روانشناسی عمومیموسوی نيگجهسيدمحمد401138054190650

156تاریخ فلسفهموسوی نيگجهسيدمحمد401138054190650

109سبکهای سينماییموسوی نيگجهسيدمحمد401138054190650

694کاربينیموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

11156ورزشموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

893انقالب اسالمی ایرانموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

5367سرایش و تربيت شنواییموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

3351هماهنگی عمومیموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

5698ساز ایرانیموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

475سازشناسی ایرانیموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

5695پيانو عمومیموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانموسوی یکتامرتضی علی401138054190651

2493فرم موسيقی جهانموسی دوستپارميس400238054190265

430کنترپوانموسی دوستپارميس400238054190265

382فلسفه هنرموسی دوستپارميس400238054190265

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنریموسی دوستپارميس400238054190265

825تاریخ تحليلی صدر اسالمموسی دوستپارميس400238054190265

2915ارکستر کالسيکموسی دوستپارميس400238054190265

6916پيانو عمومیموسی دوستپارميس400238054190265

6913ساز کالسيکموسی دوستپارميس400238054190265

1481هارمونیموصولیحامد400238054190266

1423ارکستر ایرانیموصولیحامد400238054190266



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5527سرایش و تربيت شنواییموصولیحامد400238054190266

5671ساز ایرانیموصولیحامد400238054190266

803تاریخ تحليلی صدر اسالمموصولیحامد400238054190266

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانیموصولیحامد400238054190266

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانموصولیحامد400238054190266

1342دشيفراژموصولیحامد400238054190266

2366تاریخ موسيقی ایرانموالنياشهال401138054190652

1481هارمونیموالنياشهال401138054190652

1119کاربينیموالنياشهال401138054190652

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانموالنياشهال401138054190652

1188ورزشموالنياشهال401138054190652

520تئوری موسيقی ایرانموالنياشهال401138054190652

5527سرایش و تربيت شنواییموالنياشهال401138054190652

5670ساز ایرانیموالنياشهال401138054190652

208آزمایشگاه پيش متوسطهموالوردیمهدیه400138054170495

233(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریموالوردیمهدیه400138054170495

831کارآفرینیموالوردیمهدیه400138054170495

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهموالوردیمهدیه400138054170495

245(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریموالوردیمهدیه400138054170495

244(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداریموالوردیمهدیه400138054170495

256اصول نگارشموالوردیمهدیه400138054170495

232(انگليسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار شنيداریموالوردیمهدیه400138054170495

226مکالمه موضوعیموالوردیمهدیه400138054170495

204کاربرد اصطالحات در ترجمهموالوردیمهدیه400138054170495

796دانش خانواده و جمعيتموالئیریحانه400238054190267

62دیدن و تحليل فيلمموالئیریحانه400238054190267

32تاریخ نمایش در غربموالئیریحانه400238054190267

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنریموالئیریحانه400238054190267

147سلفژموالئیریحانه400238054190267



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

824انقالب اسالمی ایرانموالئیریحانه400238054190267

28سبک ها وشيوه های اجراموالئیریحانه400238054190267

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریموالئیریحانه400238054190267

64آشنایی با اصول اقناع و تبليغموالئی زراسوندسعيد401138054190654

116مکاتب و نظریه های فيلم مستندموالئی زراسوندسعيد401138054190654

119موسيقی نواحی در تدوین فيلمموالئی زراسوندسعيد401138054190654

159کاربينیموالئی زراسوندسعيد401138054190654

135اصول تدوینموالئی زراسوندسعيد401138054190654

49سينمای مستند ایرانموالئی زراسوندسعيد401138054190654

41سبکهای سينماییموالئی زراسوندسعيد401138054190654

56نقد و تحليل فيلمموالئی زراسوندسعيد401138054190654

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسمومنیمليکا400138054170496

594عکاسی پرترهمومنیمليکا400138054170496

554بررسی و شناخت آثار عکاسیمومنیمليکا400138054170496

224فرهنگ عمومیمومنیمليکا400138054170496

558تاریخ عکاسی جهانمومنیمليکا400138054170496

705اخالق حرفه ای مومنیمليکا400138054170496

2624کارورزیمونسی سهیسپهر98238054190190

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانمویدیفاطمه401138054170824

771کاربرد رایانه در موسيقیمویدیفاطمه401138054170824

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییمویدیفاطمه401138054170824

1776ساز کالسيکمویدیفاطمه401138054170824

772فيزیک صوتمویدیفاطمه401138054170824

770شناخت موسيقیمویدیفاطمه401138054170824

1166تربيت بدنیمویدیفاطمه401138054170824

1136کاربينیمویدیفاطمه401138054170824

1775پيانو عمومیمویدیفاطمه401138054170824

725دانش خانواده و جمعيتمؤدبمحمدمتين400138054170491

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسمؤدبمحمدمتين400138054170491



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

594عکاسی پرترهمؤدبمحمدمتين400138054170491

831کارآفرینیمؤدبمحمدمتين400138054170491

634مبانی هنرهای تجسمیمؤدبمحمدمتين400138054170491

598عکاسی مستندمؤدبمحمدمتين400138054170491

554بررسی و شناخت آثار عکاسیمؤدبمحمدمتين400138054170491

630(آنالوگ و دیجيتال)مبانی عکاسی رنگیمؤدبمحمدمتين400138054170491

558تاریخ عکاسی جهانمؤدبمحمدمتين400138054170491

724دانش خانواده و جمعيتمؤذنمحمدمهدی400138054170493

834مهارت ها و قوانين کسب و کارمؤذنمحمدمهدی400138054170493

583صفحه آرایی کتاب، مجله و بروشورمؤذنعليرضا400138054190447

588طراحی نشانه تصویری مؤذنعليرضا400138054190447

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمؤذنعليرضا400138054190447

585طراحی پوسترمؤذنمحمدمهدی400138054170493

791انقالب اسالمی ایرانمؤذنعليرضا400138054190447

573خواص موادمؤذنمحمدمهدی400138054170493

633مبانی فنون چاپمؤذنمحمدمهدی400138054170493

586طراحی پوستر و جلد کتاب مؤذنعليرضا400138054190447

1723اندیشه اسالمیمؤذنمحمدمهدی400138054170493

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیمؤذنمحمدمهدی400138054170493

603فنون بازاریابی و تبليغاتمؤذنعليرضا400138054190447

782فارسیمؤذنمحمدمهدی400138054170493

580ساخت ماکت بسته بندیمؤذنعليرضا400138054190447

625گرافيک رسانهمؤذنمحمدمهدی400138054170493

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکمؤذنعليرضا400138054190447

480ارکستراسيونمؤمن آبادیایليا400138054190452

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرمؤمن آبادیایليا400138054190452

330هارمونی پراکتيک مؤمن آبادیایليا400138054190452

3363فرم موسيقی جهانمؤمن آبادیایليا400138054190452

7929ساز کالسيکمؤمن آبادیایليا400138054190452



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3911ارکستر کالسيکمؤمن آبادیایليا400138054190452

6354سرایش و تربيت شنواییمؤمن زادسپيده400138054190453

6688پيانو عمومیمؤمن زادسپيده400138054190453

2427کنترپوانمؤمن زادسپيده400138054190453

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریمؤمن زادسپيده400138054190453

1509آهنگ سازیمؤمن زادسپيده400138054190453

494فرم موسيقی ایرانیمؤمن زادسپيده400138054190453

2341فرم و آناليزمؤمن زادسپيده400138054190453

2466ارکستراسيونمؤمن زادسپيده400138054190453

4492هماهنگی عمومیمؤمن زادسپيده400138054190453

6689ساز ایرانیمؤمن زادسپيده400138054190453

2495فرم موسيقی ایرانمؤمنيانزهرا99138054190386

2660کارورزیمؤمنيانزهرا99138054190386

486کنتراپونمؤمنيانزهرا99138054190386

3439ارکستر ایرانیمؤمنيانزهرا99138054190386

391فرم موسيقی جهانمؤمنيانزهرا99138054190386

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیمؤمنيانزهرا99138054190386

5672پيانو عمومیمؤمنيانزهرا99138054190386

838دانش خانواده و جمعيتميرابوالقاسمیسيدوحيد400138054170504

82کارگردانی تيزرميرابوالقاسمیسيدوحيد400138054170504

79تصویربرداری تلویزیونیميرابوالقاسمیسيدوحيد400138054170504

92کارگردانی در استودیوميرابوالقاسمیسيدوحيد400138054170504

121کارگردانی فيلم مستندميرابوالقاسمیسيدوحيد400138054170504

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتميرابوالقاسمیسيدوحيد400138054170504

727فارسیميرابوالقاسمیسيدوحيد400138054170504

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندميرابوالقاسمیسيدوحيد400138054170504

316شيوه های جستجو در سایتهای خبریميریونس حقیعليرضا99238054190196

833انقالب اسالمی ایرانميریونس حقیعليرضا99238054190196

298اصول و فنون مصاحبهميریونس حقیعليرضا99238054190196



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

323مقاله و گزارش نویسیميریونس حقیعليرضا99238054190196

313سياست خبریميریونس حقیعليرضا99238054190196

1686کارورزیمی می الهيجانیسهيل                          99238054190197

692کاربينیمی می الهيجانیسهيل                          99238054190197

502آشنایی با رهبری ارکسترمی می الهيجانیسهيل                          99238054190197

521فرم موسيقی ایرانیمی می الهيجانیسهيل                          99238054190197

3351هماهنگی عمومیمی می الهيجانیسهيل                          99238054190197

792تفسير موضوعی قرآنمی می الهيجانیسهيل                          99238054190197

1459ارکستراسيونمی می الهيجانیسهيل                          99238054190197

5697ساز ایرانیمی می الهيجانیسهيل                          99238054190197

5696پيانو عمومیمی می الهيجانیسهيل                          99238054190197

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانمی می الهيجانیسهيل                          99238054190197

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنریميثاقیمحمدرضا97238054190295

361سرایش و ترتيب شنواییميثاقیسيدسپهر401138054190663

693کاربينیميثاقیسيدسپهر401138054190663

479هماهنگی عمومیميثاقیسيدسپهر401138054190663

11153ورزشميثاقیسيدسپهر401138054190663

833انقالب اسالمی ایرانميثاقیمحمدرضا97238054190295

114کارگردانی برنامه تلویزیونیميثاقیمحمدرضا97238054190295

517تئوری موسيقیميثاقیسيدسپهر401138054190663

827تاریخ تحليلی صدر اسالمميثاقیمحمدرضا97238054190295

74کارگردانی فيلم داستانیميثاقیمحمدرضا97238054190295

5697ساز ایرانیميثاقیسيدسپهر401138054190663

476سازشناسی ایرانیميثاقیسيدسپهر401138054190663

5696پيانو عمومیميثاقیسيدسپهر401138054190663

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانميثاقیسيدسپهر401138054190663

838دانش خانواده و جمعيتميراثیسينا400138054190459

410جواب آوازميراثیسينا400138054190459

1667کارورزیميراثیسينا400138054190459



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریميراثیسينا400138054190459

2489هارمونیميراثیسينا400138054190459

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانميراثیسينا400138054190459

7663ساز ایرانیميراثیسينا400138054190459

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیميراثیسينا400138054190459

2343دشيفراژميراثیسينا400138054190459

2438ارکستر ایرانیميراثیسينا400138054190459

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانميراثیسينا400138054190459

797دانش خانواده و جمعيتميراحمدیسيده فاطمه400138054170365

228دستور زبان مقدماتیميراحمدیسيده فاطمه400138054170365

225ترجمه متون سادهميراحمدیسيده فاطمه400138054170365

209آزمایشگاه مقدماتیميراحمدیسيده فاطمه400138054170365

218گفت و شنود مقدماتیميراحمدیسيده فاطمه400138054170365

782فارسیميراحمدیسيده فاطمه400138054170365

239واژه شناسیميراحمدیسيده فاطمه400138054170365

761تاریخ هنر ایران و جهانميرآبادیسيده مریم401138054170834

759(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينميرآبادیسيده مریم401138054170834

758مبانی هنرهای تجسمیميرآبادیسيده مریم401138054170834

760کادربندی در عکاسیميرآبادیسيده مریم401138054170834

757مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورميرآبادیسيده مریم401138054170834

1168تربيت بدنیميرآبادیسيده مریم401138054170834

762عکاسی سياه و سفيدميرآبادیسيده مریم401138054170834

755کاربينیميرآبادیسيده مریم401138054170834

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیميرآلیپارسا400138054190461

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییميرآلیپارسا400138054190461

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگراميرآلیپارسا400138054190461

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایميرآلیپارسا400138054190461

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیميرآلیپارسا400138054190461

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریميرآلیپارسا400138054190461



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

828تفسير موضوعی قرآنميرآلیپارسا400138054190461

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیميرآلیپارسا400138054190461

3714پيانوی عمومیميرباقریساناز400138054170505

460فرم در موسيقی جهانیميرباقریساناز400138054170505

3715ساز کالسيکميرباقریساناز400138054170505

355ساز شناسی موسيقی جهانیميرباقریساناز400138054170505

719اخالق اسالمیميرباقریساناز400138054170505

357هارمونی پایهميرباقریساناز400138054170505

811زبان خارجی عمومیميرباقریساناز400138054170505

447(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییميرباقریساناز400138054170505

127تاریخ هنر ایران و جهانميرتاج الدینینفيسه السادات401138054170835

58روانشناسی شخصيتميرتاج الدینینفيسه السادات401138054170835

1720اندیشه اسالمیميرتاج الدینینفيسه السادات401138054170835

128مبانی بازیگریميرتاج الدینینفيسه السادات401138054170835

186تربيت بدنیميرتاج الدینینفيسه السادات401138054170835

24بدن و حرکتميرتاج الدینینفيسه السادات401138054170835

70خاستگاه آیين و درامميرتاج الدینینفيسه السادات401138054170835

192کاربينیميرتاج الدینینفيسه السادات401138054170835

519طراحی آوازميرجعفریکيانوش السادات400138054190462

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازیميرجعفریکيانوش السادات400138054190462

374تجزیه و تحليل آوازميرجعفریکيانوش السادات400138054190462

348همراهی با ارکسترميرجعفریکيانوش السادات400138054190462

337ارکان بداهه خوانیميرجعفریکيانوش السادات400138054190462

544(سه گاه)آواز ایرانی ميرجعفریکيانوش السادات400138054190462

421(سه گاه)سرایش موسيقی ایرانیميرجعفریکيانوش السادات400138054190462

408تصنيف سازی ميرجعفریکيانوش السادات400138054190462

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیميرحسينیسينا401138054170836

1008بهداشت و سالمت نوازندگیميرحسينیسينا401138054170836

1050کاربينیميرحسينیسينا401138054170836



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1030(اکول)1پيانو عمومی ميرحسينیسينا401138054170836

11007اندیشه اسالمیميرحسينیسينا401138054170836

1009تئوری موسيقیميرحسينیسينا401138054170836

1005فارسیميرحسينیسينا401138054170836

1006(ریتم خوانی)1سلفژميرحسينیسينا401138054170836

1164تربيت بدنیميرحسينیسينا401138054170836

361سرایش و ترتيب شنواییميردشتیاميرحسين401138054190664

693کاربينیميردشتیاميرحسين401138054190664

479هماهنگی عمومیميردشتیاميرحسين401138054190664

11153ورزشميردشتیاميرحسين401138054190664

517تئوری موسيقیميردشتیاميرحسين401138054190664

5697ساز ایرانیميردشتیاميرحسين401138054190664

476سازشناسی ایرانیميردشتیاميرحسين401138054190664

5696پيانو عمومیميردشتیاميرحسين401138054190664

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانميردشتیاميرحسين401138054190664

62دیدن و تحليل فيلمميردهقان اشکذریسيدمحمدمهدی400238054190273

32تاریخ نمایش در غربميردهقان اشکذریسيدمحمدمهدی400238054190273

823انقالب اسالمی ایرانميردهقان اشکذریسيدمحمدمهدی400238054190273

818اصول و فنون مذاکرهميردهقان اشکذریسيدمحمدمهدی400238054190273

28سبک ها وشيوه های اجراميردهقان اشکذریسيدمحمدمهدی400238054190273

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریميردهقان اشکذریسيدمحمدمهدی400238054190273

9دیدن و تحليل نمایشميردهقان اشکذریسيدمحمدمهدی400238054190273

38 (نواحی ایران)حرکات موزونميردهقان اشکذریسيدمحمدمهدی400238054190273

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیميردهقان اشکذریسيدمحمدمهدی400238054190273

985روانشناسی اجتماعیميرزاآقائیمنيره401138054190665

984روانشناسی عمومیميرزاآقائیمنيره401138054190665

1100کاربينیميرزاآقائیمنيره401138054190665

11151ورزشميرزاآقائیمنيره401138054190665

983رفتار سازمانیميرزاآقائیمنيره401138054190665



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

988روانشناسی تربيتیميرزاآقائیمنيره401138054190665

987های کوچينگنظریهميرزاآقائیمنيره401138054190665

980نظریه های نوین یادگيریميرزاآقائیمنيره401138054190665

986اخالق حرفه ای در کوچينگميرزاآقائیمنيره401138054190665

982روش تحقيقميرزاآقائیمنيره401138054190665

981روانشناسی مثبت گراميرزاآقائیمنيره401138054190665

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیميرزاطبيبیریما401138054170838

1008بهداشت و سالمت نوازندگیميرزاطبيبیریما401138054170838

1051کاربينیميرزاطبيبیریما401138054170838

1030(اکول)1پيانو عمومی ميرزاطبيبیریما401138054170838

11007اندیشه اسالمیميرزاطبيبیریما401138054170838

1009تئوری موسيقیميرزاطبيبیریما401138054170838

1005فارسیميرزاطبيبیریما401138054170838

1006(ریتم خوانی)1سلفژميرزاطبيبیریما401138054170838

1167تربيت بدنیميرزاطبيبیریما401138054170838

210آزمایشگاه پایهميرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

221خواندن و درک مفاهيم پایهميرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

229دستور زبان پایهميرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

219گفت و شنود پایهميرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتميرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

235کاربينیميرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

247اصول و روش ترجمه پایهميرزاغفورمهدیه سادات401138054170839

26آشنایی با هنرهای نمایشیميرزائیرامين401138054190666

65فرهنگ مردمميرزائیرامين401138054190666

725دانش خانواده و جمعيتميرزائیحاتم400138054170508

839دانش خانواده و جمعيتميرزائیمتين400138054170507

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریميرزائیشبنم400238054190275

4699پيانو عمومیميرزائیمریم99238054170162

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهیميرزائیبهار401138054170840



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

322مراسم و تشریفاتميرزائیمتين400138054170507

59ادبيات کهن ایران و جهانميرزائیرامين401138054190666

296اصول سخنوریميرزائیمتين400138054170507

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صداميرزائیحاتم400138054170508

10081بهداشت و سالمت نوازندگیميرزائیبهار401138054170840

112جلوه های ویژهميرزائیحاتم400138054170508

84اصول کارگردانیميرزائیشبنم400238054190275

424همنوازیميرزائیپوریا98138054170746

118آشنایی با موسيقیميرزائیشبنم400238054190275

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیميرزائیحاتم400138054170508

179کاربينیميرزائیرامين401138054190666

2730پيانو عمومیميرزائینگار400238054170254

305جمع آوری و پردازش اطالعاتميرزائیمتين400138054170507

2488کارورزیميرزائیپوریا98138054170746

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییميرزائیپوریا98138054170746

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانميرزائینگار400238054170254

458فرم در موسيقی جهانیميرزائیمریم99238054170162

1140کاربينیميرزائیبهار401138054170840

4706ساز کالسيکميرزائیمریم99238054170162

11154ورزشميرزائیرامين401138054190666

822انقالب اسالمی ایرانميرزائیشبنم400238054190275

297اصول و فنون تبليغاتميرزائیمتين400138054170507

1032(اکول)1پيانو عمومی ميرزائیبهار401138054170840

94روانشناسی عمومیميرزائیرامين401138054190666

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییميرزائیپوریا98138054170746

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییميرزائیمریم99238054170162

3647ساز ایرانیميرزائیپوریا98138054170746

1925کارورزیميرزائیمتين400138054170507

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتميرزائیمتين400138054170507



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

34کارگاه عکاسیميرزائیشبنم400238054190275

892اخالق اسالمیميرزائینگار400238054170254

2390هارمونیميرزائیمریم99238054170162

1733ساز کالسيکميرزائینگار400238054170254

91کارگاه طراحیميرزائیشبنم400238054190275

156تاریخ فلسفهميرزائیرامين401138054190666

1500آواز گروهیميرزائیمریم99238054170162

224فرهنگ عمومیميرزائیمتين400138054170507

11014اندیشه اسالمیميرزائیبهار401138054170840

66جامعه شناسیميرزائیشبنم400238054190275

1413همنوازیميرزائیمریم99238054170162

940هارمونی پایهميرزائینگار400238054170254

1013تئوری موسيقیميرزائیبهار401138054170840

811زبان خارجی عمومیميرزائیحاتم400138054170508

165زبان خارجی عمومیميرزائینگار400238054170254

1435هارمونیميرزائیمریم99238054170162

4644ساز ایرانیميرزائیپوریا98138054170746

109سبکهای سينماییميرزائیرامين401138054190666

727فارسیميرزائینگار400238054170254

1011فارسیميرزائیبهار401138054170840

471مبانی موسيقی ایرانميرزائیمریم99238054170162

1010(ریتم خوانی)1سلفژميرزائیبهار401138054170840

1168تربيت بدنیميرزائیبهار401138054170840

124آشنایی با دوربين های تصویربرداریميرزائیحاتم400138054170508

61ادبيات معاصر ایران و جهانميرزائیشبنم400238054190275

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییميرزائیپوریا98138054170746

33عکاسیميرزائیحاتم400138054170508

319کاربرد وسایل سمعی و بصریميرزائیمتين400138054170507

104نورپردازیميرزائیحاتم400138054170508



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

703اخالق حرفه ای ميرزائینگار400238054170254

139تاریخ سينمای مستندایرانميرزائی چشمهءاميرحسين99138054170475

125مبانی تصویربرداریميرزائی چشمهءاميرحسين99138054170475

121کارگردانی فيلم مستندميرزائی چشمهءاميرحسين99138054170475

5شناخت عوامل توليدميرزائی چشمهءاميرحسين99138054170475

4مبانی برنامه ریزی و توليدميرزائی چشمهءاميرحسين99138054170475

200فارسیميرزائی چشمهءاميرحسين99138054170475

33عکاسیميرزائی چشمهءاميرحسين99138054170475

104نورپردازیميرزائی چشمهءاميرحسين99138054170475

262پيرایش و بافت مو بر تورميرزائی رادکوثر99238054170163

286گریم ویژهميرزائی رادکوثر99238054170163

285گریم فانتزیميرزائی رادکوثر99238054170163

274کاربرد کامپيوتر در طراحیميرزائی رادکوثر99238054170163

2279کارورزیميرزائی رادکوثر99238054170163

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتميرزائی رادکوثر99238054170163

283گریم برای عکسميرزائی رادکوثر99238054170163

281گریم برای سينماميرزائی رادکوثر99238054170163

2730پيانو عمومیميرزائيانآرین400138054170023

392قرن معاصر-تاریخ موسيقی جهانميرزائيانآرین400138054170023

460فرم در موسيقی جهانیميرزائيانآرین400138054170023

359ساز شناسی موسيقی جهانیميرزائيانآرین400138054170023

2729ساز کالسيکميرزائيانآرین400138054170023

273کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتميرزائيانآرین400138054170023

357هارمونی پایهميرزائيانآرین400138054170023

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییميرزائيانآرین400138054170023

839دانش خانواده و جمعيتميرزمانیسيدامير400238054170255

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییميرزمانیسيدامير400238054170255

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانميرزمانیسيدامير400238054170255

899خالقيت در هنرميرزمانیسيدامير400238054170255



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

683اخالق اسالمیميرزمانیسيدامير400238054170255

516ساز شناسی ایرانیميرزمانیسيدامير400238054170255

434مبانی هارمونیميرزمانیسيدامير400238054170255

200فارسیميرزمانیسيدامير400238054170255

326هنر و رسانهميرسعيدقاضیسيدسروش401114037190222

824انقالب اسالمی ایرانميرسعيدقاضیسيدسروش401114037190222

324نظریه های ارتباط جمعیميرسعيدقاضیسيدسروش401114037190222

310زبان تخصصیميرسعيدقاضیسيدسروش401114037190222

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههاميرسعيدقاضیسيدسروش401114037190222

311سواد رسانه ایميرسعيدقاضیسيدسروش401114037190222

5919پيانو عمومیميرسميعیمهدیس سادات400238054190276

1920ارکستر کالسيکميرسميعیمهدیس سادات400238054190276

954کاربينیميرسميعیمهدیس سادات400238054190276

2403هارمونیميرسميعیمهدیس سادات400238054190276

487سرایش و تربيت شنواییميرسميعیمهدیس سادات400238054190276

1188ورزشميرسميعیمهدیس سادات400238054190276

794انقالب اسالمی ایرانميرسميعیمهدیس سادات400238054190276

382فلسفه هنرميرسميعیمهدیس سادات400238054190276

2446آواز گروهیميرسميعیمهدیس سادات400238054190276

785مدیریت مراکز و سازمانهای هنریميرسميعیمهدیس سادات400238054190276

452دشيفراژميرسميعیمهدیس سادات400238054190276

1423ارکستر ایرانیميرضيائیسيدمسعود400138054190464

5527سرایش و تربيت شنواییميرضيائیسيدمسعود400138054190464

473تئوری موسيقیميرضيائیسيدمسعود400138054190464

801مدیریت کسب و کار و بهره وریميرضيائیسيدمسعود400138054190464

1342دشيفراژميرضيائیسيدمسعود400138054190464

5672پيانو عمومیميرضيائیسيدمسعود400138054190464

465آشنایی با تصانيف قدیم ایرانميرضيائیسيدمسعود400138054190464

261پتينه و کالژميرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

267زینت و زیبایی در اسالمميرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

540کاربينیميرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

292نرم افزارهای کاربردیميرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

264جامعه شناسی هنرميرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

266زیبایی شناسیميرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

265روانشناسی شخصيت و گریمميرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

291مراقبت از پوست و موميرکاظمی کچومثقالیمهدیه سادات401138054190669

26آشنایی با هنرهای نمایشیميرمحمدی عزیزیسيده حانيه401138054190670

65فرهنگ مردمميرمحمدی عزیزیسيده حانيه401138054190670

59ادبيات کهن ایران و جهانميرمحمدی عزیزیسيده حانيه401138054190670

1109کاربينیميرمحمدی عزیزیسيده حانيه401138054190670

94روانشناسی عمومیميرمحمدی عزیزیسيده حانيه401138054190670

156تاریخ فلسفهميرمحمدی عزیزیسيده حانيه401138054190670

109سبکهای سينماییميرمحمدی عزیزیسيده حانيه401138054190670

424همنوازیميرمصطفیحسين99238054170165

497آواز گروهیميرمصطفیحسين99238054170165

1518فرم موسيقی ایرانميرمصطفیحسين99238054170165

4644ساز ایرانیميرمصطفیحسين99238054170165

464بداهه پردازیميرمصطفیحسين99238054170165

412اجرای صحنه ایميرمصطفیحسين99238054170165

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییميرمصطفیحسين99238054170165

725دانش خانواده و جمعيتميرهاشمیسيدجواد400138054170511

497آواز گروهیميرهاشمیسيدجواد400138054170511

895اصول سرپرستیميرهاشمیسيدجواد400138054170511

903جواب آوازميرهاشمیسيدجواد400138054170511

3647ساز ایرانیميرهاشمیسيدجواد400138054170511

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتميرهاشمیسيدجواد400138054170511

645پيانو عمومیميرهاشمیسيدجواد400138054170511

454آشنایی با تاریخ موسيقی جهانميرهاشمیسيدجواد400138054170511



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییميرهاشمیسيدجواد400138054170511

506کاربرد کامپيوتر در موسيقیميرهاشمیسيدجواد400138054170511

107آشنایی با هنرهای نمایشیميریمحيا401138054190671

69فرهنگ مردمميریمحيا401138054190671

60ادبيات کهن ایران و جهانميریمحيا401138054190671

745واژگان کليدی  زبان چينیميریسيداميد401138054170841

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاميریسيداميد401138054170841

179کاربينیميریمحيا401138054190671

747خواندن و درک مفاهيم رایجميریسيداميد401138054170841

744کاربينیميریسيداميد401138054170841

11149ورزشميریمحيا401138054190671

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينميریسيداميد401138054170841

95روانشناسی عمومیميریمحيا401138054190671

746گفت و شنود رایجميریسيداميد401138054170841

154تاریخ فلسفهميریمحيا401138054190671

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاميریسيداميد401138054170841

113سبکهای سينماییميریمحيا401138054190671

199فارسیميریسيداميد401138054170841

1190تربيت بدنیميریسيداميد401138054170841

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسميری زادهمهسا400138054170512

594عکاسی پرترهميری زادهمهسا400138054170512

598عکاسی مستندميری زادهمهسا400138054170512

892اخالق اسالمیميری زادهمهسا400138054170512

558تاریخ عکاسی جهانميری زادهمهسا400138054170512

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهميری زادهمهسا400138054170512

808زبان خارجی عمومیميری زادهمهسا400138054170512

2366تاریخ موسيقی ایرانميزبانعليرضا401138054190673

1481هارمونیميزبانعليرضا401138054190673

668کاربينیميزبانعليرضا401138054190673



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانميزبانعليرضا401138054190673

11155ورزشميزبانعليرضا401138054190673

520تئوری موسيقی ایرانميزبانعليرضا401138054190673

5527سرایش و تربيت شنواییميزبانعليرضا401138054190673

5671ساز ایرانیميزبانعليرضا401138054190673

681کاربينیميالنلوئیفاطمه401138054170842

680مشتری مداریميالنلوئیفاطمه401138054170842

677اصول حسابداریميالنلوئیفاطمه401138054170842

678اصول علم اقتصادميالنلوئیفاطمه401138054170842

679کسب و کار از دیدگاه اسالمميالنلوئیفاطمه401138054170842

676آمارميالنلوئیفاطمه401138054170842

675مبانی سازمان و مدیریتميالنلوئیفاطمه401138054170842

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسنادرلوئیمحمدامين400138054170515

594عکاسی پرترهنادرلوئیمحمدامين400138054170515

598عکاسی مستندنادرلوئیمحمدامين400138054170515

224فرهنگ عمومینادرلوئیمحمدامين400138054170515

558تاریخ عکاسی جهاننادرلوئیمحمدامين400138054170515

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهنادرلوئیمحمدامين400138054170515

705اخالق حرفه ای نادرلوئیمحمدامين400138054170515

725دانش خانواده و جمعيتنادری اسفرجانیهورمزد98238054170215

607کاربرد عکس در گرافيکنادری اسفرجانیهورمزد98238054170215

598عکاسی مستندنادری اسفرجانیهورمزد98238054170215

836کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتنادری اسفرجانیهورمزد98238054170215

630(آنالوگ و دیجيتال)مبانی عکاسی رنگینادری اسفرجانیهورمزد98238054170215

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهنادری اسفرجانیهورمزد98238054170215

810زبان خارجی عمومینادری اسفرجانیهورمزد98238054170215

727فارسینادری اسفرجانیهورمزد98238054170215

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسنادری اسفرجانیهورمزد98238054170215

795دانش خانواده و جمعيتنادعلیساره99238054170166



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

3716پيانوی عمومینادعلیساره99238054170166

458فرم در موسيقی جهانینادعلیساره99238054170166

3708ساز کالسيکنادعلیساره99238054170166

451ساز شناسی موسيقی جهانینادعلیساره99238054170166

396(دیکته موسيقی)تربيت شنوایینادعلیساره99238054170166

1500آواز گروهینادعلیساره99238054170166

1435هارمونینادعلیساره99238054170166

471مبانی موسيقی ایراننادعلیساره99238054170166

838دانش خانواده و جمعيتناسوتیسهيل400138054170517

103مبانی بازی برای کودکناسوتیسهيل400138054170517

78بازیگری تک نفریناسوتیسهيل400138054170517

203نمایش عروسکیناسوتیسهيل400138054170517

44نمایش خيابانیناسوتیسهيل400138054170517

129فن بيانناسوتیسهيل400138054170517

105تاریخ سينماناسوتیسهيل400138054170517

152شيوه اجرایی نمایش ایرانیناسوتیسهيل400138054170517

839دانش خانواده و جمعيتناصریابراهيم400238054190277

62دیدن و تحليل فيلمناصریابراهيم400238054190277

32تاریخ نمایش در غربناصریابراهيم400238054190277

818اصول و فنون مذاکرهناصریابراهيم400238054190277

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگریناصریابراهيم400238054190277

9دیدن و تحليل نمایشناصریابراهيم400238054190277

38 (نواحی ایران)حرکات موزونناصریابراهيم400238054190277

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانیناصریابراهيم400238054190277

796دانش خانواده و جمعيتناصری جعفرییگانه400238054170257

759(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينناصری جعفرییگانه400238054170257

758مبانی هنرهای تجسمیناصری جعفرییگانه400238054170257

760کادربندی در عکاسیناصری جعفرییگانه400238054170257

554بررسی و شناخت آثار عکاسیناصری جعفرییگانه400238054170257



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

762عکاسی سياه و سفيدناصری جعفرییگانه400238054170257

755کاربينیناصری جعفرییگانه400238054170257

604فيلترهای عکاسیناصری جعفرییگانه400238054170257

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرناظرنژادمریم400138054190466

330هارمونی پراکتيک ناظرنژادمریم400138054190466

3363فرم موسيقی جهانناظرنژادمریم400138054190466

833انقالب اسالمی ایرانناظرنژادمریم400138054190466

415بداهه نوازیناظرنژادمریم400138054190466

7929ساز کالسيکناظرنژادمریم400138054190466

3911ارکستر کالسيکناظرنژادمریم400138054190466

1077روانشناسی اجتماعیناظریزهرا401138054190675

1076روانشناسی عمومیناظریزهرا401138054190675

1102کاربينیناظریزهرا401138054190675

1070رفتار سازمانیناظریزهرا401138054190675

1078روانشناسی تربيتیناظریزهرا401138054190675

1072های کوچينگنظریهناظریزهرا401138054190675

1071نظریه های نوین یادگيریناظریزهرا401138054190675

1075اخالق حرفه ای در کوچينگناظریزهرا401138054190675

1074روش تحقيقناظریزهرا401138054190675

1073روانشناسی مثبت گراناظریزهرا401138054190675

797دانش خانواده و جمعيتناظممائده سادات400238054170259

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسناظممائده سادات400238054170259

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتناظممائده سادات400238054170259

630(آنالوگ و دیجيتال)مبانی عکاسی رنگیناظممائده سادات400238054170259

224فرهنگ عمومیناظممائده سادات400238054170259

558تاریخ عکاسی جهانناظممائده سادات400238054170259

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهناظممائده سادات400238054170259

811زبان خارجی عمومیناظممائده سادات400238054170259

704اخالق حرفه ای ناظممائده سادات400238054170259



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

834مهارت ها و قوانين کسب و کارناظمی هرندیمليکا400138054170518

585طراحی پوسترناظمی هرندیمليکا400138054170518

573خواص موادناظمی هرندیمليکا400138054170518

683اخالق اسالمیناظمی هرندیمليکا400138054170518

638نرم افزار تصویری و تصویرسازیناظمی هرندیمليکا400138054170518

782فارسیناظمی هرندیمليکا400138054170518

625گرافيک رسانهناظمی هرندیمليکا400138054170518

797دانش خانواده و جمعيتنانکلیمائده99138054170481

831کارآفرینینانکلیمائده99138054170481

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتنانکلیمائده99138054170481

712اخالق اسالمینانکلیمائده99138054170481

224فرهنگ عمومینانکلیمائده99138054170481

704اخالق حرفه ای نانکلیمائده99138054170481

614کارگاه عکاسی مجالس و مراسمنجات غفار                               نيلوفر                        99238054190199

615کارگاه عکاسی مد و مدلينگنجات غفار                               نيلوفر                        99238054190199

2624کارورزینجات غفار                               نيلوفر                        99238054190199

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمینجات غفار                               نيلوفر                        99238054190199

566تکنيک های ژستنجات غفار                               نيلوفر                        99238054190199

613کارگاه عکاسی لباس و پوشاکنجات غفار                               نيلوفر                        99238054190199

826تاریخ تحليلی صدر اسالمنجات غفار                               نيلوفر                        99238054190199

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیونجات غفار                               نيلوفر                        99238054190199

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهاننجارزادهمهتاب401138054170845

771کاربرد رایانه در موسيقینجارزادهمهتاب401138054170845

774(ریتم و فواصل)تربيت شنوایینجارزادهمهتاب401138054170845

1776ساز کالسيکنجارزادهمهتاب401138054170845

772فيزیک صوتنجارزادهمهتاب401138054170845

770شناخت موسيقینجارزادهمهتاب401138054170845

1166تربيت بدنینجارزادهمهتاب401138054170845

1136کاربينینجارزادهمهتاب401138054170845



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1775پيانو عمومینجارزادهمهتاب401138054170845

468شناخت و تحليل موسيقی معاصرنجفی                                    حسين                          99238054190200

333هارمونی پراکتيک نجفی                                    حسين                          99238054190200

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنرینجفی                                    حسين                          99238054190200

401مبانی رهبری کر و ارکسترنجفی                                    حسين                          99238054190200

383کنترپواننجفی                                    حسين                          99238054190200

414بداهه نوازینجفی                                    حسين                          99238054190200

452دشيفراژنجفی                                    حسين                          99238054190200

8909ساز کالسيکنجفی                                    حسين                          99238054190200

3912ارکستر کالسيکنجفی                                    حسين                          99238054190200

710دانش خانواده و جمعيتنجفینگار400138054170522

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهاننجفینگار400138054170522

139تاریخ سينمای مستندایراننجفیفربد400238054170260

62دیدن و تحليل فيلمنجفیزینب400238054190280

556تاریخ عکاسی ایراننجفیبهمن401138054190676

32تاریخ نمایش در غربنجفیزینب400238054190280

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدانجفیفربد400238054170260

17اصول صدابردارینجفیفربد400238054170260

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنینجفیفربد400238054170260

1113کاربينینجفیبهمن401138054190676

2730پيانو عمومینجفینگار400138054170522

1060مبانی تدویننجفیعليرضا401138054170847

460فرم در موسيقی جهانینجفینگار400138054170522

1062مبانی تصویربردارینجفیعليرضا401138054170847

11154ورزشنجفیبهمن401138054190676

823انقالب اسالمی ایراننجفیزینب400238054190280

355ساز شناسی موسيقی جهانینجفینگار400138054170522

1061مبانی فيلم نامه نویسینجفیعليرضا401138054170847

97انيميشننجفیفربد400238054170260



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2729ساز کالسيکنجفینگار400138054170522

393(ریتم و فواصل)تربيت شنوایینجفینگار400138054170522

1059تاریخ سينمای ایران و جهاننجفیعليرضا401138054170847

1058شناخت عوامل توليدنجفیعليرضا401138054170847

578زیبایی شناسینجفیبهمن401138054190676

818اصول و فنون مذاکرهنجفیزینب400238054190280

28سبک ها وشيوه های اجرانجفیزینب400238054190280

357هارمونی پایهنجفینگار400138054170522

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگرینجفیزینب400238054190280

808زبان خارجی عمومینجفیفربد400238054170260

1057مبانی برنامه ریزی و توليدنجفیعليرضا401138054170847

571حقوق عکاسان و قراردادهانجفیبهمن401138054190676

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگنجفیبهمن401138054190676

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاننجفیبهمن401138054190676

184تربيت بدنینجفیعليرضا401138054170847

9دیدن و تحليل نمایشنجفیزینب400238054190280

1068کاربينینجفیعليرضا401138054170847

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنوایینجفینگار400138054170522

38 (نواحی ایران)حرکات موزوننجفیزینب400238054190280

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانینجفیزینب400238054190280

636مدیریت رنگ در عکاسینجفیبهمن401138054190676

1186دانش خانواده و جمعيتنجفی زادهمحمد401138054170848

1654ساز ایرانینجفی زادهمحمد401138054170848

491(ریتم و فواصل)تربيت شنوایینجفی زادهمحمد401138054170848

450مبانی نظری موسيقینجفی زادهمحمد401138054170848

399مبانی صوت شناسینجفی زادهمحمد401138054170848

1163تربيت بدنینجفی زادهمحمد401138054170848

655کاربينینجفی زادهمحمد401138054170848

419تمبک نوازینجفی زادهمحمد401138054170848



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

321مدیریت راهبردی سازماننجفی مستان آبادکامياب400138054190470

318قوانين و مقررات در روابط عمومینجفی مستان آبادکامياب400138054190470

302پوشش خبرینجفی مستان آبادکامياب400138054190470

309روزنامه نگاری نویننجفی مستان آبادکامياب400138054190470

294ارتباطات بين المللنجفی مستان آبادکامياب400138054190470

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمینجفی مستان آبادکامياب400138054190470

299اقتصاد رسانهنجفی مستان آبادکامياب400138054190470

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی ندرخانیبهاره401138054190678

261پتينه و کالژندرخانیزهرا401138054190679

267زینت و زیبایی در اسالمندرخانیزهرا401138054190679

632مبانی فرم و طرح           ندرخانیبهاره401138054190678

950کاربينیندرخانیبهاره401138054190678

540کاربينیندرخانیزهرا401138054190679

292نرم افزارهای کاربردیندرخانیزهرا401138054190679

639نرم افزار فتوشاپ  ندرخانیبهاره401138054190678

11089ورزشندرخانیبهاره401138054190678

628مبانی رنگ دیجيتال         ندرخانیبهاره401138054190678

555تاریخ تحوالت چاپ       ندرخانیبهاره401138054190678

264جامعه شناسی هنرندرخانیزهرا401138054190679

266زیبایی شناسیندرخانیزهرا401138054190679

265روانشناسی شخصيت و گریمندرخانیزهرا401138054190679

603فنون بازاریابی و تبليغاتندرخانیبهاره401138054190678

291مراقبت از پوست و موندرخانیزهرا401138054190679

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانندریآسيه401138054170849

771کاربرد رایانه در موسيقیندریآسيه401138054170849

1620کارورزیندریالهه400138054190471

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهندریالهه400138054190471

562تاریکخانه دیجيتالندریالهه400138054190471

602عکس و نوشتارندریالهه400138054190471



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییندریآسيه401138054170849

626مایکروگرافی و کپی برداریندریالهه400138054190471

1776ساز کالسيکندریآسيه401138054170849

826تاریخ تحليلی صدر اسالمندریالهه400138054190471

772فيزیک صوتندریآسيه401138054170849

770شناخت موسيقیندریآسيه401138054170849

619کارگاه نورپردازی تکچهرهندریالهه400138054190471

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسیندریالهه400138054190471

1166تربيت بدنیندریآسيه401138054170849

1136کاربينیندریآسيه401138054170849

1775پيانو عمومیندریآسيه401138054170849

3426هارمونینریمانیسياوش400238054190282

1160ورزشنریمانیسياوش400238054190282

5485سرایش و تربيت شنوایینریمانیسياوش400238054190282

382فلسفه هنرنریمانیسياوش400238054190282

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنرینریمانیسياوش400238054190282

5918ساز کالسيکنریمانیسياوش400238054190282

2915ارکستر کالسيکنریمانیسياوش400238054190282

6946پيانو عمومینریمانیسياوش400238054190282

480ارکستراسيوننزیه پور                                سولماز                        99238054190201

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرنزیه پور                                سولماز                        99238054190201

333هارمونی پراکتيک نزیه پور                                سولماز                        99238054190201

3363فرم موسيقی جهاننزیه پور                                سولماز                        99238054190201

5485سرایش و تربيت شنوایینزیه پور                                سولماز                        99238054190201

2446آواز گروهینزیه پور                                سولماز                        99238054190201

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنرینزیه پور                                سولماز                        99238054190201

827تاریخ تحليلی صدر اسالمنزیه پور                                سولماز                        99238054190201

6916پيانو عمومینزیه پور                                سولماز                        99238054190201

6913ساز کالسيکنزیه پور                                سولماز                        99238054190201



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2940کارورزینژادحالفیمبينا99138054170488

1723اندیشه اسالمینژادحالفیمبينا99138054170488

811زبان خارجی عمومینژادحالفیمبينا99138054170488

542(نوا، راست پنجگاه)آواز ایرانینژادکيانمحمدحسين99138054190402

416سبک شناسی آوازینژادکيانمحمدحسين99138054190402

840دانش خانواده و جمعيتنسرینرومينا400238054190284

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيرینسرینرومينا400238054190284

84اصول کارگردانینسرینرومينا400238054190284

118آشنایی با موسيقینسرینرومينا400238054190284

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمینسرینرومينا400238054190284

34کارگاه عکاسینسرینرومينا400238054190284

91کارگاه طراحینسرینرومينا400238054190284

66جامعه شناسینسرینرومينا400238054190284

61ادبيات معاصر ایران و جهاننسرینرومينا400238054190284

694کاربينینسيم فرهمایون401138054190680

11156ورزشنسيم فرهمایون401138054190680

893انقالب اسالمی ایراننسيم فرهمایون401138054190680

5367سرایش و تربيت شنوایینسيم فرهمایون401138054190680

3351هماهنگی عمومینسيم فرهمایون401138054190680

5698ساز ایرانینسيم فرهمایون401138054190680

475سازشناسی ایرانینسيم فرهمایون401138054190680

5695پيانو عمومینسيم فرهمایون401138054190680

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایراننسيم فرهمایون401138054190680

6کارگاه صدابرداری در سينمانسيمی ميان آبادشهال98238054190198

840دانش خانواده و جمعيتنسيمی ميان آبادشهال98238054190198

55تحليل فيلمنسيمی ميان آبادشهال98238054190198

927کارگاه جلوه های ویژهنسيمی ميان آبادشهال98238054190198

114کارگردانی برنامه تلویزیونینسيمی ميان آبادشهال98238054190198

96انيميشننسيمی ميان آبادشهال98238054190198



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

894تاریخ تحليلی صدر اسالمنسيمی ميان آبادشهال98238054190198

1331شيوه های رهبری بازیگرنسيمی ميان آبادشهال98238054190198

8181فيلم بردارینسيمی ميان آبادشهال98238054190198

74کارگردانی فيلم داستانینسيمی ميان آبادشهال98238054190198

797دانش خانواده و جمعيتنشاط اميدوارانفاطمه400138054190474

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهنشاط اميدوارانفاطمه400138054190474

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنرینشاط اميدوارانفاطمه400138054190474

893انقالب اسالمی ایراننشاط اميدوارانفاطمه400138054190474

619کارگاه نورپردازی تکچهرهنشاط اميدوارانفاطمه400138054190474

635مجموعه سازی در عکاسینشاط اميدوارانفاطمه400138054190474

326هنر و رسانهنصراله زاده برزیمحمدرضا401138012190121

295ارتباطات سياسینصراله زاده برزیمحمدرضا401138012190121

538کاربينینصراله زاده برزیمحمدرضا401138012190121

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرنصراله زاده برزیمحمدرضا401138012190121

11154ورزشنصراله زاده برزیمحمدرضا401138012190121

324نظریه های ارتباط جمعینصراله زاده برزیمحمدرضا401138012190121

317فناوری نوین ارتباطینصراله زاده برزیمحمدرضا401138012190121

312سواد هنرینصراله زاده برزیمحمدرضا401138012190121

424همنوازینصرت آبادسعيد99238054170168

395(دیکته موسيقی)تربيت شنوایینصرت آبادسعيد99238054170168

903جواب آوازنصرت آبادسعيد99238054170168

649پيانو عمومینصرت آبادسعيد99238054170168

4644ساز ایرانینصرت آبادسعيد99238054170168

407بداهه پردازینصرت آبادسعيد99238054170168

412اجرای صحنه اینصرت آبادسعيد99238054170168

332(نت های تغيير یافته)تربيت شنوایینصرت آبادسعيد99238054170168

705اخالق حرفه ای نصرت آبادسعيد99238054170168

562تاریکخانه دیجيتالنصرت پورمریم400138054190475

602عکس و نوشتارنصرت پورمریم400138054190475



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5701چيدمان و نورپردازی آتليهنصرت پورمریم400138054190475

820(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمینصرت پورمریم400138054190475

626مایکروگرافی و کپی بردارینصرت پورمریم400138054190475

616کارگاه عکاسی مفهومینصرت پورمریم400138054190475

619کارگاه نورپردازی تکچهرهنصرت پورمریم400138054190475

807مدیریت کسب و کار و بهره ورینصرت پورمریم400138054190475

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسینصرت پورمریم400138054190475

316شيوه های جستجو در سایتهای خبرینصرتيان کوشيکالنی                       پگاه                          99238054190202

298اصول و فنون مصاحبهنصرتيان کوشيکالنی                       پگاه                          99238054190202

313سياست خبرینصرتيان کوشيکالنی                       پگاه                          99238054190202

2652ساز ایرانینصرتیپارسا400238054170262

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنوایینصرتیپارسا400238054170262

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایراننصرتیپارسا400238054170262

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتنصرتیپارسا400238054170262

525ساز شناسی ایرانینصرتیپارسا400238054170262

781پيانو عمومینصرتیپارسا400238054170262

1722اندیشه اسالمینصرتیپارسا400238054170262

513مبانی هارمونینصرتیپارسا400238054170262

782فارسینصرتیپارسا400238054170262

797دانش خانواده و جمعيتنصيریحانيه400238054170263

139تاریخ سينمای مستندایراننصيریفاطمه401138054170854

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدانصيریفاطمه401138054170854

86تکنيک تدوین در فيلم های دینینصيریحانيه400238054170263

1061مبانی فيلم نامه نویسینصيریفاطمه401138054170854

1211کارگردانی فيلم مستندنصيریفاطمه401138054170854

97انيميشننصيریفاطمه401138054170854

99تدوین فيلم داستانینصيریحانيه400238054170263

13تدوین صدا و ميکس در فيلمنصيریحانيه400238054170263

712اخالق اسالمینصيریفاطمه401138054170854



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

712اخالق اسالمینصيریحانيه400238054170263

829زبان خارجی عمومینصيریحانيه400238054170263

199فارسینصيریحانيه400238054170263

80کادر بندی فيلمنصيریحانيه400238054170263

131بيان بدنینصيریپریسا99138054170491

725دانش خانواده و جمعيتنصيری دهقانفرهاد400138054170526

524شعر و موسيقینصيری دهقانفرهاد400138054170526

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنوایینصيری دهقانفرهاد400138054170526

3767آواز ایرانینصيری دهقانفرهاد400138054170526

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتنصيری دهقانفرهاد400138054170526

808زبان خارجی عمومینصيری دهقانفرهاد400138054170526

434مبانی هارمونینصيری دهقانفرهاد400138054170526

464بداهه پردازینصيری دهقانفرهاد400138054170526

505کاربرد کامپيوتر در موسيقینصيری دهقانفرهاد400138054170526

2366تاریخ موسيقی ایراننظامی رنجبرالميرا401138054190684

1481هارمونینظامی رنجبرالميرا401138054190684

1119کاربينینظامی رنجبرالميرا401138054190684

372آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایراننظامی رنجبرالميرا401138054190684

1188ورزشنظامی رنجبرالميرا401138054190684

520تئوری موسيقی ایراننظامی رنجبرالميرا401138054190684

5527سرایش و تربيت شنوایینظامی رنجبرالميرا401138054190684

5670ساز ایرانینظامی رنجبرالميرا401138054190684

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهینظرپناهرژینا401138054170855

10081بهداشت و سالمت نوازندگینظرپناهرژینا401138054170855

1051کاربينینظرپناهرژینا401138054170855

1030(اکول)1پيانو عمومی نظرپناهرژینا401138054170855

1009تئوری موسيقینظرپناهرژینا401138054170855

1005فارسینظرپناهرژینا401138054170855

1006(ریتم خوانی)1سلفژنظرپناهرژینا401138054170855



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1184(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای نظرزادهآرین401138054170856

1180بهداشت و سالمت نوازندگینظرزادهآرین401138054170856

1015کاربينینظرزادهآرین401138054170856

1185(اکول)1پيانو عمومی نظرزادهآرین401138054170856

1182شناخت ریتمنظرزادهآرین401138054170856

1181تئوری موسيقینظرزادهآرین401138054170856

1011فارسینظرزادهآرین401138054170856

1183(ریتم خوانی)1سلفژنظرزادهآرین401138054170856

1165تربيت بدنینظرزادهآرین401138054170856

1029(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهینظرکاميرمهدی401138054170857

1008بهداشت و سالمت نوازندگینظرکاميرمهدی401138054170857

1050کاربينینظرکاميرمهدی401138054170857

1030(اکول)1پيانو عمومی نظرکاميرمهدی401138054170857

11007اندیشه اسالمینظرکاميرمهدی401138054170857

1009تئوری موسيقینظرکاميرمهدی401138054170857

1005فارسینظرکاميرمهدی401138054170857

1006(ریتم خوانی)1سلفژنظرکاميرمهدی401138054170857

1164تربيت بدنینظرکاميرمهدی401138054170857

519طراحی آوازنظرنياداود400138054190476

334کاربرد لحن و فواصل درصداسازینظرنياداود400138054190476

374تجزیه و تحليل آوازنظرنياداود400138054190476

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيرینظرنياداود400138054190476

416سبک شناسی آوازینظرنياداود400138054190476

833انقالب اسالمی ایراننظرنياداود400138054190476

543(چهارگاه)آواز ایرانی نظرنياداود400138054190476

369(چهارگاه)سرایش موسيقی ایرانی نظرنياداود400138054190476

411(2)تصنيف خوانی نظرنياداود400138054190476

408تصنيف سازی نظرنياداود400138054190476

985روانشناسی اجتماعینظریمحسن401138054190685



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

480ارکستراسيوننظریویدا400138054190477

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرنظریویدا400138054190477

3363فرم موسيقی جهاننظریویدا400138054190477

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنرینظریویدا400138054190477

984روانشناسی عمومینظریمحسن401138054190685

1079کاربينینظریمحسن401138054190685

1060مبانی تدویننظریزهرا401138054170858

141مبانی تدویننظریرقيه401138054170859

123مبانی تصویربردارینظریرقيه401138054170859

1062مبانی تصویربردارینظریزهرا401138054170858

11152ورزشنظریمحسن401138054190685

794انقالب اسالمی ایراننظریویدا400138054190477

54مبانی فيلم نامه نویسینظریرقيه401138054170859

1061مبانی فيلم نامه نویسینظریزهرا401138054170858

983رفتار سازمانینظریمحسن401138054190685

1059تاریخ سينمای ایران و جهاننظریزهرا401138054170858

106تاریخ سينمای ایران و جهاننظریرقيه401138054170859

988روانشناسی تربيتینظریمحسن401138054190685

987های کوچينگنظریهنظریمحسن401138054190685

5شناخت عوامل توليدنظریرقيه401138054170859

1058شناخت عوامل توليدنظریزهرا401138054170858

7910ساز کالسيکنظریویدا400138054190477

980نظریه های نوین یادگيرینظریمحسن401138054190685

4مبانی برنامه ریزی و توليدنظریرقيه401138054170859

1057مبانی برنامه ریزی و توليدنظریزهرا401138054170858

1167تربيت بدنینظریزهرا401138054170858

187تربيت بدنینظریرقيه401138054170859

986اخالق حرفه ای در کوچينگنظریمحسن401138054190685

982روش تحقيقنظریمحسن401138054190685



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1068کاربينینظریزهرا401138054170858

1132کاربينینظریرقيه401138054170859

3912ارکستر کالسيکنظریویدا400138054190477

981روانشناسی مثبت گرانظریمحسن401138054190685

284گریم در ادوار مختلف تاریخنظری اینانلوفرنوش400138054190478

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمینظری اینانلوفرنوش400138054190478

276کارگاه تکنيکهای حجم سازینظری اینانلوفرنوش400138054190478

277کارگاه گریم عروسکینظری اینانلوفرنوش400138054190478

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهنظری اینانلوفرنوش400138054190478

263تحليل تيپ و شخصيتنظری اینانلوفرنوش400138054190478

137نرم افزارهای تدویننظریان تبریزیرویا400138054170529

86تکنيک تدوین در فيلم های دینینظریان تبریزیرویا400138054170529

99تدوین فيلم داستانینظریان تبریزیرویا400138054170529

13تدوین صدا و ميکس در فيلمنظریان تبریزیرویا400138054170529

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتنظریان تبریزیرویا400138054170529

80کادر بندی فيلمنظریان تبریزیرویا400138054170529

2652ساز ایرانینظم آبادیسمانه400238054170265

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنوایینظم آبادیسمانه400238054170265

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایراننظم آبادیسمانه400238054170265

899خالقيت در هنرنظم آبادیسمانه400238054170265

516ساز شناسی ایرانینظم آبادیسمانه400238054170265

781پيانو عمومینظم آبادیسمانه400238054170265

1722اندیشه اسالمینظم آبادیسمانه400238054170265

164زبان خارجی عمومینظم آبادیسمانه400238054170265

782فارسینظم آبادیسمانه400238054170265

6688پيانو عمومینعمت وندیامچیالياس400138054190479

835مدیریت مراکز و سازمانهای هنرینعمت وندیامچیالياس400138054190479

1328فرم و آناليزنعمت وندیامچیالياس400138054190479

1429آهنگ سازینعمت وندیامچیالياس400138054190479



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1350کنترپواننعمت وندیامچیالياس400138054190479

2341فرم و آناليزنعمت وندیامچیالياس400138054190479

1459ارکستراسيوننعمت وندیامچیالياس400138054190479

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایراننعمت وندیامچیالياس400138054190479

4482هماهنگی عمومینعمت وندیامچیالياس400138054190479

6689ساز ایرانینعمت وندیامچیالياس400138054190479

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهاننعمتیمانی401138054170861

507کاربرد رایانه در موسيقینعمتیمانی401138054170861

1022صدایابی و شناخت گستره صوتینعمتیسيده زهرا401138054170862

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی نعمتیسيده زهرا401138054170862

1143کاربينینعمتیسيده زهرا401138054170862

393(ریتم و فواصل)تربيت شنوایینعمتیمانی401138054170861

1192(1)ساز نعمتیسيده زهرا401138054170862

1733ساز کالسيکنعمتیمانی401138054170861

397فيزیک صوتنعمتیمانی401138054170861

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی نعمتیسيده زهرا401138054170862

1020تئوری موسيقینعمتیسيده زهرا401138054170862

404شناخت موسيقینعمتیمانی401138054170861

1021آناتومی حنجرهنعمتیسيده زهرا401138054170862

1200تربيت بدنینعمتیسيده زهرا401138054170862

1165تربيت بدنینعمتیمانی401138054170861

779کاربينینعمتیمانی401138054170861

1732پيانو عمومینعمتیمانی401138054170861

141مبانی تدویننعيم آبادیمعين401138054170863

123مبانی تصویربردارینعيم آبادیمعين401138054170863

54مبانی فيلم نامه نویسینعيم آبادیمعين401138054170863

106تاریخ سينمای ایران و جهاننعيم آبادیمعين401138054170863

5شناخت عوامل توليدنعيم آبادیمعين401138054170863

4مبانی برنامه ریزی و توليدنعيم آبادیمعين401138054170863



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

184تربيت بدنینعيم آبادیمعين401138054170863

177کاربينینعيم آبادیمعين401138054170863

321مدیریت راهبردی سازماننعيمیروح اله400136065190085

318قوانين و مقررات در روابط عمومینعيمیروح اله400136065190085

1947کارورزینعيمیآرزو400138054190480

302پوشش خبرینعيمیروح اله400136065190085

2352کنترپواننعيمیآرزو400138054190480

7433سرایش و تربيت شنوایینعيمیآرزو400138054190480

309روزنامه نگاری نویننعيمیروح اله400136065190085

294ارتباطات بين المللنعيمیروح اله400136065190085

7685ساز ایرانینعيمیآرزو400138054190480

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمینعيمیروح اله400136065190085

323مقاله و گزارش نویسینعيمیروح اله400136065190085

1429آهنگ سازینعيمیآرزو400138054190480

299اقتصاد رسانهنعيمیروح اله400136065190085

521فرم موسيقی ایرانینعيمیآرزو400138054190480

2341فرم و آناليزنعيمیآرزو400138054190480

792تفسير موضوعی قرآننعيمیآرزو400138054190480

7684پيانو عمومینعيمیآرزو400138054190480

2466ارکستراسيوننعيمیآرزو400138054190480

838دانش خانواده و جمعيتنعيمی اقدممهران400138054170530

102مبانی بازی برای کودکنعيمی اقدممهران400138054170530

77بازیگری تک نفرینعيمی اقدممهران400138054170530

203نمایش عروسکینعيمی اقدممهران400138054170530

105تاریخ سينمانعيمی اقدممهران400138054170530

151تنفس و صدا سازینعيمی اقدممهران400138054170530

165زبان خارجی عمومینعيمی اقدممهران400138054170530

11093کارورزینعيمی دره مرادیمحمدمهدی400138054190481

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمنعيمی دره مرادیمحمدمهدی400138054190481



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنرینعيمی دره مرادیمحمدمهدی400138054190481

14کارگاه تدوین موسيقی و صدانعيمی دره مرادیمحمدمهدی400138054190481

927کارگاه جلوه های ویژهنعيمی دره مرادیمحمدمهدی400138054190481

824انقالب اسالمی ایراننعيمی دره مرادیمحمدمهدی400138054190481

85تحليل تدوینی فيلم داستانینعيمی دره مرادیمحمدمهدی400138054190481

101کارگاه تدوین فيلم داستانی بلندنعيمی دره مرادیمحمدمهدی400138054190481

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونینعيمی دره مرادیمحمدمهدی400138054190481

551آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکسنفيسیزینب400138054170531

594عکاسی پرترهنفيسیزینب400138054170531

634مبانی هنرهای تجسمینفيسیزینب400138054170531

598عکاسی مستندنفيسیزینب400138054170531

224فرهنگ عمومینفيسیزینب400138054170531

558تاریخ عکاسی جهاننفيسیزینب400138054170531

596عکاسی دیجيتال پيشرفتهنفيسیزینب400138054170531

705اخالق حرفه ای نفيسیزینب400138054170531

838دانش خانواده و جمعيتنفيسی رادمحمدسينا400238054170266

139تاریخ سينمای مستندایراننفيسی رادمحمدسينا400238054170266

3شناخت ساختار فيلم و سریالنفيسی رادمحمدسينا400238054170266

897خالقيت در هنرنفيسی رادمحمدسينا400238054170266

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتنفيسی رادمحمدسينا400238054170266

719اخالق اسالمینفيسی رادمحمدسينا400238054170266

4مبانی برنامه ریزی و توليدنفيسی رادمحمدسينا400238054170266

147سلفژنقدلوئیمرتضی401138054190687

166کاربينینقدلوئیمرتضی401138054190687

11154ورزشنقدلوئیمرتضی401138054190687

63شناخت سينمانقدلوئیمرتضی401138054190687

67جامعه شناسینقدلوئیمرتضی401138054190687

11فرهنگ عامهنقدلوئیمرتضی401138054190687

25تاریخ نمایش در شرقنقدلوئیمرتضی401138054190687



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

36 (فرم های جهانی)حرکات موزوننقدلوئیمرتضی401138054190687

1686کارورزینقدی پور                                شادی                          99238054190203

333هارمونی پراکتيک نقدی پور                                شادی                          99238054190203

3363فرم موسيقی جهاننقدی پور                                شادی                          99238054190203

401مبانی رهبری کر و ارکسترنقدی پور                                شادی                          99238054190203

414بداهه نوازینقدی پور                                شادی                          99238054190203

453دشيفراژنقدی پور                                شادی                          99238054190203

4907ارکستر کالسيکنقدی پور                                شادی                          99238054190203

8909ساز کالسيکنقدی پور                                شادی                          99238054190203

107آشنایی با هنرهای نمایشینقدیانفاطمه401138054190688

69فرهنگ مردمنقدیانفاطمه401138054190688

60ادبيات کهن ایران و جهاننقدیانفاطمه401138054190688

179کاربينینقدیانفاطمه401138054190688

11149ورزشنقدیانفاطمه401138054190688

95روانشناسی عمومینقدیانفاطمه401138054190688

154تاریخ فلسفهنقدیانفاطمه401138054190688

113سبکهای سينمایینقدیانفاطمه401138054190688

139تاریخ سينمای مستندایراننقدیان سرابیمعصومه98138054170553

140مبانی تدویننقدیان سرابیمعصومه98138054170553

53مبانی فيلم نامه نویسینقدیان سرابیمعصومه98138054170553

5شناخت عوامل توليدنقدیان سرابیمعصومه98138054170553

838دانش خانواده و جمعيتنقی پورملکیرشيد400138054170532

103مبانی بازی برای کودکنقی پورملکیرشيد400138054170532

78بازیگری تک نفرینقی پورملکیرشيد400138054170532

203نمایش عروسکینقی پورملکیرشيد400138054170532

44نمایش خيابانینقی پورملکیرشيد400138054170532

129فن بياننقی پورملکیرشيد400138054170532

105تاریخ سينمانقی پورملکیرشيد400138054170532

809زبان خارجی عمومینقی پورملکیرشيد400138054170532



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

152شيوه اجرایی نمایش ایرانینقی پورملکیرشيد400138054170532

51196پيانو عمومینکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

11202ارکستر کالسيکنکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

3426هارمونینکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

531تاریخ هنرنکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

1123کاربينینکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

11152ورزشنکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

54841سرایش و تربيت شنوایینکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

2496آواز گروهینکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

5917ساز کالسيکنکوئی ده چناریابوالفضل401138054190691

140مبانی تدویننهالی عليشاهزهره401138054170875

125مبانی تصویربردارینهالی عليشاهزهره401138054170875

53مبانی فيلم نامه نویسینهالی عليشاهزهره401138054170875

39تاریخ سينمای ایران و جهاننهالی عليشاهزهره401138054170875

1058شناخت عوامل توليدنهالی عليشاهزهره401138054170875

1057مبانی برنامه ریزی و توليدنهالی عليشاهزهره401138054170875

1167تربيت بدنینهالی عليشاهزهره401138054170875

170کاربينینهالی عليشاهزهره401138054170875

424همنوازینهاوندیمحنا99238054170174

2646کارورزینهاوندیمحنا99238054170174

903جواب آوازنهاوندیمحنا99238054170174

809زبان خارجی عمومینهاوندیمحنا99238054170174

4644ساز ایرانینهاوندیمحنا99238054170174

407بداهه پردازینهاوندیمحنا99238054170174

456(نت های تغيير یافته)تربيت شنوایینهاوندیمحنا99238054170174

410جواب آوازنوائی محزونپویا400138054190484

2495فرم موسيقی ایراننوائی محزونپویا400138054190484

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایراننوائی محزونپویا400138054190484

486کنتراپوننوائی محزونپویا400138054190484



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

7663ساز ایرانینوائی محزونپویا400138054190484

801مدیریت کسب و کار و بهره ورینوائی محزونپویا400138054190484

2420دشيفراژنوائی محزونپویا400138054190484

2440ارکستر ایرانینوائی محزونپویا400138054190484

346آشنایی با تصانيف قدیم ایراننوائی محزونپویا400138054190484

557تاریخ عکاسی ایراننوحیحانيه401138054190692

1113کاربينینوحیحانيه401138054190692

1989ورزشنوحیحانيه401138054190692

579زیبایی شناسینوحیحانيه401138054190692

572حقوق عکاسان و قراردادهانوحیحانيه401138054190692

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگنوحیحانيه401138054190692

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاننوحیحانيه401138054190692

736مدیریت رنگ در عکاسینوحیحانيه401138054190692

595عکاسی دیجيتال پایهنورفرشته400238054170268

590عدسی ها و لنزهانورفرشته400238054170268

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتنورفرشته400238054170268

606(شناخت لوازم و ابزار)کار در استودیونورفرشته400238054170268

554بررسی و شناخت آثار عکاسینورفرشته400238054170268

630(آنالوگ و دیجيتال)مبانی عکاسی رنگینورفرشته400238054170268

811زبان خارجی عمومینورفرشته400238054170268

604فيلترهای عکاسینورفرشته400238054170268

725دانش خانواده و جمعيتنوراللهیجواد400138054170534

524شعر و موسيقینوراللهیجواد400138054170534

899خالقيت در هنرنوراللهیجواد400138054170534

516ساز شناسی ایرانینوراللهیجواد400138054170534

810زبان خارجی عمومینوراللهیجواد400138054170534

891اخالق حرفه ای نوراللهیجواد400138054170534

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينینورانی مکرم دوستسيدحسين400138054190486

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينمایینورانی مکرم دوستسيدحسين400138054190486



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

22کارگاه بازی در نمایش های واقعگرانورانی مکرم دوستسيدحسين400138054190486

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه اینورانی مکرم دوستسيدحسين400138054190486

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانینورانی مکرم دوستسيدحسين400138054190486

30 بازی در نمایشهای کالسيک جهاننورانی مکرم دوستسيدحسين400138054190486

800تفسير موضوعی قرآننورانی مکرم دوستسيدحسين400138054190486

149کارگاه بازی در نمایشهای کمدینورانی مکرم دوستسيدحسين400138054190486

607کاربرد عکس در گرافيکنورائیفاطمه سادات99238054170171

593عکاسی آسمان شبنورائیفاطمه سادات99238054170171

2622کارورزینورائیفاطمه سادات99238054170171

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتنورائیفاطمه سادات99238054170171

600عکاسی منظره و پانورامانورائیفاطمه سادات99238054170171

224فرهنگ عمومینورائیفاطمه سادات99238054170171

809زبان خارجی عمومینورائیفاطمه سادات99238054170171

581شيوه های نگهداری و ارائه عکسنورائیفاطمه سادات99238054170171

601عکس و رسانهنورائیفاطمه سادات99238054170171

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهینوربخشسروش401138054170866

1008بهداشت و سالمت نوازندگینوربخشسروش401138054170866

994بهداشت و سالمت نوازندگینوربخشمریم سادات401138054170867

1139کاربينینوربخشسروش401138054170866

1145کاربينینوربخشمریم سادات401138054170867

1032(اکول)1پيانو عمومی نوربخشسروش401138054170866

1990اندیشه اسالمینوربخشمریم سادات401138054170867

11014اندیشه اسالمینوربخشسروش401138054170866

1013تئوری موسيقینوربخشسروش401138054170866

993تئوری موسيقینوربخشمریم سادات401138054170867

1011فارسینوربخشسروش401138054170866

1010(ریتم خوانی)1سلفژنوربخشسروش401138054170866

991(ریتم خوانی)1سلفژنوربخشمریم سادات401138054170867

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانونوربخشمریم سادات401138054170867



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1164تربيت بدنینوربخشسروش401138054170866

190تربيت بدنینوربخشمریم سادات401138054170867

992تاریخ شنيداری موسيقینوربخشمریم سادات401138054170867

422(نوا، راست پنجگاه)سرایش موسيقی ایرانی نورمحمدیسامان99138054190408

335کارگاه بداهه خوانی نورمحمدیسامان99138054190408

345اجرای صحنه اینورمحمدیسامان99138054190408

542(نوا، راست پنجگاه)آواز ایرانینورمحمدیسامان99138054190408

994بهداشت و سالمت نوازندگینوروزنژادیاسمن401138054170868

1018کاربينینوروزنژادیاسمن401138054170868

1990اندیشه اسالمینوروزنژادیاسمن401138054170868

993تئوری موسيقینوروزنژادیاسمن401138054170868

991(ریتم خوانی)1سلفژنوروزنژادیاسمن401138054170868

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانونوروزنژادیاسمن401138054170868

190تربيت بدنینوروزنژادیاسمن401138054170868

992تاریخ شنيداری موسيقینوروزنژادیاسمن401138054170868

556تاریخ عکاسی ایراننوروزیطيبه401138054190694

82کارگردانی تيزرنوروزیسپهر98138054170561

1022صدایابی و شناخت گستره صوتینوروزیمهدی401138054170871

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی نوروزیمهدی401138054170871

994بهداشت و سالمت نوازندگینوروزیغزاله401138054170869

127تاریخ هنر ایران و جهاننوروزیرقيه401138054170870

146سلفژنوروزیمهسا401138054190693

1117کاربينینوروزیمهسا401138054190693

1114کاربينینوروزیطيبه401138054190694

92کارگردانی در استودیونوروزیسپهر98138054170561

1018کاربينینوروزیغزاله401138054170869

1141کاربينینوروزیمهدی401138054170871

11089ورزشنوروزیطيبه401138054190694

1989ورزشنوروزیمهسا401138054190693



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

121کارگردانی فيلم مستندنوروزیسپهر98138054170561

110شناخت سينمانوروزیمهسا401138054190693

1192(1)ساز نوروزیمهدی401138054170871

58روانشناسی شخصيتنوروزیرقيه401138054170870

1720اندیشه اسالمینوروزیرقيه401138054170870

1990اندیشه اسالمینوروزیغزاله401138054170869

578زیبایی شناسینوروزیطيبه401138054190694

68جامعه شناسینوروزیمهسا401138054190693

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی نوروزیمهدی401138054170871

1020تئوری موسيقینوروزیمهدی401138054170871

993تئوری موسيقینوروزیغزاله401138054170869

1021آناتومی حنجرهنوروزیمهدی401138054170871

12فرهنگ عامهنوروزیمهسا401138054190693

571حقوق عکاسان و قراردادهانوروزیطيبه401138054190694

991(ریتم خوانی)1سلفژنوروزیغزاله401138054170869

549آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگنوروزیطيبه401138054190694

1025(اکول)1آموزش انفرادی ساز پيانونوروزیغزاله401138054170869

128مبانی بازیگرینوروزیرقيه401138054170870

576رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاننوروزیطيبه401138054190694

1190تربيت بدنینوروزیمهدی401138054170871

190تربيت بدنینوروزیغزاله401138054170869

186تربيت بدنینوروزیرقيه401138054170870

24بدن و حرکتنوروزیرقيه401138054170870

70خاستگاه آیين و درامنوروزیرقيه401138054170870

192کاربينینوروزیرقيه401138054170870

27تاریخ نمایش در شرقنوروزیمهسا401138054190693

35 (فرم های جهانی)حرکات موزوننوروزیمهسا401138054190693

992تاریخ شنيداری موسيقینوروزیغزاله401138054170869

636مدیریت رنگ در عکاسینوروزیطيبه401138054190694



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

147سلفژنوروزی بيکلوئیفاطمه401138054190695

166کاربينینوروزی بيکلوئیفاطمه401138054190695

11089ورزشنوروزی بيکلوئیفاطمه401138054190695

63شناخت سينمانوروزی بيکلوئیفاطمه401138054190695

67جامعه شناسینوروزی بيکلوئیفاطمه401138054190695

11فرهنگ عامهنوروزی بيکلوئیفاطمه401138054190695

25تاریخ نمایش در شرقنوروزی بيکلوئیفاطمه401138054190695

36 (فرم های جهانی)حرکات موزوننوروزی بيکلوئیفاطمه401138054190695

6354سرایش و تربيت شنوایینوری                                    ستاره                         99238054190204

2427کنترپواننوری                                    ستاره                         99238054190204

7685ساز ایرانینوری                                    ستاره                         99238054190204

1429آهنگ سازینوری                                    ستاره                         99238054190204

521فرم موسيقی ایرانینوری                                    ستاره                         99238054190204

2341فرم و آناليزنوری                                    ستاره                         99238054190204

792تفسير موضوعی قرآننوری                                    ستاره                         99238054190204

7684پيانو عمومینوری                                    ستاره                         99238054190204

2466ارکستراسيوننوری                                    ستاره                         99238054190204

6691ساز ایرانینوری                                    ستاره                         99238054190204

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيرینوریابوالفضل400238054190288

375شعر و موسيقینوریاشکان400138054170032

326هنر و رسانهنوریهانيه401138054190697

295ارتباطات سياسینوریهانيه401138054190697

208آزمایشگاه پيش متوسطهنوریمریم99238054170172

83کارگردانی فيلم داستانینوریزینب99238054170173

84اصول کارگردانینوریابوالفضل400238054190288

118آشنایی با موسيقینوریابوالفضل400238054190288

761تاریخ هنر ایران و جهاننوریسارا401138054170872

539کاربينینوریهانيه401138054190697

303تحوالت اجتماعی ایران معاصرنوریهانيه401138054190697



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1160ورزشنوریابوالفضل400238054190288

11149ورزشنوریهانيه401138054190697

893انقالب اسالمی ایراننوریابوالفضل400238054190288

324نظریه های ارتباط جمعینوریهانيه401138054190697

759(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربيننوریسارا401138054170872

758مبانی هنرهای تجسمینوریسارا401138054170872

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایراننوریاشکان400138054170032

760کادربندی در عکاسینوریسارا401138054170872

93کارگردانی کليپنوریزینب99238054170173

223خواندن ودرک مفاهيم پيش متوسطهنوریمریم99238054170172

1252کارورزینوریمریم99238054170172

1902کارورزینوریزینب99238054170173

34کارگاه عکاسینوریابوالفضل400238054190288

830مدیریت مراکز و سازمانهای هنرینوریابوالفضل400238054190288

245(فارسی به انگليسی)ترجمه شفاهی آثار دیدارینوریمریم99238054170172

418ساز ایرانینوریاشکان400138054170032

91کارگاه طراحینوریابوالفضل400238054190288

1780آواز ایرانینوریاشکان400138054170032

781پيانو عمومینوریاشکان400138054170032

317فناوری نوین ارتباطینوریهانيه401138054190697

757مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورنوریسارا401138054170872

66جامعه شناسینوریابوالفضل400238054190288

256اصول نگارشنوریمریم99238054170172

829زبان خارجی عمومینوریاشکان400138054170032

226مکالمه موضوعینوریمریم99238054170172

398مبانی صوت شناسینوریاشکان400138054170032

1168تربيت بدنینوریسارا401138054170872

762عکاسی سياه و سفيدنوریسارا401138054170872

312سواد هنرینوریهانيه401138054190697



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

755کاربينینوریسارا401138054170872

61ادبيات معاصر ایران و جهاننوریابوالفضل400238054190288

18صدا گذاری فيلم مستندنوریزینب99238054170173

239واژه شناسینوریمریم99238054170172

704اخالق حرفه ای نوریاشکان400138054170032

432ارکستراسيوننوری رساعادله400138054190489

3387فرم موسيقی جهاننوری رساعادله400138054190489

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرنوری رساعادله400138054190489

333هارمونی پراکتيک نوری رساعادله400138054190489

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنرینوری رساعادله400138054190489

7910ساز کالسيکنوری رساعادله400138054190489

828تفسير موضوعی قرآننوری رساعادله400138054190489

3911ارکستر کالسيکنوری رساعادله400138054190489

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيرینوری سوآميالد400238054190290

754خالقيت در پيوند شعر و موسيقینوری سوآميالد400238054190290

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانینوری سوآميالد400238054190290

327مبانی موسيقی ایرانینوری سوآميالد400238054190290

1160ورزشنوری سوآميالد400238054190290

469تنبک نوازینوری سوآميالد400238054190290

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانینوری سوآميالد400238054190290

828تفسير موضوعی قرآننوری سوآميالد400238054190290

526مهارت تنفس و تزئيناتنوری سوآميالد400238054190290

411(2)تصنيف خوانی نوری سوآميالد400238054190290

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی نوری سوآميالد400238054190290

376نت نگاری آوازنوری سوآميالد400238054190290

2162کارورزینوری کمررضا99138054170497

692کاربينینوری نژادسارا401138054190700

11148ورزشنوری نژادسارا401138054190700

893انقالب اسالمی ایراننوری نژادسارا401138054190700



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5367سرایش و تربيت شنوایینوری نژادسارا401138054190700

3351هماهنگی عمومینوری نژادسارا401138054190700

5698ساز ایرانینوری نژادسارا401138054190700

475سازشناسی ایرانینوری نژادسارا401138054190700

5695پيانو عمومینوری نژادسارا401138054190700

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایراننوری نژادسارا401138054190700

557تاریخ عکاسی ایراننوریان درمشکانلوامير401138054190701

1113کاربينینوریان درمشکانلوامير401138054190701

11153ورزشنوریان درمشکانلوامير401138054190701

579زیبایی شناسینوریان درمشکانلوامير401138054190701

572حقوق عکاسان و قراردادهانوریان درمشکانلوامير401138054190701

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگنوریان درمشکانلوامير401138054190701

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهاننوریان درمشکانلوامير401138054190701

736مدیریت رنگ در عکاسینوریان درمشکانلوامير401138054190701

797دانش خانواده و جمعيتنوزادمونا400238054170269

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدانوزادمونا400238054170269

17اصول صدابردارینوزادمونا400238054170269

7شناخت مواد خام و تجهيزات فنینوزادمونا400238054170269

97انيميشننوزادمونا400238054170269

898خالقيت در هنرنوزادمونا400238054170269

814کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتنوزادمونا400238054170269

712اخالق اسالمینوزادمونا400238054170269

39تاریخ سينمای ایران و جهاننوزادمونا400238054170269

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصرنویدمهر                                 آیدین99238054190206

2682کارورزینویدمهر                                 آیدین99238054190206

3389ارکستراسيوننویدمهر                                 آیدین99238054190206

7685ساز ایرانینویدمهر                                 آیدین99238054190206

405پارتيتور نوازینویدمهر                                 آیدین99238054190206

7684پيانو عمومینویدمهر                                 آیدین99238054190206



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2510آهنگ سازینویدمهر                                 آیدین99238054190206

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيرینيکپورالکران                            حسن                           99238054190207

422(نوا، راست پنجگاه)سرایش موسيقی ایرانی نيکپورالکران                            حسن                           99238054190207

2541کارورزینيکپورالکران                            حسن                           99238054190207

522طراحی مرکب خوانینيکپورالکران                            حسن                           99238054190207

335کارگاه بداهه خوانی نيکپورالکران                            حسن                           99238054190207

345اجرای صحنه اینيکپورالکران                            حسن                           99238054190207

542(نوا، راست پنجگاه)آواز ایرانینيکپورالکران                            حسن                           99238054190207

694کاربينینيتیمانی401138054190703

11156ورزشنيتیمانی401138054190703

893انقالب اسالمی ایراننيتیمانی401138054190703

5367سرایش و تربيت شنوایینيتیمانی401138054190703

3351هماهنگی عمومینيتیمانی401138054190703

5698ساز ایرانینيتیمانی401138054190703

475سازشناسی ایرانینيتیمانی401138054190703

5695پيانو عمومینيتیمانی401138054190703

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایراننيتیمانی401138054190703

480ارکستراسيوننيرپورسمانه400138054190490

467شناخت و تحليل موسيقی معاصرنيرپورسمانه400138054190490

330هارمونی پراکتيک نيرپورسمانه400138054190490

3363فرم موسيقی جهاننيرپورسمانه400138054190490

794انقالب اسالمی ایراننيرپورسمانه400138054190490

7910ساز کالسيکنيرپورسمانه400138054190490

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيرینيک بخشسامان99138054190413

2682کارورزینيک بخشسامان99138054190413

2427کنترپواننيک بخشسامان99138054190413

791انقالب اسالمی ایراننيک بخشسامان99138054190413

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمینيک بخشسامان99138054190413

790تاریخ تحليلی صدر اسالمنيک بخشسامان99138054190413



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

347آهنگ سازی ایرانینيک بخشسامان99138054190413

985روانشناسی اجتماعینيک پرورمریم401138054190704

984روانشناسی عمومینيک پرورمریم401138054190704

1102کاربينینيک پرورمریم401138054190704

1979ورزشنيک پرورمریم401138054190704

983رفتار سازمانینيک پرورمریم401138054190704

988روانشناسی تربيتینيک پرورمریم401138054190704

987های کوچينگنظریهنيک پرورمریم401138054190704

980نظریه های نوین یادگيرینيک پرورمریم401138054190704

986اخالق حرفه ای در کوچينگنيک پرورمریم401138054190704

982روش تحقيقنيک پرورمریم401138054190704

981روانشناسی مثبت گرانيک پرورمریم401138054190704

5919پيانو عمومینيک پندارفربد401138054190705

1920ارکستر کالسيکنيک پندارفربد401138054190705

3478هارمونینيک پندارفربد401138054190705

381تاریخ هنرنيک پندارفربد401138054190705

1120کاربينینيک پندارفربد401138054190705

11155ورزشنيک پندارفربد401138054190705

5485سرایش و تربيت شنوایینيک پندارفربد401138054190705

2402آواز گروهینيک پندارفربد401138054190705

5918ساز کالسيکنيک پندارفربد401138054190705

26آشنایی با هنرهای نمایشینيک پی سالکدهاميررضا401138054190706

65فرهنگ مردمنيک پی سالکدهاميررضا401138054190706

59ادبيات کهن ایران و جهاننيک پی سالکدهاميررضا401138054190706

178کاربينینيک پی سالکدهاميررضا401138054190706

11152ورزشنيک پی سالکدهاميررضا401138054190706

94روانشناسی عمومینيک پی سالکدهاميررضا401138054190706

156تاریخ فلسفهنيک پی سالکدهاميررضا401138054190706

109سبکهای سينمایینيک پی سالکدهاميررضا401138054190706



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهنيک عملعلی400138054190491

562تاریکخانه دیجيتالنيک عملعلی400138054190491

602عکس و نوشتارنيک عملعلی400138054190491

626مایکروگرافی و کپی بردارینيک عملعلی400138054190491

826تاریخ تحليلی صدر اسالمنيک عملعلی400138054190491

619کارگاه نورپردازی تکچهرهنيک عملعلی400138054190491

609کارگاه طراحی صحنه در عکاسینيک عملعلی400138054190491

681کاربينینيک فال مغانلوحميرا401138054170876

680مشتری مدارینيک فال مغانلوحميرا401138054170876

677اصول حسابدارینيک فال مغانلوحميرا401138054170876

678اصول علم اقتصادنيک فال مغانلوحميرا401138054170876

679کسب و کار از دیدگاه اسالمنيک فال مغانلوحميرا401138054170876

676آمارنيک فال مغانلوحميرا401138054170876

675مبانی سازمان و مدیریتنيک فال مغانلوحميرا401138054170876

107آشنایی با هنرهای نمایشینيک مهرمستوره401138054190707

69فرهنگ مردمنيک مهرمستوره401138054190707

60ادبيات کهن ایران و جهاننيک مهرمستوره401138054190707

180کاربينینيک مهرمستوره401138054190707

11149ورزشنيک مهرمستوره401138054190707

95روانشناسی عمومینيک مهرمستوره401138054190707

154تاریخ فلسفهنيک مهرمستوره401138054190707

113سبکهای سينمایینيک مهرمستوره401138054190707

6431سرایش و تربيت شنوایینيکوبيان شيریاشکان99138054190416

477هماهنگی عمومینيکوبيان شيریاشکان99138054190416

6673ساز ایرانینيکوبيان شيریاشکان99138054190416

486کنتراپوننيکوبيان شيریاشکان99138054190416

7662ساز ایرانینيکوبيان شيریاشکان99138054190416

473تئوری موسيقینيکوبيان شيریاشکان99138054190416

803تاریخ تحليلی صدر اسالمنيکوبيان شيریاشکان99138054190416



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

801مدیریت کسب و کار و بهره ورینيکوبيان شيریاشکان99138054190416

5672پيانو عمومینيکوبيان شيریاشکان99138054190416

465آشنایی با تصانيف قدیم ایراننيکوبيان شيریاشکان99138054190416

7433سرایش و تربيت شنوایینيکوخویپرهام400138054190493

502آشنایی با رهبری ارکسترنيکوخویپرهام400138054190493

7685ساز ایرانینيکوخویپرهام400138054190493

1429آهنگ سازینيکوخویپرهام400138054190493

1428کنترپواننيکوخویپرهام400138054190493

790تاریخ تحليلی صدر اسالمنيکوخویپرهام400138054190493

494فرم موسيقی ایرانینيکوخویپرهام400138054190493

2329فرم و آناليزنيکوخویپرهام400138054190493

7684پيانو عمومینيکوخویپرهام400138054190493

2386ارکستراسيوننيکوخویپرهام400138054190493

6691ساز ایرانینيکوخویپرهام400138054190493

138تدوین فيلم مستند بلندنيلچی پورمحمد400238054190292

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنرینيلچی پورمحمد400238054190292

1160ورزشنيلچی پورمحمد400238054190292

823انقالب اسالمی ایراننيلچی پورمحمد400238054190292

85تحليل تدوینی فيلم داستانینيلچی پورمحمد400238054190292

16تدوین مستند آموزشینيلچی پورمحمد400238054190292

818اصول و فنون مذاکرهنيلچی پورمحمد400238054190292

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونینيلچی پورمحمد400238054190292

331تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهاننيوپورپارسا401138054170877

507کاربرد رایانه در موسيقینيوپورپارسا401138054170877

393(ریتم و فواصل)تربيت شنوایینيوپورپارسا401138054170877

1733ساز کالسيکنيوپورپارسا401138054170877

397فيزیک صوتنيوپورپارسا401138054170877

404شناخت موسيقینيوپورپارسا401138054170877

1190تربيت بدنینيوپورپارسا401138054170877



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1137کاربينینيوپورپارسا401138054170877

1732پيانو عمومینيوپورپارسا401138054170877

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمهادویمجتبی400138054190502

14کارگاه تدوین موسيقی و صداهادویمجتبی400138054190502

87کارگاه ویدیویی تلویزیونیهادویمرتضی400138054170546

140مبانی تدوینهادویمرتضی400138054170546

135اصول تدوینهادویمجتبی400138054190502

125مبانی تصویربرداریهادویمرتضی400138054170546

53مبانی فيلم نامه نویسیهادویمرتضی400138054170546

97انيميشنهادویمرتضی400138054170546

85تحليل تدوینی فيلم داستانیهادویمجتبی400138054190502

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریهادویمجتبی400138054190502

101کارگاه تدوین فيلم داستانی بلندهادویمجتبی400138054190502

39تاریخ سينمای ایران و جهانهادویمرتضی400138054170546

1171اندیشه اسالمیهادویمرتضی400138054170546

829زبان خارجی عمومیهادویمرتضی400138054170546

50فيلم نامه و تحقيق در فيلم مستندهادویمرتضی400138054170546

840دانش خانواده و جمعيتهادیزهرا400238054170274

140مبانی تدوینهادیزهرا400238054170274

86تکنيک تدوین در فيلم های دینیهادیزهرا400238054170274

99تدوین فيلم داستانیهادیزهرا400238054170274

13تدوین صدا و ميکس در فيلمهادیزهرا400238054170274

899خالقيت در هنرهادیزهرا400238054170274

683اخالق اسالمیهادیزهرا400238054170274

199فارسیهادیزهرا400238054170274

80کادر بندی فيلمهادیزهرا400238054170274

559تاریخ هنر ایرانهادی پوراميررضا401138054170884

591عکاسی پایههادی پوراميررضا401138054170884

631مبانی فرم در هنرهای تجسمیهادی پوراميررضا401138054170884



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

584طراحی پایههادی پوراميررضا401138054170884

561تاریخ هنر جهانهادی پوراميررضا401138054170884

183تربيت بدنیهادی پوراميررضا401138054170884

1130کاربينیهادی پوراميررضا401138054170884

642هندسه مناظر و مرایاهادی پوراميررضا401138054170884

694کاربينیهادی فرمحمدمهدی401138054190718

11156ورزشهادی فرمحمدمهدی401138054190718

893انقالب اسالمی ایرانهادی فرمحمدمهدی401138054190718

5367سرایش و تربيت شنواییهادی فرمحمدمهدی401138054190718

3351هماهنگی عمومیهادی فرمحمدمهدی401138054190718

5698ساز ایرانیهادی فرمحمدمهدی401138054190718

475سازشناسی ایرانیهادی فرمحمدمهدی401138054190718

5695پيانو عمومیهادی فرمحمدمهدی401138054190718

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانهادی فرمحمدمهدی401138054190718

147سلفژهاشم بابادیگلرخ401138054190719

167کاربينیهاشم بابادیگلرخ401138054190719

1989ورزشهاشم بابادیگلرخ401138054190719

63شناخت سينماهاشم بابادیگلرخ401138054190719

67جامعه شناسیهاشم بابادیگلرخ401138054190719

11فرهنگ عامههاشم بابادیگلرخ401138054190719

25تاریخ نمایش در شرقهاشم بابادیگلرخ401138054190719

36 (فرم های جهانی)حرکات موزونهاشم بابادیگلرخ401138054190719

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییهاشم نژادغزل99138054170511

497آواز گروهیهاشم نژادغزل99138054170511

895اصول سرپرستیهاشم نژادغزل99138054170511

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانهاشم نژادغزل99138054170511

3648ساز ایرانیهاشم نژادغزل99138054170511

649پيانو عمومیهاشم نژادغزل99138054170511

773تا قرن بيستم-تاریخ موسيقی جهانهاشمیکيان401138054170888



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

375شعر و موسيقیهاشمیسيدابوالفضل99238054170177

771کاربرد رایانه در موسيقیهاشمیکيان401138054170888

515فرم در موسيقی ایرانیهاشمیسيدابوالفضل99238054170177

1022صدایابی و شناخت گستره صوتیهاشمیسيدمرصاد401138054170890

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی هاشمیسيدمرصاد401138054170890

2769آواز ایرانیهاشمیسيدابوالفضل99238054170177

140مبانی تدوینهاشمیفاطمه401138054170889

125مبانی تصویربرداریهاشمیفاطمه401138054170889

1141کاربينیهاشمیسيدمرصاد401138054170890

53مبانی فيلم نامه نویسیهاشمیفاطمه401138054170889

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییهاشمیسيدابوالفضل99238054170177

774(ریتم و فواصل)تربيت شنواییهاشمیکيان401138054170888

899خالقيت در هنرهاشمیسيدابوالفضل99238054170177

1192(1)ساز هاشمیسيدمرصاد401138054170890

799کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتهاشمیسيدابوالفضل99238054170177

683اخالق اسالمیهاشمیسيدابوالفضل99238054170177

1776ساز کالسيکهاشمیکيان401138054170888

39تاریخ سينمای ایران و جهانهاشمیفاطمه401138054170889

772فيزیک صوتهاشمیکيان401138054170888

1058شناخت عوامل توليدهاشمیفاطمه401138054170889

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی هاشمیسيدمرصاد401138054170890

1020تئوری موسيقیهاشمیسيدمرصاد401138054170890

770شناخت موسيقیهاشمیکيان401138054170888

483مبانی نظری موسيقیهاشمیسيدابوالفضل99238054170177

434مبانی هارمونیهاشمیسيدابوالفضل99238054170177

1021آناتومی حنجرههاشمیسيدمرصاد401138054170890

1057مبانی برنامه ریزی و توليدهاشمیفاطمه401138054170889

1167تربيت بدنیهاشمیفاطمه401138054170889

1190تربيت بدنیهاشمیسيدمرصاد401138054170890



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1164تربيت بدنیهاشمیکيان401138054170888

1135کاربينیهاشمیکيان401138054170888

170کاربينیهاشمیفاطمه401138054170889

417صداسازیهاشمیسيدابوالفضل99238054170177

1775پيانو عمومیهاشمیکيان401138054170888

370(ریتم و فواصل)تربيت شنواییهاشمی ابراهيمیسيدپوریا401138054170891

1780آواز ایرانیهاشمی ابراهيمیسيدپوریا401138054170891

952پيانو عمومیهاشمی ابراهيمیسيدپوریا401138054170891

483مبانی نظری موسيقیهاشمی ابراهيمیسيدپوریا401138054170891

398مبانی صوت شناسیهاشمی ابراهيمیسيدپوریا401138054170891

1165تربيت بدنیهاشمی ابراهيمیسيدپوریا401138054170891

765کاربينیهاشمی ابراهيمیسيدپوریا401138054170891

417صداسازیهاشمی ابراهيمیسيدپوریا401138054170891

1033(اکول)1آموزش انفرادی ساز کوبه ای هاشمی جوکارسيدمهدی401138054170892

10081بهداشت و سالمت نوازندگیهاشمی جوکارسيدمهدی401138054170892

1015کاربينیهاشمی جوکارسيدمهدی401138054170892

1034(اکول)1پيانو عمومی هاشمی جوکارسيدمهدی401138054170892

1003شناخت ریتمهاشمی جوکارسيدمهدی401138054170892

1002تئوری موسيقیهاشمی جوکارسيدمهدی401138054170892

1016فارسیهاشمی جوکارسيدمهدی401138054170892

1000(ریتم خوانی)1سلفژهاشمی جوکارسيدمهدی401138054170892

1198تربيت بدنیهاشمی جوکارسيدمهدی401138054170892

838دانش خانواده و جمعيتهاشمی دمنهسيدعلی97238054190319

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریهاشمی دمنهسيدعلی97238054190319

31تکنيک بازیگری متداکتينگهاشمی دمنهسيدعلی97238054190319

142تحليل نمایشنامه های واقعگراهاشمی دمنهسيدعلی97238054190319

893انقالب اسالمی ایرانهاشمی دمنهسيدعلی97238054190319

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیهاشمی دمنهسيدعلی97238054190319

28سبک ها وشيوه های اجراهاشمی دمنهسيدعلی97238054190319



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

786تفسير موضوعی قرآنهاشمی دمنهسيدعلی97238054190319

12فرهنگ عامههاشمی دمنهسيدعلی97238054190319

23اصول آموزش بازیگریهاشمی دمنهسيدعلی97238054190319

4699پيانو عمومیهاشمی رهقیسيده سارا99238054170178

2702کارورزیهاشمی رهقیسيده سارا99238054170178

4706ساز کالسيکهاشمی رهقیسيده سارا99238054170178

395(دیکته موسيقی)تربيت شنواییهاشمی رهقیسيده سارا99238054170178

896خالقيت در هنرهاشمی رهقیسيده سارا99238054170178

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتهاشمی رهقیسيده سارا99238054170178

2390هارمونیهاشمی رهقیسيده سارا99238054170178

1500آواز گروهیهاشمی رهقیسيده سارا99238054170178

1413همنوازیهاشمی رهقیسيده سارا99238054170178

471مبانی موسيقی ایرانهاشمی رهقیسيده سارا99238054170178

261پتينه و کالژهاشمی کهروئیشکيبا401138054190721

267زینت و زیبایی در اسالمهاشمی کهروئیشکيبا401138054190721

1125کاربينیهاشمی کهروئیشکيبا401138054190721

292نرم افزارهای کاربردیهاشمی کهروئیشکيبا401138054190721

264جامعه شناسی هنرهاشمی کهروئیشکيبا401138054190721

266زیبایی شناسیهاشمی کهروئیشکيبا401138054190721

265روانشناسی شخصيت و گریمهاشمی کهروئیشکيبا401138054190721

291مراقبت از پوست و موهاشمی کهروئیشکيبا401138054190721

589(گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایرانهاشمی گيالردیمنا400238054170277

582صفحه آراییهاشمی گيالردیمنا400238054170277

592عکاسیهاشمی گيالردیمنا400238054170277

637نرم افزار ترسيمیهاشمی گيالردیمنا400238054170277

627مبانی رنگ در هنرهای تجسمیهاشمی گيالردیمنا400238054170277

829زبان خارجی عمومیهاشمی گيالردیمنا400238054170277

587طراحی فيگورهاشمی گيالردیمنا400238054170277

938کاربينیهاشمی گيالردیمنا400238054170277



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

574خوشنویسی و طراحی حروفهاشمی گيالردیمنا400238054170277

5919پيانو عمومیهاشمی نوربخشزینب401138054190722

11195ارکستر کالسيکهاشمی نوربخشزینب401138054190722

3478هارمونیهاشمی نوربخشزینب401138054190722

381تاریخ هنرهاشمی نوربخشزینب401138054190722

1121کاربينیهاشمی نوربخشزینب401138054190722

1979ورزشهاشمی نوربخشزینب401138054190722

5485سرایش و تربيت شنواییهاشمی نوربخشزینب401138054190722

2402آواز گروهیهاشمی نوربخشزینب401138054190722

5918ساز کالسيکهاشمی نوربخشزینب401138054190722

261پتينه و کالژهامون نوردعاطفه401138054190723

267زینت و زیبایی در اسالمهامون نوردعاطفه401138054190723

540کاربينیهامون نوردعاطفه401138054190723

292نرم افزارهای کاربردیهامون نوردعاطفه401138054190723

264جامعه شناسی هنرهامون نوردعاطفه401138054190723

266زیبایی شناسیهامون نوردعاطفه401138054190723

265روانشناسی شخصيت و گریمهامون نوردعاطفه401138054190723

291مراقبت از پوست و موهامون نوردعاطفه401138054190723

31تکنيک بازیگری متداکتينگهداوند                                  مبين                          99238054190211

1197کارورزیهداوند                                  مبين                          99238054190211

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانهداوند                                  مبين                          99238054190211

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییهداوند                                  مبين                          99238054190211

142تحليل نمایشنامه های واقعگراهداوند                                  مبين                          99238054190211

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیهداوند                                  مبين                          99238054190211

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیهداوند                                  مبين                          99238054190211

23اصول آموزش بازیگریهداوند                                  مبين                          99238054190211

269سبک های مختلف نمایشیهدایتیشکيبا98138054170761

2279کارورزیهدایتیشکيبا98138054170761

683اخالق اسالمیهدایتیشکيبا98138054170761



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

71سنتی-کارگاه نمایش های آئينیهدایتی فردتوحيد400138054190505

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییهدایتی فردتوحيد400138054190505

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگراهدایتی فردتوحيد400138054190505

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه ایهدایتی فردتوحيد400138054190505

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانیهدایتی فردتوحيد400138054190505

806مدیریت مراکز و سازمانهای هنریهدایتی فردتوحيد400138054190505

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانهدایتی فردتوحيد400138054190505

828تفسير موضوعی قرآنهدایتی فردتوحيد400138054190505

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدیهدایتی فردتوحيد400138054190505

3718پيانوی عمومیهمایونفرماه نوش400138054170548

460فرم در موسيقی جهانیهمایونفرماه نوش400138054170548

3715ساز کالسيکهمایونفرماه نوش400138054170548

355ساز شناسی موسيقی جهانیهمایونفرماه نوش400138054170548

897خالقيت در هنرهمایونفرماه نوش400138054170548

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتهمایونفرماه نوش400138054170548

719اخالق اسالمیهمایونفرماه نوش400138054170548

811زبان خارجی عمومیهمایونفرماه نوش400138054170548

1435هارمونیهمایونفرماه نوش400138054170548

445(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییهمایونفرماه نوش400138054170548

31تکنيک بازیگری متداکتينگهمایونی فر                              علی                           99238054190212

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانهمایونی فر                              علی                           99238054190212

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينماییهمایونی فر                              علی                           99238054190212

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکیهمایونی فر                              علی                           99238054190212

786تفسير موضوعی قرآنهمایونی فر                              علی                           99238054190212

23اصول آموزش بازیگریهمایونی فر                              علی                           99238054190212

745واژگان کليدی  زبان چينیهمایونینغمه401138021170148

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهاهمایونینغمه401138021170148

747خواندن و درک مفاهيم رایجهمایونینغمه401138021170148

752کاربينیهمایونینغمه401138021170148



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينهمایونینغمه401138021170148

746گفت و شنود رایجهمایونینغمه401138021170148

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهاهمایونینغمه401138021170148

2379تاریخ موسيقی ایرانهمائیامير401138054190725

528سرایش و ترتيب شنواییهمائیامير401138054190725

1119کاربينیهمائیامير401138054190725

477هماهنگی عمومیهمائیامير401138054190725

425آشنایی با رساالت کهن موسيقی ایرانهمائیامير401138054190725

5671ساز ایرانیهمائیامير401138054190725

473تئوری موسيقیهمائیامير401138054190725

557تاریخ عکاسی ایرانهمتیشکيبا401138054190726

1019بهداشت و سالمت نوازندگیهمتیمهبد401138054170896

424همنوازیهمتیهستی97238054170380

1113کاربينیهمتیشکيبا401138054190726

514(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییهمتیهستی97238054170380

497آواز گروهیهمتیهستی97238054170380

1027(اکول)1آموزش انفرادی ساز بادی همتیمهبد401138054170896

999کاربينیهمتیمهبد401138054170896

11148ورزشهمتیشکيبا401138054190726

1028(اکول)1پيانو عمومی همتیمهبد401138054170896

472آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانهمتیهستی97238054170380

903جواب آوازهمتیهستی97238054170380

3647ساز ایرانیهمتیهستی97238054170380

711کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتهمتیهستی97238054170380

1722اندیشه اسالمیهمتیهستی97238054170380

11014اندیشه اسالمیهمتیمهبد401138054170896

579زیبایی شناسیهمتیشکيبا401138054190726

1002تئوری موسيقیهمتیمهبد401138054170896

164زبان خارجی عمومیهمتیهستی97238054170380



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

450مبانی نظری موسيقیهمتیهستی97238054170380

1011فارسیهمتیمهبد401138054170896

572حقوق عکاسان و قراردادهاهمتیشکيبا401138054190726

1000(ریتم خوانی)1سلفژهمتیمهبد401138054170896

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگهمتیشکيبا401138054190726

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانهمتیشکيبا401138054190726

1163تربيت بدنیهمتیمهبد401138054170896

736مدیریت رنگ در عکاسیهمتیشکيبا401138054190726

2702کارورزیهمراهیمهدی99138054170515

461فرم در موسيقی جهانیهمراهیمهدی99138054170515

355ساز شناسی موسيقی جهانیهمراهیمهدی99138054170515

396(دیکته موسيقی)تربيت شنواییهمراهیمهدی99138054170515

2390هارمونیهمراهیمهدی99138054170515

1339هارمونیهمراهیمهدی99138054170515

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییهمراهیمهدی99138054170515

1947کارورزیهنرمندمریم400138054190506

6354سرایش و تربيت شنواییهنرمندمریم400138054190506

2352کنترپوانهنرمندمریم400138054190506

7685ساز ایرانیهنرمندمریم400138054190506

1509آهنگ سازیهنرمندمریم400138054190506

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنریهنرمندمریم400138054190506

2329فرم و آناليزهنرمندمریم400138054190506

792تفسير موضوعی قرآنهنرمندمریم400138054190506

7684پيانو عمومیهنرمندمریم400138054190506

2466ارکستراسيونهنرمندمریم400138054190506

4492هماهنگی عمومیهنرمندمریم400138054190506

694کاربينیهنرمندباش ساروقسهيل401138054190727

11156ورزشهنرمندباش ساروقسهيل401138054190727

893انقالب اسالمی ایرانهنرمندباش ساروقسهيل401138054190727



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

5367سرایش و تربيت شنواییهنرمندباش ساروقسهيل401138054190727

3351هماهنگی عمومیهنرمندباش ساروقسهيل401138054190727

5698ساز ایرانیهنرمندباش ساروقسهيل401138054190727

475سازشناسی ایرانیهنرمندباش ساروقسهيل401138054190727

5695پيانو عمومیهنرمندباش ساروقسهيل401138054190727

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانهنرمندباش ساروقسهيل401138054190727

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیهوشيارماندانا401138054190728

523کاربينیهوشيارماندانا401138054190728

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانیهوشيارماندانا401138054190728

327مبانی موسيقی ایرانیهوشيارماندانا401138054190728

469تنبک نوازیهوشيارماندانا401138054190728

787تاریخ تحليلی صدر اسالمهوشيارماندانا401138054190728

409شعر و موسيقیهوشيارماندانا401138054190728

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی هوشيارماندانا401138054190728

380حکمت موسيقی اسالمی هوشيارماندانا401138054190728

2157کارورزیهوشياریحسين97138054190464

118آشنایی با موسيقیهوشياریحسين97138054190464

15کارگاه تدوینهوشياریحسين97138054190464

114کارگردانی برنامه تلویزیونیهوشياریحسين97138054190464

117موسيقی فيلمهوشياریحسين97138054190464

61ادبيات معاصر ایران و جهانهوشياریحسين97138054190464

1187دانش خانواده و جمعيتواحدیرومينا401138054170878

1654ساز ایرانیواحدیرومينا401138054170878

361سرایش و ترتيب شنواییواحدیسعيد401138054190708

693کاربينیواحدیسعيد401138054190708

479هماهنگی عمومیواحدیسعيد401138054190708

11153ورزشواحدیسعيد401138054190708

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییواحدیرومينا401138054170878

517تئوری موسيقیواحدیسعيد401138054190708



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

450مبانی نظری موسيقیواحدیرومينا401138054170878

399مبانی صوت شناسیواحدیرومينا401138054170878

5697ساز ایرانیواحدیسعيد401138054190708

476سازشناسی ایرانیواحدیسعيد401138054190708

5696پيانو عمومیواحدیسعيد401138054190708

1166تربيت بدنیواحدیرومينا401138054170878

658کاربينیواحدیرومينا401138054170878

377آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانواحدیسعيد401138054190708

419تمبک نوازیواحدیرومينا401138054170878

1186دانش خانواده و جمعيتواحدیانعليرضا401138054170879

1654ساز ایرانیواحدیانعليرضا401138054170879

491(ریتم و فواصل)تربيت شنواییواحدیانعليرضا401138054170879

450مبانی نظری موسيقیواحدیانعليرضا401138054170879

399مبانی صوت شناسیواحدیانعليرضا401138054170879

658کاربينیواحدیانعليرضا401138054170879

419تمبک نوازیواحدیانعليرضا401138054170879

361سرایش و ترتيب شنواییوارستهمهرداد401138054190709

1111کاربينیوارستهمهرداد401138054190709

479هماهنگی عمومیوارستهمهرداد401138054190709

517تئوری موسيقیوارستهمهرداد401138054190709

5698ساز ایرانیوارستهمهرداد401138054190709

476سازشناسی ایرانیوارستهمهرداد401138054190709

5695پيانو عمومیوارستهمهرداد401138054190709

3771آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانوارستهمهرداد401138054190709

840دانش خانواده و جمعيتوارسته غالمحسينیگانه400238054170271

2769آواز ایرانیوارسته غالمحسينیگانه400238054170271

444(ملودی و گام خوانی)تربيت شنواییوارسته غالمحسينیگانه400238054170271

474آشنایی با تاریخ موسيقی ایرانوارسته غالمحسينیگانه400238054170271

899خالقيت در هنروارسته غالمحسينیگانه400238054170271



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

516ساز شناسی ایرانیوارسته غالمحسينیگانه400238054170271

434مبانی هارمونیوارسته غالمحسينیگانه400238054170271

200فارسیوارسته غالمحسينیگانه400238054170271

1077روانشناسی اجتماعیواشقانی فراهانیمرضيه401138054190710

1076روانشناسی عمومیواشقانی فراهانیمرضيه401138054190710

1104کاربينیواشقانی فراهانیمرضيه401138054190710

11089ورزشواشقانی فراهانیمرضيه401138054190710

1070رفتار سازمانیواشقانی فراهانیمرضيه401138054190710

1078روانشناسی تربيتیواشقانی فراهانیمرضيه401138054190710

1072های کوچينگنظریهواشقانی فراهانیمرضيه401138054190710

1071نظریه های نوین یادگيریواشقانی فراهانیمرضيه401138054190710

1075اخالق حرفه ای در کوچينگواشقانی فراهانیمرضيه401138054190710

1074روش تحقيقواشقانی فراهانیمرضيه401138054190710

1073روانشناسی مثبت گراواشقانی فراهانیمرضيه401138054190710

270شخصيت پردازی و تيپ سازیواعظیسيده پرنيا400238054170272

258اصول آراستگی در اسالمواعظیسيده پرنيا400238054170272

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمواعظیسيده پرنيا400238054170272

898خالقيت در هنرواعظیسيده پرنيا400238054170272

811زبان خارجی عمومیواعظیسيده پرنيا400238054170272

272عوامل موثر بر گریمواعظیسيده پرنيا400238054170272

782فارسیواعظیسيده پرنيا400238054170272

2289مبانی گریمواعظیسيده پرنيا400238054170272

704اخالق حرفه ای واعظیسيده پرنيا400238054170272

210آزمایشگاه پایهوالی پورآرمان401138054170880

221خواندن و درک مفاهيم پایهوالی پورآرمان401138054170880

229دستور زبان پایهوالی پورآرمان401138054170880

219گفت و شنود پایهوالی پورآرمان401138054170880

243اخالق اسالمیوالی پورآرمان401138054170880

1165تربيت بدنیوالی پورآرمان401138054170880



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

235کاربينیوالی پورآرمان401138054170880

247اصول و روش ترجمه پایهوالی پورآرمان401138054170880

139تاریخ سينمای مستندایرانوائلیعليرضا99188001170044

75منشی گری صحنهوائلیعليرضا99188001170044

83کارگردانی فيلم داستانیوائلیعليرضا99188001170044

132بازیگریوائلیعليرضا99188001170044

93کارگردانی کليپوائلیعليرضا99188001170044

1902کارورزیوائلیعليرضا99188001170044

892اخالق اسالمیوائلیعليرضا99188001170044

18صدا گذاری فيلم مستندوائلیعليرضا99188001170044

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیوجدی سيسسميرا99138054190420

2217کارورزیوجدی سيسسميرا99138054190420

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیوجدی سيسسميرا99138054190420

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریوجدی سيسسميرا99138054190420

985روانشناسی اجتماعیوحدت پورعطيه401138054190711

984روانشناسی عمومیوحدت پورعطيه401138054190711

1104کاربينیوحدت پورعطيه401138054190711

983رفتار سازمانیوحدت پورعطيه401138054190711

988روانشناسی تربيتیوحدت پورعطيه401138054190711

987های کوچينگنظریهوحدت پورعطيه401138054190711

980نظریه های نوین یادگيریوحدت پورعطيه401138054190711

986اخالق حرفه ای در کوچينگوحدت پورعطيه401138054190711

982روش تحقيقوحدت پورعطيه401138054190711

981روانشناسی مثبت گراوحدت پورعطيه401138054190711

480ارکستراسيونوحدتیميالد400138054190495

468شناخت و تحليل موسيقی معاصروحدتیميالد400138054190495

333هارمونی پراکتيک وحدتیميالد400138054190495

6353سرایش و تربيت شنواییوحدتیميالد400138054190495

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنریوحدتیميالد400138054190495



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2493فرم موسيقی جهانوحدتیميالد400138054190495

833انقالب اسالمی ایرانوحدتیميالد400138054190495

7910ساز کالسيکوحدتیميالد400138054190495

3911ارکستر کالسيکوحدتیميالد400138054190495

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهیوحيدی فرد                               عباس                          99238054190208

8659ساز ایرانیوحيدی فرد                               عباس                          99238054190208

486کنتراپونوحيدی فرد                               عباس                          99238054190208

3439ارکستر ایرانیوحيدی فرد                               عباس                          99238054190208

391فرم موسيقی جهانوحيدی فرد                               عباس                          99238054190208

261پتينه و کالژوحيدآذریآیسا401138054190712

267زینت و زیبایی در اسالموحيدآذریآیسا401138054190712

540کاربينیوحيدآذریآیسا401138054190712

292نرم افزارهای کاربردیوحيدآذریآیسا401138054190712

264جامعه شناسی هنروحيدآذریآیسا401138054190712

266زیبایی شناسیوحيدآذریآیسا401138054190712

265روانشناسی شخصيت و گریموحيدآذریآیسا401138054190712

291مراقبت از پوست و مووحيدآذریآیسا401138054190712

632مبانی فرم و طرح           وحيدیانمحمد400214037190102

639نرم افزار فتوشاپ  وحيدیانمحمد400214037190102

628مبانی رنگ دیجيتال         وحيدیانمحمد400214037190102

555تاریخ تحوالت چاپ       وحيدیانمحمد400214037190102

603فنون بازاریابی و تبليغاتوحيدیانمحمد400214037190102

580ساخت ماکت بسته بندیوحيدیانمحمد400214037190102

5631تحليل و تجزیه آثار گرافيکوحيدیانمحمد400214037190102

570کارگاه چيدمان و نورپردازی آتليهورمقانیمهسا400138054190496

640نقد عکسورمقانیمهسا400138054190496

626مایکروگرافی و کپی برداریورمقانیمهسا400138054190496

826تاریخ تحليلی صدر اسالمورمقانیمهسا400138054190496

619کارگاه نورپردازی تکچهرهورمقانیمهسا400138054190496



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

635مجموعه سازی در عکاسیورمقانیمهسا400138054190496

3714پيانوی عمومیوشمهصبا400138054170544

461فرم در موسيقی جهانیوشمهصبا400138054170544

3726ساز کالسيکوشمهصبا400138054170544

355ساز شناسی موسيقی جهانیوشمهصبا400138054170544

719اخالق اسالمیوشمهصبا400138054170544

809زبان خارجی عمومیوشمهصبا400138054170544

1340هارمونیوشمهصبا400138054170544

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنواییوشمهصبا400138054170544

891اخالق حرفه ای وشمهصبا400138054170544

827تاریخ تحليلی صدر اسالموصالی فالحسعيد99138054190423

8908ساز کالسيکوصالی فالحسعيد99138054190423

975روانشناسی اجتماعیوضيعفاطمه401138054190713

974روانشناسی عمومیوضيعفاطمه401138054190713

1101کاربينیوضيعفاطمه401138054190713

11151ورزشوضيعفاطمه401138054190713

973رفتار سازمانیوضيعفاطمه401138054190713

978روانشناسی تربيتیوضيعفاطمه401138054190713

977های کوچينگنظریهوضيعفاطمه401138054190713

970نظریه های نوین یادگيریوضيعفاطمه401138054190713

976اخالق حرفه ای در کوچينگوضيعفاطمه401138054190713

972روش تحقيقوضيعفاطمه401138054190713

971روانشناسی مثبت گراوضيعفاطمه401138054190713

126تاریخ هنر ایران و جهانوطن ایمانآریوشا401138054170881

57روانشناسی شخصيتوطن ایمانآریوشا401138054170881

1721اندیشه اسالمیوطن ایمانآریوشا401138054170881

42مبانی بازیگریوطن ایمانآریوشا401138054170881

1198تربيت بدنیوطن ایمانآریوشا401138054170881

20بدن و حرکتوطن ایمانآریوشا401138054170881



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

155خاستگاه آیين و دراموطن ایمانآریوشا401138054170881

194کاربينیوطن ایمانآریوشا401138054170881

467شناخت و تحليل موسيقی معاصروفاداررومينا400138054190499

3363فرم موسيقی جهانوفاداررومينا400138054190499

794انقالب اسالمی ایرانوفاداررومينا400138054190499

802مدیریت مراکز و سازمانهای هنریوفاداررومينا400138054190499

7910ساز کالسيکوفاداررومينا400138054190499

807مدیریت کسب و کار و بهره وریوفاداررومينا400138054190499

3912ارکستر کالسيکوفاداررومينا400138054190499

512نقش تنفس و تزئينات در صداسازیوفامهررسول401138054190714

523کاربينیوفامهررسول401138054190714

469تنبک نوازیوفامهررسول401138054190714

547(4)آواز ایرانی وفامهررسول401138054190714

1201مبانی موسيقیوفامهررسول401138054190714

787تاریخ تحليلی صدر اسالموفامهررسول401138054190714

409شعر و موسيقیوفامهررسول401138054190714

443(ملودی، گام خوانی)تربيت شنوایی وفامهررسول401138054190714

380حکمت موسيقی اسالمی وفامهررسول401138054190714

5919پيانو عمومیوفائیساینا401138054190715

11195ارکستر کالسيکوفائیساینا401138054190715

3478هارمونیوفائیساینا401138054190715

381تاریخ هنروفائیساینا401138054190715

1121کاربينیوفائیساینا401138054190715

1979ورزشوفائیساینا401138054190715

5485سرایش و تربيت شنواییوفائیساینا401138054190715

2402آواز گروهیوفائیساینا401138054190715

5918ساز کالسيکوفائیساینا401138054190715

560تاریخ هنر ایران و جهانولدبيگیبامداد401138054170882

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينولدبيگیبامداد401138054170882



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

634مبانی هنرهای تجسمیولدبيگیبامداد401138054170882

605کادربندی در عکاسیولدبيگیبامداد401138054170882

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نورولدبيگیبامداد401138054170882

1165تربيت بدنیولدبيگیبامداد401138054170882

597عکاسی سياه و سفيدولدبيگیبامداد401138054170882

756کاربينیولدبيگیبامداد401138054170882

385آشنایی با نت نگاری موسيقی معاصرولی نژاد                                بنيامين                       99238054190209

2427کنترپوانولی نژاد                                بنيامين                       99238054190209

788(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیولی نژاد                                بنيامين                       99238054190209

1509آهنگ سازیولی نژاد                                بنيامين                       99238054190209

437فلسفه هنرولی نژاد                                بنيامين                       99238054190209

2466ارکستراسيونولی نژاد                                بنيامين                       99238054190209

553اسالمی- بررسی هنر ایرانی ولیمحمدرضا401116001190035

287مبانی طراحی و نقاشی پرترهولیپری ناز401138054170883

595عکاسی دیجيتال پایهولیاميررضا400238054170273

590عدسی ها و لنزهاولیاميررضا400238054170273

632مبانی فرم و طرح           ولیمحمدرضا401116001190035

1215کاربينیولیمحمدرضا401116001190035

639نرم افزار فتوشاپ  ولیمحمدرضا401116001190035

258اصول آراستگی در اسالمولیپری ناز401138054170883

259آسيب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریمولیپری ناز401138054170883

1288مبانی گریمولیپری ناز401138054170883

11154ورزشولیمحمدرضا401116001190035

628مبانی رنگ دیجيتال         ولیمحمدرضا401116001190035

555تاریخ تحوالت چاپ       ولیمحمدرضا401116001190035

606(شناخت لوازم و ابزار)کار در استودیوولیاميررضا400238054170273

554بررسی و شناخت آثار عکاسیولیاميررضا400238054170273

630(آنالوگ و دیجيتال)مبانی عکاسی رنگیولیاميررضا400238054170273

1171اندیشه اسالمیولیپری ناز401138054170883



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

811زبان خارجی عمومیولیاميررضا400238054170273

272عوامل موثر بر گریمولیپری ناز401138054170883

603فنون بازاریابی و تبليغاتولیمحمدرضا401116001190035

1134کاربينیولیپری ناز401138054170883

604فيلترهای عکاسیولیاميررضا400238054170273

1172مبانی روانشناسیولیپری ناز401138054170883

557تاریخ عکاسی ایرانولی جانیفاطمه401138054190716

1115کاربينیولی جانیفاطمه401138054190716

1989ورزشولی جانیفاطمه401138054190716

579زیبایی شناسیولی جانیفاطمه401138054190716

572حقوق عکاسان و قراردادهاولی جانیفاطمه401138054190716

550آشنایی با دوربين های قطع متوسط و بزرگولی جانیفاطمه401138054190716

577رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهانولی جانیفاطمه401138054190716

736مدیریت رنگ در عکاسیولی جانیفاطمه401138054190716

1920ارکستر کالسيکولی زادهآیدین99138054190426

838دانش خانواده و جمعيتولی زادهآیدین99138054190426

3426هارمونیولی زادهآیدین99138054190426

381تاریخ هنرولی زادهآیدین99138054190426

382فلسفه هنرولی زادهآیدین99138054190426

5918ساز کالسيکولی زادهآیدین99138054190426

839دانش خانواده و جمعيتولی محمدلومحمد98238054190207

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيریولی محمدلومحمد98238054190207

6354سرایش و تربيت شنواییولی محمدلومحمد98238054190207

7433سرایش و تربيت شنواییولی محمدلومحمد98238054190207

1328فرم و آناليزولی محمدلومحمد98238054190207

521فرم موسيقی ایرانیولی محمدلومحمد98238054190207

2341فرم و آناليزولی محمدلومحمد98238054190207

1459ارکستراسيونولی محمدلومحمد98238054190207

694کاربينیولی محمدی محباحمد401138054190717



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

11156ورزشولی محمدی محباحمد401138054190717

893انقالب اسالمی ایرانولی محمدی محباحمد401138054190717

5367سرایش و تربيت شنواییولی محمدی محباحمد401138054190717

3351هماهنگی عمومیولی محمدی محباحمد401138054190717

5698ساز ایرانیولی محمدی محباحمد401138054190717

475سازشناسی ایرانیولی محمدی محباحمد401138054190717

5695پيانو عمومیولی محمدی محباحمد401138054190717

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانولی محمدی محباحمد401138054190717

322مراسم و تشریفاتولی نژادگليانمهری99238054170176

296اصول سخنوریولی نژادگليانمهری99238054170176

305جمع آوری و پردازش اطالعاتولی نژادگليانمهری99238054170176

2532کارورزیولی نژادگليانمهری99238054170176

297اصول و فنون تبليغاتولی نژادگليانمهری99238054170176

319کاربرد وسایل سمعی و بصریولی نژادگليانمهری99238054170176

45تربيت حسوليئینيلوفر400138054170545

77بازیگری تک نفریوليئینيلوفر400138054170545

105تاریخ سينماوليئینيلوفر400138054170545

151تنفس و صدا سازیوليئینيلوفر400138054170545

90مبانی شخصيت شناسیوليئینيلوفر400138054170545

108تاریخ نمایش در ایرانوليئینيلوفر400138054170545

6کارگاه صدابرداری در سينماوهابزادهسپيده400138054190501

2مدیریت توليدوهابزادهسپيده400138054190501

15کارگاه تدوینوهابزادهسپيده400138054190501

120کارگردانی فيلم مستندوهابزادهسپيده400138054190501

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمیوهابزادهسپيده400138054190501

133شيوه های رهبری بازیگروهابزادهسپيده400138054190501

81فيلم برداریوهابزادهسپيده400138054190501

98فيلم نامه نویسی و دکوپاژوهابزادهسپيده400138054190501

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينیویسی                                    فاطمه                         99238015190083



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکیویسی                                    فاطمه                         99238015190083

2217کارورزیویسی                                    فاطمه                         99238015190083

215کارگاه و سمينار پيشرفتهویسی                                    فاطمه                         99238015190083

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعیویسی                                    فاطمه                         99238015190083

255مکاتباتویسی                                    فاطمه                         99238015190083

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنریویسی                                    فاطمه                         99238015190083

31تکنيک بازیگری متداکتينگیادگاری                                 محبوبه                        99238054190213

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنرییادگاری                                 محبوبه                        99238054190213

130تحليل نمایشنامه های کالسيک جهانیادگاری                                 محبوبه                        99238054190213

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگرایادگاری                                 محبوبه                        99238054190213

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکییادگاری                                 محبوبه                        99238054190213

23اصول آموزش بازیگرییادگاری                                 محبوبه                        99238054190213

614کارگاه عکاسی مجالس و مراسمیاری                                    زهرا                          99238054190214

615کارگاه عکاسی مد و مدلينگیاری                                    زهرا                          99238054190214

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمییاری                                    زهرا                          99238054190214

566تکنيک های ژستیاری                                    زهرا                          99238054190214

613کارگاه عکاسی لباس و پوشاکیاری                                    زهرا                          99238054190214

827تاریخ تحليلی صدر اسالمیاری                                    زهرا                          99238054190214

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیویاری                                    زهرا                          99238054190214

579زیبایی شناسییاری                                    زهرا                          99238054190214

344بداهه نوازی در موسيقی دستگاهییاسنی داریانیعليرضا99238054190215

8659ساز ایرانییاسنی داریانیعليرضا99238054190215

2660کارورزییاسنی داریانیعليرضا99238054190215

486کنتراپونیاسنی داریانیعليرضا99238054190215

3439ارکستر ایرانییاسنی داریانیعليرضا99238054190215

391فرم موسيقی جهانیاسنی داریانیعليرضا99238054190215

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانیاسنی داریانیعليرضا99238054190215

786تفسير موضوعی قرآنیاسنی داریانیعليرضا99238054190215

2420دشيفراژیاسنی داریانیعليرضا99238054190215



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

2440ارکستر ایرانییاسنی داریانیعليرضا99238054190215

5664پيانو عمومییاسنی داریانیعليرضا99238054190215

614کارگاه عکاسی مجالس و مراسمیعقوب زاده                              زهرا                          99238054190216

615کارگاه عکاسی مد و مدلينگیعقوب زاده                              زهرا                          99238054190216

2923کارورزییعقوب زاده                              زهرا                          99238054190216

566تکنيک های ژستیعقوب زاده                              زهرا                          99238054190216

613کارگاه عکاسی لباس و پوشاکیعقوب زاده                              زهرا                          99238054190216

612کارگاه عکاسی پرتره بيرون از استودیویعقوب زاده                              زهرا                          99238054190216

480ارکستراسيونیعقوبيان ابکنار                         هدی                           99238054190218

3387فرم موسيقی جهانیعقوبيان ابکنار                         هدی                           99238054190218

468شناخت و تحليل موسيقی معاصریعقوبيان ابکنار                         هدی                           99238054190218

333هارمونی پراکتيک یعقوبيان ابکنار                         هدی                           99238054190218

2905کارورزییعقوبيان ابکنار                         هدی                           99238054190218

401مبانی رهبری کر و ارکستریعقوبيان ابکنار                         هدی                           99238054190218

415بداهه نوازییعقوبيان ابکنار                         هدی                           99238054190218

452دشيفراژیعقوبيان ابکنار                         هدی                           99238054190218

4906ارکستر کالسيکیعقوبيان ابکنار                         هدی                           99238054190218

8909ساز کالسيکیعقوبيان ابکنار                         هدی                           99238054190218

136آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدایوسف پورنيما400138054170558

112جلوه های ویژهیوسف پورنيما400138054170558

87کارگاه ویدیویی تلویزیونییوسف پورنيما400138054170558

121کارگردانی فيلم مستندیوسف پورنيما400138054170558

1171اندیشه اسالمییوسف پورنيما400138054170558

124آشنایی با دوربين های تصویربردارییوسف پورنيما400138054170558

33عکاسییوسف پورنيما400138054170558

104نورپردازییوسف پورنيما400138054170558

246ترجمه همزمان امور دینی و آئينییوسفی فرمریم99238054190219

214ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکییوسفی فرمریم99238054190219

2217کارورزییوسفی فرمریم99238054190219



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

215کارگاه و سمينار پيشرفتهیوسفی فرمریم99238054190219

242ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعییوسفی فرمریم99238054190219

255مکاتباتیوسفی فرمریم99238054190219

213ترجمه همزمان امور ادبی و هنرییوسفی فرمریم99238054190219

828تفسير موضوعی قرآنیوسفی فرمریم99238054190219

326هنر و رسانهیادگاریایمان401138054190729

295ارتباطات سياسییادگاریایمان401138054190729

539کاربينییادگاریایمان401138054190729

303تحوالت اجتماعی ایران معاصریادگاریایمان401138054190729

11152ورزشیادگاریایمان401138054190729

324نظریه های ارتباط جمعییادگاریایمان401138054190729

317فناوری نوین ارتباطییادگاریایمان401138054190729

312سواد هنرییادگاریایمان401138054190729

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيرییاراحمدیحدیث400138054190508

832مدیریت مراکز و سازمانهای هنرییاراحمدیحدیث400138054190508

365(همایون، اصفهان)سرایش موسيقی ایرانییاراحمدیحدیث400138054190508

469تنبک نوازییاراحمدیحدیث400138054190508

789(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمییاراحمدیحدیث400138054190508

511پرده شناسی واجرا  با ساز ایرانییاراحمدیحدیث400138054190508

526مهارت تنفس و تزئيناتیاراحمدیحدیث400138054190508

411(2)تصنيف خوانی یاراحمدیحدیث400138054190508

545(همایون، اصفهان)آواز ایرانی یاراحمدیحدیث400138054190508

376نت نگاری آوازیاراحمدیحدیث400138054190508

146سلفژیارخلجیمهتاب401138054190730

1117کاربينییارخلجیمهتاب401138054190730

1989ورزشیارخلجیمهتاب401138054190730

110شناخت سينمایارخلجیمهتاب401138054190730

68جامعه شناسییارخلجیمهتاب401138054190730

12فرهنگ عامهیارخلجیمهتاب401138054190730



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

27تاریخ نمایش در شرقیارخلجیمهتاب401138054190730

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونیارخلجیمهتاب401138054190730

2مدیریت توليدیارمحمدینيما99138054190432

822انقالب اسالمی ایرانیارمحمدینيما99138054190432

114کارگردانی برنامه تلویزیونییارمحمدینيما99138054190432

96انيميشنیارمحمدینيما99138054190432

137نرم افزارهای تدوینیاریپيمان400138054170550

86تکنيک تدوین در فيلم های دینییاریپيمان400138054170550

99تدوین فيلم داستانییاریپيمان400138054170550

13تدوین صدا و ميکس در فيلمیاریپيمان400138054170550

892اخالق اسالمییاریپيمان400138054170550

727فارسییاریپيمان400138054170550

80کادر بندی فيلمیاریپيمان400138054170550

2652ساز ایرانییاسریفاطمه400238054170280

498آواز گروهییاسریفاطمه400238054170280

491(ریتم و فواصل)تربيت شنوایییاسریفاطمه400238054170280

781پيانو عمومییاسریفاطمه400238054170280

165زبان خارجی عمومییاسریفاطمه400238054170280

450مبانی نظری موسيقییاسریفاطمه400238054170280

782فارسییاسریفاطمه400238054170280

694کاربينییاوریمحمدمهدی401138054190731

11156ورزشیاوریمحمدمهدی401138054190731

893انقالب اسالمی ایرانیاوریمحمدمهدی401138054190731

5367سرایش و تربيت شنوایییاوریمحمدمهدی401138054190731

3351هماهنگی عمومییاوریمحمدمهدی401138054190731

5698ساز ایرانییاوریمحمدمهدی401138054190731

475سازشناسی ایرانییاوریمحمدمهدی401138054190731

5695پيانو عمومییاوریمحمدمهدی401138054190731

373آشنایی با دستگاههای موسيقی ایرانیاوریمحمدمهدی401138054190731



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

515فرم در موسيقی ایرانییاوری سعدابادرقيه99238054170182

2349کارورزییاوری سعدابادرقيه99238054170182

406تصنيف خوانییاوری سعدابادرقيه99238054170182

728اخالق اسالمییاوری سعدابادرقيه99238054170182

4768آواز ایرانییاوری سعدابادرقيه99238054170182

434مبانی هارمونییاوری سعدابادرقيه99238054170182

394(نت های تغيير یافته)تربيت شنوایییاوری سعدابادرقيه99238054170182

704اخالق حرفه ای یاوری سعدابادرقيه99238054170182

745واژگان کليدی  زبان چينییاوندعباسیغالمرضا401138054170900

749(صامت ، مصوت ،نواخت )شناخت آواهایاوندعباسیغالمرضا401138054170900

747خواندن و درک مفاهيم رایجیاوندعباسیغالمرضا401138054170900

744کاربينییاوندعباسیغالمرضا401138054170900

748آشنایی با فرهنگ سنتی چينیاوندعباسیغالمرضا401138054170900

746گفت و شنود رایجیاوندعباسیغالمرضا401138054170900

750(نماد،نویسه،ریشه)شناخت نماهایاوندعباسیغالمرضا401138054170900

199فارسییاوندعباسیغالمرضا401138054170900

463شعر و موسيقییحيائیحميدرضا400138054170552

1653ساز ایرانییحيائیحميدرضا400138054170552

498آواز گروهییحيائیحميدرضا400138054170552

442(ریتم و فواصل)تربيت شنوایییحيائیحميدرضا400138054170552

645پيانو عمومییحيائیحميدرضا400138054170552

441آشنایی با تاریخ موسيقی جهانیحيائیحميدرضا400138054170552

470تمبک نوازییحيائیحميدرضا400138054170552

508کاربرد کامپيوتر در موسيقییحيائیحميدرضا400138054170552

3716پيانوی عمومییزدان دوستزهرا99238054170183

384فرم در موسيقی جهانییزدان دوستزهرا99238054170183

3715ساز کالسيکیزدان دوستزهرا99238054170183

451ساز شناسی موسيقی جهانییزدان دوستزهرا99238054170183

1500آواز گروهییزدان دوستزهرا99238054170183



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1339هارمونییزدان دوستزهرا99238054170183

471مبانی موسيقی ایرانیزدان دوستزهرا99238054170183

449(نت های تغيير یافته)تربيت شنوایییزدان دوستزهرا99238054170183

1187دانش خانواده و جمعيتیزدان شناسپرنيا401138054170901

1653ساز ایرانییزدان شناسپرنيا401138054170901

442(ریتم و فواصل)تربيت شنوایییزدان شناسپرنيا401138054170901

364مبانی نظری موسيقییزدان شناسپرنيا401138054170901

400مبانی صوت شناسییزدان شناسپرنيا401138054170901

1166تربيت بدنییزدان شناسپرنيا401138054170901

669کاربينییزدان شناسپرنيا401138054170901

470تمبک نوازییزدان شناسپرنيا401138054170901

1060مبانی تدوینیزدانیمبينا401188001170127

1062مبانی تصویربردارییزدانیمبينا401188001170127

1061مبانی فيلم نامه نویسییزدانیمبينا401188001170127

1059تاریخ سينمای ایران و جهانیزدانیمبينا401188001170127

1058شناخت عوامل توليدیزدانیمبينا401188001170127

1057مبانی برنامه ریزی و توليدیزدانیمبينا401188001170127

190تربيت بدنییزدانیمبينا401188001170127

1068کاربينییزدانیمبينا401188001170127

220بيان شفاهییزدانی حيدریزهره401138054190733

238کاربينییزدانی حيدریزهره401138054190733

11149ورزشیزدانی حيدریزهره401138054190733

257انقالب اسالمی ایرانیزدانی حيدریزهره401138054190733

205متون ادبییزدانی حيدریزهره401138054190733

216اصول و مبانی ترجمهیزدانی حيدریزهره401138054190733

249زبان شناسییزدانی حيدریزهره401138054190733

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهیزدانی حيدریزهره401138054190733

140مبانی تدوینیزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

125مبانی تصویربردارییزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

53مبانی فيلم نامه نویسییزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

39تاریخ سينمای ایران و جهانیزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

1058شناخت عوامل توليدیزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

1057مبانی برنامه ریزی و توليدیزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

1164تربيت بدنییزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

170کاربينییزدانی صفت کژدهعرفان401138054170903

560تاریخ هنر ایران و جهانیزدیمرجان401138054170904

552(آنالوگ ودیجيتال)آشنایی باانواع دوربينیزدیمرجان401138054170904

634مبانی هنرهای تجسمییزدیمرجان401138054170904

605کادربندی در عکاسییزدیمرجان401138054170904

629مبانی رنگ و تعادل سفيدی نوریزدیمرجان401138054170904

1168تربيت بدنییزدیمرجان401138054170904

597عکاسی سياه و سفيدیزدیمرجان401138054170904

756کاربينییزدیمرجان401138054170904

316شيوه های جستجو در سایتهای خبرییعقوب زاده سورمیزینب99238054190217

298اصول و فنون مصاحبهیعقوب زاده سورمیزینب99238054190217

313سياست خبرییعقوب زاده سورمیزینب99238054190217

220بيان شفاهییعقوبیسامان401138054190734

1022صدایابی و شناخت گستره صوتییعقوبیآتنا401138054170906

1191(ماهور،راست پنجگاه)آواز تلفيقی یعقوبیآتنا401138054170906

238کاربينییعقوبیسامان401138054190734

1143کاربينییعقوبیآتنا401138054170906

11154ورزشیعقوبیسامان401138054190734

257انقالب اسالمی ایرانیعقوبیسامان401138054190734

1192(1)ساز یعقوبیآتنا401138054170906

205متون ادبییعقوبیسامان401138054190734

1023(ریتم )سرایش و تربيت شنوایی یعقوبیآتنا401138054170906

1020تئوری موسيقییعقوبیآتنا401138054170906

1021آناتومی حنجرهیعقوبیآتنا401138054170906



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

216اصول و مبانی ترجمهیعقوبیسامان401138054190734

249زبان شناسییعقوبیسامان401138054190734

250کاربرد موضوعی واژگان درمکالمهیعقوبیسامان401138054190734

187تربيت بدنییعقوبیآتنا401138054170906

834مهارت ها و قوانين کسب و کاریعقوبی کلیخدیجه400138054170556

573خواص موادیعقوبی کلیخدیجه400138054170556

633مبانی فنون چاپیعقوبی کلیخدیجه400138054170556

683اخالق اسالمییعقوبی کلیخدیجه400138054170556

638نرم افزار تصویری و تصویرسازییعقوبی کلیخدیجه400138054170556

625گرافيک رسانهیعقوبی کلیخدیجه400138054170556

11093کارورزییقين علیفاطمه400138054190512

76ساخت آنونس و تيتراژ فيلمیقين علیفاطمه400138054190512

14کارگاه تدوین موسيقی و صدایقين علیفاطمه400138054190512

111کارگاه جلوه های ویژهیقين علیفاطمه400138054190512

824انقالب اسالمی ایرانیقين علیفاطمه400138054190512

85تحليل تدوینی فيلم داستانییقين علیفاطمه400138054190512

805مدیریت مراکز و سازمانهای هنرییقين علیفاطمه400138054190512

101کارگاه تدوین فيلم داستانی بلندیقين علیفاطمه400138054190512

115تحليل ساختار برنامه و سریال تلویزیونییقين علیفاطمه400138054190512

73سنتی-کارگاه نمایش های آئينییکتاهی ليالکوهیمرضيه400138054190513

1197کارورزییکتاهی ليالکوهیمرضيه400138054190513

51بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينمایییکتاهی ليالکوهیمرضيه400138054190513

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگرایکتاهی ليالکوهیمرضيه400138054190513

134اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه اییکتاهی ليالکوهیمرضيه400138054190513

144کارگاه اجرای نمایشنامه خوانییکتاهی ليالکوهیمرضيه400138054190513

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانیکتاهی ليالکوهیمرضيه400138054190513

800تفسير موضوعی قرآنیکتاهی ليالکوهیمرضيه400138054190513

127تاریخ هنر ایران و جهانیکتاوثوقشقایق401138054170907

58روانشناسی شخصيتیکتاوثوقشقایق401138054170907



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

1720اندیشه اسالمییکتاوثوقشقایق401138054170907

128مبانی بازیگرییکتاوثوقشقایق401138054170907

186تربيت بدنییکتاوثوقشقایق401138054170907

24بدن و حرکتیکتاوثوقشقایق401138054170907

70خاستگاه آیين و درامیکتاوثوقشقایق401138054170907

192کاربينییکتاوثوقشقایق401138054170907

52بازیگری برای دوربين های تلویزیونی و سينمایییکرنگی نيافاطمه400138054190514

21کارگاه بازی در نمایش های واقعگرایکرنگی نيافاطمه400138054190514

47اصول گویندگی،مجری گری و اجرای صحنه اییکرنگی نيافاطمه400138054190514

143کارگاه اجرای نمایشنامه خوانییکرنگی نيافاطمه400138054190514

29 بازی در نمایشهای کالسيک جهانیکرنگی نيافاطمه400138054190514

48تکنيک بازیگری استانيسالوسکییکرنگی نيافاطمه400138054190514

800تفسير موضوعی قرآنیکرنگی نيافاطمه400138054190514

150کارگاه بازی در نمایشهای کمدییکرنگی نيافاطمه400138054190514

1031(اکول)1آموزش انفرادی ساز زهییلفانیفرناز401138054170908

10081بهداشت و سالمت نوازندگییلفانیفرناز401138054170908

1140کاربينییلفانیفرناز401138054170908

1032(اکول)1پيانو عمومی یلفانیفرناز401138054170908

11014اندیشه اسالمییلفانیفرناز401138054170908

1013تئوری موسيقییلفانیفرناز401138054170908

1011فارسییلفانیفرناز401138054170908

1010(ریتم خوانی)1سلفژیلفانیفرناز401138054170908

1168تربيت بدنییلفانیفرناز401138054170908

62دیدن و تحليل فيلمیوسف امندانیمهدی400238054190299

32تاریخ نمایش در غربیوسف امندانیمهدی400238054190299

823انقالب اسالمی ایرانیوسف امندانیمهدی400238054190299

818اصول و فنون مذاکرهیوسف امندانیمهدی400238054190299

28سبک ها وشيوه های اجرایوسف امندانیمهدی400238054190299

46تربيت تخيل وخالقيت در بازیگرییوسف امندانیمهدی400238054190299



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

9دیدن و تحليل نمایشیوسف امندانیمهدی400238054190299

38 (نواحی ایران)حرکات موزونیوسف امندانیمهدی400238054190299

145ردیف آواز ایرانی وتصنيف خوانییوسف امندانیمهدی400238054190299

975روانشناسی اجتماعییوسف زادهاکرم401138054190735

974روانشناسی عمومییوسف زادهاکرم401138054190735

1101کاربينییوسف زادهاکرم401138054190735

11151ورزشیوسف زادهاکرم401138054190735

973رفتار سازمانییوسف زادهاکرم401138054190735

978روانشناسی تربيتییوسف زادهاکرم401138054190735

977های کوچينگنظریهیوسف زادهاکرم401138054190735

970نظریه های نوین یادگيرییوسف زادهاکرم401138054190735

976اخالق حرفه ای در کوچينگیوسف زادهاکرم401138054190735

972روش تحقيقیوسف زادهاکرم401138054190735

971روانشناسی مثبت گرایوسف زادهاکرم401138054190735

985روانشناسی اجتماعییوسفیمنيبا401138054190737

784مهارت های مسئله یابی و تصميم گيرییوسفیفاطمه400238054190301

1481هارمونییوسفیفاطمه400238054190301

6354سرایش و تربيت شنوایییوسفیفاطمه400238054190301

314شبکه های اجتماعییوسفیناصر400238054190302

1423ارکستر ایرانییوسفیفاطمه400238054190301

984روانشناسی عمومییوسفیمنيبا401138054190737

1102کاربينییوسفیمنيبا401138054190737

6673ساز ایرانییوسفیفاطمه400238054190301

1979ورزشیوسفیمنيبا401138054190737

821(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمییوسفیناصر400238054190302

310زبان تخصصییوسفیناصر400238054190302

983رفتار سازمانییوسفیمنيبا401138054190737

301برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومییوسفیناصر400238054190302

300برگزاری جشنواره ها،سمينارها و نمایشگاههایوسفیناصر400238054190302



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

803تاریخ تحليلی صدر اسالمیوسفیفاطمه400238054190301

371تجزیه و تحليل موسيقی دستگاهی ایرانییوسفیفاطمه400238054190301

988روانشناسی تربيتییوسفیمنيبا401138054190737

315شيوه های اقناع و تبليغیوسفیناصر400238054190302

987های کوچينگنظریهیوسفیمنيبا401138054190737

311سواد رسانه اییوسفیناصر400238054190302

378آشنایی با موسيقی مناطق و نواحی ایرانیوسفیفاطمه400238054190301

537مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگییوسفیناصر400238054190302

980نظریه های نوین یادگيرییوسفیمنيبا401138054190737

1342دشيفراژیوسفیفاطمه400238054190301

5672پيانو عمومییوسفیفاطمه400238054190301

986اخالق حرفه ای در کوچينگیوسفیمنيبا401138054190737

320کارگاه عکاسی و فيلمبردارییوسفیناصر400238054190302

982روش تحقيقیوسفیمنيبا401138054190737

981روانشناسی مثبت گرایوسفیمنيبا401138054190737

261پتينه و کالژیوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

267زینت و زیبایی در اسالمیوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

1125کاربينییوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

292نرم افزارهای کاربردییوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

264جامعه شناسی هنریوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

266زیبایی شناسییوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

265روانشناسی شخصيت و گریمیوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

291مراقبت از پوست و مویوسفی بنهنگیفاطمه401138054190740

838دانش خانواده و جمعيتیوسفی رامندیمحمدجواد400238054170281

284گریم در ادوار مختلف تاریخیوسفی رامندیساجده400138054190515

1188ورزشیوسفی رامندیساجده400138054190515

86تکنيک تدوین در فيلم های دینییوسفی رامندیمحمدجواد400238054170281

99تدوین فيلم داستانییوسفی رامندیمحمدجواد400238054170281

13تدوین صدا و ميکس در فيلمیوسفی رامندیمحمدجواد400238054170281



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

813(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمییوسفی رامندیساجده400138054190515

276کارگاه تکنيکهای حجم سازییوسفی رامندیساجده400138054190515

712اخالق اسالمییوسفی رامندیمحمدجواد400238054170281

277کارگاه گریم عروسکییوسفی رامندیساجده400138054190515

268ساخت ماسک و قالب گيری از چهرهیوسفی رامندیساجده400138054190515

164زبان خارجی عمومییوسفی رامندیمحمدجواد400238054170281

263تحليل تيپ و شخصيتیوسفی رامندیساجده400138054190515

80کادر بندی فيلمیوسفی رامندیمحمدجواد400238054170281

146سلفژیوسفی کيامليکا401138054190741

169کاربينییوسفی کيامليکا401138054190741

1989ورزشیوسفی کيامليکا401138054190741

110شناخت سينمایوسفی کيامليکا401138054190741

68جامعه شناسییوسفی کيامليکا401138054190741

12فرهنگ عامهیوسفی کيامليکا401138054190741

27تاریخ نمایش در شرقیوسفی کيامليکا401138054190741

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونیوسفی کيامليکا401138054190741

146سلفژیوسفی نجفمهدی401138054190742

169کاربينییوسفی نجفمهدی401138054190742

11153ورزشیوسفی نجفمهدی401138054190742

110شناخت سينمایوسفی نجفمهدی401138054190742

68جامعه شناسییوسفی نجفمهدی401138054190742

12فرهنگ عامهیوسفی نجفمهدی401138054190742

27تاریخ نمایش در شرقیوسفی نجفمهدی401138054190742

35 (فرم های جهانی)حرکات موزونیوسفی نجفمهدی401138054190742

725دانش خانواده و جمعيتیونسیحسين400238054190303

783مهارت های مسئله یابی و تصميم گيرییونسیحسين400238054190303

804مدیریت مراکز و سازمانهای هنرییونسیحسين400238054190303

84اصول کارگردانییونسیحسين400238054190303

118آشنایی با موسيقییونسیحسين400238054190303



گروه درسنام درسنام خانوادگینامشماره دانشجویی

824انقالب اسالمی ایرانیونسیحسين400238054190303

34کارگاه عکاسییونسیحسين400238054190303

91کارگاه طراحییونسیحسين400238054190303




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































