
مديريت پروژهانرژي معماري معماري داخليتكنولوژي ديجيتالتكنولوژي بايونيكمهندسي معماري
پروفسور محمود گالبچيدكتر فرشاد نصرالهيدكتر عبدالرضا محسنيپروفسور محمود گالبچيپروفسور محمود گالبچيپروفسور محمود گالبچي
دكتر حسين طوسيدكتر طاهبازدكتر ناديه ايمانيدكتر كتايون تقي زادهدكتر كتايون تقي زادهدكتر كتايون تقي زاده
دكتر فرهنگ شعفيدكتر ريما فياضمهندس عادل فرهنگي دكتر متين عالقمنداندكتر متين عالقمنداندكتر ناديه ايماني
دكتر حميدرضا برادران شركاپروفسور محمود گالبچيپروفسور محمود گالبچيدكتر محمدرضا متينيدكتر محمدرضا متينيدكتر سعيد حقير
خانم دكتر تقي زادهدكتر مجتبي مهدوي نژادمهندس عيسي طاهرايانفردكتر سعيد حقيردكتر سعيد حقيردكتر سعيد خاقاني

دكتر حسين تقدسدكتر مجتبي مهدوي نيامهندس رضا نجفياندكتر علي اندجيدكتر علي اندجيدكتر محمدرضا متيني
دكتر وحيد شاه حسينيدكتر كتايون تقي زادهمهندس امير جليليدكتر محمدرضا مثنويدكتر محمدرضا مثنويدكتر متين عالقمندان

دكتر حسيني نورزاددكتر شاهين حيدريمهندس كارل كواران دكتر محمدرضا حافظيدكتر محمدرضا حافظيدكتر علي اندجي
دكتر مجيد پرچمي جاللدكتر بهروز محمد كاريدكتر سحر قادري دكتر محمدمهدي محموديدكتر مازيار آصفيدكتر محمد مهدي محمودي
دكتر امير فرجيدكتر مفيديمهندس نادره نظريدكتر مازيار آصفيدكتر محمدمهدي محموديمهندس محسن رمضاني
دكتر سيد جالل خالقيدكتر مجيد زنديدكتر سعيد حقيردكتر ابوالقاسم بصيردكتر ابوالقاسم بصيردكتر حشمت اله متدين
دكتر سيامك حاجي يخچاليدكتر قاسم مطلبيدكتر سعيد خاقانيدكتر محمدحسن طالبياندكتر محمدحسن طالبياندكتر سيد بهشيد حسيني

دكتر نصير زادهدكتر بهرنگ سجاديمهندس اكبر دبستانيدكتر رحمان اقباليدكتر رحمان اقباليدكتر قاسم مطلبي
دكتر حميدرضا عباسياندكتر محمدرضا مثنويمهندس فرهاد احمديمهندس حميد ميرميرانمهندس حميد ميرميرانمهندس حميد ميرميران

دكتر مرتضي اماميدكتر مهديه آبروشدكتر كتايون تقي زادهمهندس فرهاد احمديمهندس فرهاد احمديدكتر احمد ميرزا كوچك خوشنويس
محمد ابراهيم محجوبدكتر آيدا منتصر كوهساريمهندس اسماعيل لودكتر سياوش تيموريدكتر عليرضا عندليب
دكتر محمد جعفري فشاركيدكتر تحصيل دوستمهندس محسن رمضانيدكتر امان اله يغماييدكتر محمدرضا مثنوي
دكتر اعتضاديدكتر مصطفي كيانيدكتر اميررضا اردكاني
مهندس حسين كناريدكتر عليرضا افتخاريدكتر عبدالرضا محسني
دكتر مرتضي اديبدكتر حميد ناصر خاكيمهندس فرهاد احمدي
دكتر مصطفي كيانيدكتر احمد فرزين
دكتر احسان مسعوددكتر ايرج اعتصام
مهندس هومن باالزادهدكتر ابوالقاسم بصير
دكتر سياوش تيموري

دكتر معيني
دكتر مصطفي كياني
دكتر امان اله يغمايي

دكتر حسين سلطان زاده
دكتر مصطفي بهزادفر

دكتر محمدباقر كبير صابر
دكتر محمدرضا حافظي
مهندس عادل فرهنگي
مهندس كارل كواران 
دكتر سحر قادري

دكتر محمد منصور فالمكي
دكتر محمد حسن طالبيان
دكتر محمدسعيد ايزدي

دكتر ريما فياض
دكتر مازيار آصفي

اساتيد راهنماي پايان نامه ارشد



مديريت ساخته هامهندسي و مديريت ساختارتباط تصويريطراحي صنعتيطراحي شهري
پروفسور محمود گالبچيپروفسور محمود گالبچيدكتر آناهيتا مقبليدكتر عليرضا اژدريدكتر ايرج اعتصام

دكتر فرهنگ شعفيخانم دكتر تقي زادهدكتر نسرين صدقيانيدكتر ناصر كلينيمهندس عليرضا قهاري
دكتر حسين طوسيدكتر فرهنگ شعفيدكتر مسعود سپهردكتر حسن صادقي نائينيدكتر سيمين حناچي

خانم دكتر تقي زادهدكتر حسين طوسيدكتر احد روانجودكتر بهزاد سليمانيپروفسور محمود گالبچي
دكتر حميدرضا برادران شركادكتر حميدرضا برادران شركادكتر عبديمهندس جمشيد اماميدكتر مصطفي بهزادفر
دكتر حسيني نورزاددكتر حسيني نورزاددكتر عفت السادات افضل طوسيدكتر مريم خليليدكتر فريدون قريب
دكتر محمدعلي كاشفدكتر محمدعلي كاشفدكتر فريناز فربددكتر محسن صفار دزفوليدكتر گيتي اعتماد 
دكتر مجيد پرچمي جاللدكتر مجيد پرچمي جاللدكتر بهنام زنگيدكتر آرميتا سراج زاهديدكتر عليرضا بندرآباد
دكتر امير فرجيدكتر امير فرجياستاد مصطفي اسدالهيدكتر همايون گلستانهدكتر آزاده شاهچراغي
دكتر سيد جالل خالقيدكتر سيد جالل خالقيمحمدرضا حسناييدكتر مهدي فالحكيانوش ناصرالمعمار

دكتر حاجي يخچاليدكتر حاجي يخچاليدكتر مهرنوش غضنفريدكتر محمدمنصور فالمكي
دكتر نصير زادهدكتر نصير زادهاستاد جالل شباهنگيمهندس محسن رمضاني
دكتر حسين تقدسدكتر حسين تقدسدكتر محمدرضا بمانيان
دكتر وحيد شاه حسينيدكتر وحيد شاه حسينيدكتر سياوش تيموري
دكتر حميدرضا عباسياندكتر حميدرضا عباسياندكتر حميد وزيري
دكتر اماميدكتر اماميدكتر حميد ماجدي
محمد ابراهيم محجوبمحمد ابراهيم محجوبدكتر علي طيبي

دكتر محمدحسين محمودي ساريدكتر محمودي ساريدكتر علي محمد سعادتي
دكتر سعيد غفراني
حسين سلطان زاده

دكتر انوشفر
مهندس محمدرضاحائري
دكتر ابوالحسن ميرعمادي

دكتر صيادي
دكتر مجتبي رفيعيان

اساتيد راهنماي پايان نامه ارشد



پژوهش هنرطراحي پارچه و لباسمديريت شهريمرمت ابنيه تاريخي
دكتر آناهيتا مقبلياساتيد بخش تئوريدكتر ايرج اعتصامدكتر منصور فالمكي

دكتر نسرين صدقيانياستاد مهناز ترابيانمهندس عليرضا قهاريدكتر احمد اصغريان جدي
دكتر مسعود سپهردكتر مهرنوش غضنفريدكتر سيمين حناچيدكتر اسكندر مختاري
دكتر احد روانجودكتر اكرم ابراهيم بيگيپروفسور محمود گالبچيدكتر پيروز حناچي

دكتر عبديدكتر زهرا كوزه گريدكتر مصطفي بهزادفردكتر محمدحسن طالبيان
دكتر عفت السادات افضل طوسيدكتر روشنك داوريدكتر فريدون قريبمهندس مهدي مجابي
دكتر فريناز فربددكتر عليرضا كريميدكتر گيتي اعتماد دكتر امان اله يغمايي

دكتر بهنام زنگي دكتر داوديدكتر عليرضا بندرآباددكتر محمدباقر كبيرصابر
استاد مصطفي اسدالهياساتيد بخش عمليدكتر آزاده شاهچراغيمهندس هادي جدي
محمدرضا حسنايياستاد هانيه ابريكيانوش ناصرالمعماردكتر سياوش دروديان

دكتر مهرنوش غضنفرياكرم جعفري كياندكتر محمدمنصور فالمكي
استاد جالل شباهنگياستاد اميرشاهين شريفيمهندس محسن رمضاني
دكتر ميرزاييدكتر محمدرضا بمانيان
استاد قربانيدكتر سياوش تيموري
دكتر حميد وزيري
دكتر حميد ماجدي
دكتر علي طيبي

دكتر علي محمد سعادتي
دكتر سعيد غفراني
حسين سلطان زاده

دكتر انوشفر
مهندس محمدرضاحائري
دكتر ابوالحسن ميرعمادي

دكتر صيادي
دكتر مجتبي رفيعيان

اساتيد راهنماي پايان نامه ارشد
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