
سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد1-98-0098آریاناکیارا1

مشهد2-98-0098آزاددرختآذین2

مشهد3-98-0098آزمودهشبنم3

مشهد4-98-0098آشفته برجموریامیررضا4

5-98-0098ابراهیم رضاگاهآسیه5

مشهد6-98-0098ابراهیم زادهمیترا6

مشهد7-98-0098ابراهیمیابراهیم7

مشهد8-98-0098ابراهیمی چراغیانمهال8

مشهد9-98-0098ابراهیمی فخرمحمد9

مشهد10-98-0098اجاللیفاطمه10

11-98-0098احمدیرویا11

مشهد12-98-0098احمدیسیدالیاس12

تربت حیدریه13-98-0098احمدیان مقدمحمید13

مشهد14-98-0098ارشادیسعید14

مشهد15-98-0098ازغندیفخری15

مشهد16-98-0098اسعدیشهرزاد16

مشهد17-98-0098اسمعیل زاده شورکیسیدمحمودرضا17

مشهد18-98-0098اسکندریحسین18

مشهد19-98-0098اسکندری مقدممجید19

مشهد20-98-0098اسکندری ندافسرور20

مشهد21-98-0098اشراقیمهدی21

مشهد22-98-0098اصغرزادهحانیه22

مشهد23-98-0098افخم الشعرامحمد حسین23

مشهد24-98-0098افشارلیلی24

مشهد25-98-0098امامیانفهیمه25

مشهد26-98-0098امت رضاهدیه26

مشهد27-98-0098اکبرنژادفائزه27

مشهد28-98-0098باباجانی محمدیرضا28

مشهد29-98-0098بابازادهعاطفه29

مشهد30-98-0098باباییسعید30

مشهد31-98-0098باستانیغزاله31

مشهد32-98-0098بحیراییفرزاد32

مشهد33-98-0098برزه کارمحدثه33

تایباد34-98-0098برزوعباس34

مشهد35-98-0098بشیریانسیه35

مشهد36-98-0098بهادریعارف36

مشهد37-98-0098بهجتاکرم37

مشهد38-98-0098بهروزهانیه38

مشهد39-98-0098بهسودیمهسا39

تربت حیدریه40-98-0098بهشتیحسنا40

مشهد41-98-0098بیاتعلی41

گناباد42-98-0098بیدختیپریسا42

0098کد - اسامی اعضاء گرافیک 



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد43-98-0098بیگلیزینب43

مشهد44-98-0098بیهقیانسمیه44

مشهد45-98-0098پایه شورابسمانه45

مشهد46-98-0098پورخسروانیپردیس46

مشهد47-98-0098پوست چینیانهنگامه47

مشهد48-98-0098پویافرمریم48

مشهد49-98-0098پویانفرمریم49

گناباد50-98-0098پیش آهنگسمانه50

مشهد51-98-0098ترابیمحمدمحسن51

مشهد52-98-0098تشکری سبزوارمیترا52

مشهد53-98-0098تقی زادگانالیاس53

مشهد54-98-0098تمدن یزدیانرؤیا54

مشهد55-98-0098تن جاهسیده شیما55

مشهد56-98-0098تیموریراحله56

مشهد57-98-0098جعفریساجده57

مشهد58-98-0098جاللیان فردناهید58

مشهد59-98-0098جهانگیریحانیه59

مشهد60-98-0098جواهریهانیه60

مشهد61-98-0098جودیمیالد61

مشهد62-98-0098چراغچی باشی آستانهفایزه62

مشهد63-98-0098چنگیزسحر63

مشهد64-98-0098حسن زاده قنادعلی64

مشهد65-98-0098حسنیالهام65

مشهد66-98-0098حسین زادهزرین تاج66

مشهد67-98-0098حسینیسمیرا67

مشهد68-98-0098حسینیزهراسادات68

مشهد69-98-0098حسینی فاطمیسیما69

مشهد70-98-0098حصارینجمه70

مشهد71-98-0098حقانی ذبیحینگار71

مشهد72-98-0098حکم آبادیعارفه سادات72

مشهد73-98-0098حکیمیفاطمه73

مشهد74-98-0098حیدریحجت74

مشهد75-98-0098حیدریفاضله75

مشهد76-98-0098حیدری مقدمهلیا76

مشهد77-98-0098خالقیامیر77

مشهد78-98-0098خانزادهاکرم78

مشهد79-98-0098خانلری فارمدزهرا79

مشهد80-98-0098خبازباشیبهاره80

مشهد81-98-0098خباززادهپوریا81

مشهد82-98-0098خدادادیبی بی آنسه82

مشهد83-98-0098خراسانیکاظم83

مشهد84-98-0098خراسانیسمیه84

مشهد85-98-0098خزاعی فریدسحر85

مشهد86-98-0098خضریمحمدحسن86



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد87-98-0098خلدانیاسما87

مشهد88-98-0098خلیلیمحسن88

کاشمر89-98-0098خورشاهیالهام89

مشهد90-98-0098دائی نژادپریسا90

مشهد91-98-0098دادمحمدیزینب91

مشهد92-98-0098دانا سیدآبادیوجیهه92

مشهد93-98-0098دانندهسمیراسادات93

مشهد94-98-0098داوریزینب94

مشهد95-98-0098درویشیگوهر95

مشهد96-98-0098دلگشانگار96

مشهد97-98-0098دهقاننسرین97

مشهد98-98-0098دهقانیفاطمه98

مشهد99-98-0098دیوساالرسعیده99

مشهد100-98-0098ذاکریزینب100

مشهد101-98-0098رادانجالل101

مشهد102-98-0098رادفرنوشین102

مشهد103-98-0098ربانیسید علی اصغر103

مشهد104-98-0098ربیع زادهسارا104

مشهد105-98-0098رجبی مقدم بیدختیمریم105

مشهد106-98-0098رحمانیمحدثه106

مشهد107-98-0098رحمتیمریم107

مشهد108-98-0098رحیم پورمحمد108

مشهد109-98-0098رحیم زاده تبریزیملوسک109

مشهد110-98-0098رحیمیان مشهدهدی110

مشهد111-98-0098رسائی فرمریم111

مشهد112-98-0098رستگار مقدم قایمیزهرا112

مشهد113-98-0098رضائیمهدی113

مشهد114-98-0098رضاییهدی114

مشهد115-98-0098رضاییانزینب115

مشهد116-98-0098رضوانی امان محمدطیبه116

مشهد117-98-0098روحانی سیستانیمریم117

مشهد118-98-0098روحیامیر عطا118

مشهد119-98-0098ریاضیمهدی119

مشهد120-98-0098رییس الساداتیسیده فرزانه120

مشهد121-98-0098رییسیآزیتا121

122-98-0098زارعفاطمه122

مشهد123-98-0098زارع کازرانیزهرا123

مشهد124-98-0098زاهدمقدمروح اهلل124

مشهد125-98-0098زحمتکشابوالفضل125

مشهد126-98-0098زرافشانیطال126

مشهد127-98-0098سپهری کیاسمیه127

مشهد128-98-0098سراج زادهزهرا128

مشهد129-98-0098سراییحانیه129

مشهد130-98-0098سرداریسحر130



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد131-98-0098سعیدی زادهسیده محدثه131

مشهد132-98-0098سلطانیعلی132

مشهد133-98-0098سلمانیفاطمه133

مشهد134-98-0098سلیمانیفرزانه134

مشهد135-98-0098سیامکیمیثم135

مشهد136-98-0098سیدمحمدزادهسیده زهرا136

مشهد137-98-0098سیدی فرخدسیده شادی137

مشهد138-98-0098شاه طاهریشیوا138

مشهد139-98-0098شاهین فرسارا139

مشهد140-98-0098شایسته فردفرحناز140

مشهد141-98-0098شجیعیفاطمه141

مشهد142-98-0098شریفانزهرا142

مشهد143-98-0098شریفیمهسا143

مشهد144-98-0098شریفیکیانا144

145-98-0098شریفی نوقابیآزاده145

مشهد146-98-0098شفیعیشادی146

مشهد147-98-0098شهابیوحیده147

مشهد148-98-0098شهبازی درحمحمد148

مشهد149-98-0098شوریدهشادی149

مشهد150-98-0098شکوریاحسان150

مشهد151-98-0098صادقیزهرا151

مشهد152-98-0098صادقیمحدثه152

153-98-0098صادقی زاده یزدیفاطمه153

مشهد154-98-0098صادقیان نوغانیمهدی154

مشهد155-98-0098صفارمسعود155

مشهد156-98-0098صفاریمیترا156

مشهد157-98-0098صفاییسپیده157

مشهد158-98-0098طاهری اصلمحدثه158

مشهد159-98-0098طزرییافسانه159

مشهد160-98-0098طلوع عبدالوهابیان یزدیمریم160

مشهد161-98-0098ظریفیانمحدثه161

مشهد162-98-0098ظهوریان ایزدپناهمهرنوش162

مشهد163-98-0098ظهوریان سبحانیعزت اله163

نیشابور164-98-0098عالمیمحمدرضا164

مشهد165-98-0098عزیزی فرهادی165

مشهد166-98-0098عطارپورحدیثه166

مشهد167-98-0098عظیمی ترامبانیانسعیده167

مشهد168-98-0098علوی پورالهام السادات168

گناباد169-98-0098علی اصغریمریم169

مشهد170-98-0098علی بخشآیدا170

مشهد171-98-0098علیانمهیار171

مشهد172-98-0098علیزادههانیه172

مشهد173-98-0098عیدیالیاس173

مشهد174-98-0098غالب پورسحر174



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد175-98-0098غفاریان صدرسارا175

176-98-0098غالمیالهه176

مشهد177-98-0098غالمیزهرا177

مشهد178-98-0098غالمی ابراهیم آبادیسعید178

مشهد179-98-0098غنی آبادیفریده179

180-98-0098فتح آبادیعلی180

مشهد181-98-0098فخلعیپریسا181

مشهد182-98-0098فضلیفاطمه182

مشهد183-98-0098فالح جزینسیدرضا183

مشهد184-98-0098فالطونیفرزانه184

مشهد185-98-0098قارونی فردییوسف185

مشهد186-98-0098قاسمی پورزهره186

مشهد187-98-0098قلعه نویآزاده187

مشهد188-98-0098قنادآیلین188

مشهد189-98-0098قنبریشیرین189

مشهد190-98-0098گیتی نژادروح اهلل190

مشهد191-98-0098مالکفاطمه191

تایباد192-98-0098مجرداکرم192

مشهد193-98-0098محمدزادهملیحه193

مشهد194-98-0098محمدزادهفاطمه194

تایباد195-98-0098محمدیمعصومه195

مشهد196-98-0098محمدیسیده ندا196

مشهد197-98-0098مددیمهدی197

مشهد198-98-0098مرادیهمایون198

مشهد199-98-0098مردان نیکسمانه199

200-98-0098مروارید جرتودهسونیا200

مشهد201-98-0098مسئله گوزینت201

مشهد202-98-0098مستوفیاننفیسه202

مشهد203-98-0098مشکانیمنصوره203

مشهد204-98-0098مشیریان فراحیسوسن204

مشهد205-98-0098مصدقیان طرقبهوحیده205

مشهد206-98-0098مصدقیان طرقبهعاطفه206

مشهد207-98-0098مصطفی زادهسید احسان207

مشهد208-98-0098مظلوم ترشیزکمال208

مشهد209-98-0098معقولمهشاد209

مشهد210-98-0098مغانیسیدجعفر210

مشهد211-98-0098مقصودیفاطمه211

مشهد212-98-0098ملک زادهسیده مسرور212

مشهد213-98-0098منتظریمریم213

مشهد214-98-0098مهاجرافشارحسین214

مشهد215-98-0098مهدویسیداحسان215

گلبهار216-98-0098مهرپویابنفشه216

مشهد217-98-0098موسوی چرندابیحبیبه217

مشهد218-98-0098موسوی حسینی زادهسیده منصوره218



سکونتکد رشته هنرینام خانوادگینامردیف

مشهد219-98-0098میردشتیحانیه219

مشهد220-98-0098میرزاییعلیرضا220

مشهد221-98-0098میرزایینفیسه221

مشهد222-98-0098میهن دوستسیاوش222

مشهد223-98-0098نبی زادهرضا223

مشهد224-98-0098نجف زادهسونیا224

مشهد225-98-0098نجفیزهرا225

مشهد226-98-0098نخعی زینلیمهدیه226

مشهد227-98-0098نصرآبادیحمید227

مشهد228-98-0098نظریانعسل228

مشهد229-98-0098نوایی زحمتکشسارا229

مشهد230-98-0098نیازی عابدینیالناز سادات230

مشهد231-98-0098نیکبختزهرا231

232-98-0098همتی بریوانلومریم232

مشهد233-98-0098همتی رودسریحدیث233

مشهد234-98-0098همتی ریخته گرامید234

مشهد235-98-0098هنرور بکشلونسترن235

مشهد236-98-0098وحدتی زیادخانیبهاره236

سبزوار237-98-0098وحید پورزهرا237

مشهد238-98-0098وزیریمسعود238

مشهد239-98-0098کاری علی آبادمحمد239

مشهد240-98-0098کاظم زاده دربانآالله240

مشهد241-98-0098کامل نارستانعقیل241

مشهد242-98-0098کرمانشاهیانمهناز242

مشهد243-98-0098کروسیفرشته243

مشهد244-98-0098کریمیحامد244

مشهد245-98-0098کریمیان سرخسوحیده245

مشهد246-98-0098کالنتریحسن246

مشهد247-98-0098کیشانیزهرا247

مشهد248-98-0098یداللهی خبوشانفرزانه248

مشهد249-98-0098یونس مهاجرمژده249


