
 معماری داخلی  –معماری 
  به منظور جستجوی نام خود از کلیددانشجوی عزیز " F + Ctrl " استفاده کنید. 

 

 ـی ــام و نام خانوادگـــنـ
 حوریه ملک عسگر 

 فروغ محمد نژاد 

 جمشیدي  مرضیه

 فخاري  الناز
 کهربایی  سارا
 زاده اله نور نسرین

 اربابی مهشید
 جوب  زرین ناهید

 فراهانی آبادي شیرین فاطمه

 امیدي  مریم

 سمیه سماواتی
 محدثه امانی

 نباتی  دوشاخ شایسته

 بیطرفان  مریم

 حیدري مهسا

 اورعی  نسترن

 بهرامیان عباسی راضیه

 افشار نرجس
 راد سپهري  شهره

 ناظمی  مهشید

 ازاد پریسا

 افسانه فاتحی خراساتلو



 بهناز طارمی
 سحر مهدي پور جوبنه 

 سمیرا آقازاده تازه کندي
 الماسی  ستاري فاطمه

 آبادي  محمد دهقانی فاطمه

 حضرتی  سمیه

 سلطانیه  سوگل

 رستمی  مهدیه

 فراهانی آبادي غیاث  مرضیه

 چچکلو  صالحی فریبا

 اشکوه  قاسمی مژگان

 گوهري   سحر

 محمدلو نسیم

 نیا  محرابی حدیثه

 نورانی زهرا

 فروغی  محبوبه

 نوربخش  سادات   زهره

 مکتفی  مروارید

 کندي بابا باقردخت ساناز

 آذربایجانی  نسرین

 مرجان منتظریان 
 فرهی  ویدا

 حیدري  حدیثه

 اسدي  فاطمه

 فشارکی  هاشمی  السادات  فاطمه

 وفا رکن شعبانی مرضیه

 منش  افشار آزیتا



 نژاد  قلی سالومه

 بهاري ندا

 خسروي مهدیه

 یامی زینب

 شکالیو  فرناز

 پور نیک ماندانا

 اردبیلی  عزیزیان ساناز

 فرخی  زهرا

 نوري سیاه حسین محمد نرگی

 افشاریان ساناز

 بهاري رباب 

 شهبازي  شکوفه

 فرجی  کیمیا

 عظیمی  نفیسه

 خامنه محمدي گل افسانه

 پور  نادر شهرزاد

 سمیه تهرانچی 
 محمدزاده  سمانه

 مرادي حنانه

 نازنین خانپور
 نیره آرام دوست 
 هنگامه یاسین فر 

 سمانه امیري 
 فروش چاي مینا

 فردي  سپیده

 فاطمه خوش قدم پلکوئیسیده 
 ساجده سادات شیخ االسالمی 



 سعیدي  آتنا

 والشجردي  سلطانی مهتاب 

 فهیمه قره خانی کسا 
 سپیده سبزه آراي لنگرودي 

 فاطمه مختاري 
 سیف   سحر

 رمضانی  جواد محمد

 یوسفی  زینب

 راد مطیعی مریم

 احمدي  محمد

 هاشمی حاجی مهدیه

 زاد سوته وزارش شاهین

 قمی  الماسی نفیسه

 خوزانی  باقري سمیرا

 حسنی  نازنین
 جواهري اسما

 اسحاقی  مهتاب 

 کشوري   نیلوفر

 پور  اسالم ناهید

 گودرزي  متینه

 طهرانی فرد رستم راضیه

 تربتی  مظفري زینب
 فاطمه کمالی 

 کندي  بیگ علی نوري فائزه

 مرتضائی  سارا

 آذر  نو فاطمه

 بشیري  سارا



 محدثه رضائی 
 آبادي کریم زهرا

 ایرانشاهی فاطمه

 آزادیان  آیسا سیده

 محله  کرد عبدي فائزه

 هدیه آقا محمدي 
 ناهید کاري 

 فاطمه عامري
 نیره سبیالن اردستانی 

 علی رضائی 
 میلی  رباط بهنوش

 دارابی عطیه

 نور زهرا

 فر  معین فاطمه

 مهرجو  شیما

 اباد  سلیم پور حسینی سادات  محیا

 دربندي مجتبی

 افجه عباس علی

 انصاري  مائده

 تبریزي  مقدم پسند ستوده  سحر

 بهزادي سمیه

 حسینی  درویش فاطمه

 مقدم  الیقی زینب

 داریوش  پریسا

 خانی موسی حامد

 پور بخشی مریم

 نثاري عباس



 طاهري  سلمان سمانه

 فر  ملکوتی زهرا

 ارشد  محمدي مصطفی

 داودي  حکیم مهدي

 مداحیان مریم

 مدرسی  آرمان

 زرندي  پور قنبر آرزو

 متین  جباري فرزاد

 آبادي حسین محمد علی
 اصل  شهابی رضا محمد

 تجویدي معین

 فراستی  هانیه
 قوچانی  فاطمه

 بسطامی زهرا

 نسب صادقی آرزو

 زاده  ناصري زینب

 امیري  ملیکا

 بدر  زهرا

 حسنی  منصوره

 خادمی فاطمه

 خانی  سمیه

 پورنیاکی اسماعیل مریم

 امامقلیخان  زهرا

 خطیر  ناهید

 خزائی الهه

 مظاهري  مجید

 متقیان  نرگس



 فرد  طهرانی مهدیه

 هریس  علیزاده سپیده

 هشتجین شریفی فاطمه
 آرزو اکبري حسن آبادي

 یکتامنش  فاطمه

 نصرالهی  مریم

 ساویز   سمیه

 جو طالع حانیه

 عسگري نگار

 کرمانشاهی وحدتی زینب

 عظیمی  زهرا

 امینی  سهیال

 یار  علی علی
 یاسمن محمدي فرد شاکر 

 مهرناز سلیمانی 

 آباد علی پور میرزا فاطمه

 پیک  سادات  مریم

 پیرمیشانی ترکمانه شیرین

 پورعبداله  سایه

 طاري پور ابراهیم مهشاد

 فشمی  قربانی بهاره

 الدین  سهد آتنا

 ساکی  طهماسبی محمد

 بیابانی  زهرا

 پیروز  سماواتی سپیده

 جعفري محدثه
 گرشاسبی  امیر



 حقیقی   مذهب جعفري نسترن
 مهناز کار آمد 

 ی میعظ مهینع
 يبلور نینگ

 یحسام وال
 ا ین يزدی رضایعل

 کورش برزي 

 پري ناز محمد رضا بیگ

 آذري  زهرا
 منش  وحدتی لیدا

 نیا  بهشتی فاطمه
 قمصري  باالئی فوژان
 کاشانی ابریشمی شهربانو

 رقیه صمدي 

 میرزائی  مهگل
 مجدي احسان
 فارسیان  احسان

 صفائی   سهیل
 سلگی   سحر
 زاده  کیا راضیه
 آبیاري   فائزه

 کچومثقالی   رحمتی فرزانه

 علی معینیان 

 معارفوند  هانیه
 موسوي محمدي شادي سیده

 وردي  اله نوشین
 عباسی  الهه



 پناه  یزدان نگین
 فراهانی  فرمهینی امین محمد

 بیاتی میترا
 سلطانی  علی محمد

 علی اکبر اصغري 

 بیات زهرا
 مهردار  مجنونی فاطمه

 ورگورانی ابراهیمی هانیه

 تکلو  محمد

 کریمی  عباسعلی
 حسینی  محمد سید

 زاده  رضائی گیتی
 دانشگر  سادات  مائده

 جوزدانی  علی محمد
 احسنی  آزاده

 توپقرا  سلیمی زینب
 لشکري  محمدعلی

 شاهرخی  صادق محمد
 باباجانی فاطمه

 فراهانی  ابادي فیض محمدعلی
 گونیانی  کوهی مریم

 زهرا پورمهدوي
 نرجس آقابابائی 
 زهرا سعادتی 
 ملیکا کالنتري 
 سمیرا حیدري 
 مطهره خوشدل 



 
 فاطمه یحیائی 
 ملیکا رخصتی 
 مبینا حاتمی

 زهرا اکبري تیرآبادي 
 میراحمد موسوي نیارق 

 میترا غالمی رودي 
 زهرا صادقی 

 علیرضا جهانشاهی
 حدیثه موسی زاده 

 یونس معروفی
 رویا سلطانیه

 سیده مرضیه حسینی سیسی 
 اکرم غفاري 

 امیر شهدوست 
 فرشید عامري نسب 

 الروبی زهرا 
 آزاده مشیري 

 فاطمه ثابتی سیس 
 مهدیه مهرعلیان
 حامد دهقان زاد

 شیوا نورعلی زاده 
 محمدمحسن خیراندیش

 زهرا چگینی 
 فاطمه شهرابی فراهانی 
 نازنین زهرا اسکندري 

 امیرارسالن رادمرد 



 
 

 فرشته ایلخانی 
 محدثه کشاورز لشکناري

 مهدي کمالی فرد 
 ادوین هوسپانس مسیحی 

 زهرا نادي
 امیرحسین قدیمی 

 هلیا جودکی 
 مبینا کاه فروش


