
رشتهمقطعنام و نام خانوادگیردیف

کارگردانیکارشناسیسجاد رمضان زاده1

کارگردانیکارشناسیجواد آتشگاهی2

کارگردانیکارشناسیسپیده داودخانی3

کارگردانیکارشناسیحمیدرضا فکری4

کارگردانیکارشناسیشهرزاد مرادی5

کارگردانیکارشناسیسجاد صالحی6

کارگردانیکارشناسیغزال ملکی مجد7

کارگردانیکارشناسیمحمد میقانی8

کارگردانیکارشناسینعمت اله سرگل زائی9

کارگردانیکارشناسیایمان حکمتی10

کارگردانیکارشناسیمحسن تمنانلو11

کارگردانیکارشناسیافشین نائینی12

کارگردانیکارشناسیمعین وارسته میرزا13

گرافیککاردانیغزاله وحیدی فرد14

گرافیککاردانیزهرا ایاقی15

گرافیککاردانیمریم ابراهیم پور16

گرافیککاردانیعلی غفورپورلنگرودی17

بازیگریکاردانیامیر هراتی نیا18

بازیگریکاردانیکیارش رحمتی یگانه19

بازیگریکاردانیعلیرضا حیدری20

بازیگریکاردانیمعصومه رفائی قائینی مهاجر21

بازیگریکاردانیعارف عرفانیان نجاتی22

بازیگریکاردانیزیبا شریعتی23

عکاسیکاردانیام البنین مبارک24

عکاسیکاردانیسیدمرتضی غفوریان قهرمان25

عکاسیکاردانیحنانه اسماعیل آبادی26

عکاسیکاردانیاعظم محمدزاده27

تدوینکاردانیفرشاد فرمانبر28

تدوینکاردانیسید سروش مجتبائی29

تدوینکاردانیمحمدمهدی محمدیان30

تدوینکاردانیحبیب دولت شناس31

تدوینکاردانیعلیرضا فوالدی32

تدوینکاردانیمحمد قندهاری33

تدوینکاردانیسروش حافظ رخشی34

اسامی دانشجویان دارای کسری مدرک



کمک کارگردانیکاردانیسمانه سپهری کیا35

کمک کارگردانیکاردانیارسالن غالمرضائی36

کمک کارگردانیکاردانینعیم پاشایی37

کمک کارگردانیکاردانیمهسا خزائی38

کمک کارگردانیکاردانیمهدی پهلوان هاشمی39

کمک کارگردانیکاردانیملینا نوروزی40

کمک کارگردانیکاردانیعباس گزنچیان41

کمک کارگردانیکاردانیمحمدامین بیک42

کارگردانیکارشناسیاحسان خسروی43

کارگردانیکارشناسیرسول فرح بخش دوین44

کارگردانیکارشناسیطوفان آذری ازغندی45

کارگردانیکارشناسیعلی روشندل46

کارگردانیکارشناسیفاطمه دبوری47

کارگردانیکارشناسیفاطمه دوبرادان48

کارگردانیکارشناسییوسف حسن زاده49

تئاترکارشناسیشهاب امیری50

تئاترکارشناسیمنصوره فتحی51

تئاترکارشناسیعاطفه غیرتمند52

تکنولوژیکارشناسیشبنم سمندری53

بازیگریکاردانیابوالفضل بهاری54

بازیگریکاردانیحامد آرانه55

بازیگریکاردانیدانیال ولی الهی56

بازیگریکاردانیزینب سادات جاودانی نژاد57

بازیگریکاردانیعلی کوشکی58

بازیگریکاردانیمحمدامین مختاری ملکی59

بازیگریکاردانیمحمدمهدی علیرضا زاده60

بازیگریکاردانیمینا رحیمی61

بازیگریکاردانینیما دانش منوچهری62

عکاسیکاردانیاعظم امیری63

عکاسیکاردانیمینا کدخدا مزرجی64

عکاسیکاردانیافسانه سادات طباطبائی65

عکاسیکاردانیالناز قشقائی66

عکاسیکاردانیعلیرضا علی اکبری67

عکاسیکاردانیفاطمه قربانی مقدم68

تدوینکاردانیراحله جعفری69

تدوینکاردانیسارا دربان مروی70

تدوینکاردانیعلی لطفیان71



تدوینکاردانیعلی محمد نخعی راد72

تدوینکاردانیالهه وفائی73

تدوینکاردانیپادینا فالح74

تدوینکاردانیسیدمحمدجواد میرشفیعی75

تدوینکاردانیسیدمحمدعلی کالتی76

کمک کارگردانیکاردانیسپیده قلی زاده ازغندی77

کمک کارگردانیکاردانیحسین لطفی نیک78

کمک کارگردانیکاردانیامین ساالری79

کمک کارگردانیکاردانیپویا طاهری80

کمک کارگردانیکاردانیپویان جوان برگ81

کمک کارگردانیکاردانیسعید اعتمادی منش82

کمک کارگردانیکاردانیمحسن محمودی83

کمک کارگردانیکاردانیسیدمحمدرضا تهامی84

کمک کارگردانیکاردانیمحمدرضا قلی زاده85

گرافیککاردانیامین فنائی86

گرافیککاردانیآیدا شمشادی87

گرافیککاردانیفائزه محمد بیگی88

گرافیککاردانیزهرا تبریزی89

گرافیککاردانیسارا صفوی90

گرافیککاردانیفهیمه گنجعلی91

گرافیککاردانیمحمد وحیدکیا92

گرافیککاردانیمعصومه جعفرپورترشیز93

گرافیککاردانینرگس عاشوری94

گرافیککاردانیهادی محمدپور95

تدوینکارشناسیعاطفه شکفته96

تدوینکارشناسیارسالن اسدی97

تدوینکارشناسیطیبه سبحانی اوغازی98

تدوینکارشناسیمصطفی محسنی بریچی99

تدوینکارشناسیمهران امیدوار100

تدوینکارشناسیمهدی قدیمی101

تدوینکارشناسیهلیا حسینی102

گرافیککارشناسیالله جبارزاده103

بازیگریکاردانیمصطفی معصومی104

بازیگریکاردانیمحمدجواد فخاریان105

بازیگریکاردانیسید امیر حسین موسوی زاده 106

بازیگریکاردانیبابک شفیعی جوپائین107

بازیگریکاردانیحامد شجریان108



بازیگریکاردانیعلیرضا پدیدار109

بازیگریکاردانیبهنام شاکر110

بازیگریکاردانیمهران سلیمانی پاک111

بازیگریکاردانیمهدیه شفیعی نامقی112

بازیگریکاردانیسیدحسن میرنژاد113

بازیگریکاردانیمبینا رمضان نیا114

بازیگریکاردانیبنیامین مسگرانی115

بازیگریکاردانیعلیرضا پاکدلیان116

بازیگریکاردانیمحمدجواد کهن117

بازیگریکاردانیمحمد شهریار شریف زاده مشهدی118

بازیگریکاردانیصادق رجبی119

بازیگریکاردانیعطیه سجادی120

بازیگریکاردانیسیدمهدی وزیرپوریزدی121

تصویربرداریکاردانیسارا نخعی جوان122

تصویربرداریکاردانیسید امیرحسین الماسی123

تصویربرداریکاردانیحبیب حسین زاده دهنوی124

تصویربرداریکاردانینیما احمدزاده125

تصویربرداریکاردانیسینا ترمه باف یزد126

تصویربرداریکاردانیحسین ساالری127

تصویربرداریکاردانیامین طالب زاده فاروجی128

کمک کارگردانیکاردانیمحدثه طاهر قائنی ثانی129

کمک کارگردانیکاردانیمحمد پویان جوان برگ130

کمک کارگردانیکاردانییلدا غیور131

کمک کارگردانیکاردانیمحمدرئوف محمدپورکنگ132

کمک کارگردانیکاردانیمحمدمهدی چوپان زاده بیک133

کمک کارگردانیکاردانیفاطمه غالمی134

کمک کارگردانیکاردانیجواد جعفریان135

کمک کارگردانیکاردانیسجاد محمدپور136

کمک کارگردانیکاردانیمحمدحسین دلیر تربتی137

کمک کارگردانیکاردانیامیرمسعود نخعی138

کمک کارگردانیکاردانیمحمدهادی بیننده139

کمک کارگردانیکاردانیعلی خسروی140

گرافیککاردانیآسیه مومن عنبرانی141

گرافیککاردانیسمانه خلیلی نژاد142

گرافیککاردانینوشین حلم زاده143

گرافیککاردانیعلی بشارتی صدر144

گرافیککاردانینگارسادات موسوی نژادشاندیز145



تدوینکاردانییاسمن ژاله ثانی146

تدوینکاردانیعلی بهشتیان مسگران147

تدوینکاردانیمصطفی مجری ساز طوسی148

تدوینکاردانیسیدعلی حسینی149

تدوینکاردانیآیدا خدادادی150

تدوینکاردانیسینا خدادادی151

تدوینکاردانینگین گل محمدی152

تدوینکاردانیسید محمدحسن جاللی153

عکاسیکاردانیسیده فاطمه مومنیان154

عکاسیکاردانیمحمدمهدی میمی155

عکاسیکاردانیمحمد ساکت156

عکاسیکاردانیعلی علیا نسب آبادی157

عکاسیکاردانیصالح رستگار مقدم باغستانی158

عکاسیکاردانیفاطمه دری پور159

عکاسیکاردانیمهسا نجاتی160

عکاسیکاردانیابوالفضل خدادادی161

عکاسیکاردانیمحمدرضا طوسی162

عکاسیکاردانیمریم دباغ طرقبهی163

عکاسیکاردانیمجید ابراهیمی164

عکاسیکاردانیمحدثه زارع راد165

عکاسیکاردانیزهرا امین زاده شهری166

عکاسیکاردانیآیدا روحانی167

عکاسیکاردانیالهه مطیع168

عکاسیکاردانیزهرا مقیمیان کاسب169

عکاسیکاردانیغزاله باقری170

عکاسیکاردانی(اتباع)فاطمه صابری171

عکاسیکاردانیمریم یوسف زاده172

عکاسیکاردانیمیترا جهان زاده173

عکاسیکاردانی(اتباع)هنگامه خاوری174

عکاسیکاردانیهدیه امیری175

عکاسیکاردانیمهدیه سبحانیان176

عکاسیکاردانیمحمدرضا بلوچ محمود آبادی177

عکاسیکاردانیفاطمه نظافت178

عکاسیکاردانیریحانه حسن پور179

عکاسیکاردانیبهاره عبدالهی خادر180

عکاسیکاردانیالهه حجار خوش عقیده181

عکاسیکاردانیامیرحسین برادران فرش چی182



عکاسیکاردانینگار جاویدی یزدان دوست183

عکاسیکاردانیشهره ابریشمی184

عکاسیکاردانینرگس اکبری185

عکاسیکاردانیسعیده جانانه186

عکاسیکاردانیامیرطه تشکری بهشتی187

عکاسیکاردانیسیده زهرا ماهور188

عکاسیکاردانیحمید رودی189

عکاسیکاردانیفائزه غنی مشهدی190

عکاسیکاردانیعلی ناوخی191

عکاسیکاردانیغزاله اسالم پناه192

عکاسیکاردانیحانیه پور عباسی193

عکاسیکاردانیسمیرا کیوانلو شهرستانکی194

عکاسیکاردانیمحدثه پوستی 195

عکاسیکاردانیخاطره مینایی196

عکاسیکاردانیزینب مفیدی197

عکاسیکاردانیسید علیرضا مطیعی صالح آّاد198

عکاسیکاردانیمهتاب رفقا199

عکاسیکاردانیمحدثه شرف پور200

عکاسیکاردانیمحمد مهدی یوسفی201

عکاسیکاردانیآیدا موسوی202

عکاسیکاردانیمحمد منصوری203

عکاسیکاردانیفاطمه چوپانی204

عکاسیکاردانیدنیا امین مشهدی205

عکاسیکاردانیسجاد رمضانپور206

عکاسیکاردانیملیکا هماورد فرخد207

عکاسیکاردانیسید مهدی خادم موسوی208

عکاسیکاردانیزهرا صمدی209

عکاسیکاردانیعارفه سادات شادی افروز210

عکاسیکاردانیامیرحسین رزاقیان211

عکاسیکاردانیمهال فدائی212

عکاسیکاردانیزینب الظاهری213

گرافیککاردانیالناز امیری214

گرافیککاردانیزهرا هورزاد215

گرافیککاردانیفاطمه مالیی یامی216

گرافیککاردانیسجاد راعی217

گرافیککاردانیمعراج جهان شیری218

گرافیککاردانیحانیه شبانی219



گرافیککاردانیستایش عشقی220

گرافیککاردانیسید محمد علی ادیب221

گرافیککاردانیمعصومه رشیدی222

گرافیککاردانیمحمد مهدی عطاری223

گرافیککاردانیفاطمه اسالم نژاد تربتی224

گرافیککاردانیابوالفضل فیضی فرد225

گرافیککاردانیسجاد میرحسینی226

گرافیککاردانیهمتا فرخنده227

تدوینکاردانیفاطمه رجائی228

تدوینکاردانیزهرا شریفیان مهر229

تدوینکاردانیساجده رسولی نژاد230

تدوینکاردانیسید امیر حسینی231

تدوینکاردانیامیرحسین بوندی232

تدوینکاردانیامیرحسین پاینده خواه233

تدوینکاردانیفاطمه افروزی234

تدوینکاردانیفاطمه کاهی235

تدوینکاردانیحمیده عباسپور236

تدوینکاردانیحامد اکبری237

تدوینکاردانیالمیرا شعاعی238

تدوینکاردانیسید امیررضا حسن پور239

تدوینکاردانیالهه بازگیر240

تدوینکاردانیمحمد عرفانی فیاض241

تدوینکاردانیمحمدرضا بهادری242

کمک کارگردانیکاردانیمحمد عرفانی  243

کمک کارگردانیکاردانیمرضیه اسماعیل زاده244

کمک کارگردانیکاردانیپری ناز عبداله زاده245

کمک کارگردانیکاردانیحسن نامجو246

کمک کارگردانیکاردانیامین علیزاده247

کمک کارگردانیکاردانیمهال یار احمدی248

کمک کارگردانیکاردانیرومینا هنرمند249

کمک کارگردانیکاردانیمهدی پاشائی250

بازیگریکاردانیفاطمه خیابانی251

بازیگریکاردانیرسول محمدیان252

بازیگریکاردانیعلی هروی253

بازیگریکاردانیلیال پور انتظاری254

بازیگریکاردانیعلیرضا مدملیل255

بازیگریکاردانی(اتباع)عباس جعفری256



بازیگریکاردانینیلوفر ناد علیزاده257

بازیگریکاردانیادریس صفردخت ابرده258

بازیگریکاردانیمحمد طهانی259

بازیگریکاردانیمحمد شیردالن260

بازیگریکاردانیمحمد امین خاکسار261

بازیگریکاردانیامین مشکل گشاد262

بازیگریکاردانیمحمد امین اکبری القار263

بازیگریکاردانیمرضیه ثابتی264

بازیگریکاردانیمحمدر پور رمضان 265

بازیگریکاردانیمریم پاسبان266

بازیگریکاردانیحسین محمد قلی پور267

تصویربرداریکاردانیمحمد اسماعیل پور268

تصویربرداریکاردانیحسین جواد زاده269

تصویربرداریکاردانیالینا مرزوقیان270

تصویربرداریکاردانیمطهره مختاری271

تصویربرداریکاردانینوید خالق نیای272

تصویربرداریکاردانیمتین برزگر273

تصویربرداریکاردانیعلی زاده هادی خادر274

مترجمی زبانکاردانیشقایق ولی زاده275

مترجمی زبانکاردانیدینا محمدیان276

مترجمی زبانکاردانیفاطمه پزشک277

بازیگریکارشناسیامیرحسین رحیمی278

279
کارشناسیحجت باغانی

بازیگری

بازیگریکارشناسیجالل گداختی280

بازیگریکارشناسیمهدی خوشدل پیرمردان281

282
کارشناسیزهرا عباسی

بازیگری

283
کارشناسیجمیله میرجلیلی

بازیگری

بازیگریکارشناسیسجاد ولی پور سرابی284

285
کارشناسیسید الیاس عابدی

بازیگری

286
کارشناسیمبینا وفائی

تدوین

تدوینکارشناسیمحمد آتشی287

288
کارشناسیامید کیانی نسب

تدوین



289
کارشناسیمائده فوقانی بایگی

تدوین

290
کارشناسینوید رجبی مقدم بیدختی

تدوین

291
کارشناسیفاطمه سیم ریز

تدوین

292
کارشناسی(اتباع)حسین محمدی

تدوین

تدوینکارشناسیملیحه روح بخش کیانی293

294
کارشناسیفاطمه کهنموی فخرداود

تدوین

295
کارشناسیندا رضائی مقدم

تدوین

296
کارشناسیامین فالح

تدوین

297
کارشناسیزهرا اسکافی

تدوین

تدوینکارشناسیامیرحسین بنیادی298

299
کارشناسیمهسا قربانی

تدوین

تدوینکارشناسیمحمد کهن دلی300

تدوینکارشناسیمحمد حافظی301

تدوینکارشناسیعباس باقریان302

303
کارشناسیسید محسن کاللی نیا
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تاییدیه و ریزنمرات مقطع کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات مقطع کاردانی

عکس-تاییدیه و ریزنمرات مقطع کاردانی-ا

تاییدیه و ریزنمرات مقطع -اصل مدرک یا گواهی موقت کاردانی

کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات مقطع کاردانی



تاییدیه و ریزنمرات مقطع کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات مقطع کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

عکس-تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

-تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

عکس- تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی

-تاییدیه و ریزنمرات کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی

-تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

--تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

-تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی



-تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

عکس-تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-اصل گواهی موقت کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی

تاییدیه و ریزنمرات کاردانی

اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی

تاییدیه تحصیلی

اصل دیپلم

وضعیت نظام وظیفه نامشخص-اصل دیپلم-کارت ملی-شناسنامه

اصل دیپلم

اصل دیپلم

اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

-تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

-تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

کارت ملی-تاییدیه تحصیلی- اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی

عکس-تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

-تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

کارت ملی

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی

تاییدیه تحصیلی

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم



کارت ملی-تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی

صفحات شناسنامه-تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

عکس

کارت ملی-تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

اصل دیپلم

عکس-تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم

تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم


