
فاطمه بهمنی معصومه اشراقیفرزانه صابری درویش
ریحانه بهتوئیهانیه گودرزی نسترن کمانی
الهام رسولیبهاره اقابابائیفاطمه عابدینی

زهره نجفعلی خوانساریسید مهدیه حیات غیبیزهرا شمس الدینی
امنه باقری امیر ابادی ملیحه اصفهانیمرجان امیری
مریم غفارلوی مقدمنازنین بهرامیندا عسگری 

طاهره قمی زاده یاسمن برزگرنازنین معروفی
نازنین نصرالهی فرد الهام یار محمد توسکیزهرا کاشانی
سحر علیزادهمهدیه ارمیونمریم ساالری

مژگان غرانوشمیترا صفریمهشاد فرجیان
پریسا غریب عشقیمینا قاسمی اقباشساناز سعیدی خادم

ارزو اکبری صابره سادات باقریسپیده جمالی 
معصومه خیبری سید گوهر هاشمیراحله رواسیان 

راضیه مرادیکتایون غالمحسینیمینا کرمانشاهیان
بهاره فیروزی وشکاسوقهفاطمه شیخی پورالناز غالمحسین 

مونا قربانی واقعیراحله کریمی سبزوارسمانه علی زاده سردهائی
سودابه  قدیری فرکوشریحانه صفاریمریم طهرانی
زهرا فالح زاده اتنا ایزدیزهرا استیری
میترا شفیعینیلوفر مسگرامرضیه قجری
سحرناز زمانی نژادسمانه قربانی پور فردسوگند ضرابی 
سحر اسکندری شیما قره باغیمریم فاتحی

نیلوفر قیافیفاطمه احمد خانیمعصومه خالد نژاد
سپیده گودرزی زهرا میری شفیقسمیرا محمد کاظم

نسیمه حمایت کارسیده طاهره میرنور الهیپروانه شریفی
مژگان اکبری جمکرانیروفیا نجف زادهزهرا فالح

سمانه فرحزادی نگار مرادی فاطمه حیدری
پروین رادفر الله علی مددیسیده حکیمه دریاباری

سپیده نوری میکائیل ابادزهرا داودی ارزو میرزاپور مغانلو
طاهره ازاد ملکیغزال بختیاری هفت لنگمریم ال صادقی کومله

سپیده حیدری هاچه سوفاطمه فتاحیهلیال قربان زاده
نیلوفر  بهره مند سید سپیده سید عزیزالهمهدیه ابرودی 
فائزه جدیدیبهار رحیمی افسانه عباسی 

رضوان پورموسوی فاطمه بختیارینیکوصفرعلی بنک دار
فاطمه فیلیفرانک مناف زاده فاطمه رجبی پسیخانی 

نرگس بیاتیمریم سوادکوهینجمه محبی

رشته گرافیک



سارا ورزدار اناهیتا احمد خانیزهرا سالمتی ساربانقلی
زینت مالئیپریسا نفریه حوریه ایزد پناهی

ساناز خلیلی نیامژگان صادقی نژادملیحه شقاقی
مینا معلم سمانه مجیدی نیاگلریز غفاری جعفرزادگان

رقیه عربیسید فاطمه ضیائیپریسا محمد یاری
هدی اشتریالهه اشرفی هانیه اریا فرد

هاجر عباسی خانشیرراضیه شاهیان مریم صفار زاده 
ارزو ریحانیزهرا حق نیازهرا صانعی
غزاله قوام زاده بهابادیانیتا حیدریمژده اخالقی

ساناز خلیلی نیاسمیرا علی محمد نسرین بستانچی
سمیرا علی محمدزهرا ازرمیسارا شعله ور 

کبری علیزاده سهزابیملیحه سادات حسینیمحبوبه حسینی
معصومه شجاعی اب بخشانیفاطمه لطفی مژگان پاشازاده 

زهرا توتونچیانفرزانه محرم خانی ایدا نامدار قشقائی
مرجان افشارساناز منصور فالحپریسا زراده  گرانی

بهنوش بهروزی نیامهسا کوهپائیزینب حاجی
الهه عرش آرانیایدا رحیمیمونا محمودی 
سید زهرا اینالویاسمین ابراهیمیان سارا حسینی
ارزو خواجه نژاد هنزائیپیام سنماریفهیمه گورابی
فاطمه جمالی گلدیانیپیام سنماریازاده پیری

سارا جابری تواندشتیسجاد سمیاریسیده زهرا قنبر زاده
ریحانه صفاریمائده سنقریانزینب نعمت پور

مریم اقابابائیمحمد علی پوردلوحسن مارال زال زر
سمانه جعفری ندوشنفاطمه تقی زاده شولمریم محمدنژاد
بهاره زرکوبپیام ارحنه سحر میرزائی

شهال نظام وظیفهفائزه برپروشان سحر ملک زاده نقصانی
فرزانه فروتن جعفریشیرین نصرالهی فرسحر جدیدی سمنانی

سمیرا عظیمیکیمیا منتظریمهسا طیرانیان
زینب حسینی سینا احمدی مهسا محمدیان

سمیه حسنی نژادعلی وهمیاناذر رستمی 
مژگان غرانوشفرشته مرادیسحر کامل نمینی
سپیده جوانمردیمهرانه ذوالقدرفاطمه عزیزیان

مینا قاسمی اقباشمریم حسن پورمنصوره محرم خانی
سحر احمدیمرضیه عیوضلوشادی شکرائی

هاله جعفریمونا دژاپونلیلی زرگر نصرالهی
تینا نعیم ابادیرویا میرزا بابانیا جلودارمینا کاظمی



سحرصادقیهدیه تفضلیصدف ارین دوست 
ازاده تقی پور هارونیهعطیه ناطقیانپریسا شکر اللهی یانچشمه

سولماز  مهتریسمیه افخمیحوریه حاجی نژاد 
غزاله امام قلی خوشه چینارزو بکترزکیه نوروزی
مهسا سلمانزادهمهسا مرادیمهناز نصیری 

بهاره عسگرزادگان ایلین طایفه قهرمانیسپیده گودرزی 
مونا فاضلینیلوفرپیکری بدیلحدیث اسالمی ساعد

مژده محمودی میمند کیانا کادمیمینا شاهمرادی
محبوبه تاجیکطناز زردوستمیترا شفیعی

سودابه قدیری صفا سراج پورمحبوبه سلجوقی
محدثه الماسی اعظم قلی نسبمحمد احمدی
سیده مرضیه موسویمریم رادفرحدیثه قاسمی
ریحانه سادات اسمعیلی پونه سادات غمخواریپونه افشارنیا
مریم قاسمیآیدا رحیمیرویا لطیف

سمانه سادات صدیقی عیدگاهیحسام صمدیانیحدیث رستم پور
ساناز حمزه زاده قهدریجانیمرضیه دهقان صدر ابادی فائزه مرادی

احترام حسین زادهاعظم گرمابدرینفسیه تقی خانی
مرضیه انصاری حسینیه ارزو رجبی شیزریمریم معین

علی رضا زرین قلمیزهره عبادیمریم قاسم پور
زهرا فروزندهمهدیه حاج محمدیزینب عرب

حامد صادقیمیترا خدا بخششبنم عبیری
------------------مونا مجید زاده گرجانی


