
رشتهمقطعشماره دانشجويي

كارداني گرافيككارداني981202053

كارداني گرافيككارداني981202099

كارداني گرافيككارداني981202106

كارداني نقشه كشي معماريكارداني981201013

كارداني نقشه كشي معماريكارداني981201036

كارداني نقشه كشي معماريكارداني981201056

كارداني نقشه كشي معماريكارداني981201076

كارداني نقشه كشي معماريكارداني981201153

كارداني نقشه كشي معماريكارداني981201132

كارداني نقشه كشي معماريكارداني981201135

ساختمان-كارهاي ساختمانيكارداني981204002

ساختمان-كارهاي ساختمانيكارداني981204006

ساختمان-كارهاي ساختمانيكارداني981204023

ساختمان-كارهاي ساختمانيكارداني981204030

ساختمان-كارهاي ساختمانيكارداني981204041

ساختمان-كارهاي ساختمانيكارداني981204063

علمي -كاربردي طراحي وساخت طالوجواهر                          كارداني981205007

ادبيات نمايشيكارشناسي98145001

ادبيات نمايشيكارشناسي98145014

ادبيات نمايشيكارشناسي98145024

ادبيات نمايشيكارشناسي98145068

ارتباط تصويريكارشناسي98140009

ارتباط تصويريكارشناسي98140066

بازيگريكارشناسي98146036

بازيگريكارشناسي98146062

بازيگريكارشناسي98146075

باستان شناسيكارشناسي98129002

باستان شناسيكارشناسي98129071

باستان شناسيكارشناسي98129072

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي                                                            كارشناسي98141008

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي                                                            كارشناسي98141010

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي                                                            كارشناسي98141075

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي                                                            كارشناسي98141082

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي                                                            كارشناسي98141091

سينماكارشناسي98128025

سينماكارشناسي98128041



سينماكارشناسي98128095

سينماكارشناسي98128053

سينماكارشناسي98128058

سينماكارشناسي98128062

سينماكارشناسي98128071

سينماكارشناسي98128091

طراحي صنعتيكارشناسي9816039

طراحي صنعتيكارشناسي9816064

طراحي صنعتيكارشناسي9816076

طراحي وساخت طالوجواهر                                                                كارشناسي98142044

مرمت و احياي بناهاي تاريخيكارشناسي98121031

معماري داخليكارشناسي9812030

معماري داخليكارشناسي9812040

مهندسي شهرسازيكارشناسي98120050

مهندسي صنايعكارشناسي98130011

مهندسي عمرانكارشناسي98123087

مهندسي مديريت پروژهكارشناسي98131061

مهندسي معماريكارشناسي9811008

مهندسي معماريكارشناسي9811025

مهندسي معماريكارشناسي9811041

مهندسي معماريكارشناسي9811091

مهندسي معماريكارشناسي9811060

مهندسي معماريكارشناسي9811070

مهندسي معماريكارشناسي9811089

نمايش عروسكيكارشناسي98147020

نمايش عروسكيكارشناسي98147047

نمايش عروسكيكارشناسي98147082

هنرهاي اسالميكارشناسي98122008

هنرهاي اسالميكارشناسي98122042

ارتباط تصويريكارشناسي ارشد981109048

ارتباط تصويريكارشناسي ارشد981109022

انرژي معماريكارشناسي ارشد981105006

انرژي معماريكارشناسي ارشد981105013

انرژي معماريكارشناسي ارشد981105025

انرژي معماريكارشناسي ارشد981105039

برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد981118031

برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد981118037



طراحي شهريكارشناسي ارشد981107015

طراحي شهريكارشناسي ارشد981107020

طراحي شهريكارشناسي ارشد981107036

طراحي شهريكارشناسي ارشد981107038

طراحي شهريكارشناسي ارشد981107041

طراحي صنعتيكارشناسي ارشد981108015

طراحي صنعتيكارشناسي ارشد981108016

طراحي صنعتيكارشناسي ارشد981108024

طراحي صنعتيكارشناسي ارشد981108030

طراحي صنعتيكارشناسي ارشد981108031

طراحي صنعتيكارشناسي ارشد981108034

طراحي صنعتيكارشناسي ارشد981108039

فناوري معماري بيونيككارشناسي ارشد981102003

فناوري معماري بيونيككارشناسي ارشد981102022

فناوري معماري بيونيككارشناسي ارشد981102047

فناوري معماري بيونيككارشناسي ارشد981102034

فناوري معماري ديجيتالكارشناسي ارشد981103001

فناوري معماري ديجيتالكارشناسي ارشد981103048

فناوري معماري ديجيتالكارشناسي ارشد981103017

فناوري معماري ديجيتالكارشناسي ارشد981103047

فناوري معماري ديجيتالكارشناسي ارشد981103035

مديريت پروژه و ساختكارشناسي ارشد981106047

مديريت پروژه و ساختكارشناسي ارشد981106011

مديريت پروژه و ساختكارشناسي ارشد981106015

مديريت پروژه و ساختكارشناسي ارشد981106016

مديريت پروژه و ساختكارشناسي ارشد981106019

مديريت ساخته هاكارشناسي ارشد981112002

مديريت ساخته هاكارشناسي ارشد981112008

مديريت ساخته هاكارشناسي ارشد981112025

مديريت ساخته هاكارشناسي ارشد981112030

مديريت ساخته هاكارشناسي ارشد981112048

مديريت ساخته هاكارشناسي ارشد981112047

مديريت ساخته هاكارشناسي ارشد981112040

مديريت ساخته هاكارشناسي ارشد981112042

مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي              كارشناسي ارشد981113021

مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي              كارشناسي ارشد981113022

معماري داخليكارشناسي ارشد981104013



معماري داخليكارشناسي ارشد981104042

معماري مسكنكارشناسي ارشد981117037

معماري مسكنكارشناسي ارشد981117043

مهندسي معماريكارشناسي ارشد981101051

مهندسي معماريكارشناسي ارشد981101049

مهندسي معماريكارشناسي ارشد981101028

مهندسي معماريكارشناسي ارشد981101033

مهندسي معماريكارشناسي ارشد981101035

مهندسي معماري منظركارشناسي ارشد981119042

مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشد981110007

مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشد981110047

مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشد981110010

مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشد981110014

مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشد981110017

مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشد981110020

مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشد981110049

مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشد981110036

مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشد981110043

مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشد981110045

گرافيك گرايش تصويرسازيكارشناسي ناپيوسته98126004

گرافيك گرايش تصويرسازيكارشناسي ناپيوسته98126007

گرافيك گرايش تصويرسازيكارشناسي ناپيوسته98126006

گرافيك گرايش تصويرسازيكارشناسي ناپيوسته98126021

مرمت و احياي بناهاي تاريخيكارشناسي ناپيوسته98124004

مرمت و احياي بناهاي تاريخيكارشناسي ناپيوسته98124008

مرمت و احياي بناهاي تاريخيكارشناسي ناپيوسته98124011

معماريكارشناسي ناپيوسته9813018

معماريكارشناسي ناپيوسته9813030

معماريكارشناسي ناپيوسته9813032

معماريكارشناسي ناپيوسته9813043

معماريكارشناسي ناپيوسته9813059

معماريكارشناسي ناپيوسته9813062

معماريكارشناسي ناپيوسته9813099

معماريكارشناسي ناپيوسته9813102

معماريكارشناسي ناپيوسته9813105

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819002

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819003



مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819004

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819005

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819006

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819008

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819010

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819011

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819012

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819013

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819014

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819015

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819016

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819017

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819018

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819024

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819026

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819028

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819030

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819031

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819034

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819035

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819036

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819039

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819041

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819042

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819044

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819047

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819048

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819049

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819051

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819054

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819056

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819057

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819059

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819060

مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي ناپيوسته9819061

مهندسي شهرسازيكارشناسي ناپيوسته98125009


