
golabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچيgolabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچيmohseniabdolreza@gmail.comدكتر عبدالرضا محسنيgolabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچيgolabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچيgolabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچي
toosi@ut.ac.irدكتر حسين طوسيarshidez@yahoo.comدكتر فرشاد نصرالهيgolabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچيktaghizad@ut.ac.irدكتر كتايون تقي زادهktaghizad@ut.ac.irدكتر كتايون تقي زادهktaghizad@ut.ac.irدكتر كتايون تقي زاده

f.shaafi@pu.ac.irدكتر فرهنگ شعفيm58tahbaz@yahoo.comدكتر منصوره طاهبازnadi.imani@gmail.comدكتر ناديه ايمانيm.alaghmandan@gmail.comدكتر متين عالقمندانm.alaghmandan@gmail.comدكتر متين عالقمندانnadi.imani@gmail.comدكتر ناديه ايماني
hrshoraka@gmail.comدكتر حميدرضا برادران شركاrimafayaz@gmail.comدكتر ريما فياضتكميل مي شودمهندس عادل فرهنگي m.matini@art.ac.irدكتر محمدرضا متينيm.matini@art.ac.irدكتر محمدرضا متينيsaeed.haghir@gmail.comدكتر سعيد حقير
ktaghizad@ut.ac.irخانم دكتر تقي زادهmahdavinejad@modares.ac.irدكتر محمدجواد مهدوي نژادiessat@gmail.comمهندس عيسي طاهرايانفرsaeed.haghir@gmail.comدكتر سعيد حقيرsaeed.haghir@gmail.comدكتر سعيد حقيرkhaghanisaeid@gmail.comدكتر سعيد خاقاني

تكميل مي شوددكتر حسين تقدسmahdavinia@art.ac.irدكتر مجتبي مهدوي نياreza.najafian@gmail.comمهندس رضا نجفيانaliandaji@gmail.comدكتر علي اندجيaliandaji@gmail.comدكتر علي اندجيm.matini@art.ac.irدكتر محمدرضا متيني
تكميل مي شوددكتر وحيد شاه حسينيktaghizad@ut.ac.irدكتر كتايون تقي زادهamirjalili7392@gmail.comمهندس امير جليليmasnavim@ut.ac.irدكتر محمدرضا مثنويmasnavim@ut.ac.irدكتر محمدرضا مثنويm.alaghmandan@gmail.com دكتر متين عالقمندان

parchamijalal@gmail.comدكتر مجيد پرچمي جاللshheidari@ut.ac.irدكتر شاهين حيدريkarlkvaran@yahoo.co.ukمهندس كارل كواران mr-hafezi@sbu.ac.irدكتر محمدرضا حافظيmr-hafezi@sbu.ac.irدكتر محمدرضا حافظيaliandaji@gmail.comدكتر علي اندجي
sj.khaleghi@gmail.comدكتر سيد جالل خالقيkari@bhrc.ac.irدكتر بهروز محمد كاريshr.ghaderi@gmail.comدكتر سحر قادري mmahmudi@ut.ac.irدكتر محمدمهدي محموديardekany2001@yahoo.comدكتر اميررضا اردكانيmmahmudi@ut.ac.irدكتر محمد مهدي محمودي

yakhchali@ut.ac.irدكتر سيامك حاجي يخچاليs_m_mofidi@iust.ac.irدكتر مجيد مفيديnadereh_nazary@yahoo.comمهندس نادره نظريardekany2001@yahoo.comدكتر اميررضا اردكانيmmahmudi@ut.ac.irدكتر محمدمهدي محموديalireza.karimpour@yahoo.comدكتر عليرضا كريم پور
f.nasirzadeh@pnu.ac.irدكتر فرناد نصير زادهm_zandi@sbu.ac.irدكتر مجيد زنديsaeed.haghir@gmail.comدكتر سعيد حقيرalireza.karimpour@yahoo.comدكتر عليرضا كريم پورalireza.karimpour@yahoo.comدكتر عليرضا كريم پورaeinehkhaneh@gmail.comمهندس محسن رمضاني
abasian.hamid@gmail.comدكتر حميدرضا عباسيانghasemot@gmail.comدكتر قاسم مطلبيkhaghanisaeid@gmail.comدكتر سعيد خاقانيmrgolabchi@yahoo.comدكتر محمدرضا گالبچيmrgolabchi@yahoo.comدكتر محمدرضا گالبچيmotedayn@ut.ac.irدكتر حشمت اله متدين

morteza1959@hotmail.comدكتر مرتضي اماميbsajadi@ut.ac.irدكتر بهرنگ سجاديdabestani@art.ac.irمهندس اكبر دبستانيbassirarc@gmail.comدكتر ابوالقاسم بصيرbassirarc@gmail.comدكتر ابوالقاسم بصيرbehshid_hosseini@art.ac.irدكتر سيد بهشيد حسيني
m.mahjoub12@gmail.comدكتر محمد ابراهيم محجوبmasnavim@ut.ac.irدكتر محمدرضا مثنويتكميل مي شودمهندس فرهاد احمديmh.talebian@gmail.comدكتر محمدحسن طالبيانmh.talebian@gmail.comدكتر محمدحسن طالبيانardekany2001@yahoo.comدكتر اميررضا اردكاني

m.fesharaki@ut.ac.irدكتر محمد جعفري فشاركيmorteza.adib@gmail.comدكتر مرتضي اديبktaghizad@ut.ac.irدكتر كتايون تقي زادهs.r.eghbali@gmail.comدكتر رحمان اقباليs.r.eghbali@gmail.comدكتر رحمان اقباليhamidmirmiran@yahoo.comمهندس حميد ميرميران
h_mahmoudi8@yahoo.comدكتر محمد حسين محمودي ساريa.montaser@ut.ac.irدكتر آيدا منتصر كوهساريnaeini@iust.ac.irدكتر حسن صادقي نائينيhamidmirmiran@yahoo.comمهندس حميد ميرميرانhamidmirmiran@yahoo.comمهندس حميد ميرميرانa.m.khoshnevis@gmail.comدكتر احمد ميرزا كوچك خوشنويس

draladpoosh@gmail.comدكتر حميد آالدپوشتكميل مي شوددكتر محمدرضا تحصيل دوستaeinehkhaneh@gmail.comمهندس محسن رمضانيتكميل مي شودمهندس فرهاد احمديتكميل مي شودمهندس فرهاد احمديandalib110@yahoo.comدكتر عليرضا عندليب
تكميل مي شوددكتر رامين انصاريتكميل مي شودمهندس حسين كناريersalkon@yahoo.comدكتر عباس افتخاريrahbarm@iust.ac.irدكتر مرتضي رهبرalirezaarchi7@gmail.comدكتر سياوش تيموريmasnavim@ut.ac.irدكتر محمدرضا مثنوي
v_ghobad@yahoo.comدكتر وحيد قباديانتكميل مي شوددكتر حميد ناصر خاكيkabirsaber@ut.ac.irدكتر محمد باقر كبيرصابرتكميل مي شوددكتر امان اله يغماييmohseniabdolreza@gmail.comدكتر عبدالرضا محسني
تكميل مي شوددكتر مصطفي كيانيsaeidizadi@gmail.comدكتر محمد سعيد ايزديrahbarm@iust.ac.irدكتر مرتضي رهبرتكميل مي شودمهندس فرهاد احمدي

تكميل مي شوددكتر احسان مسعودkabirsaber@ut.ac.irدكتر محمد باقر كبيرصابرaafarzin@ut.ac.irدكتر احمد فرزين
تكميل مي شودمهندس هومن باالزادهsaeidizadi@gmail.comدكتر محمد سعيد ايزديietessam@hotmail.comدكتر ايرج اعتصام

alireza.karimpour@yahoo.comدكتر عليرضا كريم پورbassirarc@gmail.comدكتر ابوالقاسم بصير
تكميل مي شوددكتر عليرضا مشهدي ميرزاalirezaarchi7@gmail.comدكتر سياوش تيموري
تكميل مي شوددكتر مهدي معيني
hamid_gozariyan@yahoo.comمهندس حميدرضا گذريانتكميل مي شوددكتر مصطفي كياني
تكميل مي شودمهندس ليلي غفاريانتكميل مي شوددكتر امان اله يغمايي

تكميل مي شودمهندس نيما كيوانيh72soltanzadeh@gmail.comدكتر حسين سلطان زاده
behzadfar@iust.ac.irدكتر مصطفي بهزادفر

kabirsaber@ut.ac.irدكتر محمدباقر كبير صابر
mr-hafezi@sbu.ac.irدكتر محمدرضا حافظي
تكميل مي شودمهندس عادل فرهنگي

تكميل مي شودمهندس حسين شيخ زين الدين
تكميل مي شودمهندس عبدالرضا گلپايگاني
mansour.falamaki1313@gmail.comدكتر محمد منصور فالمكي
mh.talebian@gmail.comدكتر محمد حسن طالبيان
saeidizadi@gmail.comدكتر محمدسعيد ايزدي

rimafayaz@gmail.comدكتر ريما فياض
beheshti@miras.ac.irمهندس سيد محمد بهشتي

zorofchisaeid@gmail.comدكتر سعيد ظروفچي
a_taghaboni@yahoo.comدكتر عليرضا تغابني
v_ghobad@yahoo.comدكتر وحيد قباديان

استاد راهنماي دوم

مديريت پروژه انرژي معماري معماري داخلي

اساتيد راهنماي پايان نامه ارشد

تكنولوژي ديجيتال تكنولوژي بايونيك مهندسي معماري



golabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچيgolabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچيgolabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچيanahita.moghbeli@gmail.comدكتر آناهيتا مقبليgolabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچيgolabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچي

pirouzhanachi@ut.ac.irدكتر پيروز حناچيf.shaafi@pu.ac.irدكتر فرهنگ شعفيktaghizad@ut.ac.irخانم دكتر تقي زادهznhakakk@gmail.comدكتر نسرين صدقيانيalireza.ajdari@ut.ac.irدكتر عليرضا اژدريietessam@hotmail.comدكتر ايرج اعتصام

a_r_javid@yahoo.comدكتر عليرضا جاويدtoosi@ut.ac.irدكتر حسين طوسيf.shaafi@pu.ac.irدكتر فرهنگ شعفيتكميل مي شوددكتر مسعود سپهرkoleini@iust.ac.irدكتر ناصر كلينيghahary@hotmail.comمهندس عليرضا قهاري

ietessam@hotmail.comدكتر ايرج اعتصامktaghizad@ut.ac.ir دكتر كتايون تقي زادهtoosi@ut.ac.irدكتر حسين طوسيb.zangi@yahoo.comدكتر بهنام زنگيتكميل مي شوددكتر وحيد چوپانكارهsimin_hanachi@yahoo.comدكتر سيمين حناچي

ghahary@hotmail.comمهندس عليرضا قهاريhrshoraka@gmail.comدكتر حميدرضا برادران شركاhrshoraka@gmail.comدكتر حميدرضا برادران شركاتكميل مي شوددكتر علي عبديnaeini@iust.ac.irدكتر حسن صادقي نائينيbehzadfar@iust.ac.irدكتر مصطفي بهزادفر

simin_hanachi@yahoo.comدكتر سيمين حناچيh_mahmoudi8@yahoo.comدكتر محمدحسين محمودي ساريmrgolabchi@yahoo.comدكتر محمدرضا گالبچيmghazanfari@live.comدكتر مهرنوش غضنفريbehzad_soleimani@yahoo.comدكتر بهزاد سليمانيamsaadati@gmail.comدكتر علي محمد سعادتي

behzadfar@iust.ac.irدكتر مصطفي بهزادفرتكميل مي شوددكتر محمدعلي كاشفتكميل مي شوددكتر محمدعلي كاشفf.farbod@alzahra.ac.irدكتر فريناز فربدms_dezfuli@iust.ac.irدكتر محسن صفار دزفوليgaitietemad@yahoo.comدكتر گيتي اعتماد 

amsaadati@gmail.comدكتر علي محمد سعادتيparchamijalal@gmail.comدكتر مجيد پرچمي جاللparchamijalal@gmail.comدكتر مجيد پرچمي جاللتكميل مي شوداستاد جالل شباهنگيتكميل مي شوددكتر مريم خليليbandarabad @yahoo.comدكتر عليرضا بندرآباد

gaitietemad@yahoo.comدكتر گيتي اعتمادyakhchali@ut.ac.irدكتر سيامك حاجي يخچاليyakhchali@ut.ac.irدكتر سيامك حاجي يخچاليتكميل مي شوددكتر محمدرضا حسناييتكميل مي شوددكتر آرميتا سراج زاهديتكميل مي شوددكتر آزاده شاهچراغي

bandarabad @yahoo.comدكتر عليرضا بندرآبادsj.khaleghi@gmail.comدكتر سيد جالل خالقيsj.khaleghi@gmail.comدكتر سيد جالل خالقيتكميل مي شوداستاد ايرج ميرزاعليخانيتكميل مي شوددكتر همايون گلستانهkiamemar@yahoo.com , naserolmemar@qiau.ac.irدكتر كيانوش ناصرالمعمار

تكميل مي شوددكتر غالمرضا طوسيانتكميل مي شوددكتر مهدي فالحmansour.falamaki1313@gmail.comدكتر محمدمنصور فالمكي
دكتر محمدحسين محمودي 

ساري
h_mahmoudi8@yahoo.comتكميل مي شوددكتر آزاده شاهچراغيتكميل مي شوددكتر وحيد شاه حسيني

تكميل مي شوددكتر اميرمسعود انوشفرf.nasirzadeh@pnu.ac.irدكتر فرناد نصير زادهf.nasirzadeh@pnu.ac.irدكتر فرناد نصير زادهتكميل مي شوداستاد محمدرضا دادگرتكميل مي شوددكتر هاشم مسددaeinehkhaneh@gmail.comمهندس محسن رمضاني

k.majedi_h@yahoo.comدكتر حميد ماجديتكميل مي شوددكتر حسين تقدستكميل مي شوددكتر حسين تقدسhr.ghelichkhani@gmail.comدكتر حميدرضا قليچ خانيتكميل مي شوددكتر مهدي خرمbemanian.r@gmail.comدكتر محمدرضا بمانيان

saeedghofrani2014@gmail.comدكتر سعيد غفرانيabasian.hamid@gmail.comدكتر حميدرضا عباسيانتكميل مي شوددكتر وحيد شاه حسينيتكميل مي شوددكتر صداقت جباريjemami@ut.ac.irمهندس جمشيد اماميalirezaarchi7@gmail.comدكتر سياوش تيموري

h72soltanzadeh@gmail.comدكتر حسين سلطان زادهmorteza1959@hotmail.comدكتر مرتضي اماميabasian.hamid@gmail.comدكتر حميدرضا عباسيانiessat@gmail.comمهندس عيسي طاهريانفرتكميل مي شوددكتر امير مسعود انوشفر

تكميل مي شودمهندس محمدرضا حائريm.mahjoub12@gmail.comمحمد ابراهيم محجوبmorteza1959@hotmail.comدكتر مرتضي اماميmohseniabdolreza@gmail.comدكتر عبدالرضا محسنيk.majedi_h@yahoo.comدكتر حميد ماجدي

n.miremadi@yahoo.comدكتر ابوالحسن ميرعماديتكميل مي شوددكتر سيدمحمود حسينيm.mahjoub12@gmail.comمحمد ابراهيم محجوبتكميل مي شوددكتر علي طيبي

تكميل مي شوددكتر مجتبي رفيعيانdraladpoosh@gmail.comدكتر حميد آالدپوشتكميل مي شوددكتر علي گلصورت پهلويانيsaeedghofrani2014@gmail.comدكتر سعيد غفراني

تكميل مي شوددكتر كمال اطهاريتكميل مي شوددكتر رامين انصاريh72soltanzadeh@gmail.comدكترحسين سلطان زاده

farahany@gmail.comدكتر مجيد فراهانيتكميل مي شوددكتر مهدي روانشادنياتكميل مي شودمهندس محمدرضا حائري

تكميل مي شوددكتر زهرا نژادبهرامn.miremadi@yahoo.comدكتر ابوالحسن ميرعمادي

zorofchisaeid@gmail.comدكتر سعيد ظروفچيpourja_m@modares.ac.irدكتر محمدرضا پورجعفر

pourja_m@modares.ac.irدكتر محمدرضا پورجعفرnasim_hasani2002@yahoo.comدكتر نسيم حسني

k.zakerhaghighi@gmail.comدكتر كيانوش ذاكرحقيقي

zorofchisaeid@gmail.comدكتر سعيد ظروفچي

برنامه ريزي شهريطراحي صنعتي ارتباط تصويري

اساتيد راهنماي پايان نامه ارشد

مديريت ساخته هامهندسي و مديريت ساخت طراحي شهري



golabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچيgolabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچيgolabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچيgolabchi@ut.ac.irپروفسور محمود گالبچيmansour.falamaki1313@gmail.comدكتر محمد منصور فالمكي
atieh.ghafouri@gmail.comدكتر عطيه غفوريmmahmudi@ut.ac.irدكتر محمدمهدي محموديmghazanfari@live.comدكتر مهرنوش غضنفريmtorabian58@yahoo.comاستاد مهناز ترابيانietessam@hotmail.comدكتر ايرج اعتصامa_jeddi@sbu.ac.irدكتر احمد اصغريان جدي

motedayn@ut.ac.irدكتر حشمت اله متدينkabirsaber@ut.ac.irدكتر محمدباقر كبيرصابرanahita.moghbeli@gmail.comدكتر آناهيتا مقبليmghazanfari@live.comدكتر مهرنوش غضنفريghahary@hotmail.comمهندس عليرضا قهاريتكميل مي شود 
تكميل مي شوددكتر ناصر براتيktaghizad@ut.ac.irدكتر كتايون تقي زادهتكميل مي شوددكتر مسعود سپهرa.beigichimeh@yahoo.comدكتر اكرم ابراهيم بيگيsimin_hanachi@yahoo.comدكتر سيمين حناچيpirouzhanachi@ut.ac.irدكتر پيروز حناچي

mmahmudi@ut.ac.irدكتر محمد مهدي محموديghahary@hotmail.comمهندس عليرضا قهاريb.zangi@yahoo.comدكتر بهنام زنگيz.kouzehgar@gmail.comدكتر زهرا كوزه گريbehzadfar@iust.ac.irدكتر مصطفي بهزادفرmh.talebian@gmail.comدكتر محمدحسن طالبيان
masnavim@ut.ac.irدكتر محمدرضا مثنويmohseniabdolreza@gmail.comدكتر عبدالرضا محسنيabdi.nahid@gmail.comدكتر ناهيد عبديfarahdavari527@gmail.comدكتر روشنك داوريsaeidizadi@gmail.comدكتر محمد سعيد ايزديتكميل مي شودمهندس مهدي مجابي
تكميل مي شوددكتر سيد امير منصوريkhaghanisaeid@gmail.comدكتر سعيد خاقانيsaeed.haghir@gmail.comدكتر سعيد حقيرatousarasouli@yahoo.comدكتر آتوسا رسوليmgharib2002@yahoo.comدكتر فريدون قريبتكميل مي شوددكتر امان اله يغمايي

تكميل مي شوددكتر مهدي فاطميsaeed.haghir@gmail.comدكتر سعيد حقيرleiliyazdi@hotmail.comدكتر ليال طباطبايي يزديf.farbod@alzahra.ac.irدكتر فريناز فربدgaitietemad@yahoo.comدكتر گيتي اعتماد kabirsaber@ut.ac.irدكتر محمدباقر كبيرصابر

m.mehrabanigolzar@gmail.comدكتر محمدرضا مهرباني گلزارalirezaarchi7@gmail.comدكتر سياوش تيموريmahdi.soleimanieh@gmail.comدكتر مهدي سليمانيهleiliyazdi@hotmail.comدكتر ليال طباطبايي يزديbandarabad @yahoo.comدكتر عليرضا بندرآبادhadi.jeddi@gmail.comمهندس هادي جدي
تكميل مي شوددكتر بهروز جاني پورh72soltanzadeh@gmail.comدكتر حسين سلطان زادهhr.ghelichkhani@gmail.comدكتر حميدرضا قليچ خانياساتيد بخش عمليتكميل مي شوددكتر آزاده شاهچراغيsiavashdoroodian@yahoo.comدكتر سياوش دروديان

ietessam@hotmail.comدكتر ايرج اعتصامf.farbod@alzahra.ac.irدكتر فريناز فربدتكميل مي شوداستاد هانيه ابريpirouzhanachi@ut.ac.irدكتر پيروز حناچيsaeidizadi@gmail.comدكتر محمدسعيد ايزدي

h_mahmoudi8@yahoo.comدكتر محمدحسين محمودي ساريPzh.radmehr@chmail.irدكتر پژمان رادمهرakram.jafarikian@gmail.comاستاد اكرم جعفري كيانkiamemar@yahoo.com , naserolmemar@qiau.ac.irدكتر كيانوش ناصرالمعمارتكميل مي شوددكتر مهدي رئيسي

amsaadati@gmail.comدكتر علي محمد سعادتي تكميل مي شوداستاد اميرشاهين شريفيmansour.falamaki1313@gmail.comدكتر محمدمنصور فالمكيتكميل مي شوددكتر محمدرضا ابويي

a_taghaboni@yahoo.comدكتر عليرضا تغابنيkasra.mirzaie@gmail.comدكتر كسري ميرزاييaeinehkhaneh@gmail.comمهندس محسن رمضانيmansoorzade@yahoo.comدكتر يوسف منصورزاده

hamidmirmiran@yahoo.comمهندس حميد ميرميرانvahid.gh.89@gmail.comاستاد وحيد قربانيbemanian.r@gmail.comدكتر محمدرضا بمانيانzatnikzad@yahoo.comدكتر ذات اله نيكزاد

aeinehkhaneh@gmail.comمهندس محسن رمضانيتكميل مي شوداستاد فاطمه پروانه وارalirezaarchi7@gmail.comدكتر سياوش تيموريbeheshti@miras.ac.irمهندس سيد محمد بهشتي

تكميل مي شودمهندس بهروز مرباغيتكميل مي شوداستاد مريم محبوبيتكميل مي شوددكتر حميد وزيريanisi61@yahoo.co.ukدكتر  غالمرضا انيسي

تكميل مي شودمهندس محمدرضا حائريmojganshirinali@gmail.comاستاد مژگان پورصيادk.majedi_h@yahoo.comدكتر حميد ماجديتكميل مي شوددكتر فاطمه مهدي زاده سراج

saeidizadi@gmail.comدكتر محمدسعيد ايزديshiri.leila@yahoo.comاستاد ليال شيريتكميل مي شوددكتر علي طيبي

تكميل مي شوددكتر قاسم درودگرamsaadati@gmail.comدكتر علي محمد سعادتي

farahany2020@yahoo.comمهندس مصطفي فراهانيsaeedghofrani2014@gmail.comدكتر سعيد غفراني

تكميل مي شودمهندس عبدالرضا گلپايگانيh72soltanzadeh@gmail.comدكتر حسين سلطان زاده

تكميل مي شودمهندس ايرج كالنتريتكميل مي شوددكتر اميرمسعود انوشفر

تكميل مي شودمهندس ابوالفتح سپانلوتكميل مي شودمهندس محمدرضاحائري

n.miremadi@yahoo.comدكتر ابوالحسن ميرعمادي

تكميل مي شوددكتر مجتبي رفيعيان

a_r_javid@yahoo.comدكتر عليرضا جاويد

تكميل مي شوددكتر كمال اطهاري

farahany@gmail.comدكتر مجيد فراهاني

تكميل مي شوددكتر زهرا بهرام نژاد

smpezhman@gmail.comدكتر سيد محمد پژمان

اساتيد بخش تئوري
معماري منظرمعماري مسكنپژوهش هنرمديريت شهري

اساتيد راهنماي پايان نامه ارشد

طراحي پارچه و لباس مرمت ابنيه تاريخي


