
 موسسه آموزش عالی احرار –فهرست اساتید گروه معماری  

    

عضو هیات علمی  مدیر گروه معماری و عضو هیات علمی    

 >9ّیات علوی داًشگاُ گیالى از سال عضَ  

 

تاکٌَى 9>هذیر گرٍُ هعواری هَسسِ آهَزش عالی احرار از     

تاکٌَى 9>هَسسِ آهَزش عالی احرار از عضَ ّیات علوی   سِ آهَزش عالی احراریات علوی هَسّعضَ    

تاکٌَى >;هَسسِ آهَزش عالی قذر از  هذیر گرٍُ هعواری  هذیر گرٍُ اسثق هعواری داًشگاُ گیالى   

تاکٌَى ;:استاد هذعَ داًشگاُ گیالى از سال   گیالىهذیر گرٍُ هعواری داًشگاُ علَم ٍ تحقیقات    

 استاد هذعَ داًشگاُ علَم ٍ تحقیقات ٍاحذ گیالى  رشت -استاد هذعَ داًشگاُ آزاد اسالهی  

رشت-گاُ علن ٍ فرٌّگاد هذعَ داًشاست  ىاستاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی جاترتي حیا   

ستاد هذعَ داًشگاُ آزاد فَهي ا  هحوذ هْذی رئیس سویعی استاد هذعَ داًشگاُ تاتل    

 

 هاجذ  یل درهیاى
سِ آهَزش عالی جاترتي حیاى استاد هذعَ هَس  دکترای تخصصی هعواری    داًشجَی دکتری تخصصی 

 داًشگاُ گیالى استاد هذعَ داًشگاُ علوی کارتردی رشت  داًشگاُ شْیذ تْشتی  

 
    

استاد هذعَ  عضو هیات علمی    

 ّیات علوی داًشگاُ گیالىعضَ  

 

 سِ آهَزش عالی احراریات علوی هَسّعضَ  

 

داًشگاُ گیالىعضَ ساتق ّیات علوی   عالی احرار استاد هذعَ هَسسِ آهَزش   

 هذیر گرٍُ اسثق هعواری داًشگاُ گیالى   

 استاد هذعَ داًشگاُ علَم ٍ تحقیقات ٍاحذ گیالى   
    

    

 آرش هْرگاًی   کیاهرز جَاًوردی  
 دکترای تخصصی هعواری   دکترای تخصصی هعواری  

 داًشگاُ شْیذ تْشتی   داًشگاُ شْیذ تْشتی  

 داًشگاُ ترلیي   داًشگاُ شْیذ تْشتی  

    

استاد هذعَ  استاد هذعَ    
 ّیات علوی داًشگاُ گیالى عضَ  

 

 ّیات علوی داًشگاُ گیالى عضَ  

 

گیالى داًشگاُ ریاست داًشکذُ هعواری ٍ ٌّر  اد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احراراست    

9>-8;استاد هذعَ داًشگاُ جاهع علوی کارتردی رشت    تٌاب تثریس فٌی داًشگاُ ّیات علویساتق عضَ    

>;-9>استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی جاترتي حیاى    تٌاب هعواریساتق  ذیرگرٍُه   

   استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار 

    

یکریوی آرر رضااهیر    هْرداد اهیرًژاد هژدّی   

 داًشجَی دکتری تخصصی   دکترای تخصصی هعواری  

 داًشگاُ شْیذ تْشتی   علن ٍ صٌعت ایراى  

تْراى ُداًشگا   علن ٍ صٌعت ایراى    

 

 

 



    

استاد هذعَ   استاد هذعَ  
 عضَ ّیات علوی هَسسِ آهَزش عالی کادٍس 

  

 کادٍسهذیر گرٍُ هعواری هَسسِ آهَزش عالی  
 

 

    

 شْرام رشیذی  
   داًشجَی دکتری تخصصی   

  

 
    

استاد هذعَ  استاد هذعَ    

 

 استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار  

 

الّیجاى -استاد هذعَ داًشگاُ آزاد اسالهی     

    

    

    

 کارشٌاسی ارشذ هعواری  

    

استاد هذعَ  استاد هذعَ    
 استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار 

 

 تٌذراًسلی - آزاد اسالهیاًشگاُ ّیات علوی دعضَ  

 

د هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احراراستا     

  
 

داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ فَهياستاد هذعَ    

 کادٍسهعواری هَسسِ آهَزش عالی  هذعَ استاد   
     

    

 حاهذ هحوذی خَش تیي  
 

 فراستی  

 داًشجَی دکترای تخصصی   داًشجَی دکتری تخصصی   

الىگی داًشگاُ   علن ٍ صٌعت ایراى    

الهی تثریسسا ٌّر    ٌّر اصفْاى   
 

 

 

  

     داًشگاُ آزاد تْراى هرکس

     داًشگاُ آزاد اسالهی   

استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار   ا  
استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی دیلواى    

 حویذ تاّلی     

 داًشگاُ رم ایتالیا    

استاد هذعَ هعواری هَسسِ آهَزش عالی کادٍس   



    

استاد هذعَ   استاد هذعَ  
 رآییيْعضَ ّیات علوی هَسسِ آهَزش عالی ه 

 

تاکٌَى 9>داًشگاُ گیالى از سال استاد هذعَ     

 

تاکٌَى 9>استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار از   تاکٌَى >;استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار از    

تاکٌَى 9>داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ رشت از استاد هذعَ    

 

9>-9>استاد هذعَ داًشگاُ علوی کارتردی رشت    

تاکٌَى >;داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ فَهي از استاد هذعَ    
 

9>-9>رشت پیام ًَر ٍاحذ استاد هذعَ داًشگاُ    

تاکٌَىآهَزشکذُ دختراًِ دکتر هعیي استاد هذعَ   9>-9>آهَزشکذُ دختراًِ دکتر هعیي استاد هذعَ     

تاکٌَى 9>تٌذراًسلی از  داًشکذُ سواستاد هذعَ ا  9>هذعَ دٍرُ ّای هعواری جْاد داًشگاّی گیالى استاد     

 جفرٍدی هحثَتِ شعثاًی  
 

 سیذُ َّرًاز ٍّاتی  
 

 داًشجَی دکتری تخصصی   داًشجَی دکتری تخصصی  

 داًشگاُ گیالى   داًشگاُ آزاد اسالهی ّوذاى  

اسالهی  آزادداًشگاُ    تْراىداًشگاُ      

 
    

    

شْسَار آیٌذگاى عضَ ّیات علوی هَسسِ اهَزش عالی   

 

 رآییيْعضَ ّیات علوی هَسسِ آهَزش عالی ه 

 

 رآییيْهَسسِ آهَزش عالی ههذیرگرٍُ هعواری   تاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احراراس 

 استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار  تاکٌَى 8;ذعَ داًشگاُ جاهع علوی کارتردی رشت از سال استاد ه 

 کادٍس استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی  تاکٌَى >;هَسسِ آهَزش عالی قذر از  استاد هذعَ 

 تاکٌَى :;اسالهی فَهي از سال  استاد هذعَ داًشگاُ آزاد 
 تاکٌَى :;سال  استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی جاترتي حیاى از

رشتپیام ًَر ٍاحذ استاد هذعَ داًشگاُ    

آهَزشکذُ دختراًِ دکتر هعیياستاد هذعَ   سِ آهَزش عالی جْاد داًشگاّی رشتاستاد هذعَ هَس   

 تْساد چٌگیسی  
 

سِ آهَزش عالی جْاد داًشگاّی رشتاستاد هذعَ هَس   پریسا شاَّردی 
 داًشجَی دکتری تخصصی   کارشٌاسی ارشذ هعواری  

تْشتی ْیذشداًشگاُ    داًشگاُ گیالى    

اسالهی  آزادداًشگاُ        

    

استاد هذعَ  استاد هذعَ    
 استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار 

 

 استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار 

 

داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى شوالاستاد هذعَ گرٍُ هعواری     رشتعلوی کارتردی  اًشگاُداستاد هذعَ   

 سِ آهَزش عالی جْاد داًشگاّی رشتاستاد هذعَ هَس  داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ٍراهیيعَ گرٍُ هعواری استاد هذ 

ىاستاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی جاترتي حیا  دتیر فٌی در ٌّرستاى شْیذ چوراى تٌذراًسلی   

    

    

 رٍیي خسرٍیش  
 

 سعیذ هیرزایی  
 

ٍ احیا     کارشٌاسی ارشذ هعواری   کارشٌاسی ارشذ هرهت 

 داًشگاُ گیالى   داًشگاُ هیراث فرٌّگی  

    داًشگاُ تْراى  

 

 

 



    

استاد هذعَ   استاد هذعَ  
 استاد هذعَ گرٍُ هعواری داًشگاُ گیالى 

 

 استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار 

 

 داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ فَهيهعواری  استاد هذعَ گرٍُ  استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار 

 کادٍس استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی   جْاد داًشگاّی رشتعلوی کارتردی هذرس توام ٍقت هَسسِ  

    

    

    

 اییلیپ سیٌذخت رضایی  
 

 هرین صثَری  
 

 کارشٌاسی ارشذ هعواری   کارشٌاسی ارشذ هعواری  

 داًشگاُ گیالى   داًشگاُ گیالى  

 داًشگاُ اهام خویٌی قسٍیي   ٌّر اسالهی تثریس  

 
    

استاد هذعَ  استاد هذعَ    
 استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار 

 

 استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار 

 

 تٌذراًسلی داًشکذُ سواستاد هذعَ ا  تٌذراًسلی داًشکذُ سواستاد هذعَ ا 

 رآییيْهَسسِ آهَزش عالی ه هذرس   رآییيْهَسسِ آهَزش عالی ه هذرس  

    

    

    

زیٌة سلیواًی   

 شیجاًی
 

سلیواًی  صذیقِ  

 شیجاًی
 

 کارشٌاسی ارشذ هعواری   کارشٌاسی ارشذ هعواری  

 داًشگاُ ٌّر تثریس   داًشگاُ گیالى  

 داًشگاُ شْیذ تْشتی   داًشگاُ گیالى  

    

استاد هذعَ  استاد هذعَ    
 استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی احرار 

 

آهَزش عالی احرار استاد هذعَ هَسسِ    

 

اًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ فَهيداستاد هذعَ   استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی قذر   
 کادٍسهعواری هَسسِ آهَزش عالی  هذعَ استاد  دیلواى  استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی  
   کادٍس  استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی  

   علن ٍ فرٌّگ  استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی 

   کَشیار  استاد هذعَ هَسسِ آهَزش عالی 

 سیذُ فاطوِ خَش کالم  
 

 تْرًگ قرتاًسادُ  
 کارشٌاسی ارشذ هعواری   کارشٌاسی ارشذ هعواری   

    داًشگاُ آزاد اسالهی ّوذاى  

    داًشگاُ گیالى  

 

 

 


