
 5497132 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات عازمی حشکوایی محمد 97114007180025

 6019374 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات ملک جعفر سوگند 97114007180038

 6037396 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات روح نواز محمد 97114007180051

 4475867 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات گلشنی مجتبی 97214007160008

 7362336 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات حقگویان مجید 97214007180010

 5682287 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات بزرگی گلفزانی دنیا 98114007160002

 5682287 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات جعفری مقدم ارمیتا 98114007160007

 5682287 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات حشمت کیمیا 98114007160011

 5454886 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات محمدزاده امشی رضا 98114007160016

 6581124 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات نعمتی نقلبری حمیده 98114007160017

 4839063 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات بلبلی محمدرضا 98114007160018

 4676904 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات شفائی امیر 98114007160022

 6799684 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات اطهری مرتضوی ستاره 98114007180004

 6799684 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات باریاب کالردهی ستایش 98114007180005

 6799684 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات حضرتی سیاه پوش زهرا 98114007180007

 6799684 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات حقیقی کلشطالشانی مائده 98114007180008

 5596376 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات رجبی اسکلکی سینا 98114007180009



 6799684 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات کشاورزپسیخانی فاطمه 98114007180013

 5804234 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات نیکوئي سدهي سعادت 98114007180019

 5163663 نقاشی-کارشناسی حرفه ای نقاشی اسکاف نجفی فاطمه 98114007190003

 1000000 مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی انصاف دوست کویخی زینب 98114007190008

 5667747 نقاشی-کارشناسی حرفه ای نقاشی بردام فخری 98114007190009

 4865868 مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی تولمی محمد 98114007190015

 11376900 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک جلیلی قصبه بهنوش 98114007190016

 5068765 مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی جوادی ساناز 98114007190017

 5687228 مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی جوری زهرا 98114007190019

 5163663 نقاشی-کارشناسی حرفه ای نقاشی حسینعلی ملکرودی پریسا 98114007190023

 5163663 نقاشی-کارشناسی حرفه ای نقاشی خوشدل میشامندانی مریم 98114007190027

 4212583 مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی رجعتی قزوینی علی 98114007190030

 5411835 نقاشی-کارشناسی حرفه ای نقاشی رمضانی چهارده الهه 98114007190032

 5163663 نقاشی-کارشناسی حرفه ای نقاشی سامی رودبرده مائده 98114007190033

 5687228 مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی سلیمانیان زهرا 98114007190036

 5099107 مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی صالح نژاد نیما 98114007190040

 5411835 نقاشی-کارشناسی حرفه ای نقاشی طاهری افروز 98114007190044



 5688450 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک علیزاده المانی معصومه 98114007190047

 5687228 مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی غیب دوست اناهیتا 98114007190049

 5688450 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک محمدی اتنا 98114007190059

 5688450 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک ملک پورویائی زهرا 98114007190064

 4132369 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک بخشي جفرودي حسین 98114007190076

 5508769 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک رحیمي هندخاله زینب 98114007190088

 4929201 مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی شبرخ فومني محمدرضا 98114007190092

 4468968 نقاشی-کارشناسی حرفه ای نقاشی صفائي لپونداني فاطمه 98114007190093

 5432539 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک علي پور اصلي تبریزي فاطمه 98114007190096

 5687228 مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی قربانپور نگین 98114007190101

 4881209 نقاشی-کارشناسی حرفه ای نقاشی محمودي پویا 98114007190105

 9962355 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات اروسارودبرده مهدیس 98214007160001

 5812013 ای گستردهاینترنت و شبکه ه-کاردانی فنی فناوری اطالعات سلیمانی بهزاد 98214007160002

 6279923 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات باشعوررودبرده فاطمه 98214007180002

 6279923 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات روشن الکانی سیده فاطمه 98214007180006

 6279923 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات معصوم پوربازرگانی سیده فاطمه 98214007180007

 5018261 نقاشی-کارشناسی حرفه ای نقاشی پوراسمعیل مطلق پاسکه سارا 98214007190003



 4589253 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک پورکاسعلی دوگوری امیرحسین 98214007190005

 5529473 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک جامبر ارمان 98214007190006

 5172147 مد و پوشاک-کارشناسی حرفه ای عکاسی نیک شیجانی مهدی 98214007190024

 2140490 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات توقعی علیرضا 98214010160001

 972950 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات معصومی سجاد 98214010160007

 6154482 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات اسمعیل نیای چهارده مریم 99114007160001

 6154482 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات پاک ضمیراحمدنیا ذکریا 99114007160004

 6154482 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات پرویزشاهی افشین 99114007160005

 6154482 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات علی نیای مطلق مائده 99114007160013

 5693663 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات فاتح گورابجیری رضا 99114007160016

 6154482 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات کاظمی لیف شاگرد سهیل 99114007160019

 6035542 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات مظلومی طشی حسین 99114007160022

 6316869 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات خانزاده امیرآبادی معصومه 99114007180007

 6316869 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات خانزاده امیرابادی فاطمه 99114007180008

 4399434 داخلی طراحی محیط-کارشناسی حرفه ای معماری فالح صیقالنی سلیمان 99114007190005

 5452201 کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری قربانی خداشهری سعیده 99114007190008

 5995725 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک حبی مریم 99114007190009



 5995725 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک روح القدس خرفکامی مینودخت 99114007190016

 4647607 طراحی محیط داخلی-کارشناسی حرفه ای معماری علی پور حدیث 99114007190020

 4914177 کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری طوافی فرد بامداد 99114007190027

 4130016 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک رضایتی ویشکایی فاطمه 99114007190046

 6538260 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات بیش یاربهدانی زهرا 99214007160002

 6538260 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات پاک زادسلکی سری سیدمجتبی 99214007160003

 6538260 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات خاکپای کمائی طاهره 99214007160004

 6538260 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات سنکوک چوبه علی اصغر 99214007160006

 6538260 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات علوی گلسفید سیده زهرا 99214007160008

 5770687 اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات یاورمسرور علیرضا 99214007160011

 10686878 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات بزرگ زاده كلوري                          محمد                           99214007180001

 12734091 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات درستكاردریاكناري                         محمد                           99214007180003

 6702154 فناوری اطالعات-اطالعات مهندسی فناوری زماني كتیگري                             محدثه                          99214007180004

 4744882 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک احمدی آرشام شایان                          99214007190001

 4589773 طراحی محیط داخلی-کارشناسی حرفه ای معماری حسین زاده                                شاهین                          99214007190005

 4744882 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک سلیمي                                    نیوشا                          99214007190007

 5020139 طراحی محیط داخلی-کارشناسی حرفه ای معماری علیمرادي                                 مریم                           99214007190013



 5849984 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک قلیزاده مقدم پور ماریا                          99214007190015

 4744882 تصویرسازی-کارشناسی حرفه ای گرافیک گلي پورماشكي                             علي                            99214007190017

 6702154 فناوری اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات ارمك                                     قاسم                           99214024180001

 


