
فرم شماره 2فرم شماره 1نام خانوادگي و نامشماره دانشجويي
اصالحقاسمي اقباش فرشته951101029
تصويب 98/02/05لشگري مژده951101034
تصويب 98/02/05موسوي سيده افسانه951101039
تصويب 98/02/05بازرگاني محي الدين961101001
تصويب 98/02/05مجاورتبريزي درسا961101034
اصالحترك زاده جيران961101046
تاييدرسولي هاروني پريسا962101013
تاييدرستگاري ابراهيم962101016
تاييدپرتوي زاده بنام صادق962101020
تاييدائين فرد-سميرا971101001
تاييداحمدي-محمدعلي971101002
تاييدارمند-راسل971101004
تاييد و مراجعهاسايش مقدم-شراره971101005
تاييداسدي مستان اباد-مونا971101006
تاييداميدوار-سپهر971101011
تاييدبيرامي-شقايق971101013
تاييدپاشا-فريبا971101014
تاييدتشكري مسعود-پرند971101017
تاييدثمري-نگار971101018
تاييدجمال الديني-معصومه971101020
تاييدحاجي-طاهره971101021
تاييدرفيعي قلعه نويي-عاطفه971101024
تاييدزلفي-فرزانه971101026
تاييدشاپوري-ريحانه971101029
تاييدطالب شوشتري زاده-علي971101031

نتايج فرم هاي شماره 1 و 2  دانشجويان كارشناسي ارشد       ارديبهشت 98
 ارشد مهندسي معماري 



تاييدعرب فيروزجايي-مهسا971101033
اصالحفغانزاده الكه-زهرا971101034
تاييدقديمي-سيدپوريا971101035
تاييدكريملو-عليرضا971101037
اصالحكشاورز-پريسا971101039
تاييدگلبن ثاني-سيدوحيدرضا971101041
تاييدفرزان-مسعود971101042
تاييدمطيع نصرابادي-مريم971101044
تاييدمقراضي جبارابادي-حميدرضا971101047
اصالحميانه رو-هيال971101048
تاييدميرحسيني-هليا971101049
تاييدوحيدنيا-غزل971101050
تاييدزماني-آذين971101051

فرم شماره 2فرم شماره 1نام خانوادگي و نامشماره دانشجويي
تصويب 3//2//98قاصدي قوشخانه فرشته951104031
تاييدسياوش ابكنار سينا952104020
تصويب   98/02/03فاني متين952104024
تصويب 98/2/3پوروقار رومينا961104006
تصويب 98/2/3تاجيك پريسا961104007
تصويب 98/2/3حدادي مهسا961104010
تاييدخليل نيا محمدعارف961104015
تصويب 98/2/3درويشي فرزانه961104017
تاييدسلطاني شايان961104022
تاييدسهراب گرجي نازلي961104023
تاييدشباني اوره فائزه961104024
تاييدفالح خوشكار محمدنويد961104029
تصويب 98/2/3مروتي مهرناز961104036
تصويب 98/2/3مهرپرور هنگامه961104038
تصويب 98/2/3ميرعشقي سيدنريمان961104040

 ارشد معماري داخلي



تصويب 98/2/3نمازي رها961104042
تصويب 98/2/3هنربري فرناز961104043
تاييدورزنده زهرا961104044
تاييدفيروزبخت مريم961104054
تاييدخادمي هانا961104056
تاييدبيكي پوريا962104023

فرم شماره 2فرم شماره 1نام خانوادگي و نامشماره دانشجويي
تاييد با اصالحرفعتي ليال951106020
تصويب 98/02/07صبوري سحر951106033
اصالحاتابكي نسترن952106001
تاييدصابري ميالد952106020
تاييدفاطمي محمدجواد952106024
تصويب 98/02/07فضلي مرجان952106025
تاييدمحفوظي محمدرضا952106029
تاييدافرادي اميرحسين961106002
تاييدباباميري اوزنقشالق سعيد961106005
تصويب 98/02/07به مقام الهام961106007
تصويب 98/02/07توانگر سپهر961106013
تاييدكرملو حسين961106030
اصالحعليمرداني ميالد961106045
تصويب 98/02/07مقصودي ضحي962106005
تاييددليريان رضا962106010
به تصويب نرسيد.جابري انصاري بهار962106014
تاييدصفري ميترا962106018
تاييد با اصالحصفريان برمي مژگان962106021
تصويب 98/02/07دهاقين محمدمهدي962106023
اصالحاميني فاطمه962106024
تاييدناجي نگين962106030
تاييدازادروش-ارمان971106002
اصالحالماسي-حسين971106004

 ارشد مديريت پروژه و ساخت



تاييدپوروزيري-مهران971106007
تاييدحسيني-سيدمحمد971106011
اصالحخدابخشي دهناشي-پريسا971106014
اصالحزماني-شميم971106016
تاييد با اصالحسليماني-محسن971106019
تاييدسهرابي زاده-مهدي971106021
تاييدشاه محمدي-سهيال971106022
تاييدصفري-شادي971106026
تاييدقاسمي الغركي-زويا971106032
تاييدكريمي-ميثم971106035
تاييدمرادي-ظهير971106037
تاييدمرتضايي فرد-پوريا971106038
تاييدمشيرطالش-اذين971106041
اصالحموسوي-سيداحمد971106042
تاييدنورمحمدي-الهه971106044
تاييد با اصالحهادي پورنيكتراش-نيلوفر971106046
تاييدهاشمي دهقي-اتوسا971106047
تاييدوثوق-زهرا971106048
تاييدلطيفي دارياني-پريسا971106050
تاييدكرمي-عليرضا971106051
اصالحثريايي-عرفانه971106052

فرم شماره 2فرم شماره 1نام خانوادگي و نامشماره دانشجويي
تصويب 98/02/13مصلحي شكيبا951109039
تصويب 98/02/13جالييان حسن پور نفيسه952109009
تصويب 98/02/13حقيقي شيراز رضوان952109013
تصويب 98/02/13ده بزرگي مينا952109014
تاييدستوده سرشت زهره952109020
تصويب 98/02/13مظفري نسيم952109028
تاييدميرزايي مهديه952109030
تصويب 98/02/13ابراهيمي زاده فعفوري مريم961109001

 ارشد ارتباط تصويري



تاييدحاجي محمدي ارمان961109010
تاييدحيدرپور پروين961109013
مراجعهرسولي سارا961109016
تاييدزلكي نژاد سرور961109020
تاييدسالجقه مهسا961109022
تصويب 98/02/13صادقي پريسا961109023
تصويب 98/02/13فياض ازاد نسيم961109029
تصويب 98/02/13مقدسي فر راهبه961109036
تاييدميرزايي مارال961109039
تاييدعباسفرد زهرا962109002
تاييدواحدراد اميرعلي962109006
تاييدشكوهي عبدالعظيمي نگين962109011
تاييدكريميان ازاد962109012
تاييدشعبانزاده  نگين962109013
تاييداميني زنجان فاطمه962109016
تاييدخداقلي ازاده962109018
تاييدذوالفقاري نميني سحر962109019
تاييدقشقايي نژاد سميرا962109021
تاييدطوسي نژاد زهره962109022
تصويب 98/02/13قليچ خاني زهرا962109024
تاييدمهريزي مهري962109027
تاييدكريمي سارا962109028
تاييدمهرعليان ريحانه962109029
تاييدميرمحمدصادق الدن962109030
تاييداسكندري-بهناز971109001
تاييدبصارتي-فريماه971109003
تاييدبيات-وحيد971109006
تاييدحاتمي-خورشيد971109008
تاييدحاجي شريفي-فاطمه971109009
تاييدحسني-مهدي971109010
تاييدخدابنده-مريم971109016



تاييدذوالفقاري-پري ناز971109019
تاييدسعيدي مقدم-ايسان971109022
تاييدشهيدثالث-كيوان971109025
تاييدطرازاني تفرشي-زهراسادات971109028
تاييدفرهت-سكينه971109031
تاييدمحمدي-مريم971109037
تاييدمواليي پرگو-مهسا971109043
تاييدهزاويان-فاطمه971109047
تاييدهل اتايي-نيره سادات971109048

فرم شماره 2فرم شماره 1نام خانوادگي و نامشماره دانشجويي
تصويب 98/02/07تهراني معين محمدحسين951110009
تصويب 98/02/07فالحي محمد951110034
تاييدعبادتي نخجيري محمد952110055
اصالحنظري سجاد952110090
تاييدبابائيان اميرعباس961110003
تصويب 98/02/07حميديان رضا961110009
تصويب 98/02/07علي نژادسارمي مهدي961110026
تاييدموسايي مليكا961110039
تاييدنادري درباغشاهي احمد962110003
تاييدموذن ازاد امين962110006
تاييدملكياري سمانه962110020
اصالحرمضاني روزبهاني سامان962110021
تاييد با اصالحاحمدي-حميدرضا971110001
تاييداحمدي-اميررضا971110002
تاييدامامي خشكناب-وحيد971110006
اصالحاميربهبودي-شهرام971110007
تاييدبهمن-اميررضا971110010
تاييدحيدري-محمدرضا971110014
تاييدحيدري كاوكاني-بهنام971110016
تاييدداداشي-سعيد971110019

 ارشد مهندسي و مديريت ساخت



اصالحيه ذولفقاري نسترن971110021
تاييدروحي مهار-رسول971110024
تاييدشمسي-محمدرضا971110028
اصالحضيايي گروي-اميرحسين971110032
اصالحعبدي-حسين971110035
تاييدفراهاني-ارمين971110037
تاييدفراهاني-حميدرضا971110038
تاييدمحمدي-پيام971110041
تاييدمحمودي-سامان971110042
تاييدمرادي-پيام971110043
تاييد با اصالحمعصومي-سيدحامد971110044
تاييدمنفردنوشري-اميد971110045
تاييدنوجوان يولقونلو-كاظم971110046
اصالحهاشمي-حميدرضا971110047
تاييد با اصالحهاشمي سهي-سيداميرحسين971110048
اصالحولي زاده جنقشالقي-محسن971110049
تاييدغالمي-مايده971110050
اصالحشاپوريان-شايان972110001

فرم شماره 2فرم شماره 1نام خانوادگي و نامشماره دانشجويي
اصالحخواجه صالحاني سحر952112029
تصويب 98/02/07فلسفي تنكابني زهرا952112068
تصويب 98/02/07نعمتي مهسا952112091
تصويب 98/02/07پايدارنيا وحيده961112009
تاييدخرمشاهي نويد961112018
تاييدرهنما ندا961112022
تاييدعباسيان علي961112029
تصويب 98/02/07فعله شهري مهران961112035
تصويب 98/02/07كثيري نژاد محدثه961112037
تاييدحسن نژاد طاهره962112011

 ارشد مديريت ساخته ها



تاييدجالليان راد مهرناز962112013
تاييدنوذري مرضيه962112018
تاييدحيدريان احمد962112021
تاييدواله فاطمه962112027
اصالحصمدي حميده962112029
تاييدبيرامي-نيوشا971112006
تاييدبيك زاده مقدم-بي تا971112007
اصالحجماعتي-فاطمه971112008
تاييددروديان-صدف971112016
تاييدفراهاني-محمدرضا971112030
تاييدقديري-زهره971112034
تاييدكوليوند-محمد971112036
تاييدمقدم-مهدي971112041
تاييدمهدي نژاد-صديقه971112044
اصالحناصري-داود971112045

فرم شماره 2فرم شماره 1نام خانوادگي و نامشماره دانشجويي
تصويب 98/02/14رحيم ابادي فاطمه961113016
مراجعهزارعي ليال961113018
تصويب 98/02/14سوادي اسكويي فاطمه961113020
تصويب 98/02/14صادقي فر فاطمه961113025
تصويب 98/02/14عليقلي پور نرگس961113029
تاييدمختاري يوسف962113015
تاييدقرجه لو مصطفي962113020

فرم شماره 2فرم شماره 1نام خانوادگي و نامشماره دانشجويي
تاييدكريمي حسين951108038
تصويب 98/02/12شصتي مينا961108027
تاييدقطبي محمدهادي961108035
تاييددرستكار مسلم962108002

ارشد طراحي صنعتي

ارشد مرمت و احياي بناهاي تاريخي



تاييدجهاني جواد962108004
تاييدخرمي راضيه962108005
تاييداسماعيل زاده سرابي عليرضا962108006
تاييدموسوي محمود962108010
تاييدكيان ارا پيام962108014
تاييدقرايي مرتضي962108018
تاييدگودرزي زينب962108019
تاييدمحمدي تويسركاني شهاب962108021
تاييدپورمند ريحانه962108023
تاييدقرباني شيوا962108024
تاييدكاسبي ياسر962108025
تاييدابكار-فاطمه971108002
تاييدازندريان ماليري-ارمينه971108004
تاييدافشون-زهرا971108006
تاييدانصاريان-داريوش971108008
تاييدباشي زاده فخار-موسي الرضا971108009
تاييدپورسنگ بر-فاطمه971108011
تاييدتقوي-بيتا971108014
تاييدچمني-ايرج971108015
تاييدعبدالمحمدي-نسرين971108030
تاييدعزيزي-پيمان971108031
تاييدعطايي-هليا971108032
تاييدفرادي-ساسان971108033
تاييدقائمي بايگي-اميد971108035
تاييدقليچ خاني-نسرين971108036
تاييدكدخدائي-تايماز971108037
تاييدمالعالمه-حليه971108043
تاييدهدايت پناه-فاطمه971108045
تاييدوكيليان-احمدرضا971108048
تاييديونسي-فاطمه971108049

ارشد مديريت شهري



فرم شماره 2فرم شماره 1نام خانوادگي و نامشماره دانشجويي
تاييدميراني-مهرداد962114006
تاييدجعفري-فرناز962114007
تاييدصفايي-زينب962114009
تاييدفرج نژاد پري ناز962108012
تاييدعرب شاهي-سحر962114013
تاييدشاملوئي-رضوانه962114018
تاييدجعفري-منيژه962114020
تاييدنويدي-علي رضا962114021
تاييدربيعي-شهريار962114022
تاييدحيدري-فاطمه962114024
تاييدخسروابادي-مرتضي962114026
تاييدكريمي-علي962114030
تاييدراثي ايردموسي-قاسم962114031
تاييدداها-محمدلطيف971114012

فرم شماره 2فرم شماره 1نام خانوادگي و نامشماره دانشجويي
تصويب 98/02/07كسروي سينا951107032
اصالحبختياري ميثم952107005
تاييدسلطاني بهروز مريم952107024
تصويب 98/02/07شاهرخي شهركي قاسم952107027
تصويب 98/02/07عبداللهي عسل952107038
تصويب 98/02/07عسگريان عسل952107039
مراجعهعقيلي مهر ليال952107040
اصالحقاضي مراد عميد952107045
تاييدپورشوشتري سارا961107003
اصالحماليي پريسا961107038
تصويب 98/02/07ناصري تبسم سادات961107041
تصويب و مراجعهعزيزي دلنيا962107001
اصالح و مراجعهايزدپناه احمدسرائي مينا962107002

ارشد طراحي شهري



اصالحمرادابادي فرشاد962107006
اصالحواحدي محمدمهدي962107013
تاييداحمدي نوخدائي شيدا962107018
تاييداقاپورعلي اباد رعنا962107021
تاييدشهبازي ماسوله مصطفي962107027
اصالحابراهيم خاني مهتاب962107029
تاييدزينالي قليچي ارمان962107033
تاييدخواجه وندي نازنين سادات962107036
مراجعهارمات-مهديه971107002
مراجعهاژير-محمدرضا971107003
مراجعهخسرواني-شكيبا971107015
مراجعهدستمردي-رعنا971107017
اصالحدهقان زاده شاه اباد-الهه971107019
اصالحسليماني-مليكا971107024
تاييدسهرابي-علي971107025
مراجعهشفيعي-پرستو971107026
مراجعهصالحي حيدري-محمد971107028
تاييدعزيزي علويجه-مهران971107029
مراجعهفالحي-غزاله971107035
مراجعهكريمخاني-مهسا971107039
اصالحمخلص-حامد971107046
مراجعهاميرآبادي-حانيه971107052









      


