
رشته امتحانیساعتروز مصاحبهتاریخنامنام خانوادگی

    پژوهش هنر                                                    8:30شنبه1401/03/28هادي                                    ابوذري                                  

پژوهش هنر                                                         9:15شنبه1401/03/28فروه سادات                              احمدي                                   

    پژوهش هنر                                                    10شنبه1401/03/28الچين                                   اسمعيلی                                 

پژوهش هنر                                                         10:45شنبه1401/03/28سينا                                    اعظمی                                   

    پژوهش هنر                                                    11:30شنبه1401/03/28سميرا                                   اقائی                                   

پژوهش هنر                                                         12:15شنبه1401/03/28رضا                                     اكبري راد                               

    پژوهش هنر                                                    14شنبه1401/03/28نگين                                    الفت                                    

پژوهش هنر                                                         14:45شنبه1401/03/28فتانه                                   الماسی                                  

    پژوهش هنر                                                    15:30شنبه1401/03/28سيده اكرم                               اوليائی طبائی                           

پژوهش هنر                                                         16:15شنبه1401/03/28مروارید                                 برار                                    

    پژوهش هنر                                                    17شنبه1401/03/28سلمان                                   برقی                                    

پژوهش هنر                                                         17:45شنبه1401/03/28عباس                                    برنگی                                   

    پژوهش هنر                                                    8:30یکشنبه1401/03/29ضيافت                                   بياتی ابی                               

پژوهش هنر                                                         9:15یکشنبه1401/03/29عليرضا                                  پاك مرام                                

    پژوهش هنر                                                    10یکشنبه1401/03/29مریم                                    پرویزي هفشجانی                          

پژوهش هنر                                                         10:45یکشنبه1401/03/29سحر                                     پورجواهر                                

    پژوهش هنر                                                    11:30یکشنبه1401/03/29مریم                                    پورعلی اكبر                             

پژوهش هنر                                                         12:15یکشنبه1401/03/29مسعود                                   تافته                                   

    پژوهش هنر                                                    14یکشنبه1401/03/29حامد                                    توكل                                    

پژوهش هنر                                                         14:45یکشنبه1401/03/29مهسا                                    تيموري اقباش                            

    پژوهش هنر                                                    15:30یکشنبه1401/03/29بابك                                    جمالی                                   

پژوهش هنر                                                         16:15یکشنبه1401/03/29عليرضا                                  حسامی                                   

    پژوهش هنر                                                    17یکشنبه1401/03/29مصطفی                                   حسن زاده                                

پژوهش هنر                                                         17:45یکشنبه1401/03/29اعظم                                    حسين زاده                               

    پژوهش هنر                                                    8:30یکشنبه1401/03/29زهرا                                    حسينی اعظم                              

پژوهش هنر                                                         9:15دوشنبه1401/03/30محسن                                    حکيمی                                   

    پژوهش هنر                                                    10دوشنبه1401/03/30نفيسه                                   حيدري                                   



پژوهش هنر                                                         10:45دوشنبه1401/03/30حسين                                    حيدري مقدم                              

    پژوهش هنر                                                    11:30دوشنبه1401/03/30منير                                    خدیویان                                 

پژوهش هنر                                                         12:15دوشنبه1401/03/30شهرزاد                                  خواست خدائی                             

    پژوهش هنر                                                    14دوشنبه1401/03/30ميرحسين                                 دریابکی                                 

پژوهش هنر                                                         14:45دوشنبه1401/03/30فاطمه                                   دهقانی                                  

    پژوهش هنر                                                    15:30دوشنبه1401/03/30سعيد                                    رستمی                                   

پژوهش هنر                                                         16:15دوشنبه1401/03/30امنه                                    رفعت خواه                               

    پژوهش هنر                                                    17دوشنبه1401/03/30نغمه                                    روان سر                                 

پژوهش هنر                                                         17:45دوشنبه1401/03/30امينه                                   زارع                                    

    پژوهش هنر                                                    8:30سه شنبه1401/03/31فرانك                                   زهتابيان                                

پژوهش هنر                                                         9:15سه شنبه1401/03/31زینب                                    سعيدزاده                                

    پژوهش هنر                                                    10سه شنبه1401/03/31نسيم                                    سليمانی                                 

پژوهش هنر                                                         10:45سه شنبه1401/03/31محمد                                    سواري                                   

    پژوهش هنر                                                    11:30سه شنبه1401/03/31محمدرضا                                 شاهمردي                                 

پژوهش هنر                                                         12:15سه شنبه1401/03/31سيده ليدا                               شمس قریشی                               

    پژوهش هنر                                                    14سه شنبه1401/03/31محسن                                    شهبازي                                  

پژوهش هنر                                                         14:45سه شنبه1401/03/31هامون                                   شيرازي                                  

    پژوهش هنر                                                    15:30سه شنبه1401/03/31فاطمه                                   شيري                                    

پژوهش هنر                                                         16:15سه شنبه1401/03/31یلدا                                    شيري چرلو                               

    پژوهش هنر                                                    17سه شنبه1401/03/31بابك                                    صابریان پورمقدم                         

پژوهش هنر                                                         17:45سه شنبه1401/03/31نفيسه                                   صادق نژاد                               

    پژوهش هنر                                                    8:30چهارشنبه1401/04/01مریم                                    صلح كننده سردرود                        

پژوهش هنر                                                         9:15چهارشنبه1401/04/01صبا                                     صوفی                                    

    پژوهش هنر                                                    10چهارشنبه1401/04/01اتوسا                                   ضامن پور                                

پژوهش هنر                                                         10:45چهارشنبه1401/04/01كبري                                    عابدیان                                 

    پژوهش هنر                                                    11:30چهارشنبه1401/04/01فریبا                                   عباسی                                   

پژوهش هنر                                                         12:15چهارشنبه1401/04/01مژده                                    عشقی                                    

    پژوهش هنر                                                    14چهارشنبه1401/04/01نغمه سادات                              عالمه نجفی                              



پژوهش هنر                                                         14:45چهارشنبه1401/04/01اكبر                                    فرجی                                    

    پژوهش هنر                                                    15:30چهارشنبه1401/04/01حسين                                    فقيهی                                   

پژوهش هنر                                                         16:15چهارشنبه1401/04/01مجيد                                    فقيهی رضائی                             

    پژوهش هنر                                                    17چهارشنبه1401/04/01فتانه                                   فالحی                                   

پژوهش هنر                                                         17:45چهارشنبه1401/04/01عبدالحسين                               قاسم نژاد                               

    پژوهش هنر                                                    8:30پنجشنبه1401/04/02سارا                                    قربان حسنی                              

پژوهش هنر                                                         9:15پنجشنبه1401/04/02نفيسه                                   قرقدردوست                               

    پژوهش هنر                                                    10پنجشنبه1401/04/02دالرام                                  كاردارطهران                             

پژوهش هنر                                                         10:45پنجشنبه1401/04/02محمد                                    كاظمی راد                               

    پژوهش هنر                                                    11:30پنجشنبه1401/04/02محدثه                                   كردان                                   

پژوهش هنر                                                         12:15پنجشنبه1401/04/02حسن                                     كشاورز                                  

    پژوهش هنر                                                    14پنجشنبه1401/04/02سيدمحمدمهدي                             گرامی                                   

پژوهش هنر                                                         14:45پنجشنبه1401/04/02زهرا                                    گل رسان                                 

    پژوهش هنر                                                    15:30پنجشنبه1401/04/02مرتضی                                   الهوتی فر                               

پژوهش هنر                                                         16:15پنجشنبه1401/04/02محمدحسن                                 ليائی                                   

    پژوهش هنر                                                    17پنجشنبه1401/04/02محمدامين                                محمدي                                   

پژوهش هنر                                                         17:45پنجشنبه1401/04/02فاطمه                                   محمودي                                  

    پژوهش هنر                                                    8:30شنبه1401/04/04فهيمه                                   محيط ابادي                              

پژوهش هنر                                                         9:15شنبه1401/04/04ميترا                                   مختارپورساروي                           

    پژوهش هنر                                                    10شنبه1401/04/04حسن                                     مرادي رستگار                            

پژوهش هنر                                                         10:45شنبه1401/04/04فاطمه                                   مظفري                                   

    پژوهش هنر                                                    11:30شنبه1401/04/04مهسا                                    منصوري اریا                             

پژوهش هنر                                                         12:15شنبه1401/04/04نجال                                    مهدوي اشرف                              

    پژوهش هنر                                                    14شنبه1401/04/04سيده زهرا                               موسوي                                   

پژوهش هنر                                                         14:45شنبه1401/04/04كرم                                     ميرزائی                                 

    پژوهش هنر                                                    15:30شنبه1401/04/04سيده مریم                               ميري                                    

پژوهش هنر                                                         16:15شنبه1401/04/04سهراب                                   نبی پور                                 

پژوهش هنر                                                         17شنبه1401/04/04قاسم                                    نجاري                                   



    پژوهش هنر                                                    17:45شنبه1401/04/04منا                                     نراقی                                   

پژوهش هنر                                                         8:30یکشنبه1401/04/05پریسا                                   نورالهی                                 

    پژوهش هنر                                                    9:15یکشنبه1401/04/05محمد                                    نيکوئيان                                

پژوهش هنر                                                         10یکشنبه1401/04/05سيدرحيم                                 هاشمی كروئی                             

    پژوهش هنر                                                    10:45یکشنبه1401/04/05سيده سهيال                              هوشمندفر                                

پژوهش هنر                                                         11:30یکشنبه1401/04/05مهدي                                    یزدانی                                  


