
  گرافيک  کارشناسی
  
  به منظور جستجوی نام خود از کليددانشجوی عزیز " F + Ctrl " استفاده کنيد.  
  

  ـی ــام و نام خانوادگـــنـ

  محسن صمدپور
  نجاريان اهللا حبيب

  يگانه عبدالحميد
 كالئي وسطي مددي حسين

 افراسيابي سعيد

 اغميوني بدلي ليال

 رجبي مرتضي

 قربانعلي فاطمه

 جنگروي طاهره

 شاملو فهيمه

 حقيقي صياد سارا

  دوست يگانه زهرا
  انساني نجمه

  زاده همداني الناز
  پورزادي راضيه
  فرد فالح سحر

  نعيمي فاطمه
  شهيدي حبيبه

  برخورداري زهرا
  كرمي فروزان

  مهر زرين صبا
  داودي الناز



  نريمان مسيحي آرينه
  نژاد شيرازي پريسا

  فر آريا ندا
  فرد ضعيم فرزانه
  روشنائي حيات  حميدرضا

  رحمي مريم
  اصغري ساره

 خاجي پرستو

  سلوكي ساجده
  خسروشاهي ساكت نرگس

  آمالي شيما
  عسگري مريم

  باراني ميترا
  يزدي فاطمه

  دانا مقدم فهيمه
  وفائي نسرين
  مظاهري شهريار
  ديلم گلي
  رمضاني طاهره
  نژاد خليل رضوانه

  راد شريفي نغمه
  محتشم مهدي
  پور فهيم شيما

  منفرد راد كبيري شراره
  وحيد هاله

  حادرباشلو الهام
  ياري اله شادان



  گير خيبر اعظم
  حقيقي صياد شيرين

  جبلي مظاهري سوده
  معمار رجبي هادي

  نياچيكي آقائي مريم
  پرحوريلر يوسف

  نژاد دهستاني غزال
  اصيل فتحنائي السادات  منيره

  احمدي زهرا
  بختياريان سعيد

  اشتري سحر
 ياجلو پروانه مرضيه

 اسمعيلي سمانه

 آذر عشقي فائزه

 منصوري مليكا

 عشقي سمانه

 نادري مرضيه

 افشار افشين سعيده

  پور قنبر غزاله
  مريم غالم پور 
  وحيده معادي

  فاطمه مالرمضاني
 پور حسين بهاره

 محمودآبادي زارعي مينا

 فالح آزاد فاطمه

 اعلم برومند عادله

 حيدري زهرا



 گرد وادي شكوفه

 آبادي فيض حبيبي زهره

 زاده جواد زهره

 مسلط زينب

 جاللوند پوريا

  معصومه هدايتي
  زهرا خواجه صالحاني

 گشتي جمشيدي هديه

 ليالستاني جعفري سادات  نسيم

 نژاد جمالي نسيم

 ثقفي نسيبه

 احدي  مونا

 رهنما معصومه

 بنكشي محبوبه

 فر خزائي فهيمه

 خطيبي فاطمه

 بهروزنيا عارفه

 سرائي صومعه زاوئي طاهره

 اميريان سودابه

 بيگي محمد سكينه

 جليلي سپيده

 حامد رضوان

  احمدي بمان آذر
 طالخونچه بخشيان مائده

 تساوي آزاده

 جوشقاني درختي فاطمه

 كار گل تاج  زرين



 پا سبك فرح

 محرري حامد آرزو

 مظاهري هاجر

 بطني صفورا

 ارزنق شركتي زهره

 شادماني شراره

 شاد رئيسي  عادله

 ابقاء رجبي منيره

 دهرويه دالرام

 خيرالدين زينب

 حسيني محبوبه

 چوپاني مينو

 جمالي نفيسه

 پارسائي پگاه

 بازيان شهناز

 ياسي مرضيه

 سيدي سادات  سميه

 دهقاني نيلوفر

 دانشور هانيه

 رشيدي الهه

 غالمي ناهيد

 شمس سعيده

 سلطاني زهرا

 شهرستاني سادات  ريحانه

 پازوكي ميترا

 سليماني پرناز

 وند  خواجه پريسا



 منقوطاي نسب حسيني مژگان

 شاهسواري فايزه

 فراهاني ماستري فاطمه

 كيواني مهيا

 كرباسي هما

 كارپسند ليال

 قديمي طاهره

 قديمي فهيمه

 جاني كتم قباحي عارفه

 جويباري فقيه خديجه

 فريدونيان شبنم

 محمدي علي عاطفه

 برمي عليزاده فاطمه

 آبادي علي ريحانه

 عبادي الهام

 محمدي ميترا

 گودرزي بهاره

 پور كمال فتانه

 شكيب قاسمي راضيه

 قمي مهسا

 نوري فراهاني مريم

 عنقائي ريحانه

 عليخان فاطمه

 قلي علي زهرا

 عباسي زهرا

 دستجرده صفري فائقه

 سنگلج شهبازي نوش گل



 كاشاني زهرا

 اشلقي مراغه شهرزاد

 ميرصانعي السادات  صفيه

 آبادي محمد زاده نصيري ناهيد

 ونكي زهرا

 نادمي مليحه

 معزز معصومه

 عباسي اخالق نيك مژگان

 گارابديان هيلما

 نيا هاشمي مينا

 عبدالمحمدي شيرين

 نژاد كعبي سحر

 باقريان محبوبه

 فقيهي ريحانه

 شادماني سادات  الناز

 اكبري مينا

  زهرا زارعي
 معيني الهه

 خاوه تاجيك معصومه

 نقش اللهي فتح افسانه

 منصوري هدا

 باقري ندا

 مهر فروزنده افسانه

 المعي طاهره

 رستمي فاطمه

 سفادراني ورنو صادقي حاجي ساناز

 رمش سپيده



 اصفهاني راستگويان طيبه

 فر سعيدي مريم

 آناقزي المعي مريم

 نخعي سعيده

  زهرا ثنائي زاده ميانجي
  پريا بهزادي نيا

 فراهاني كودرزي سيمين

 اله امان مريم

  سادات ابراهيمينفيسه 
  محبوبه نديم خلجاني

 كاشاني كدخدازاده سعيده

 فارسي الهام

 بصيري سعيده

 پويا حميدي بهاره

 كوهي سفيد شبنم

 فر رسولي مريم

 گيالني دارابي ماندانا

 سيفي مريم

 محمدي علي زهره

 آرون نجمه

 ابراهيمي زهرا

  ليال گودرزي
  طيبه بدلي آغميوني

  سولماز رحمتني مقدم
 محمدي نفيسه

 قاسمي سمانه

 نكوپندار مهسا



 نژاد مبيني پريسا

 نكوپندار مليكا

 جعفري هنگامه

 ابيانه زاد پري فيروزه

 بيك اسمعيل زهرا

 آرين آتوسا

 وند جليله سروناز

 بهشتي ريحانه

 جاويده  مهسا

 مهيني كرده اقتداري نسيم

 اسكندري فاطمه

 زاده ادم مهديه

 پرنق همرنگ عطيه

 راد احساني سعيده

 كوشيار مانا

 صفري مريم

 عراقي زاده كدخدا مهسا

 عزيزي فالح آزاده

 شيرازي علي رها

 عظيمي سادات  شيرين

 فراهاني آبادي شاه فاطمه

  فتانه كتابي
 زماني پريسا

 بسطامي محمدي نيره

 طاهري جعفريان طليعه

 آقابابائي معصومه

 چراغي سميرا



 نهوجي غالمي ليال

 طالقاني افروخته محبوبه

 سيادتي السادات  محدثه

 نژاد اميري افسانه

 جان امين حقي فاطمه

 رازليقي محفوظي ليال

  فاطمه خوشبوئي
 اغميوني خاني ساري فاطمه

 نجفي مريم

  سيده زهره حسيني توپ قراء
  مريم يزداني

 دماوندي فتاح اله روح

 تورزني عسكري فاطمه

  كناري پاچه عاصي الهه
 سليمي الناز

 ياوري  حسن محمد

 برجيان ماهان

 اصفهاني بخش كرم بهين

 حميدي زهرا

 عبدي حسين امير

 خوانساري طاهري مژده

 كريمي حميدرضا

 احمدي رقيه

 ميري اقا سادات  عاطفه

 توسلي عليرضا

 زمانوند معصومه

 مشايخي داود



  مونا ميرزائي
 خدائي ليال

 هير آسيابي ليال

  اكرم ارجمند
  نفيسه نوروزي

 فرشمي نشاطي مليحه

 يوسفي مريم

  فائزه تقوي راد
 رضائي فاطمه

 منتهايي مهشاد

 گوهريان مهشاد

 سوري فوأد محمد

 پناهي دالل سميه

 فيضي حبيبي منصوره

 جعفري نفيسه

 خليلي خواجه مهناز

 عامري معصومه

  عظيمي صدف
 برم مريم

 نيشابور كاظمي معصومه

 عليمحمدي مينا

  راد سحرخيز سحر
 ميرشكاريميثم 

  مهدي چابوك
 افشار طهماسبي مينا

  افراونده هما
 مهدوي الهه



 همائي رؤيا

 پرپنجي زهرا

 موحد صابري فاطمه

 بروجي ستاره

 يزدياني انسيه

  راحله الله
  مطهر رضا محمد سيد

  ابراهيمي شهال
 فريماني بختياري محبوبه

  محمدي فائزه
  ميرزائي پريسا
  طالبي رويا

 رجبي مليحه

 عفت ياري

 فاطمه خانپور هرسمي

  سويني اقتصادي فاطمه
  ذوقي مهناز

  راحله شهرزاد
 كارمل مالكي ورنو سفادراني

 ابوالفضل مختاري

 زهرا غفوري فرد

  ابوالحسني صغري
  يزدي بابائي حاجي زهرا

  فريادي زهرا
  مالده زاده موسي زهرا

  كهل بنه امجدي نرگس
  نظيف قهرماني نرگس



  لشگري شميم
  احسني احسان امير

 آراني مال نسرين

  شكري ناهيد
  حسيني زاده سادات  افسانه

  بجاري سنگ فطرتي مونا
 زاده دهقان مريم

  ميرزائي فاطمه
  آبادي فيض سمانه

  توانا  بهارك
 عالمه سبا

  فر محمدي زهرا
  كاظم محمد علي

  مهدوي محسن
  كوهي شير كريمي سحر

  پور وزيري شقايق
  قنائي تهمينه

  غفوري ندا
 عباسيين نناز

 مريم سادات عرب زاده

 عبدالمحسن ناظمي

 سحر حشمتي منش

  كهنداني غزاله
  افتخاري فاطمه

  سليم صالحي مهتاب 
 محمدي سمانه

 بهروزي  مهسا



 
 

  كيومرثي نيلوفر
 ايجي نسرين

 وردي علي طايفه ميثم

  آذري آيدا
  رضائي زاده عباسعلي مهشيد

  دوست حق زينب
 ساره رئوفي نيا

 مينا نوائي 

  خردمندانمهسا 


