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رهام روحیسید حسین ضرغامیرامتین عزیزیارمیا دارابادی محمدیسید امیر حسین رضویامیرصدرا تاکیآرمان امیری

محمد نمازیعلیرضا ناصریکیان صاحب جهرمیامیررهام باالوربردیا شریعتی بهبهانیرامتین ساریخانیمحمد حسین صالحی

محمد پارسا فهیمی کیامحمد حسین صالحیسیدپارسا سیدیمهراد پورشفیعیعلیرضا نژادحدادیعلی شاهرخیمحمدحسین داودی

برسام طالبیسیدسامان محمودیمحمدرضا شریکیانبامداد امیرحسینیسید امیرحسین محققمهدیار ذریه امیری نامامیر حسین زیاری

امیرصدرا تاکیسیدمحمدرضا زره پوشسیدپویا سیدحسینیرهام رنگرزی طهرانی مقدمآرمان امیریمحمدپارسا سهرابی

سید امیر حسین رضویکسری رزاقی داریانسیدابوالفضل موسویعلی دهقانییوسف باقریارمیا دارابادی محمدی

محمد پارسا سهرابیمتین احمدوندسینا فالح نژادصدرا آریایی نژادارمیا دارابادی محمدیسید امیرعلی انگجی

امیرحسین نشاطحسین عیوضیسید پارسا حسینیامیرمحمد فیروزمنشامین یزدی زاده

سید رضا علوی جلگهصدرا آریایی نژادسیدابوالفضل موسوی

محمدطاها ترابی

علی خوینی

امیرحسین کینان

آرشام دارایی کهله دشت

هامون طاهری

امیررضا اصغری

پارسینا مالکی

مهراد پورشفیعی

حسین عیوضی

لیست کالسهای تابستان مشترک



 و برداردوینوCبرنامه نویسی مبانی برق ساختمانادیت عکستحلیل سینماطراحی شخصیتکارگاه ماچ

سید امیر حسین رضویمحمدصدرا سیاحامیرعلی مسعودیانسینا احمدی الشکیمحمد باهمت شیروانه دهآراد بهمنی

مهدیار ذریه امیری ناممهدیار ذریه امیری ناممحمدصادق زرکوبکیان صاحب جهرمیمحمدصدرا قره خانیسپهر صالحی عالیی

سپهر صالحی عالییکیان صاحب جهرمیسینا فالح نژادسینا رحمانیانپدرام وکیل التجاریونا واحدی

کیان صاحب جهرمیمحمد پارسا سهرابیسیدپویا سیدحسینیسجاد پیمانیسید امیرحسین محققپدرام وکیل التجار

ارمیا دارابادی محمدیسپهر صالحی عالییسیدعلی سینا شبیریصدرا عزیز صفاییصدرا عزیز صفاییمحمدحسین کیائی نژاد

سیدآرمان ابطحی فروشانیبامداد امیرحسینیهامون طاهریسیدابوالفضل موسویرادین فرهادیایلیا دهگاهی

سیدعلی سینا شبیریکارو کاوئیانسید طه میرجبرئیلیعلی خوینیسجاد پیمانیمحمدپارسا فهیمی کیا

رادین رستگارعلیرضا داودآبادی فراهانیمحمدامین علی بخشیسیدابوالفضل موسویارمیا دارابادی محمدی

محمدپارسا سهرابیامیررهام باالورمهدی عظیمیعلی ابراهیمیمهدی عظیمی

کیان سلیمانیسید علی سینا شبیریسبحان قاسمی سیانی

امیررهام باالورعلی ابراهیمی

علیرضا قدس الهیپویا سعیدزاده

محمدپارسا فهیمی کیامحمدمهدی پاینده

محمدامین علی بخشی

کامیار رحیمیان

امیرحسین نشاط

محمدنصیر محرمی خواجه بالغ

علی خوینی

لیست کالسهای تابستان مشترک



بازاریابی و دیجیتال مارکتینگمدل سازی با بلندر

محمدمتین ربوشهمحمدپارسا سهرابی

علیرضا کهنیمحمدصدرا قره خانی

سپهر صالحی عالئیارمیا دارابادی محمدی

محمدمهدی شهیدی پیاممحمدسینا پورمهدیان

سجاد سامعیامیرعلی فریادرس

امیرحسین اکرمیسیدابوالفضل موسوی

مرتضی الهیسیدعلی سینا شبیری

سبحان قاسمی سیانی

سروش احمدی

محمدنصیر محرمی خواجه بالغ

سیدمحمدرضا زره پوش

سیدعلی سینا شبیری

مهراد پورشفیعی

محمدامین علی بخشی

هومان مداح


