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 مریم میر اشتری فرد .8

 ناهید آقائیان .9

 سعید زیوری .10

 زهره آذرنگ .11

 فرحناز برمک .12

 

 دكتر فريده باستاني

 پروین یوسف زاده .1

 مهوش مباشرت .2

 فاطمه فرج تبار .3

 فرزانه فرزادنیا .4

 پوراولدوز ولی  .5

 نجمه نظری .6

 افسانه نبیلی .7

 خانم فریبا محمدی .8

 سعیده اسماعیلی .9

 محمد مسعود حسنی .10

 فرزانه مهدی پور .11
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 نام استاد
 استاد راهنما
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 ابوالفضل سیفی درخشان .10

 زهرا ترک .11

 

 دكتر نعيمه سيدفاطمي

 مرضیه خلجی .1

 پریسا الفتی .2

 مبین محمدی نژاد .3
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 )راهنمای دوم( طیبه ماه ور .1
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 )راهنمای دوم( سامان صابر .3
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 آمنه اسالمی .2
 نگاره طالقانی .3

 مهرآریا خوشنویسان .4

 ملیحه رنجبر .5

 رضا امیری .6

 فریبا علیرضایی .7

 فاطمه سلطانی .8

 مژگان فاطمی .9

 مهسا عبادی .10

 مهتاب شمس الدین .11

 حمیدی سجاد .12

 منیره قنبری افرا .13

 اکرم سالمت .14

 (اولسامان صابر)راهنمای 

 دكتر ليلي بريم نژاد

 زهرا هدایت .1
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 فریبا صفایی .3

 نسرین غالمی .4
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 ليال نيساني ساماني

 فاطمه مطهری )بین الملل( .1
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 راضیه آدینه ساالروند .4
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 فاطمه حقیقی .6
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 فاطمه بهروز .14
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 موسوي سعيدهسيده  دكتر
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