
 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

محمد مهدی سیفی1طاها توالیی1صونا ولی پور1

مهدی یار موسائی اسکوئی2محسن محبی نیا2ارغوان قاسم نژاد2

زهرا اسکندری3مجتبی سهرابی3ملیکا آزادی3

محمد زمانی4مهنوش عبدیان4عبداهلل نظری4

سید محمد موسویان حجازی5مصطفی شهری5کوثر مقتدایی5

علیرضا دخائی6رامین امیری فرد6امیر نیاکام6

علی ملکشاهی مقدم7سید آریانا میراحمدی7ابولفضل قیصری7

زینب بهروزی نزاد8فرشاد فرهنگ8سمانه تفاقی جوشقانی8

عرفان ایزدی9مریم سادات رضائی9حسین اصالنی پور9

مهشاد سعادت ملکی10هلیا شمیری10محمد جواد صادقی10

محمد باقر مداری11حنانه اخطاری11درسا خاکوئی11

سجاد رضوانی12سید علی رکن الدین12ملیکا خبوشانی12

آرمان نصیری13امیر مهدی جاوید حقی13سمانه عباسپور13

امیر رضا کرمی14زهرا جوکار دهوئی14علی رضا فرازی14

سبحان سلمانی مرادی15محمدرضا دولت آبادی15محمدرضا شاطری15

محمد جواد سرمدی واله16امیر رضا دهقانی16محمدعرفان صدیقیان16

ضحی کریمی17سارا دلپاک17معین علییاری17

سپیده سادات ریوندی18مجتبی حسنی بقا18اسماعیل دهنوی18

مهسا آذر نیوار19حسین واقفی19آیدا ملک محمودی19

سارا فرهنگ20پدرام سعیدی افشار20رضا صادقی20

مائده غالمحسین پورشریف21ساالر امجدی21منیژه راکی زاده21

محدثه قربانی22حامد عنابستانی22عارفه سالک کیش22

زهرا محمد رضایی23سینا کوالنی23الهه محمدی باغمالیی23

ابوالفضل شباهنگ فرد24علیرضا مشک افشان24مجتبی مجدیان24

محمد رضا محمد خانی25سید زهیربوتیمار25محمد رسول بیلجی کنگرلو25

1ص -دوره هفت ماهه فیلم سازی -                                                   اسامی پذیرفته شدگان آزمون فیلم سازی 

 1کالس شماره - لیست پذیرفته شدگان 

13 الی 9شنبه دوشنبه چهارشنبه  از ساعت = برنامه کالس 

2کالس شماره - لیست پذیرفته شدگان 

13 الی 9یک شنبه سه شنبه پنج شنبه  از ساعت = برنامه کالس 

3کالس شماره- لیست پذیرفته شدگان 

19 الی 15شنبه دوشنبه چهارشنبه  از ساعت = برنامه کالس 



 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

شادناز مدرسی1عرفانه السادات کریمی پور1جمشید خسروی1

ایمان فرجو2مهدی ملکی2محمد امین عوض پور2

محمد صادق موسوی دوست3محمد حسین محمدی واله3فاطمه ازوار3

فاطمه نوروزی نژاد4دنیا اصغرزاده4محمد مهدی رودگر4

سمیه نامنی5ستاره آزاد5فاطمه دهقانی5

ستایش شهابی زاده6امیر علی صراف6فرزانه دادخواهی6

سیده زهرا موسوی شیاده7ایمان صالحی فرد7سبحان بیرانوند7

بابک بهرامی8حسین ذوالفقاری8علیرضا محمدی8

زهرا نجفی جیالنی9امیرحسین مرزبان9علیرضا ضیائی9

زهرا شیری10پوریا ایزدی10سید امیر برزنجه10

عماد مهرپویا11محمد سعید رحمان آبادی11ایرانا ابراهیمی11

محمد مهدی پاک عقیده12نرگس دهقانی12امیر محمد چنگیز12

سوها فتح الهی13سید مجتبی مجد13غزاله مرشدی13

زینب پروین14علیرضا یاسری14مهتاب شیخ انصاری14

فاطمه کوهینی تفرشی15حمیدرضا کاویانی15دانیال خلیلی15

آراد ابراهیمی پور16ادریس آقا عبدالهی16سید محمد مهاجر حجازی16

معصومه آرامی17مصطفی اسماعیل زاده17محمدرضا ترابی17

علی رضا پور18سراج نعمتی18مریضه احمدی زنجانی18

شایان حاجی اسماعیلی19محسن عبدالهی19محمد کفیلی19

سعید امیری20فاطمه امیری فر20امیرحسین ملک زاده20

امیر محمد گیالنفر21محمد امین قربانزاده21شکیبا طهماسبی21

سپهر شاهی22زانکو محمدی22فاطمه عباسی بالغی22

حسین فتاحی23محمد مهدی مال بخش23زینب خرمی شاد 23

امیرمحمد بابایی24حسین بیات 24غزل محمدی24

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////امیر علی صابری25

6کالس شماره - لیست پذیرفته شدگان 

13 الی 9یک شنبه سه شنبه پنج شنبه  از ساعت = برنامه کالس 
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4کالس شماره - لیست پذیرفته شدگان 

19 الی 15یکشنبه سه شنبه پنج شنبه  از ساعت = برنامه کالس 
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