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ارتباط تصویریکارشناسی1تایپوگرافی- معادل تصویری- لوگو تایپ- لوگو- بسته بندی پروین رستمی طراحی لوگو تایپ در بسته بندی با رویکرد تصویری1

ارتباط تصویریکارشناسی2محیط زیست- حفاظت- کودکان- گرافیک محیطیفاطمه اسکندریبررسی گرافیک محیطی کودکان با رویکرد حفاظت از محیط زیست2

ارتباط تصویریکارشناسی3لباس ایرانی- مجله مد- طراحی گرید- صفحه آراییهلیا حاجی جمشیدیطراحی گرید وصفحه آرایی مد با رویکرد لباس ایرانی3

ارتباط تصویریکارشناسی4ادبیات داستانی- آموزش- کودک- تصویرگریبهار اشرفی گودرزیتصویر گری کتاب کودک با رویکرد آموزشش ادبیات داستانی4

ارتباط تصویریکارشناسی5تجارت- پوستر- تبلیغاتمهسا سادات هزاویانپوستر تبلیغاتی5

ارتباط تصویریکارشناسی6زن- سینما- پوستر - طراحی بهار سرابیطراحی پوسترهای سینمایی با رویکرد زن6

ارتباط تصویریکارشناسی7زبان بصری خط- خط نسخ- تایپوگرافی- (کالیگرافی)خوشنویسی زیبا صمیعیضرورت ها و اقتضائات روزآمدسازی طراحی حروف فارسی7

ارتباط تصویریکارشناسی8شاهرود- نقوش هندسی و گیاهی- محراب- خط کوفی- خط نسخ- بسطاممعصومه دهقانمطالعه خطوط به کاررفته در محراب با یزید بسطامی8

ارتباط تصویریکارشناسی9خط- بنایی- فونت- خوشنویسی سنتی- کوفیفاطمه ابوالقاسمیطراحی فونت فارسی9

ارتباط تصویریکارشناسی10خوانای- کرسی بند- طراحی حروف- خوشنویسی سنتی- خطمونا احمدی پورطراحی یک قلم فارسی برای متن10

ارتباط تصویریکارشناسی11خوشنویسی سنتی- تایپ فیس- حروف نگاری- طراحی فونتپریسا خمسه طراحی یک قلم فارسی برای متن 11

ارتباط تصویریکارشناسی12دوره فاطمی - دوره عباسی- خوشنویسی- نوشتار- فرش ایرانی زهرا قلیچ خانی بررسی نوشتار در منسوجات دوره عباسی و فاطمی 12

ارتباط تصویریکارشناسی13کاشان- پیکتوگرام- زیبایی شناسی- نماد- گرافیک محیطیفاطمه مهدی فینیتبدیل فرم های معماری به پیکتو گرام در کاشان 13

ارتباط تصویریکارشناسی14سادگی - گویایی- تفاوت در طراحی - علم گرافیک- پیکتو گراممهدی رضا زاده تاریخچه پیکتو گرام و سیر تحول آن از گذشته تا کنون14

ارتباط تصویریکارشناسی15حکایت- شخصیت- کلیله و دمنه - مرزبان نامه- تمثیلیاسمن بخشایشی تیل بررسی و مطالعه نقوش حیوانات در کتاب کلیله و دمنه و مرزبان نامه در قرون مختلف 15

ارتباط تصویریکارشناسی16ایجاد جذابیت برای کودکان- تصویر سازی کودکان- رنگسپیده جوادیبررسی تاثیر در تصویر سازی کتاب کودکان گروه سنی الف16

ارتباط تصویریکارشناسی17خوشنویسی- خط- طراحی حروف مریم روستاییطراحی یک قلم فارسی برای یک فروشگاه زنجیره ای 17

ارتباط تصویریکارشناسی18- لوگو تایپ- طراحی - اسطوره- شاهنامه فردوسیمهسا ثابت دیلمیطراحی لوگو تایپ برای پانزده شخصیت اصلی شاهنامه فردوسی18

ارتباط تصویریکارشناسی19پایان نامه - نوشتار - رنگ- هنرهای اسالمی- پوسترآرزو ابراهیمی کیا پوستر برای معرفی هنرهای سنتی اسالمی 8طراحی 19

ارتباط تصویریکارشناسی20شعر کودک- کاندینسکی- خیال پردازی- بداهه خالقیت- بداهه نگاریپونه سکاکی تصویر سازی شعر کودک به روش بداهه سازی 20

ارتباط تصویریکارشناسی21طراحی انیمیشن- کاراکترالهه مختاریطراحی کاراکتر در انیمیشن21

ارتباط تصویریکارشناسی22کلیله و دمنه-روانشناسی کودک- تصویر سازی- بسته بندی داروئیفاطمه یمانی بررسی تاثیر تصویر سازی در بسته بندی داروهای کودکان شرطانی با الهام گرفتن از کاراکترهای کلیله و دمنه 22

ارتباط تصویریکارشناسی23شاهنامه- ادبیات- خالقیت- تکنیک- تصویر سازیشیما وکیلی قاهان (عاشقانه های شاهنامه)بررسی و تطبیق تصویر سازی 23

ارتباط تصویریکارشناسی24آسیب شناسی- تبلیغات تلویزیونی- تاریخچه انیمیشن- رئالیسم کوکانهپروین پایداربررسی آثار نورالدین زرین کلک در انیمیشن24

ارتباط تصویریکارشناسی25حروف نگاری ایرانی - تزیینات- پارچه- خط نوشتهآزاده بابایی تعلقیکاربرد خط نوشته برروی منسوجات اسالمی و استفاده ازآن در پوشاک معاصر25

ارتباط تصویریکارشناسی26ساختار شناسی- نشانه نوشته - طراحی لوگو- خط کوفیریحانه محمدی عارفبررسی تاثیر خط کوفی بر ساختار طراحی لوگو و نشانه نوشته های ایرانی 26

ارتباط تصویریکارشناسی27مهر کنی- حکاکی- مهرهای انگشتری- انگشتر- مهرمهدیه امیریان قاجاریه شیوه مدرن - طراحی مهرهای انگشتری بر اساس دوره ایلخانیان 27

ارتباط تصویریکارشناسی28ترکیب کرسی- نسبت - اصول - قواعد کلی- خط نسخ- فونت فارسیسیده زهرا حسینی طراحی فونت فارسی برمبنای خط نسخ 28

ارتباط تصویریکارشناسی29تاثیر روانی رنگ - تصویر سازی کودک- تاثیر رنگسیده سولماز موسوی مقدمتاثیر روانی رنگ ها در تصویر سازی کودک 29

ارتباط تصویریکارشناسی30ویترای ، هنر، نقاشی، شیشه، قاجارحانیه آذرپیکاربرد نقاشی ویترای در فضای شهری امروز30

ارتباط تصویریکارشناسی31نماعتیقه- مس- طال- خمیر چوب- نماکهنه- گل چینی- بتونه- افکتبهاره حدیدیچکونگی به وجود آمدن نقش برجسته 31

ارتباط تصویریکارشناسی32نشانه های تصویری- حروف التینمژگان کتاب اللهی بررسی نشانه های تصویری مبتنی بر حروف التین 32

معماریکارشناسی33ایران80و 70دهه - پوستر- تایپوگرافیالمیرا آمدی80و 70بررسی تایپو گرافی در پوسترهای دهه 33

ارتباط تصویریکارشناسی34گروه سنی ج- گروه سنی الف- شعر کودک- تصویر سازیمائده صابریبررسی تصویر سازی کتاب شعر دوگروه سنی الف و ج34

ارتباط تصویریکارشناسی35گروه سنی الف و ب- تصویرسازیآرزو صابریانبا تمرکز بر دو انتشارات متفاوت (الف و ب)بررسی تصویر سازی و عناصر داستانی کتاب های گروه سنی 35



ارتباط تصویریکارشناسی36زیبایی شناختی- گرافیک- حروف نگاری ایرانی- تایپوگرافی فارسیبهاره اقبالیبررسی قابلیت تایپو گرافی و بیان حروف فارسی در پوستر36

ارتباط تصویریکارشناسی37مطبوعات در دوره اصالحات- تاریخچه مطبوعات شهین موسی زاده بالسی76- 80بررسی نشانه نوشته روزنامه های سال های 37

ارتباط تصویریکارشناسی38آقا موشه- خاله سوسکه- تصویر سازی- ادبیات عامیانه- ادبیات شفاهی- ادبیات کودکانفاطمه رمضانی دارابیبررسی نقش تصویر در ادبیات شفاهی کودکان با تمرکز بر مثل خاله سوسکه 38

ارتباط تصویریکارشناسی39- پیکتوگرام- رستورانفائزه محمد هاشمی ظراحی پیکتو گرام برای رستوران39

ارتباط تصویریکارشناسی40معاصر- تبلیغ- تکنیک- ارتباط- تصویر سازیریحانه سادات جوزیتصویر سازی تبلیغاتی40

ارتباط تصویریکارشناسی41روانشناسی خط- روانشناسی رنگ- تصویرگران جهان- کتاب کودک- تصویر گریزهره مهدی زاده تورزنیتصویر گری کتاب کودک از دیدگاه روانشناسانه41

ارتباط تصویریکارشناسی42کمپین بانک- بازار خدمات مالی- تبلیغاتفرناز محمودی شریفبرمبنای سال تاسیس (انصار، سامان، پاسارگاد)بررسی و تحلیل تبلیغات بانک های 42

ارتباط تصویریکارشناسی43هنر محیطی- هنر معاصر- هنر مفهومینیلوفر عاملیبررسی هنر محیطی، پیشینه آن در ایران و بررسی سه هنرمند43

ارتباط تصویریکارشناسی44زنان در تبلیغات- بازنمایی زنان- پوستر- مجله- رادیو- تبلیغاتعرفانه حسینی سیانکینگاهی انتقادی بر استفاده از زنان در تبلیغات44

ارتباط تصویریکارشناسی45سینما کودک- فیلم کودک- پوستر فیلم- کانون پرورش فکری کودک و نوجواننوشین کفایتیبررسی پوسترهای سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 45

ارتباط تصویریکارشناسی46نظام های ضد سرمایه داری- هنر آمریکا جنوبی- تاریخ گرافیک ایران- هنر آلمان نازی- هنرروسیه- هنر مدرنمحمد رضا کیمیاییبررسی هنر اعتراضی بر گرایشهای هنرهای تجسمی و گرافیک انقالب46

ارتباط تصویریکارشناسی47هنر چیدمان - مفهوم گرایی- کانسپچوال- اینستالیشن- هنر مفهومیمریم ابراهیمی حصاریمفهوم گرایی در هنر چیدمان47

معماریکارشناسی48ضوابط کاربرد رنگ در روان درمانی- اختالالت بیماری روانی- مشاورهرامبد اقتداری تهران22طراحی کلینیک تخصصی مشاوره و روان درمانی منطقه 48

معماریکارشناسی49معماری ایرانی- معماری- مرکز- جامعه- کانونبهاره شیرزادکانون معماران ایران49

معماریکارشناسی50مبانی نظری- تاریخ آموزش هنر- رشته های هنری- اقلیم و تحلیل سایتسید محمود جمشیدیهنرهای نمایشی- موسیقی- نقاشی- گرافیک- معماری50

معماری-معماریکارشناسی51-سالمند و سالمندیامیر رضا موسی پور(محله محوری )خانه سالمندان با رویکرد 51

مهندسی معماریکارشناسی ارشد52نورگیر سقفی- سامانه غیر فعال خورشیدی- طراحی پارامتریکصهبا صمدیطراحی دانشکده معماری دیجیتال ، با رویکردی پارامتریک در پایداری52

معماری- معماریکارشناسی53معماری پایدار- تجاری- مجتمع تفریحی اعظم دوستی طراحی مجتمع تجاری و تفریحی با رویکرد از معماری پایدار53

معماریکارشناسی54مطالعات برنامه ریزی-مطالعات پایه- مطالعات اقلیمیمهسا رحمانیان کوشککی طراحی مجموعه فرهنگی هنری آموزش 54

معماریکارشناسی55کرج - مجتمع مسکونی- طراحی فضا- شهرک مسکونی- مسکنپروین جعفروند ظاهر طراحی شهرک مسکونی در کرج 55

معماریکارشناسی56اقلیم- فضاهای عمومی و خصوصی- مسکن- فردگرایی و خانواده هسته ایی بجای جمع گراییآرتینا احسانی اسکوییطراحی مجموعه مسکونی در کرج 56

ارتباط تصویریکارشناسی57طراحی لوگو- باغ پرندگانمهدیس متقی پیکتو گرام و روشهای طراحی 57

ارتباط تصویریکارشناسی58گرافیک- عالمت- نشانه- آرمالهام جاهدفرم آرم نشانه تصویری58

ارتباط تصویریکارشناسی59نگرش کودکانه در نقاشیندا ملک جانی بررسی نگرش کودکان و کودکانه در نقاشی 59

ارتباط تصویریکارشناسی60خوشنویسی- گرافیک محیطی- گرافیک- تایپوگرافیفاطمه امینی زنجانبررسی و کاربرد تایپوگرافی در هنر معاصر60

ارتباط تصویریکارشناسی61تاثیر گذاری فرم حروف- زیبایی شناسی- تایپو گرافی- طراحی حروفسیما محمدی طراحی حروف فارسی61

ارتباط تصویریکارشناسی62هویت برند- برندینگ- برند تجارت- مدیریت- دست سازه- هویتزهرا پورمیرزایی پاسکهبرند سازی و هویت سازمانی دست سازه های سفالی و بررسی چند برند معروف 62

ارتباط تصویریکارشناسی63شناخت آناتومی- واقع گرایی- کتاب بزرگساالن- تصویرسازی- تصویرگراییسهیال کرمی تاثیر شناخت آناتومی در تصویر سازی کتاب بزرگسال63

ارتباط تصویریکارشناسی64گرافیک و پوستر- طراح گرافیکآیسان مقتدر عصرنوتوضیح مختصری از چگونگی پیدایش پوسترهای فرهنگی و نحوه طراحی آن ها 64

ارتباط تصویریکارشناسی65مهدکودک- مراحل طراحی نشانه- طراحی نشانه- طراحی لوگو- طراحی آرم- تبلیغات- نشانه- گرافیکزینب علی نژادمهد کودک (نشانه )طراحی لوگو 65

ارتباط تصویریکارشناسی66معاصر ایران- نمادها در هخامنشی- نقوش هخامنشیتکتم روشنی معاصر ایران (لوگو)استفاده از نمادها و نقوش هخامنشی در طراحی آرم 66

ارتباط تصویریکارشناسی67معاصر ایران- ایران- پوسترهای اجتماعی- تصویر سازیمهسا سادات میر حسینی تحلیل تصویرگری در پوسترهای اجتماعی بی کالم معاصر ایران67

ارتباط تصویریکارشناسی68حیوانات در کلیله و دمنه زینب مغاریبررسی تصویر سازی حیوانات در کلیله و دمنه 68

ارتباط تصویریکارشناسی69پوستر - تاثیرات عکاسیمهدیه کرد پوستر و تاثیرات عکاسی 69

ارتباط تصویریکارشناسی70کالژ- طراحی پوسترنرجس مئدی پورطراحی پوستر با استفاده از تکنیک کالژ70



ارتباط تصویریکارشناسی71عکاسی- سوررئال- داستان کوتاه- گرافیست- تصویرگرمرضیه جعفریتصویر سازی با عکاسی 71

ارتباط تصویریکارشناسی72طراحی یک قلم فارسی - فونت فارسیسید مهدی سیدپورطراحی یک قلم فارسی 72

ارتباط تصویریکارشناسی73- انیمیشن- سینما- علمی تخیلی- ژانر- شخصیت پردازیفاطمه طاهر خانی شخصیت پردازی در کتاب های علمی و تخیلی 73

ارتباط تصویریکارشناسی74طراحی با الگوهای طبیعی - طبیعت در هنر باستان- ساختار طبیعت در طراحیمرضیه رمضان زاده بابائیبررسی طبیعت در طراحی گرافیک74

ارتباط تصویریکارشناسی75- باهاوس- تبلیغات- عکاسی هنری- فتومونتاژ- کالژ- مونتاژآیسان آقازادهتاریخچه تکه چسبانی و مونتاژ در عکاسی 75

ارتباط تصویریکارشناسی76- تصویرسازی- پری- غول- جن- دیوهانیه سهرابی زادهدیوها به روایت تصویر76

ارتباط تصویریکارشناسی77دوران صفوی و قاجارمحدثه محمد قاسم بررسی تصویر سازی های صفویه و قاجاریه77

ارتباط تصویریکارشناسی78تصویرسازی مذهبی- کودک- تصویرسازیمریم قبادیتصویرسازی کتاب کودک با رویکرد مذهبی 78

ارتباط تصویریکارشناسی79کفش های صنعتی - نوین- ملی- نشانه- برند-آرمدرنا رجب پوربررسی آرم های تجاری کفش های صنعتی در ایران در ده سال اخیر79
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ارتباط تصویریکارشناسی161سنتی و مدرن - فونت- پوسترهای فرهنگی- گرافیکمرضیه ذوقیبا مضمون (خارجی/داخلی )مطالعه و بررسی تطبیقی فونت های فارسی و التین در پوسترهای فرهنگی 161

ارتباط تصویریکارشناسی162شعر- مفاهیم- پروین اعتصامی- تصویر سازیپریسا رسولیتصویر سازی شعر مست و هوشیار پروین اعتصامی 162

تصویرسازیکارشناسی163تکنیک- گرافیک-کاغذ- تکه چسبانی- کالژسارا زاهدی فرتکنیک کالژ در گرافیک163

معماری کارشناسی ارشد 164موزه و مناظر فرهنگی- - معماری پایدار- تلفیق منظر و فضاهای فرهنگی- باغ موزه- صلح شیما پهلوانی تلفیق منظر و اجتماع در طراحی باغ موزه صلح با رویکرد پایداری 164

معماریکارشناسی165الگو- هم جواری- اقلیم- مسکنبهزاد زینالی تهران 22واحدی منطقه 80طراحی مجتمع مسکونی 165

معماری کارشناسی166همنشینی با کتاب - وقت گذرانی- مطالعه- گذر فرهنگ و ادب- معماریمسعود میر هاشمی شهر کتاب 166

مهندسی معماریکارشناسی ارشد167-پایداری- مسکن پایدار- مصالح بازیافت شده- شهر مشهدعرفان اوجانی طراحی مجتمع مسکونی با استفاده از مصالح قابل بازیافت در شهر مشهد167

معماریکارشناسی168معماری روایت گر- بنای یادبود- مرکز فرهنگی- صادق هدایت- معماریمازیار طالبیطراحی ساختمان مرکزصادق هدایت168

ارتباط تصویریکارشناسی169کودک- تصویر- متن- صفحه آراییپریسا کامرانی(گروه سنی ب)بررسی اصول آرایی در کتاب کودکان 169
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مهندسی معماریکارشناسی ارشد172- طراحی مرکز کودکان- کودکان- طبیعت- کودکان بزهکارسید بهزاد حسینی طراحی مرکز احیا و بازپروری کودکان بزهکار ، از طریق آشتی با طبیعت 172

معماریکارشناسی173کلینیک تخصصی- روانشناسی فرم- روانشناسی رنگ- فضای کودکانه- آرامش کودکملیکا چگینی طراحی کلینیک تخصصی کودکان با رویکرد روانشناسی آرامش فرم، رنگ 173
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مهندسی معماریکارشناسی ارشد176-انرژی غیر فعال خورشیدی- پارامتریک- نرم افزار دیجیتالصهبا صمدیطراحی دانشکده معماری دیجیتال ، با رویکردی پارامتریک در پایداری176
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معماریکارشناسی180استانداردها - تلسکوپ- فالک نما- پالنتاریوم- مکانیابی- طراحی-رصد خانهبیتا هداوندطراحی رصدخانه 180

معماریکارشناسی181فضاهای صنعتی- فضاهای اداری- ساختمان های اداریشروین کاکاوندطراحی برج اداری181
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مهندسی معماریکارشناسی ارشد183- رویکرد پایداری- مجموعه فرهنگی- نمای سبزمرضیه علی دادی نائینی طراحی مجموعه فرهنگی با رویکرد پایداری ، نمای سبز پایدار183

ارتباط تصویریکارشناسی184گرافیک معاصر ایران- تمدن ایران- نمادهای آئینی و دینی- اساطیرفاطمه میرزاخانی نقش نمادهای آیینی و دینی در نشانه های بصری گرافیک معاصر ایران 184

معماریکارشناسی ارشد 185همسایگی- نیروهای جانبی- مسکن اجتماعی- محله- پایداری اجتماعی- احساس تعلقبابک باقریطراحی مجتمع مسکونی بلند مرتبه با رویکرد پایداری اجتماعی185

ارتباط تصویریکارشناسی 186تایپوگرافی- خط طغراالیکا کریمی بررسی خط طغرا در تایپو گرافی 186

ارتباط تصویریکارشناسی187- قابلیت ساختاری- کوفی بنایی- خط کوفینگار مطلبیبررسی خط کوفی بنائی در کتیبه ها 187

ارتباط تصویریکارشناسی188- عکس - سورئال- تصویرسازی- چاپ دستی- گرافیکمحیاپور صالح کچومثقالیبررسی تکنیک های چاپ دستی از گذشته تاکنون و تاثیر آن بر تصویر گری معاصر 188

ارتباط تصویریکارشناسی189موسیقی- موسیقی تلفیقی - تایپوگرافینگین مطلبیاستفاده از تایپو گرافی در کاور موسیقی تلفیقی189

ارتباط تصویریکارشناسی190- فرهنگی - پوستر علمی - گرافیست حرفه ایی- پوستر زمان انقالبمتینه برهانی ایراییو جهان  (قبل و بعد از انقالب)بررسی پوسترهای تبلیغاتی در ایران 190

ارتباط تصویریکارشناسی191- فعالیت فرهنگی- عکاسی- پوستر تبلیغاتیفاطمه علیزاده ملکی بررسی پوستر تبلیغاتی و نقش عکاسی در طراحی پوستر 191

ارتباط تصویریکارشناسی192- ارتباطات- رنگ- نگهداری- بسته بندیمبینا قرینه (شکالت)رابطه بسته بندی و محتوا 192

ارتباط تصویریکارشناسی193فونت - تایپ فیس- طراحی حروف - خط نسخجواد حلیمی بررسی تاثیر خط نسخ در طراحی چهار فونت فارسی 193

ارتباط تصویریکارشناسی194خوشنویسی- خط فارسی- ارتباط تصویری- هویتبهاره نوابخش جایگاه طراحی حروف در هویت سازی سازمان ها در هنر معاصرایران 194

ارتباط تصویریکارشناسی195گرافیک محیطی- مترو شهر تهرانیاسمین گالب شکر (1394سال )اثر گرافیک محیطی مترو شهر تهران 10بررسی نشانه شناسی 195

ارتباط تصویریکارشناسی196گرافیک- انیمیشن کاغذیشیما سادات حسینی انیمیشن کاغذی196

ارتباط تصویریکارشناسی197ارتباطات- عالیم تصویری- محیط- طراحی- پیکتوگرامزهرا خواجه کولکی عدد پیکتوگرام برای یک بیمارستان 10پیکتوگرام و تاثیر آن در مکان های عمومی شهر تهران به ویژه بیمارستان ها در دهه اخیر و طراحی 197

معماریکارشناسی198خانه کودک- خانه- کودکان خیابانی- کودکان کاریاسمین دلگشامحل اسکان ، نگهداری و تربیت کودکان کار 198

معماری کارشناسی199آموزش خالق- خالقیت- کانون پرورش فکریسید سعید معصومی (بارویکرد ارتقاءخالقیت و آموزش های نوین)کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 199

شهرسازیکارشناسی12200منطقه - بهبود مناطق- مشیریهزهرا ده نصیریبررسی منطقه مشیریه، کالبد و وضع موجود و ارائه طرح برای بهبود منطق200

شهرسازیکارشناسی201اراضی شهری- تحلیل مکانی و فضایی- شهرداری15منطقه مرتضی برخورداریشهرداری تهران 15منطقه - تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری 201

معماریکارشناسی202طراحی - درمانی- کودک- طبفاطمه اسمخانیطراحی نخصصی کلینیک کودکان202

ارتباط تصویریکارشناسی203کودک- الفبای فارسی- آموزش هنر به کودک- آموزش الفبا- آموزش هنر- تصویرسازینفیسه سعادتمندی آموزش تصویری حروف الفبا به کودکان 203

گرافیککارشناسی204کاراکترسازی- شخصیت پردازی- تبلیغات- اصول طراحی- علم گرافیکفریده عرببررسی کاراکترسازی در روند تبلیغاتی ایران204

گرافیککارشناسی205نماد- گرافیک- خالقیت- خوشنویسی ایرانی- پیکتوگرام- آرم- نشانهفائزه زنگنه بررسی اصول طراحی لوگو و نشانه در گرافیک205

گرافیککارشناسی206هنر عکاسی - پرده خوانی- چاپ سنگی- کمیکمتین موحدیبا استفاده از عکاسی(نامه)تصویرگری داستان 206

ارتباط تصویریکارشناسی207پوستر تبلیغاتی- عکاسی نغمه قربانینقش عکاسی در پوسترهای تبلیغاتی207

ارتباط تصویریکارشناسی208سینما- ادبیات- عکاسی- گرافیک- پوستر- مینیمالیسمفاطمه رضاییپوستر مینیمال 208

ارتباط تصویریکارشناسی209تکنیک- فتومونتاژ- پوستر- فتوکالژ- عکاسی- گرافیکفاطمه میرسیاربارکوسراییبررسی تاثیرات فتوکالژ در پوستر 209

ارتباط تصویریکارشناسی210هنرایرانی- تصویرسازی- چاپ سنگی- دوره قاجارسارا مقیمی نیا (باتکنیک چاپ دستی)بررسی تصویر سازی در کتب قاجار 210

معماریکارشناسی211خالقیت- رنگ- مهد کودک- روانشناسی- معماری داخلیافسانه حمیدی طراحی مهد کودک با رویکرد معماری داخلی 211
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معماری دیجیتالکارشناسی ارشد215نیروها- فرم سیال- فرم انتقال دهنده- فرم پدید آمده- مکانیزم توسعه سعید سپهریطراحی مرکز معماری دیجیتال ایران بر اساس مکانیزم غیر فعال با برداشت از مکانیزم های توسعه در طبیعت 215

معماریکارشناسی216عقب ماندگی ذهنی- درخودماندگی- افسردگی- اوتیسممرضیه شکیبا(سندرم دان)کودکان استثنایی 216
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ارتباط تصویریکارشناسی218تصویرسازی مطبوعاتی- روشهای تصویرسازی- تصویرگری کتاب کودک- تصویرگری تاریخیملیکا حکیم زاده زرنوشبررسی تصویر سازی در مطبوعات ایران در دوران معاصر218

ارتباط تصویریکارشناسی219تصویر نگار- خطوط- ارتباط- انتقال مفاهیمهاله فرجی جاللیاستانداردها و روش طراحی حروف در علم گرافیک219

ارتباط تصویریکارشناسی220نظام های ضد سرمایه داری- هنر آمریکا جنوبی- تاریخ گرافیک ایران- هنر آلمان نازی- هنرروسیه- هنر مدرنمحمد رضا کیمیاییبررسی هنر اعتراضی بر گرایش های هنرهای تجسمی و گرافیک انقالب220

ارتباط تصویریکارشناسی221- زمان بندی- مترو- انیمیشن- سینما- خطای دید- توهم حرکت- تصاویر ثابت - حرکت- تصویرتینا آزاد فردبررسی تبلیغات متحرک متروی شهر تهران 221
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طراحی لباس کارشناسی225دوره قاجار- نگارگری- مکتب سقاخانه ای- نقاشی سقاخانه ایسارا مرادی خامنه بررسی نقاشی سقاخانه ای در دوره قاجاریه تا به امروز225
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