
Linkاستاد نامگروهعنوان درس

su25.parsvlp.ir/h100131102مجید علیشاهی1ترسیم فنی

su25.parsvlp.ir/h100131104محمد صادق کمالی1نقشه برداری

su25.parsvlp.ir/h100131106مجید علیشاهی1(1)مقدمات طرح معماری 

su25.parsvlp.ir/h100131107مریم شیروانی1آشنایی با معماری جهان

su25.parsvlp.ir/h100131111کیهان ولی نژاد1عکاسی

su25.parsvlp.ir/h100131113محمد صادق کمالی1(1)ایستایی 

su25.parsvlp.ir/h100131116جمال فتحی1کارگاه مواد و مصالح سنتی

su25.parsvlp.ir/h100131117زهرا عباسی1آزمایشگاه مواد و مصالح

su25.parsvlp.ir/h100131118حسین ابحر1عناصر و جزییات ساختمان

su25.parsvlp.ir/h100131121زهرا عباسی1قوانین و تشکیالت مرمت

su25.parsvlp.ir/h100131122نجمه حساس1برداشت از بناهای تاریخی

su25.parsvlp.ir/h100131124حسنعلی عرب1شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسالم

su25.parsvlp.ir/h100131126سعیده ستودگان1آشنایی با بافت های تاریخی

su25.parsvlp.ir/h100131127جمال فتحی1گره سازی و کاربندی

su25.parsvlp.ir/h100131128سعیده ستودگان1تاق و قوس در معماری ایران

su25.parsvlp.ir/h100131129حسین ابحر1تنظیم شرایط محیطی

su25.parsvlp.ir/h100131133حسین ابحر1(1)طرح معماری 

su25.parsvlp.ir/h100131135نجمه حساس1فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی

su25.parsvlp.ir/h100131138سعیده ستودگان1(2)طرح مرمت بناهای تاریخی 

su25.parsvlp.ir/h100131140مریم شیروانی1کارگاه حفاظت و مرمت تزیینات وابسته به معماری

su25.parsvlp.ir/h100231102کیهان ولی نژاد1عکاسی 



su25.parsvlp.ir/h100231105اعظم صفی پور1میراث فرهنگی

su25.parsvlp.ir/h100231108مرتضی خانی پور1طراحی از اشیاء موزه ای

su25.parsvlp.ir/h100231110مریم دشتی زاده1(2)هنر در تاریخ 

su25.parsvlp.ir/h100231111امین رضا نوشین1(1)هنر و تمدن اسالمی 

su25.parsvlp.ir/h100231112مریم دشتی زاده1(2)هنر و تمدن اسالمی 

su25.parsvlp.ir/h100231113امین رضا نوشین1اسالمی- فرهنگ، هنر و هویت ایرانی

su25.parsvlp.ir/h100231113-2امین رضا نوشین2اسالمی- فرهنگ، هنر و هویت ایرانی

su25.parsvlp.ir/h100231114حسنعلی عرب1باستان شناسی

su25.parsvlp.ir/h100231117سعیده رفیعی1شیمی

su25.parsvlp.ir/h100231119سعیده رفیعی1شناخت مواد

su25.parsvlp.ir/h100231122اعظم صفی پور1(2)موزه های ایران 

su25.parsvlp.ir/h100231124اعظم صفی پور1جمع داری اشیاء در موزه

su25.parsvlp.ir/h100231125رفیق نصرتی1گزارش نویسی در موزه

su25.parsvlp.ir/h100231126سامان خلیلیان1روابط عمومی موزه

su25.parsvlp.ir/h100231131زهرا عباسی1آسیب شناسی اشیاء

su25.parsvlp.ir/h100231133زهرا عباسی1(1)مراقبت و نگهداری اشیاء موزه ای 

su25.parsvlp.ir/h100231138علی اصغر کارگر1زبان تخصصی

su25.parsvlp.ir/h100231141اعظم صفی پور1مستند نگاری اشیاء موزه ای

su25.parsvlp.ir/h100231142زینب نوشاد1حمل و نقل و بسته بندی اشیاء

su25.parsvlp.ir/h100231147سامان خلیلیان1موزه و گردشگری

su25.parsvlp.ir/h100231151امین رضا نوشین1روانشناسی خالقیت

su25.parsvlp.ir/h100231154سامان خلیلیان1نظام مالی و اقتصاد موزه

su25.parsvlp.ir/h100331002زهرا عیدی پور1بررسی تمدن های باستانی از نظر قرآن کریم



su25.parsvlp.ir/h100331004احمد علی اسدی1اصول و مبانی انسان شناسی

su25.parsvlp.ir/h100331014علیرضا سرداری1باستان شناسی ایران در آغاز شهرنشینی

su25.parsvlp.ir/h100331018احمد علی اسدی1باستان شناسی اشکانی

su25.parsvlp.ir/h100331023احمدرضا صابری1فلزکاری در دوره اسالمی

su25.parsvlp.ir/h100331029ستار خالدیان1تاریخ هنر نقاشی در ایران

su25.parsvlp.ir/h100331030پریسا پورمحمدی1هنر یونان و روم باستان

su25.parsvlp.ir/h100331031مریم شیروانی1(2)حفاظت اشیاء باستانی 

su25.parsvlp.ir/h100331033ستار خالدیان1سیر تحول خطوط و خواندن کتیبه های اسالمی

su25.parsvlp.ir/h100331034ستار خالدیان1کتاب آرائی

su25.parsvlp.ir/h100331035احمدرضا صابری1باستان (چین و ژاپن)هنر خاور دور 

su25.parsvlp.ir/h100331036زهرا عیدی پور1هنر هند باستان

su25.parsvlp.ir/h100331037پریسا پورمحمدی1(1)خطوط باستانی ایران 

su25.parsvlp.ir/h100331039ستار خالدیان1تکنیک و هنر سفالگری در دوره اسالمی

su25.parsvlp.ir/h100331040حسنعلی عرب1طراحی و ترسیم مدارک

su25.parsvlp.ir/h100331041حسنعلی عرب1روش کاوش و بررسی آثار باستانی

su25.parsvlp.ir/h100339909احمد علی اسدی1مبانی باستان شناسی

su25.parsvlp.ir/h100339910احمد علی اسدی1تاریخچه اندیشه باستان شناسی

su25.parsvlp.ir/h100339911علیرضا سرداری1تاریخ علم

su25.parsvlp.ir/h100339912مریم رمضانی1پیدایش و دگرگشت انسان

su25.parsvlp.ir/h100339913ستار خالدیان1(2)باستان شناسی دوران اسالمی 

su25.parsvlp.ir/h100339914کیمیا نصیرزاده1باستان شناسی دوره نوسنگی ایران

su25.parsvlp.ir/h100339915علیرضا سرداری1باستان شناسی پیش از تاریخ جهان

su25.parsvlp.ir/h100339916احمد علی اسدی1باستان شناسی مصر



su25.parsvlp.ir/h120131103کورش قطب1هندسه کاربردی

su25.parsvlp.ir/h120131103-2کورش قطب2هندسه کاربردی

su25.parsvlp.ir/h120131107سید مجتبی میرحسینی1مبانی معماری داخلی

su25.parsvlp.ir/h120131109کیهان ولی نژاد1عکاسی دیجیتال

su25.parsvlp.ir/h120131109-2کیهان ولی نژاد2عکاسی دیجیتال

su25.parsvlp.ir/h120131115سید مجتبی میرحسینی1(2)تاریخ هنر 

su25.parsvlp.ir/h120131119حمید نیک کار1متره و برآورد

su25.parsvlp.ir/h120131120حمید نیک کار1عناصر و جزئیات ساختمان 

su25.parsvlp.ir/h120131121احمدرضا اسالمی1حجم سازی

su25.parsvlp.ir/h120131122محمد صادق کمالی1مقاومت مصالح

su25.parsvlp.ir/h120131123علی اسدپور1باغ آرایی و محوطه سازی

su25.parsvlp.ir/h120131126آیدا زارع مهذبیه1تاسیسات و تنظیم شرایط اقلیمی

su25.parsvlp.ir/h120131128مهشید بارانی1(2)مبانی هنرهای تجسمی 

su25.parsvlp.ir/h120131128-2مهشید بارانی2(2)مبانی هنرهای تجسمی 

su25.parsvlp.ir/h120131129 ریز خاتمی روزبه گل1 (2)طراحی پایه 

su25.parsvlp.ir/h120131129-2عاطفه اسکندری2 (2)طراحی پایه 

su25.parsvlp.ir/h120131130سید مجتبی میرحسینی1کارگاه معماری داخلی سنتی

su25.parsvlp.ir/h120131130-2طهمورث ملک مرزبان2کارگاه معماری داخلی سنتی

su25.parsvlp.ir/h120131133مهشید بارانی1کامپوزیت ها و پارچه ها - (3)مواد و روش های ساخت 

su25.parsvlp.ir/h120131134کورش قطب1(مدل سازی)راینو مقدماتی 

su25.parsvlp.ir/h120131136آیدا زارع مهذبیه1روشنایی و نورپردازی

su25.parsvlp.ir/h120131137مریم شیروانی1طرح مرمت و نگهداری

su25.parsvlp.ir/h120131142مهشید بارانی1ارگونومی و آنترپومتری



su25.parsvlp.ir/h120131144نجمه حساس1سبک شناسی معماری

su25.parsvlp.ir/h120131145آیدا زارع مهذبیه1کارگاه پتینه و نقوش

su25.parsvlp.ir/h120131146علی اسدپور1کارگاه حال و آینده

su25.parsvlp.ir/h120131148علی اسدپور1پروژه نهایی

su25.parsvlp.ir/h120131148-2مهشید بارانی2پروژه نهایی

su25.parsvlp.ir/h120131148-3آیدا زارع مهذبیه3پروژه نهایی

su25.parsvlp.ir/h120131148-4سید مجتبی میرحسینی4پروژه نهایی

su25.parsvlp.ir/h120131148-5کورش قطب5پروژه نهایی

su25.parsvlp.ir/h120131148-6 ریز خاتمی روزبه گل6پروژه نهایی

su25.parsvlp.ir/h120131152کورش قطب1مبانی و اصول علم اقتصاد

su25.parsvlp.ir/h130130011معصومه منفرد1(مبدأ و معاد) 1اندیشه اسالمی 

su25.parsvlp.ir/h130130012نسرین استواری1(نبوت و امامت) 2اندیشه اسالمی 

su25.parsvlp.ir/h130130012-2محمد جواد رحمانی2(نبوت و امامت) 2اندیشه اسالمی 

su25.parsvlp.ir/h130130024معصومه منفرد1(اخالق کاربردی)آیین زندگی 

su25.parsvlp.ir/h130130034ابوذر خسروی1ایران. ا. آشنایی با قانون اساسی ج

su25.parsvlp.ir/h130130034-2ابوذر خسروی2ایران. ا. آشنایی با قانون اساسی ج

su25.parsvlp.ir/h130130055نسرین استواری1تفسیر موضوعی قرآن

su25.parsvlp.ir/h130130055-2معصومه منفرد2تفسیر موضوعی قرآن

su25.parsvlp.ir/h130230066فرزانه فهندژ سعدی1ادبیات فارسی

su25.parsvlp.ir/h130230066-2عزیز شبانی2ادبیات فارسی

su25.parsvlp.ir/h130230077علی اصغر کارگر1زبان انگلیسی

su25.parsvlp.ir/h130230077-2علی اصغر کارگر2زبان انگلیسی

su25.parsvlp.ir/h130230077-3سیده سارا فروزانی3زبان انگلیسی



su25.parsvlp.ir/h130230088محسن افروزه1تربیت بدنی 

su25.parsvlp.ir/h130230088-2عالیه موسوی2تربیت بدنی 

su25.parsvlp.ir/h130230088-3عالیه موسوی3تربیت بدنی 

su25.parsvlp.ir/h130230089محسن افروزه11ورزش 

su25.parsvlp.ir/h130230089-2عالیه موسوی12ورزش 

su25.parsvlp.ir/h130230089-3عالیه موسوی13ورزش 

su25.parsvlp.ir/h130230099سعیده هوشمند1دانش خانواده و جمعیت

su25.parsvlp.ir/h130230099-2سعیده هوشمند2دانش خانواده و جمعیت

su25.parsvlp.ir/h130239991ندا سبزی1مهارت های زندگی دانشجویی

su25.parsvlp.ir/h130239991-2ندا سبزی2مهارت های زندگی دانشجویی

su25.parsvlp.ir/h150131021بصیر حدائق1آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر ایران

su25.parsvlp.ir/h150131051لیال گله داران1آشنایی با ادبیات کهن  و معاصر جهان

su25.parsvlp.ir/h150131061مهسا اسد اله نژاد1جامعه شناسی هنر

su25.parsvlp.ir/h150131091امین رضا نوشین1فلسفه مقدماتی شرق 

su25.parsvlp.ir/h150131191رفیق نصرتی1تاریخ نمایش در جهان

su25.parsvlp.ir/h150131251محمدحسین  امانت11داستان نویسی 

su25.parsvlp.ir/h150131261گلبرگ ابوترابیان1اسطوره و نمایش

su25.parsvlp.ir/h150131401لیال گله داران1(2)فیلم نامه نویسی 

su25.parsvlp.ir/h150131411عرفان خالقی1(2)کارگاه نمایشنامه نویسی 

su25.parsvlp.ir/h150131421اصغر دشتی1(2)بررسی متون فارسی از منظر نمایش 

su25.parsvlp.ir/h150131431لیال گله داران1(2)ادبیات نمایشی معاصر اروپا 

su25.parsvlp.ir/h150131441رفیق نصرتی1(1)تحلیل نمایش نامه 

su25.parsvlp.ir/h150131451بهی حدائق1(1)نقد در ادبیات نمایشی 



su25.parsvlp.ir/h150131461حامد سلیمان زاده1نمایش نامه نویسی برای رادیو

su25.parsvlp.ir/h150131511گلبرگ ابوترابیان1روانشناسی شخصیت

su25.parsvlp.ir/h150131561سعید اسدی1(4)کارگاه نمایش نامه نویسی 

su25.parsvlp.ir/h140130161نیما ادهم1(2)طراحی و بیان تجسمی 

su25.parsvlp.ir/h140130171شادی نویانی1(1)نقاشی سطح دو 

su25.parsvlp.ir/h140130181سیدرضا حسینی1(2)نقاشی سطح دو 

su25.parsvlp.ir/h140130191احمد نادعلیان1(نقاش، ویدئو، چیدمان، دیجیتال و رسانه معاصر)خالقیت

su25.parsvlp.ir/h140130191-2احمد نادعلیان2(نقاش، ویدئو، چیدمان، دیجیتال و رسانه معاصر)خالقیت

su25.parsvlp.ir/h140130201گیتا مصباح1نقد و تطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب

su25.parsvlp.ir/h140137771فاطمه بزرگی1(1)مبانی هنرهای تجسمی 

su25.parsvlp.ir/h140137771-2فاطمه بزرگی2(1)مبانی هنرهای تجسمی 

su25.parsvlp.ir/h140137781فاطمه دوکوهکی1(1)طراحی 

su25.parsvlp.ir/h140137781-2فاطمه دوکوهکی2(1)طراحی 

su25.parsvlp.ir/h140137791کورش هاشم پور مطلق شیرازی1(1)طراحی آناتومی 

su25.parsvlp.ir/h140137791-2کورش هاشم پور مطلق شیرازی2(1)طراحی آناتومی 

su25.parsvlp.ir/h140137801محمود کشتی آرای1(1)نقاشی 

su25.parsvlp.ir/h140137801-2محمود کشتی آرای2(1)نقاشی 

su25.parsvlp.ir/h140137891لیال گله داران1(2)آشنایی با هنر در تاریخ 

su25.parsvlp.ir/h140137921فاطمه پورمند1(3)طراحی 

su25.parsvlp.ir/h140137931مظفر تقوا بلسی1(3)نقاشی 

su25.parsvlp.ir/h140137941علی هنرور1حجم

su25.parsvlp.ir/h140138001فرامرز خانی41نقاشی 

su25.parsvlp.ir/h140138011زینب روستا1نقاشی ایرانی



su25.parsvlp.ir/h140138021فاطمه شه کالهی21تاریخ عمومی نقاشی

su25.parsvlp.ir/h140138021-2یاسمن فرهنگ پور22تاریخ عمومی نقاشی

su25.parsvlp.ir/h140138061شادی نویانی51طراحی 

su25.parsvlp.ir/h140138071فاطمه پورمند51نقاشی 

su25.parsvlp.ir/h140138101علی  صابونچی1تجزیه، تحلیل آثار نقاشی

su25.parsvlp.ir/h140138161گیتا مصباح1فنون تصویرسازی

su25.parsvlp.ir/h140138171نجمه دستغیب1روش تحقیق در هنرهای تجسمی

su25.parsvlp.ir/h140138181نیما ادهم41تاریخ عمومی نقاشی 

su25.parsvlp.ir/h140138221عاطفه خاص1(2)تجربه تجسمی 

su25.parsvlp.ir/h140231241مینو کاری جعفری1طراحی هویت بصری

su25.parsvlp.ir/h140231261کیارش زندی1(1)تصویر متحرک

su25.parsvlp.ir/h140235551سیما حبیبی1(1)مبانی هنرهای تجسمی 

su25.parsvlp.ir/h140235551-2سیما حبیبی2(1)مبانی هنرهای تجسمی 

su25.parsvlp.ir/h140235561مریم سلمان پناه1 (1)خوشنویسی و گرافیک حروف 

su25.parsvlp.ir/h140235561-2مریم سلمان پناه2 (1)خوشنویسی و گرافیک حروف 

su25.parsvlp.ir/h140235571کورش هاشم پور مطلق شیرازی1طراحی پایه

su25.parsvlp.ir/h140235571-2کورش هاشم پور مطلق شیرازی2طراحی پایه

su25.parsvlp.ir/h140235631ستار احمدی1(2)نرم افزار گرافیک 

su25.parsvlp.ir/h140235631-2ستار احمدی2(2)نرم افزار گرافیک 

su25.parsvlp.ir/h140235641کیهان ولی نژاد1 (1)عکاسی در گرافیک 

su25.parsvlp.ir/h140235641-2کیهان ولی نژاد2 (1)عکاسی در گرافیک 

su25.parsvlp.ir/h140235731محمد مهدی رودکی1(1)طراحی حروف و تایپوگرافی 

su25.parsvlp.ir/h140235771محمود کشتی آرای1(2)آشنایی با هنر در تاریخ 



su25.parsvlp.ir/h140235831عاطفه فتوحی1(1)تصویرسازی 

su25.parsvlp.ir/h140235831-2عاطفه فتوحی2(1)تصویرسازی 

su25.parsvlp.ir/h140235851ستاره احسنت1(2)طراحی حروف و تایپوگرافی 

su25.parsvlp.ir/h140235851-2ستاره احسنت2(2)طراحی حروف و تایپوگرافی 

su25.parsvlp.ir/h140235871مینو کاری جعفری1طراحی بسته بندی

su25.parsvlp.ir/h140235881علی  صابونچی1تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری 

su25.parsvlp.ir/h140235901سحر اتحاد محکم1طراحی گرافیک محیطی و شهری

su25.parsvlp.ir/h140235901-2سحر اتحاد محکم2طراحی گرافیک محیطی و شهری

su25.parsvlp.ir/h140235911سجاد صبور1گرافیک متحرک

su25.parsvlp.ir/h140235911-2سجاد صبور2گرافیک متحرک

su25.parsvlp.ir/h140235991مریم دشتی زاده1(2)هنر و تمدن اسالمی 

su25.parsvlp.ir/h140235991-2مریم دشتی زاده2(2)هنر و تمدن اسالمی 

su25.parsvlp.ir/h110131003فرنوش ایران منش1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران

su25.parsvlp.ir/h110131005مریم فروغی نیا1(2)آشنایی با هنر در تاریخ 

su25.parsvlp.ir/h110131008داوود شادلو1(1)مبانی هنرهای تجسمی 

su25.parsvlp.ir/h110131010علی خوب یار1طراحی پایه

su25.parsvlp.ir/h110131011کیهان ولی نژاد1عکاسی

su25.parsvlp.ir/h110131012داوود شادلو1کاربرد کامپیوتر در طراحی و بافت فرش

su25.parsvlp.ir/h110131014الهه ایمانی1(1)طراحی سنتی 

su25.parsvlp.ir/h110131015الهه ایمانی1(2)طراحی سنتی 

su25.parsvlp.ir/h110131017مریم فروغی نیا1شناخت طرح و نقش فرش ایران 

su25.parsvlp.ir/h110131019فاطمه رجبی1سبک های بافت فرش در مناطق مختلف ایران

su25.parsvlp.ir/h110131023سیده اکرم اولیائی طبائی1(2)بافت فرش 



su25.parsvlp.ir/h110131025سعیده رفیعی1علوم الیاف و آزمایشگاه

su25.parsvlp.ir/h110131027سعیده رفیعی1(1)رنگرزی سنتی 

su25.parsvlp.ir/h110131028سمانه گندمی1(1)حفاظت و مرمت فرش 

su25.parsvlp.ir/h110131029ندا السادات ملکوتی1(2)حفاظت و مرمت فرش 

su25.parsvlp.ir/h110131029-2ندا السادات ملکوتی2(2)حفاظت و مرمت فرش 

su25.parsvlp.ir/h110131030الهه ایمانی1(1)رنگ و نقطه نقشه فرش 

su25.parsvlp.ir/h110131030-2الهه ایمانی2(1)رنگ و نقطه نقشه فرش 

su25.parsvlp.ir/h110131035داوود شادلو1کنترل کیفیت در فرش

su25.parsvlp.ir/h110131039زهرا عرفانی1(1)نگارگری در فرش 

su25.parsvlp.ir/h110131041سیامک عیقرلو1(2)رنگ و نقطه نقشه فرش 

su25.parsvlp.ir/h110131042سیامک عیقرلو1تجزیه و تحلیل رنگ در فرش ایران

su25.parsvlp.ir/h110131044سیده اکرم اولیائی طبائی1کارآموزی

su25.parsvlp.ir/h110131046محمد معاون1حفاظت و مرمت گلیم

su25.parsvlp.ir/h110131047بهناز اشرفی1(3)بافت فرش 

su25.parsvlp.ir/h110131051سعیده رفیعی1(2)رنگرزی سنتی 

su25.parsvlp.ir/h110131052احمد رضا احمدی1غبار گیری

su25.parsvlp.ir/h110131053مژده غالمزاده فرد1روانشناسی خالقیت

su25.parsvlp.ir/h110131054مژده غالمزاده فرد1(2)طراحی فرش

su25.parsvlp.ir/h110131059داوود شادلو1شناخت بازارهای جهانی فرش

su25.parsvlp.ir/h110131060الهه ایمانی1ارزیابی و ارزشیابی فرش

su25.parsvlp.ir/hclass103کیهان ولی نژادعکاسی گرافیک

su25.parsvlp.ir/hclass104حدیث کنعانیطراحی برای فضای مجازی

su25.parsvlp.ir/hclass105سحر اتحاد محکمطراحی تبلیغات


