
ساعتتاریخ دفاعاستاد راهنمای عملیاستاد راهنمای نظریعنوانشماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف

9225021سپیده ولی1
تغییر و تحوالت پوشاک در زمان ناصرالدین 

شاه
95/09/178استاد حیدریاستاد ترابیان 

9225013اعظم رزاقیان2
بررسی نقوش قالیهای قاب قابی در فرش 

دست باف دوره صفوی
95/09/179استاد حیدریدکتر غضنفری

95/09/1710استاد حیدریمهندس همتیترجمه کتاب دیکشنری فشن و فشن دیزاین9225003گلناز تفتیک3

95/09/1711استاد حدیدیمهندس همتیترچمه فرهنگ لغت فشن بخش اول9225027آرزو اشکوری4

95/09/1712استاد حیدریمهندس همتیترجمه فرهنگ لغت فشن بخش سوم9225016فاطمه اسفندیاری5

95/09/1714استاد حیدریدکتر خوشنویسساوه و مسجد جامع و تزئینات و آرایه ها9225015شادی داوری6

9225009پریسا رستم زادگان

9225010نیلوفر جوکار

95/09/1716استاد حیدریاستاد ترابیاننقاشی قهوه خانه ای9225041مینا صفرزاده8

95/09/188استاد ابوالصدقاستاد ترابیانبررسی پوشاک درباریان قاجار9225050خدیجه سخندان1

15 95/09/17استاد حیدریاستاد صفرنژادگذری بر دنیای شکسپیر7

تاریخ دفاع دانشجویان طراحی پوشاک



95/09/189استاد ابوالصدقاستاد ترابیانبررسی سوزن دوزی های استان کرمان 9225030کبری شریفیان2

922503لیال نودهی

9225040مریم میرزا مجتهدی

95/09/1811استاد ابوالصدقاستاد ترابیانرشتی دوزی9225011سارا حدادی4

95/09/1812استاد رحیمیاستاد جراحیطراحان لباس9225007فرزانه جوانمرد 5

9225026فرهک براززادگان6
دهه هفتاد انقالبی پر فراز در دنیای مد 

سینما موسیقی
95/09/1814استاد رحیمیمهندس همتی

95/09/1815استاد رحیمیدکتر غضنفریبررسی نقوش گیاهی فلزکاری ساسانی9225004سحر بیگوند7

95/09/1816استاد رحیمیاستاد ترابیانبرسی قابلیت های چرم در قرن معاصر9225036سیده الهه حسینی8

9225024یلدا پارسا1
بررسی شخصیت زن در آثار بهرام بیضایی با 

تاکید بر نمایشنامه شب هزارویکم
95/09/2410استاد حیدریاستاد صفرنژاد

95/09/2411استاد حیدریاستاد شکوهی فردفرهنگو هنر کاشان با تکیه بر لباس ابیانه9225017مریم منصوری2

95/09/2413استاد حیدریاستاد ترابیانویژگی های نقوش پارچه های دوره قاجار9225047مژگان قنبری صیدانی3

95/09/2414استاد حیدریاستاد ترابیانبررسی نقوش اسلیمی گیاهی دوره صفویه9225039فرحناز آقازاده4

310 95/09/18 استاد ابوالصدق استاد ترابیان بررسی پوشاک مردمان قاجار



95/09/2415استاد حیدریاستاد شکوهی فرد16لباسهای زنان عثمانی در قرن 9225042شهنواز آیروم اروجکندی5

95/09/2416استاد حیدریدکتر جهانیطبیعت در آیین هند و بودا9225008فاطمه عزیزی6

9225014صبا هاشمی پوراصیل1
بررسی شخصیت زن در آثار ایبسن با تاکید 

بر نمایشنامه خانه عروسک
95/09/258استاد حیدریاستاد صفرنژاد

95/09/259استاد حیدریاستاد ترابیانپوشاک دوره هخامنشی و بین النهرین9225049فریبا سنجاقی2

9225022زهرا زینل پور

9315042زینت فیروزی

9315001دلیله احمد پور صوفیانی

9315044صفورا قاضی مراد

95/09/2512استاد غریباستاد ترابیانبررسی فرهنگ و پوشش ایل قشقایی9315021صدیقه رحیمی سرشت5

95/09/2513استاد اسدیاستاد ترابیانرنسانس پیشرفته9315008مژگان بیجوند6

95/09/2511استاد وزیریاستاد ترابیاننقش آثار علی حاتمی بر پوشاک جامعه4

95/09/2510استاد ابوالصدقاستاد مراقبیخون سیاوش 3


