
 گرافیک  کارشناسی
 
  به منظور جستجوی نام خود از کلیددانشجوی عزیز " F + Ctrl " استفاده کنید. 

 

 ـی ــام و نام خانوادگـــنـ
 محسن صمدپور 

 نجاریان  اهللا حبیب
 یگانه  عبدالحمید

 کالئی وسطی مددي حسین

 افراسیابی  سعید

 اغمیونی  بدلی لیال

 رجبی  مرتضی

 قربانعلی  فاطمه

 جنگروي طاهره

 شاملو  فهیمه

 حقیقی  صیاد سارا

 دوست یگانه زهرا
 انسانی نجمه

 زاده  همدانی الناز
 پورزادي  راضیه
 فرد  فالح  سحر

 نعیمی  فاطمه
 شهیدي حبیبه

 برخورداري  زهرا
 کرمی  فروزان

 مهر زرین صبا
 داودي  الناز



 نریمان مسیحی آرینه
 نژاد  شیرازي پریسا

 فر  آریا ندا
 فرد  ضعیم فرزانه
 روشنائی حیات  حمیدرضا

 رحمی مریم
 اصغري ساره

 خاجی پرستو

 سلوکی   ساجده
 خسروشاهی ساکت  نرگس

 آمالی   شیما
 عسگري مریم

 بارانی  میترا
 یزدي  فاطمه

 دانا  مقدم فهیمه
 وفائی نسرین
 مظاهري شهریار
 دیلم  گلی
 رمضانی  طاهره
 نژاد  خلیل رضوانه

 راد  شریفی نغمه
 محتشم  مهدي
 پور فهیم شیما

 منفرد راد کبیري شراره
 وحید  هاله

 حادرباشلو الهام
 یاري اله شادان



 گیر  خیبر اعظم
 حقیقی  صیاد شیرین

 جبلی  مظاهري سوده
 معمار رجبی هادي

 نیاچیکی  آقائی مریم
 پرحوریلر  یوسف

 نژاد  دهستانی غزال
 اصیل  فتحنائی السادات  منیره

 احمدي زهرا
 بختیاریان سعید

 اشتري  سحر
 یاجلو پروانه مرضیه

 اسمعیلی  سمانه

 آذر  عشقی فائزه

 منصوري  ملیکا

 عشقی  سمانه

 نادري مرضیه

 افشار  افشین سعیده

 پور  قنبر غزاله
 مریم غالم پور 
 وحیده معادي 

 فاطمه مالرمضانی 
 پور حسین بهاره

 محمودآبادي زارعی مینا

 فالح  آزاد فاطمه

 اعلم  برومند عادله

 حیدري  زهرا



 گرد  وادي شکوفه

 آبادي  فیض حبیبی زهره

 زاده  جواد زهره

 مسلط زینب

 جاللوند پوریا

 معصومه هدایتی 
 زهرا خواجه صالحانی 

 گشتی  جمشیدي هدیه

 لیالستانی  جعفري سادات  نسیم

 نژاد  جمالی نسیم

 ثقفی  نسیبه

 احدي  مونا

 رهنما  معصومه

 بنکشی  محبوبه

 فر  خزائی فهیمه

 خطیبی  فاطمه

 بهروزنیا  عارفه

 سرائی  صومعه زاوئی طاهره

 امیریان  سودابه

 بیگی  محمد سکینه

 جلیلی  سپیده

 حامد رضوان

 احمدي  بمان آذر
 طالخونچه بخشیان مائده

 تساوي آزاده

 جوشقانی درختی فاطمه

 کار  گل تاج  زرین



 پا سبک فرح

 محرري  حامد آرزو

 مظاهري هاجر

 بطنی  صفورا

 ارزنق  شرکتی  زهره

 شادمانی  شراره

 شاد  رئیسی  عادله

 ابقاء  رجبی منیره

 دهرویه  دالرام

 خیرالدین زینب

 حسینی  محبوبه

 چوپانی مینو

 جمالی  نفیسه

 پارسائی پگاه

 بازیان شهناز

 یاسی  مرضیه

 سیدي   سادات   سمیه

 دهقانی  نیلوفر

 دانشور هانیه

 رشیدي  الهه

 غالمی  ناهید

 شمس  سعیده

 سلطانی  زهرا

 شهرستانی سادات  ریحانه

 پازوکی  میترا

 سلیمانی  پرناز

 وند  خواجه پریسا



 منقوطاي  نسب حسینی مژگان

 شاهسواري  فایزه

 فراهانی ماستري فاطمه

 کیوانی  مهیا

 کرباسی  هما

 کارپسند  لیال

 قدیمی  طاهره

 قدیمی  فهیمه

 جانی کتم قباحی عارفه

 جویباري  فقیه خدیجه

 فریدونیان  شبنم

 محمدي علی عاطفه

 برمی  علیزاده فاطمه

 آبادي علی ریحانه

 عبادي الهام

 محمدي  میترا

 گودرزي  بهاره

 پور کمال فتانه

 شکیب  قاسمی راضیه

 قمی مهسا

 نوري  فراهانی مریم

 عنقائی ریحانه

 علیخان  فاطمه

 قلی  علی زهرا

 عباسی  زهرا

 دستجرده  صفري فائقه

 سنگلج  شهبازي نوش گل



 کاشانی  زهرا

 اشلقی  مراغه شهرزاد

 میرصانعی السادات  صفیه

 آبادي  محمد زاده نصیري ناهید

 ونکی  زهرا

 نادمی  ملیحه

 معزز معصومه

 عباسی  اخالق نیک مژگان

 گارابدیان  هیلما

 نیا  هاشمی مینا

 عبدالمحمدي  شیرین

 نژاد  کعبی  سحر

 باقریان  محبوبه

 فقیهی  ریحانه

 شادمانی  سادات  الناز

 اکبري  مینا

 زهرا زارعی
 معینی  الهه

 خاوه تاجیک معصومه

 نقش  اللهی فتح افسانه

 منصوري  هدا

 باقري  ندا

 مهر فروزنده افسانه

 المعی  طاهره

 رستمی  فاطمه

 سفادرانی  ورنو صادقی حاجی ساناز

 رمش سپیده



 اصفهانی راستگویان طیبه

 فر  سعیدي مریم

 آناقزي  المعی مریم

 نخعی  سعیده

 زهرا ثنائی زاده میانجی
 پریا بهزادي نیا

 فراهانی کودرزي سیمین

 اله امان مریم

 سادات ابراهیمینفیسه 
 محبوبه ندیم خلجانی 

 کاشانی  کدخدازاده سعیده

 فارسی  الهام

 بصیري  سعیده

 پویا حمیدي بهاره

 کوهی  سفید شبنم

 فر  رسولی مریم

 گیالنی  دارابی ماندانا

 سیفی  مریم

 محمدي علی زهره

 آرون  نجمه

 ابراهیمی  زهرا

 لیال گودرزي 
 طیبه بدلی آغمیونی 

 سولماز رحمتنی مقدم 
 محمدي  نفیسه

 قاسمی  سمانه

 نکوپندار مهسا



 نژاد  مبینی پریسا

 نکوپندار  ملیکا

 جعفري هنگامه

 ابیانه  زاد پري فیروزه

 بیک  اسمعیل زهرا

 آرین  آتوسا

 وند  جلیله سروناز

 بهشتی ریحانه

 جاویده  مهسا

 مهینی  کرده اقتداري نسیم

 اسکندري  فاطمه

 زاده ادم مهدیه

 پرنق  همرنگ عطیه

 راد احسانی سعیده

 کوشیار  مانا

 صفري  مریم

 عراقی زاده کدخدا مهسا

 عزیزي  فالح آزاده

 شیرازي  علی رها

 عظیمی  سادات  شیرین

 فراهانی آبادي  شاه فاطمه

 فتانه کتابی 
 زمانی پریسا

 بسطامی محمدي نیره

 طاهري جعفریان طلیعه

 آقابابائی  معصومه

 چراغی  سمیرا



 نهوجی غالمی لیال

 طالقانی افروخته محبوبه

 سیادتی السادات  محدثه

 نژاد  امیري افسانه

 جان امین حقی فاطمه

 رازلیقی  محفوظی لیال

 فاطمه خوشبوئی 
 اغمیونی  خانی ساري فاطمه

 نجفی  مریم

 سیده زهره حسینی توپ قراء 
 مریم یزدانی 

 دماوندي فتاح اله روح

 تورزنی  عسکري فاطمه

 کناري پاچه عاصی الهه
 سلیمی  الناز

 یاوري  حسن محمد

 برجیان ماهان

 اصفهانی بخش کرم بهین

 حمیدي  زهرا

 عبدي  حسین امیر

 خوانساري طاهري مژده

 کریمی  حمیدرضا

 احمدي  رقیه

 میري اقا سادات  عاطفه

 توسلی  علیرضا

 زمانوند معصومه

 مشایخی داود



 مونا میرزائی 
 خدائی  لیال

 هیر  آسیابی لیال

 اکرم ارجمند 
 نفیسه نوروزي

 فرشمی  نشاطی ملیحه

 یوسفی  مریم

 فائزه تقوي راد 
 رضائی  فاطمه

 منتهایی مهشاد

 گوهریان مهشاد

 سوري  فوأد محمد

 پناهی  دالل سمیه

 فیضی  حبیبی منصوره

 جعفري  نفیسه

 خلیلی خواجه مهناز

 عامري معصومه

 عظیمی  صدف
 برم  مریم

 نیشابور کاظمی معصومه

 علیمحمدي  مینا

 راد  سحرخیز  سحر
 میرشکاري میثم 

 مهدي چابوك
 افشار  طهماسبی مینا

 افراونده  هما
 مهدوي الهه



 همائی رؤیا

 پرپنجی  زهرا

 موحد  صابري فاطمه

 بروجی  ستاره

 یزدیانی انسیه

 راحله الله
 مطهر  رضا محمد سید

 ابراهیمی  شهال
 فریمانی بختیاري محبوبه

 محمدي  فائزه
 میرزائی  پریسا
 طالبی رویا

 رجبی  ملیحه

 عفت یاري

 فاطمه خانپور هرسمی 

 سوینی اقتصادي فاطمه
 ذوقی  مهناز

 راحله  شهرزاد
 کارمل مالکی ورنو سفادرانی 

 ابوالفضل مختاري 

 زهرا غفوري فرد 

 ابوالحسنی  صغري
 یزدي بابائی حاجی زهرا

 فریادي  زهرا
 مالده  زاده موسی زهرا

 کهل  بنه امجدي نرگس
 نظیف  قهرمانی نرگس



 لشگري  شمیم
 احسنی احسان امیر

 آرانی مال نسرین

 شکري  ناهید
 حسینی  زاده سادات  افسانه

 بجاري سنگ فطرتی مونا
 زاده  دهقان مریم

 میرزائی  فاطمه
 آبادي  فیض سمانه

 توانا  بهارك
 عالمه  سبا

 فر  محمدي زهرا
 کاظم  محمد علی

 مهدوي محسن
 کوهی شیر  کریمی  سحر

 پور وزیري شقایق
 قنائی  تهمینه

 غفوري ندا
 عباسی ین نناز

 مریم سادات عرب زاده 

 عبدالمحسن ناظمی 

 سحر حشمتی منش 

 کهندانی  غزاله
 افتخاري  فاطمه

 سلیم  صالحی مهتاب 
 محمدي  سمانه

 بهروزي  مهسا



 کیومرثی   نیلوفر
 ایجی نسرین

 وردي علی طایفه میثم

 آذري  آیدا
 رضائی   زاده عباسعلی مهشید

 دوست  حق زینب
 ساره رئوفی نیا 

 مینا نوائی 

 خردمندان مهسا 
 

 داود عزتی
 عطیه سروش محالتی 

 ساجده سیمین قد 
 مهدیه خورسند عطائی

 مریم شفیعی نیک آبادي
 علیرضا افتخاري 

 محسن محسنی نژاد 
 پروانه عطائی

 شبنم بنی فاطمی 
 شیوا علی دخت لیال کوهی
 عاطفه خوش نیت نودهی
 مریم خداوردي ندرآبادي

 نازآفرین آریانا موید
 میرزائی سلوشنیوشا علی 

 فاطمه منصوري نصراباد
 محمد شریفی پور

 کوثر جواهري 



 کیمیا خداجوي
 پریا دالوري گله
 پریسا ابراهیمی 

 زهرا حسن پور قوچاهی
 سارا تائید 

 عارف عمرانی 
 فاطمه ابراهیمی 
 لیلی اسگندرپور 
 مرضیه بخششی 

 فاطمه رستمی شریف ابادي
 سوسن شوندي 

 بهناز سادات مصطفوي منتظري 
 عاطفه اطلسی کیا 

 فاطمه رجائی
 سلمی فقیهی رضائی 
 مهرداد افراسیابیان 

 سیده زهرا وسمه گرزاده 
 سارا علی حسینی صدیق 

 مهسا رمضانی
 مجید کیانی پور 

 مانی نعمتی روشن 
 فاطمه محمودي 

 سیده زهرا نرگسی خرم آباد 
 شهرزاد مهرداد 
 زهرا امامقلیخان 

 مهسا عرفانی کرباسی 
 محدثه اسدي 



 
 

 کوهیار کهن دیري 


