
97-98نیمسال دوم

Column1مقطعرشتهشماره دانشجویینام نام خانوادگی

ارشدمرمت اشیا 971121111104پروانهشفیعی نیگابادی1

ارشدمرمت اشیا 971121111110ثریامحمدی عاشورآبادی2

ارشدباستان شناسی971121712110امیرهمایونی3

ارشدباستان شناسی971121713109عقیلعقیلی4

ارشدمرمت بنا971121911105ساراروزی طلب5

ارشدمرمت بنا971121911107محیاساداتمحمدی6

ارشدمرمت بنا971121912110الهامحاجی نیلی7

ارشدمرمت بنا971121912109فریدهگل احمری8

ارشدباستان سنجی971122072108فریباگشتاسبی9

ارشدباستان سنجی971122073105الههدماوندی10

ارشدنقاشی971131811113شهالنیلفروشان11

ارشدنقاشی971131811115محبوبهکمالی12

ارشدارتباط تصویری971100000115فرنازروستایی13

ارشدارتباط تصویری971100000124مجتبیعصیانی خوزانی14



ارشدارتباط تصویری971100000125سحرفتاح15

ارشدارتباط تصویری971100000119مریمشریفی16

ارشدارتباط تصویری971100000113گیلداخلیفه17

ارشدارتباط تصویری971100000114آتنادادرس18

ارشدارتباط تصویری971100000128عاطفهگلشاهی19

ارشدمعماری971141511128مهسامحرابی20

ارشدمعماری971141511129سیده صبامحمدحجازی21

ارشدمعماری971141511107فائزهرام برزین شکوه22

ارشدمعماری971141511109فرنازضیایی23

ارشدمعماری971141511102غزلبختیاری24

ارشدمعماری971141511121امیرمحمدمومنی25

ارشدمطالعات معماری971141711114افشینیوسف زاده26

ارشدمطالعات معماری971141711110حواصالحی پورباورصاد27

ارشدمطالعات معماری971141711102النازحق شناس28

ارشدمطالعات معماری971141711109زینب سلطانی چم حیدری29

ارشدبرنامه ریزی شهری971141811115زهراجعفری30



ارشدبرنامه ریزی شهری971141811103سیدمحمدشکرانی31

ارشدطراحی شهری971141411115مهرنوشامیریوسفی32

ارشدپژوهش هنر971181211118بهارنادری33

ارشدپژوهش هنر971181211101مینواحمدیان 34

ارشدپژوهش هنر971181211102فاطمهاستادی فتح آبادی35

ارشدپژوهش هنر971181211104فاطمهجعفری خولنجانی36

ارشدمدیریت موزه971100000177بهنازسلیمی مقدم37

ارشدمدیریت موزه971100000132مایدهبراتی38

ارشدمدیریت موزه971100000127رضاقربانی ساری یاریقان39

ارشدمدیریت موزه971100000131نگارهاشم پور محمدی40

ارشدمدیریت موزه971100000129گلنازمانوسی41

ارشدمدیریت موزه971100000126اسماقائدرحمتی42

ارشدصنایع دستی971191411117وحیدناجی زواره43

ارشدصنایع دستی971191411107آرزوخواجه علی اشتری44

ارشدصنایع دستی971191411116محسنموحدی45

ارشدهنر اسالمی971191670103زهرابابایی کله مسیحی46



ارشدهنر اسالمی971191671101سمیهاعالیی47

ارشدهنر اسالمی971191671109زینبفرهنگ48

ارشدفرش971191811106فاطمهگلنبی49

کارشناسیعکاسی941130410115زکیهنوریان50

کارشناسیارتباط تصویری941130510108ریحانه سرافرازاردکانی51

کارشناسیارتباط تصویری941130510203پروینمهرابی52

کارشناسیمعماری941140110118محمدرضاکفاش زاده53

کارشناسیطراحی صنعتی941140610106زهرابدریان دهاقانی54

کارشناسیطراحی صنعتی941140610104شیرینامینی والشانی55

کارشناسیموزه941180510116هاجرکارگر56

کارشناسیموزه941180510202ساجده ساداتموسوی57

کارشناسیصنایع دستی941130110101دریاابرویی58

کارشناسیمرمت آثار9511201112عاطفهروحانی59

کارشناسیمرمت آثار9511201124افسانهنصراصفهانی60

کارشناسیمرمت بنا9511207122موسویراضیه سادات61

کارشناسینقاشی9511303117مهتاهدایت62



کارشناسیعکاسی9511304116فاطمهنعمت الهی63

کارشناسیارتباط تصویری9511305124شایستهکریمی ناصری مفرد64

کارشناسیارتباط تصویری9511305124آنیتاترابی65

کارشناسیمعماری9511401103ستارهپورمصداقی66

کارشناسیمعماری9511401107شیرینریاضی67

کارشناسیمعماری9511401108محمدعلیزارعان68

کارشناسیمهندسی شهرسازی9511403102مهدیبدری زاده69

کارشناسیمهندسی شهرسازی9511403121فرانهمظهری70

کارشناسیطراحی صنعتی9511406108زهراپل حاج کاظمی71

کارشناسیموزه9511805114پرنیانشکاری72

کارشناسیصنایع دستی9511301101لیالاحمدی73

کارشناسیصنایع دستی9511301117محمدجوادسمیع قهفرخی74

کارشناسیفرش9511302103زهراحیدری جامع بزرگی75

کارشناسیکتابت و نگارگری9511307105بهنوشصافی76

کارشناسیهنر اسالمی9511501110فرشتهتقی زاده کلیشادی77

کارشناسیمرمت آثار961121011113سمانهشجاعی جشوقانی78



کارشناسیمرمت بنا961121611105زهراپیرجمالی نیسیانی79

کارشناسینقاشی961131311126زهرامنتظرالقائم80

کارشناسیعکاسی961131411112ساراکوراوند81

کارشناسیارتباط تصویری961131511113نسیمقائدی82

کارشناسیمعماری961141111108زهرابوستانی83

کارشناسیمعماری961141111124فریبامحمدی84

کارشناسیمعماری961141111125فاطمهمدهنی85

کارشناسیمعماری961141111123محمدحسینمحمدصالحی86

کارشناسیمهندسی شهرسازی961141311114بهروزداراب زاده87

کارشناسیطراحی صنعتی961141611126سرونازسلطانپوربیدختی88

کارشناسیطراحی صنعتی961141611143فاطمهنیلی احمدآبادی89

کارشناسیموزه961181811125مریممحبی کرد سفلی90

کارشناسیموزه961181811128نفیسهیزدانی دارکی91

کارشناسیمدیریت جهانگردی961100000147حسینعلی پور92

کارشناسیمدیریت جهانگردی961100000134زینبحسن زاده فروشانی93

کارشناسیصنایع دستی961191111107صدیقهحیدری سورشجانی94



کارشناسیصنایع دستی961191111109فاطمهرضائی خوزانی95

کارشناسیصنایع دستی961191111114طاهاصنیع زاده96

کارشناسیصنایع دستی961191111115زهراطغیانی خوراسگانی97

کارشناسیفرش961191211105غزلجعفری98

کارشناسیکتابت و نگارگری961191311110شیرینراعی99

کارشناسیهنر اسالمی961191511106مریمبرهانی100

کارشناسیهنر اسالمی961191511115سبیکهسلطانی محمدی101

کارشناسیمرمت آثار971121011126معصومه ساداتموسویان نبادان102

کارشناسیمرمت بنا971121611108فریباحق شناس103

کارشناسینقاشی971131311121امیرحسینناشراالحکامی104

کارشناسینقاشی971131311108بهارهرضایی سودانی105

کارشناسینقاشی971131311110محدثهشکرانی106

کارشناسیارتباط تصویری971131511107سپیدختحامدی نژاد107

کارشناسیآهنگسازی971100000147فریمارمضانیان بادی108

کارشناسیآهنگسازی971100000173میالدهادیان شه بندی109

کارشناسیمعماری971141111117فاطمهسلیمانی برسیانی110



کارشناسیمعماری971141111120عارفهطریقت پور111

کارشناسیمعماری971141111114امیددشتی فیروزآبادی112

کارشناسیمعماری971141111102سایناآذرگشاسبی113

کارشناسیمعماری971141111133سپیدهمنتظری نجف آبادی114

کارشناسیمعماری971141111107امیررضاتقوائی115

کارشناسیمهندسی شهرسازی971141311105علیبرومند116

کارشناسیطراحی صنعتی971141611138نگینمحمدیان شمس آبادی117

کارشناسیطراحی صنعتی971141611109فاطمهچاکری118

کارشناسیموزه971181811106مجیدبشارتی119

کارشناسیمدیریت جهانگردی971100000172کیواننویدپور120

کارشناسیصنایع دستی971191111114شیماکاجی121

کارشناسیفرش971191211128زهرامیر122

کارشناسیکتابت و نگارگری971191311113الههقاسمی اصفهانی123

کارشناسیهنر اسالمی971191511101روپاکادیب زاده124

کارشناسیکتابت و نگارگری941130720126محبوبهمجیدی دستجردی125


