
 و بیرونی )   داخلی(    محیط طراحی -کارشناسی معماری
 
  به منظور جستجوی نام خود از کلیددانشجوی عزیز " F + Ctrl " استفاده کنید. 

 

 ـی ــام و نام خانوادگـــنـ
 طاهري  مهرداد

 ابادي گیلک قادري غزل

 جانی اسلخ نژاد محمد کتایون

 محمدي  نرجس

 نبئی  افسانه

 یزدانی  سمیه

 کاشیانی   سحر
 عابدي نسرین

 عبداللهی  محبوبه

 سرلک  نجمه

 خانعلی مسعود

 پیربازاري زاده داداش زهرا

 خانسري اسماعیلی نرگس

 کندوانی سروري مرجان

 ساز  حلب نسیم

 فتاحی  مرتضی

 عسگري شکوفه

 فهیمی  نیره

 کمالی  نسترن

 منفرد  بیگدلی مهشید

 آبادي   رستم نجات  حیدر هما

 اسکانلو  رهبري المیرا



 اکبري  سروش

 شبوعی  محسن

 فرامرزي  تندیس

 نژاد حسین ندا
 احمدیان فاطمه

 امجدي ندا

 نیا وجدانی ندا

 عموئی  فرزانه

 زاده  بهادري فرنوش

 قاسمی  فریبا

 رمضانی  مریم

 الهام حسن پور 
 ساالر زندیانی 

 نگار رضائی فرد 
 آرزو اسدالهی مقدم 

 خاجوي فاطمه

 شهزادي  شایان

 خاکی مهدي

 رستمی  محمد

 خدایاري مرضیه

 بنده  حاجی نسرین

 راستگو  مینا

 الله درخشان مرضیه

 فروتن  رجبی آرش

 اقتداري  فاطمه

 امانی محدثه

 فرد  انصاریان فاطمه



 ونگینی  افشار ملیحه
 نظر بابا رستمی فاطمه

 سرشکی  سلمانی  مژده

 غالمی مرضیه

 طاري اکبري سادات  محیا

 عالی  محیا

 سروري  فاطمه

 سجادي   سحر

 صفوي  اکرم سیده

 شعبانی  سمانه

 فرجی  زینب

 لشگري  ساناز

 جوب  زرین ناهید

 داورزن  مرادي نفیسه

 آورنج  تیفان آنا

 عزالدین  بهاره

 فالح  ستاري الهه

 محمدي پریسا
 هدایتی  مجتبی سید

 محمدي  سولماز

 باقربخش  فائزه

 پور رسول سارا

 زاده  قربان مهدي

 زاده  همدم شهال

 بیات جزء ستاره

 فراهانی  کنگرانی حمید

 ویسی عباس



 بکمحمدي  مقدم

 منفرد  توحیدي محدثه

 منظمی  معصومه

 فتاحی  آرزو

 حمیدرضا سلطانی 
 سحر بخت آزاد 
 سعید فریدي 

 فائزه میرزائی عبدلی 
 احمدي محدثه

 احمدي ندا

 عابدي بهناز

 عارفی بهاره

 فرزین نگین

 امیري  سمانه

 امیراصالنی  پریناز

 آذربایجانی  نسرین

 فردوس سمیرا

 طهرانی فرد رستم راضیه

 روحی سبحان

 فرد  حسینی سادات  زهرا

 وردي  حق نرگس

 نادیه حمیدي مهدي

 سگالی  معصومه

 الماسی  ستاري فاطمه

 زنجانی  سمیه

 افضلی  معصومه
 تهرانچی  سمیه



 دهج  دهقانی زینب

 بهرامی  طلیعه

 چشامی سادات  آنا

 حسنی  زهرا

 خانشیر  نژاد حسین سمیه

 بهاري هدیه

 پور بخشی زینب
 آدینی  اصغر حسین محمد

 ابرغانی  پورعلی پرستو

 کلهري  بدلی ساناز

 صادقی  صادق محمد

 افشاریان ساناز
 مجاز  بختیاري آرزو

 رنجبر  ماهرخ

 دارانی  عبدالملکی لیال

 اشکوه  قاسمی مژگان

 فاضلی  ندا
 رضوي هادي سید

 قربانی  داود

 حضرتی  سمیه

 مطلبی مریم

 محبعلی  میترا

 افشارمنش  آزیتا

 بهاري ندا

 سمیه وثوقی یکتا 
 ظهیرالدینی  سادات  مهگل

 بهمدان پور رجب زهرا



 تجري فیضی خادم زهرا

 نقارچی تبار حسین مصطفی

 شاهسوند  فاطمه
 ظهوري رامتین

 کرمی  بیتا

 فرد  اصل راضی فهیمه

 دیانی نساء

 نصیري  نسرین

 بخش  نور سادات   زهره

 کریمی یگانه

 زاد  نیک امیر

 مقومی زهرا

 محمدي  مینا

 کهر  بند کنعانی  سمیه

 ملکی  لیال

 کثیري  فاطمه

 ممقانی  کلینی زهرا

 پور هدایت مجتبی

 الهی نعمت مهدي محمد

 مقدم  سلیمی مریم

 بهفر علی

 منش وحدتی افسانه

 آبادي حسن اکبري آرزو

 منی دادخواه 
 زینب یامی

 فاطمه کرکی 

 نیلوفر مومنی ایرد موسی



 لیال زمانی کوخالو 
 نوربخش  سادات  غزل

 شریفی سادات فاطمه

 رقیه حسینی 
 تاراج زهرا میرزا

 آذر  اقبال نیک زهرا
 همتی  افسانه

 آبادي  معین سمانه
 زهرا زندیه

 احمدیان سادات  مهرانه
 ثاقبی  زهرا
 صادقی   نیلوفر
 رضائیان  سحر

 حیدري راحله
 کریم  نسیم
 مرادي حنانه
 شوهرین روژین

 طاهري  نفیسه

 مرادي حنانه
 شوهرین روژین

 طاهري  نفیسه

 االسالمی  شیخ الهدي علم سادات   ساجده
 نژاد داودي عطیه

 کلو  زاده حسن وحیده
 فدائی  ساینا

 محموداحسانی 
 رضائی  زینب



 مقدم نوري زینب

 صنفی  مینا
 قراگوزلو  مهتاب 
 جوانبخت  نرگس

 صادقیان  ابوالفضل
 پلکوئی قدم خوش فاطمه سیده

 مقیسه  علی محمد

 شکالیو  فرناز
 محمدزاده  سمانه

 سران ورگه معمري مینا
 شفیعی  پگاه

 اسدي  فاطمه
 نوري  سیاه حسین محمد نرگس

 تاجیک حسین
 االسالمی  شیخ زهرا
 زار سوته وزارش شاهین

 منصوري  علیرضا
 بابائی خان زهرا

 نازنین عابدي

 تائب لیال
 احمدیان  میر مرضیه

 برزگر  الناز
 زاده  رستمی مریم

 عینی  مونا
 فیروزي یگانه

 قرباغ  فضائی محمد
 راد مطیعی مریم



 نازنین عابدي

 فائزه نوري علی بیک کندي 

 صفرزاده  سوزان
 دوست  آرام نیره
 چراغعلیخانی  میالد

 نوآذر  فاطمه
 شوقی   شهرزاد

 زهرائی  پور کریم عسل
 قرکانلو  بقائی مهتاب 
 خوي  اتحادیان پرستو

 داداشی  آزاده
 ساري  عباسی محدثه

 رمضانی  جواد محمد
 بافقی میرزمانی سیدامیر

 سادات علیرضا
 مرتضائی  سارا
 خانی  محمد دانیال

 محمدي روژین
 اصل  هاشمی سادات  فاطمه

 پریزادي عاطفه

 مغانلو زهرا
 زاده  محمد زینب

 طاهري شیما
 گزنک  آخانی پرناز

 خورشیدي  عاطفه
 علمداري اصولی خاطره

 ابادي  کریم زهرا



 شیجانی   رهبر هانیه
 آرانی مالئی پریسا

 جواهري اسما
 پردستی  محبی محمد

 پور مشیري شهال

 سرکار  کشاورز فاطمه
 سیمائی  رضا علی

 سبحان فارسیان

 مهسا علی شیري 

 غالمی خالص زهرا

 مثقالی  کچو کاظمی میر سادات  زهرا
 محمدي اقا هدیه

 رضائی  محدثه
 رضائی  علی
 گودرزي  متینه

 باالنی  صادق محمد
 جانفدا دانیال
 چوپانی زهرا

 مهسا مهرجو 

 متقیان  نرگس
 هشجین  شریفی فاطمه

 پیک  سادات  مریم
 نرمیقی  ندیمی مهناز

 بلوري نگین
 نیکی پور اسماعیل مریم

 ساویز   سمیه
 گرشاسبی  امیر



 ارشد  محمدي مصطفی
 خانی  سمیه

 تبریزي  مقدم پسند ستوده  سحر
 خادمی فاطمه

 افجه عباس علی
 لو هدیه آرمان

 منش وحدتی افسانه
 حقیقی   مذهب جعفري نسترن

 حسنی  منصوره
 خانی موسی حامد

 فرد  طهرانی مهدیه
 سبحانی   زهرا سیده

 ترکمانی اسکندري نیلوفر
 یعقوبی ندا
 منش  یکتا فاطمه

 عظیمی  نعیمه

 علیان  سبز سمیرا
 نیا  کریم زهرا

 شقاقی  محمد
 دارابی عطیه

 شاندیز   نصري فاطمه
 جعفري محدثه

 محمد احمدي 
 اسحاقی مهتاب 

 عباس نثاري
 
 



 مهرداد محتشم 
 مهتاب محمدي 
 زهرا امامقلیخان 
 پدرام عسگري
 احمد قاسمی 

 علی تقی زاده لفوت
 مهساسادات صالحی 

 مهرشید رشیدي 
 مهتاب بقائی قرکانلو 

 مریم خنجري 
 مریم اسمعیل افجه 
 مریم اسداله زاده 

 امیرحسین آبادطلب 
 حانیه صالبت 

 الهه خسروجردي
 نرگس فداي وطن

 مهناز ابوطالبی 
 سارا جاللی نیا 

 میالد محسن زاده سوال
 داود فتحی سرناوه 

 الهه ایزدي
 مهتاب جان نثاري

 محمد ناظري 
 فاطمه گلی 

 شادي شاهسون 
 سمیه مختاریان

 زینب مظفري تربتی 



 زهرا جالل
 پدرام سرداري زاده 

 آرمین مختار 
 علی علی یار 

 بهارك جوشقانی 
 سیدحمید حسینی خسروي

 صمدي فاطمه 
 مرضیه ایرانی

 نوشین اله وردي 
 پوران دخت عباسی نیکو
 شهرزاد پورمحی آبادي 
 فوژان باالئی قمصري 
 افسون گوهري زاده 

 شیرین جهانی سوئینی 
 محمدامین فرمهینی فراهانی

 پگاه کریم 
 سعید موسی بیگی 
 محمدعلی سلطانی
 مرجان یوسفی پور
 معصومه قاسم زاده 

 نغمه باقریان
 الهوئی نظرينگار 

 نیلگون متین 
 یاسمن محمدي فرد شاکر 
 زینب وحدتی کرمانشاهی
 امیر ابراهیمی کشمرزي

 محمد بیرامی صوفلو 



 محمد تکلو 
 علی معینیان 

 فاطمه عزتی پور
 محمدرضا مرادخان 

 فریده علوي نخجوانی 
 آزاده احسنی 
 دنیا ترکانلو 

 شادي مرادي 
 مائده انصاري 

 رضوانه سادات موسوي جاوید 
 گیتی رضائی زاده 

 مریم کوهی گونیانی 
 هانیه ابراهیمی ورگورانی

 امیرحسین پوراصغریان لنگرودي 
 زهرا صفري قزلجه 

 زینب اقبالی 
 محمدعلی لشکري 

 فاطمه عماري اله یاري 
 منا غفوري راد
 نرجس آقابابائی 
 نگین یزدان پناه 

 زهرا سعادتی 
 زینب سلیمی توپقرا 
 مائده سادات دانشگر 

 هدي شب دار 
 گامه یاسین فر هن

 سارا دریادل



 
 

 حسین ضیائی آزین 
 رعنا منصوري 
 زهرا جمالی 

 سارینه آسادوریان
 عرفانه رضازاده شالقونی

 فاطمه ابراهیمی 
 محمد بهمن آبادي 

 میالد تاجیک
 نیما مینوئی فر 

 زهرا قلعه خندابی 
 مرجان اسمعیلی 

 ارمغان اسمعیلی فتح آبادي
 غزاله رشیدي 

 فرشید بابائی چگنی 
 سارا فنجانچی رهنما 
 محمدهادي مقدم فر 
 امیرحسین میرزائی 

 مهشید ملکی 
 بهناز امامعلی پور 

 علی روشن
 سیده مرضیه میردرویش
 زهرا فتح اله زاده رمضانی

 فاطمه موالئی 
 مسعود الیقی
 علیرضا باقري 

 محمدصادق شاهرخی 
 سولماز محمدیان 


