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سیستم-رایانه افزار نرمارتباطات و اطالعات فناوریمخبر حسین دیپلمتپکوئی رحمانی اکرم

علی سید آقا علی محمد سیدزاده بابا آقا شهرزادسرلک مرتضی دیپلماشلقی اسماعیلی فرشته

اسحاقیان آذررخ سیاه مناحاتمی ندا دیپلمقنبری شیما

تاتاری ایمانجعفری معصومهفتاح اربابی مریم دیپلمجالل صبا

جهانگیری هاجراروئی فرزانهالهیاری مریماشکوری برهان مریم

دالور پور حسن زهرابهرامی پرویز امیرمقدم آهنگران مرضیهنژاد جعفری معصومه

حسینی فاطمهکوکی بناد زینبشاهی خسرو اقدم آهنی بهارهزاده قلیچ الناز

خیامیان خاطرهتهوری مریمآرام امیررضائی اکرم

ریحانی مانیتیموری مصطفیفیشانی اکبری منصورهسعیدی الهام

روزبهانی زهرامحمدی جان اعظماسکوئی احکامی سمیهاطالعات فناوری

دهقانی حسن سید سادات شقایق زاده حسن مریماسحاقی زهرافراهانی آبادی حر نرگس

شکیبا لیالخراسانی مژدهالماسی زهراالهرودی حسینی هادی

شریفی زینبدهنوی خانی حامداولیائی رقیهبارجینی غفوری زینب

ثانی نجاری ظهوریان حمیدطوافی خشنود اکبرباصری فاطمهعزیزی زینب

حسنلو قره عباسی میناسلیمانی سهیالفرکوش بهجتی سعیدهافزار سخت

عراقی معصومهماجالن شفیعی زهرا سیدهفر تبریز بخش تاج سمیراکاظمی فاطمه

عمیقی امین محمدشاملو میثم ترده لیالنوروزی شعله

عاشری رضا حمیدصمدی نازنین تیموری نادیاکارگردانی-سازی فیلم

فضلی زهرازاده عرب راحلهمسعودی ثمری تانیامحمودی فاطمه

قاصدی حامدعندلیبی علیرضابرزگر جباری فاطمهفیلم تدوین-سازی فیلم

پور دهقان کرمی مختارعسگری رزانبیسی چی چرخه سودابهاناری بهاره

گوینده آزادهعباسیان علیالعابدینی زین حاجی احسانمتحرک نقاشی-سازی فیلم

سعار مرتضوی سادات فاطمهفغفوری شهربانوشیرازی حمیدی المیرافرد ثابت نسترن

محمدی رضافرجی مارالدزنابی زاده حسن مرضیهعکاسی-سازی فیلم

مقدم مهردادفریدی حمیدهعمو حاجی الهاممقدم ساالری مصطفی

قشالقی رضاقلی نجاتی فاطمهکریمی الهامالحسینی خادمی السادات ثمرهخانی ولی طوبی

جوقی قلعه نادری زهرازاده میرزا ناصرخانی مهردادآبادی صید زینب

گورابی نجدی سحرمشکواتی حمیدرضالنگرودی آمیز دل سلیمهطاهری زهرا

رایانه گرافیکمسوی ساسان سید دانگر مهوشخزائی آرزو

آوخ سوداملکی پیامدلپسند سمیهگرافیک

اقبال اشرفمغیثه فاطمه نیا رجبی معصومهصالحی زهرا

کاشانی ارباب سحرمجاهد موسوی سادات فرزانهروحانی نداآذر فالحی مریم

طال افسر حمیدهاحمدی مشتاق مناپور رضا مینامالی گرایش حسابداری

نوده زاده بیرم معصومهشکراب ندائی مرضیهزندیه زهراابر موالئی نسیم

صالحی پور عهدیههوشمند مهنازسفیدی سنجری مهسالو حمزه آذر

حسینی ژیالدارک اسناد مترجمی ستوده امیراصل معصومی کوثر

حاتمی مهساسیر جهان بانو مریم شهبازی رویاحیدری پرستو

قمی رحیمیان پروانهزاده حسن سمیراطاروردی هادی

ربیعی حسین امیرپور رضا لیالطاروردی انسیه

شعبانی مولودگری عرب راحلهتحبلی عاشوری فاطمه

عطا حمیدرضابیشه آجی دوست علی ساراعلوی دالرام سیده

فتحی آیداکرمی میناعسگری سهیال

دهقان فیروز سولمازصادقی محمد طاهرعابدی شیما

مقدم فیضی آنالیپور موال عبدالرضاقزلگچی غفاری زینب

عربانی قوام لعیاخانی هداوند زهرا کهنگی غیاثی سادات فهیمه

یجاوید قربان مرجانبرداری فیلم و عکاسی گرایش سازی فیلمتبار غفاری فاطمه



آسرائی کیائی فاطمهلو اکبر علی فاطمهدوست فالحت سوده

شاهی مراد آرزولو بنده رضا سمانهشندی قانع آرش

پناه محمودی میناجوق قلعه غفاری مهریقادری مبینا

مالیری مظهری شیوافرد وفائی منیرهنویس قاسمی نجمه

مدنی نیلوفرکسائیان مهرنوشقاسمی سادات زینب

محمدی فاطمهفیلم تدوین- سازی فیلممراد علیرضا

وندانی علیتابنده تهمینهمحمدی سمیه

کامپیوتر افزار سختکریمی هانیهمظهری پویان

آبادی جعفر سادات مریم مشایخی سپیده

دهقان نگارباقری محمد ریحانه

خامنه فاتحی محسن اکبری میر السادات نیلوفر

کریمی نرگس الملکی نظام محیا

احمدی میر رضا محمد سیداوزنبالغ نجفی آتنا

مرادی زیبا وحیدی حمیدرضا

منفرد نصیری حمزه امیروهابی مهناز

متحرک نقاشییزدیان محبوبه

بهزادی فرزانهانگلیسی زبان آموزش

بنیاب گالبتونپیکری شیما

معروفخانی تیموری شیرین

خاتمی مریم سیده

فاراب دهقانی سیامک

اشلق رحمانی ندا

سکوتنی سارا

داریانی شفائی طاهره

فتحی فرهاد

قریبی عباس

کریمی بتول

نیا مقدم مژگان

موسوی سحر سیده

دوستان مرادیان فاطمه

خورتی مورچه محبی سمیه

نجفی محمد

همتی فرشته

فیلم نوار مترجمی

حقیقت با کشاورز فاطمه

موسوی کبری


