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تحقق اهداف نقشـه جامع علمی کشـور در زمینه هنر، معماري و شهرسازي مسـتلزم گشـودن دریچههاي نوین علم و هنر و فناوري بر 

اســاس ارزشهاي پایدار معماري ایران به منظور تحقق الگوي هنر متعهد و معماري اســالمی- ایرانی اســت. بدون تردید تحقق این 

اهداف مستلزم ایجاد بنیانها و ساختارهاي مورد نیاز براي دستیابی به شرایطی است که در نقشـه جامع علمی کشـور که توسط شوراي 

محترم انقالب فرهنگی تهیه شده است، تبیین گردیده است. از آنجا که ظرفیت دانشـگاههاي کشـورتأمین کننده شرایط الزم براي تحقق 

چنین تقاضاهایی نیست، ضروري بود که با به کارگیري اساتید برجسـته و معتقد به چنین اهدافی در بازشناسی هنر، معماري، فناوري و 

شهرسازي اسالمی- ایرانی (که داراي اولویتهاي الف در اولویتهاي علم و فناوري کشـور در سند نقشـه جامع علمی کشـور است) 

نسبت به تأسیس دانشگاه معماري و هنر پارس با رویکردي نوین به آموزش در جهت تحقق اهداف فوق اقدام شود.

ضرورت تشکیل دانشگاه معماري و هنر پارس



توجه به نقش بیبدیل هنر و معماري در شـکلگیري مبانی فرهنگی جامعه 

از یک سـو و تهدیدات ناشـی از تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و ضــرورت 

توجه به نهضــــــت نرم افزاري از سوي دیگر، سبب گردیده است مقوله 

بازشناسی هنر، معماري، فناوري و شهرسازي اسـالمی- ایرانی که همواره 

مورد تأکید مقام معظم رهبري بوده است در سند نقشه جامع علمی کشـور 

(که تدوین آن از اقدامات اساسـی شـوراي عالی انقالب فرهنگی به منظور 

توسعه و تعمیق مسیر علمی کشـور بر اساس باورها و اندیشـههاي دینی و 

انقالبی بوده اســـت)، داراي اولویتهاي الف در میان اولویتهاي علم و 

فناوري کشور باشد.

شــناخت هنر و ارزش هاي پایدار معماري ایران اولین گام در راســـتاي 

توسعه و تعمیق باورها و اندیشههاي مثبت نسل جوان دانشگاهی، و مقابله 

آگاهانه با این تفکر نادرست که تمامی دسـتاوردهاي جهان امروز از مغرب 

زمین نشات گرفته است، به شمار می رود. متحول ساختن فضاي آموزشی 

و پژوهشی نسل جوان دانشگاهی در زمینه هنر، فناوري و معماري اسالمی 

گام بعدي در این مسـیر خواهد بود که با حضـور صاحب نظران متعهد در 

این حوزه امکانپذیر میباشـد. بدیهی اسـت گامهاي بعدي بهره گرفتن از 

این شناخت براي ساختن آینده هنر و معماري بر اسـاس ارزشها، باورها، 

اعتقادات و فرهنگ اسالمی- ایرانی جامعه خواهد بود.

تحقق این اهداف مســـــتلزم ایجاد بنیانها و ساختارهاي مورد نیاز براي 

دستیابی به شرایطی است که در نقشـه جامع علمی کشــور و رهنمودهاي 

مقام معظم رهبري مشخص شده است. از سوي دیگر ظرفیت دانشگاههاي 

کشور و محدودیتهاي توسعه آموزش عالی در بخش دولتی، تامین کننده 

شرایط الزم براي تحقق چنین تقاضاهایی نیســـت. دستیابی به این اهداف 

ارزشمند بیش و پیش از هر مؤلفه دیگر در گرو تأمین و حضــــور اساتید 

متخصـص، مومن و متعهد در کرسی تدریس دروس دانشـگاهی در زمینه 

هنر، فناوري و معماري اسالمی و تحقق فرایند آموزش نسـلهاي امروز و 

فردا بر اسـاس چنین معیارهایی اسـت. براي تأمین این اهداف در عرصــه 

هنر، معماري و مهندسی، تأسیس دانشــــــگاه معماري و هنر پارس یک 

ضرورت محسوب می شود.

اهمیت پرداختن به هنر و معماري ایران



شناسایی روشها و فنون معماري ایران در دورههاي مختلف تاریخی

ارائه روشهاي نوین و مؤثر در ارائه تحقق الگوي هنر متعهد و 

معماري اسالمی- ایرانی

دانشافزایی و تقویت بنیه علمی در زمینه شناخت ارزشهاي پایدار 

معماري ایران

تأسیس یک مرکز آموزش هنر و معماري اسالمی در مقیاس منطقه با 

توجه به سابقه و تاریخ ایران در هنر و معماري

تقویت مهارتهاي تدریس و تحقیق در زمینه هنر و معماري اسالمی- 

ایرانی

فراهم آوردن زمینه الزم جهت شناخت هنر و معماري ایران و تأثیر آن 

بر کشورهاي منطقه از طریق تحقیق و آموزش

تثبیت محوریت ایران در هنر، فناوري و معماري در میان کشورهاي 

اسالمی و منطقه با توسعه ارتباطات بینالمللی و مشارکت دانشگاههاي 

منطقه و سازمان علمی - فرهنگی ملل متحد در قالب برنامههاي بین 

دانشگاهی

فراهم نمودن امکانات الزم براي شناخت و آموزش هنر متعهد و 

معماري اسالمی- ایرانی

 برگزاري و دایر نمودن دورههاي کارشناسی ارشد و دکتري هنر، 

فناوري و معماري اسالمی پس از کسب مجوز از شوراي گسترش 

آموزش عالی

 برگزاري دورههاي آموزش هنر و معماري اسالمی براي شرکت-

کنندگانی از کشورهاي منطقه و جهان

 برنامهریزي، مدیریت و برگزاري دورههاي آموزشی کوتاه مدت

 برگزاري نشستها و همایشهاي علمی متناسب با گرایشهاي علمی 

و نیازهاي جامعه

 سازماندهی، توسعه و تعمیق پژوهشهاي مرتبط با هنر، فناوري و 

معماري اسالمی

 تحقق، تدوین و تألیف در زمینه منابع درسی و متون آموزشی مورد نیاز

 تلفیق آموزش با تربیت و پژوهش و مهارت در دانشگاه پارس

برنامههاي آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیتهاي دانشگاه پارس در 

زمینه هنر، فناوري و معماري اسالمی بر اساس تلفیق آموزش با تربیت 

و پژوهش و مهارت که از ویژگیهاي اصلی الگوي تظام علم و 

فناوري و نوآوري در نقشه جامع علمی کشور میباشد، در جهت 

دستیابی به اهداف مذکور تنظیم گردیده است.

راهبردها و رویکردها در دانشگاه معماري و هنر پارس اهداف دانشگاه معماري و هنر پارس



ریاست دانشگاه

پروفسور محمود گالبچی



در مالقات لوییجی کوالنی با پروفســـــور محمود گالبچی در تاریخ 25 مهرماه 1393 ( 17 اکتبر 

2014) وي با افتخار عضــویت در دانشــگاه پارس را پذیرفته و آمادگی خویش را براي همکاري 

مستمر با دانشگاه پارس در قالب تدریس، برگزاري سمینارها و کارگاه هاي تخصصـی اعالم نمود. 

در این مالقات مقرر شد مرکز طراحی دانشــــــگاه پارس با عنوان Pars Design Center با 

حضور پروفسـور کوالنی در دانشـگاه پارس تشـکیل شود و فعالیتهاي گسـترده طراحی بویژه با 

رویکرد طراحی مبتنی بر الهام از طبیعت (Bio Design) با نگاه به آینده انجام شـود. وي ضــمن 

عضـویت در هیئت تحریریه مجله علمی دانشـگاه پارس همکاري با این دانشـگاه را به عنوان یک 

افتخار در کارنامه فعالیتهاي بینالمللی گســـــترده خود توصیف نمود. در این مالقات مقرر شد 

جایزه بین المللی  Pars-Colani Award در زمینهBio Design  هر سال توسط دانشـــــگاه 

پارس با مشارکت پروفسـور کوالنی به برترین طراحیهاي جهان در زمینه طراحی مبتنی بر الهام از 

طبیعت اعطا گردد. همچنین در این مالقات نشـان دانشــگاه پارس که نماد عضــویت ایشــان در 

دانشگاه پارس میباشد توسط پروفسور محمود گالبچی به ایشان اهدا گردید.

عضویت لوییجی کوالنی در دانشگاه پارس



پروفسور محمود گالبچی 42 جلد کتاب با عناوین زیر در زمینه سازه در معماري، سیستمهاي ساختمانی و مدیریت پروژه تالیف و منتشـر نموده که 16 عنوان 

آن تاکنون به عنوان کتاب سال جمهوري اسالمی ایران و کتب برگزیده دانشگاهی انتخاب شده است.

مدیریت پروژه و اخالق

سیستمهاي ساختمانی

مدیریت ایمنی پروژه

معماري بایونیک (کتاب برگزیده جشنواره کتاب سال 1393)

فنشناسی معماري ایران

نظریات نوین در مدیریت پروژه

مدیریت ایمنی پروژه

روشهاي اجراي پروژه

تعامل تکنولوژي و معماري، نقد و بررسی آثار نورمن فاستر

جزئیات، ارتقاء دهنده معماري

معماري آرکی تایپی، الگوهاي پایدار بنیادین

طبیعت منبع الهام، نقد و بررسی آثار سانتیاگو کاالتراوا

معماري دیجیتال

مدیریت پروژههاي صنعتی

درك رفتار سازهها

مبانی سازه براي معماران

سیستمهاي اجراي پروژه در صنعت و ساختمان  

مبانی طراحی ســاختمانهاي بلند (تقدیر شــده به عنوان کتاب ســال جمهوري 

اسالمی ایران و کتاب برگزیده دانشگاهها در سال 1392)

طراحی مفهومی ساختمانهاي بلند (کتاب برگزیده جشنواره کتاب سال 1392)

نانوفناوري در معماري و مهندسـی سـاختمان (تقدیر شـده به عنوان کتاب سـال 

جمهوري اسالمی ایران و کتاب برگزیده دانشگاهها در سال 1390)

آثار منتشر شده پروفسور محمود گالبچی



مبانی مدیریت پروژه

سازه در معماري

روش طرح و ساخت با رویکردهاي EPC, BOT, Turnkey (کتاب 

برگزیده یازدهمین جشنواره کتاب سال 1388)

فناوريهاي نوین ساختمانی (تقدیر شده به عنوان کتاب سال جمهوري 

اسالمی ایران در سال 1388 و کتاب برگزیده دانشگاهی سال 1388)

سازه به مثابه معماري، یک کتاب مرجع براي معماران و مهندسان سازه

ساختمانهاي بتنی براي دانشجویان معماري و مهندسی عمران

ساختمانهاي فوالدي براي دانشجویان معماري و مهندسی عمران

پلهاي ایران و جهان، تعامل معماري، تکنولوژي و زیبایی

معمار + مهندس = ساختار (کتاب برگزیده دانشگاهی سال 1384)

مدیریت استراتژیک پروژه (کتاب برگزیده چهاردهمین جشنواره کتاب و 

کتاب سال جمهوري اسالمی ایران در سال 1389)

طراحی لرزهاي براي معماران، مقابلهاي هوشمندانه با زلزله (کتاب برگزیده 

سیزدهمین جشنواره کتاب سال 1389)

فناوري اطالعات (IT) در مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه

سیستمهاي ساختمانی آینده (نگاهی به معماري فردا)

استاتیک کاربردي (کتاب سال جمهوري اسالمی ایران در سال 1385 و کتاب 

برگزیده دانشگاهی در سال 1385)

سازههاي مشبک فضایی (کتاب برگزیده دومین جشنواره کتاب سال 1386)

پوستهها و سازههاي ورق تاشده

مقاومت مصالح کاربردي (کتاب برگزیده مراسم کتاب سال 1387 و کتاب 

برگزیده دانشگاهی سال 1386)

مدیریت پروژه (کتاب برگزیده ششمین جشنواره کتاب سال 1387 و کتاب 

برگزیده دانشگاهی سال 1387)

ساختمانها چگونه عمل میکنند (کتاب برگزیده هشتمین جشنواره کتاب سال 

(1387

سازههاي پارچهاي کششی



رشته هاي تحصیلی دانشگاه پارس
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علمی کاربردي معماري

مهندسی اجرایی عمران

علمی کاربردي ارتباط تصویري

مهندسی شهرسازي

علمی کاربردي طراحی پوشاك
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سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست



طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست



اساتید دانشگاه پارس

پروفسور هشیار نوشینکتایون تقی زاده

پروفسور محمود گالبچی
چهره ماندگار معماري ومهندسی راه وساختمان

داراي کرسی یونسکو در معماري

دکتراي سازه هاي فضاکار از انگلستان
 مدیر سازههاي فضایی مرکز تحقیقات

دانشگاه Surrey انگلستان 

دکتراي معماري دانشگاه تهران
تخصص: معماري، تکنولوژي معماري

سید محسن فاطمی
فوق دکتراي روانشناسی از هاروارد آمریکا

تخصص: مهارتهاي مذاکره، مهارتهاي ارتباط موثر، 
مدیریت تضاد، هوش هیجانی و تفکر خالق

 محمد نراقی
دکتراي تخصصی آناتومی و جراحی
تخصص: آناتومی و سازه بدن انسان،
مباحث مشترك پزشکی و معماري

متین عالقمندان
دکتراي معماري از آمریکا

تخصص: تکنولوژي معماري
و ساختمان هاي بلند

محمدرضا متینی
دکتراي معماري از آلمان

تخصص: معماري، معماري بایونیک

محمدرضا مثنوي
دکتراي معماري پایدار شهري

تخصص: معماري، طراحی پایدار، محیط زیست

محمد تقی رضایی حریري
دکتراي معماري فنی از اتریش
تخصص: تنظیم شرایط محیطی
معماري و انرژي خورشیدي

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست



اساتید دانشگاه پارس

احمد علی فرزین
دکتراي معماري از فرانسه

تخصص: طراحی معماري، مبانی نظري معماري

سعید حقیر
دکتراي تاریخ هنر و معماري از فرانسه

تخصص: تاریخ هنر، 
معماري معاصر ایران و جهان

سید بهشید حسینی
دکتراي  معماري از دانشگاه تهران

معماري، مدیریت بحران و طراحی بیمارستان

علی اندجی گرمارودي
دکتراي معماري از دانشگاه تهران

تخصص: معماري دیجیتال، پارامتریک دیزاین

اصغر ساعد سمیعی
دکتراي تخصصی معماري از فرانسه
تخصص: طراحی فنی ساختمان 

بهروز سرابندي
دکتراي معماري از آلمان

تخصص: تولید صنعتی ساختمان

احمد خوشنویس
دکتراي تغییر کاربري بناهاي تاریخی از استرالیا

تخصص: معماري، بناهاي تاریخی

قاسم مطلبی
دکتراي معماري از ایتالیا

تخصص: معماري، معماري و محیط

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست

محمد مهدي محمودي
دکتراي تخصصی معماري از فرانسه

تخصص: طراحی معماري، معماري پایدار 



اساتید دانشگاه پارس

مجتبی منصوري راد
دکتراي راه و ساختمان از ایتالیا

تخصص: معماري و روش هاي اجرا

حسین سلطان زاده
دکتراي معماري

تخصص: مبانی نظري و تاریخ

سعید خاقانی
دکتراي معماري از انگلستان

تخصص: مبانی نظري و تاریخ معماري

حمید میرمیران
استاد طراحی معماري

تخصص: طراحی مفهومی

حشمت اله متدین
دکتراي تاریخ معماري و هنر از فرانسه
تخصص: معماري مدرن، معماري منظر

بهرام عنایتی
دکتراي تکنولوژي معماري از انگلستان

تخصص: زلزله، فناوري هاي نوین ساختمان

شیوا شایانفر
دکتري معماري از دانشگاه تهران

تخصص: طراحی معماري، معماري معاصر و جهان

افرا غریب پور
دکتري معماري از دانشگاه تهران

تخصص: طراحی و تاریخ معماري و فرایند طراحی

محمدرضا حافظی
دکتراي معماري از انگلستان
تخصص: مدیریت و معماري

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست



علیرضا اژدريحسن صادقی نائینی

اساتید دانشگاه پارس

دکتراي طراحی صنعتی از ایتالیا
تخصص: طراحی صنعتی، 

ارتباط چندرسانه اي

دکتراي برنامه ریزي محیط زیست دانشگاه تهران
تخصص: ارگونومی، محیط زیست

ناصر کلینی
دکتراي طراحی صنعتی از ژاپن

تخصص: طراحی صنعتی و ارگونومی

امیلیا نرسیسیانس
دکتراي جامعه شناسی از آمریکا

تخصص: انسان شناسی و مردم شناسی

سید رضا حسینی الهیجی
کارشناسی ارشدطراحی صنعتی دانشگاه تهران

تخصص: طراحی مبلمان شهري

جمشید امامی

مریم زارع
کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه تهران
تخصص: طراحی محصول، طراحی گرافیک

علی شیخ پور
کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه تهران
تخصص: طراحی صنعتی، مهندسی مکانیک

حسن پیشاهنگ
کارشناسی ارشدطراحی صنعتی

تخصص: طراحی محصول، مواد و ساخت

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه تهران
تخصص: طراحی محصول، طراحی بایونیک

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست



اساتید دانشگاه پارس

کارل کواران
استاد معماري و شهرسازي

تخصص: طراحی شهري و معماري

عبدالرضا محسنی
دکتراي معماري از ایتالیا

تخصص: معماري داخلی، 
دکوراسیون و مبلمان

نادیه ایمانی
دکتراي معماري از دانشگاه تهران

تخصص: معماري داخلی و طراحی معماري

عباس افتخاري
دکتراي مرمت بناهاي تاریخی

تخصص: معماري داخلی و طراحی صنعتی

سحر قادري
دکتراي معماري و شهرسازي از فرانسه

تخصص: معماري و شهرسازي

رضا نجفیان
کارشناسی ارشد معماري از دانشگاه علوم و تحقیقات

تخصص: معماري، معماري داخلی و عکاسی

رجب حبیب الهی

دانش آموخته معماري از دانشگاه تهران
تخصص: معماري و معماري داخلی

مهدي خرمی روز
دکتراي معماري از دانشگاه تهران

تخصص: تکنولوژي معماري، معماري داخلی

ابوالقاسم بصیر
دکتراي معماري از مالزي

تخصص: مبانی نظري و طراحی

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست



اساتید دانشگاه پارس

حسین نقاش طوسی

دکتراي مدیریت پروژه از دانشگاه امیرکبیر
تخصص: مدیریت پروژه

حمیدرضا برادران شرکا
دکتراي اقتصاد کالن از آمریکا
تخصص:  مدیریت و اقتصاد

محمد علی کاشف
دکتراي مدیریت از آمریکا

تخصص: مدیریت پروژه و ساخت

احسان سروشنیا
دکتراي مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تهران

تخصص: معماري و مدیریت پروژه

مجید پرچمی جالل
دکتراي عمران و مدیریت

تخصص: حقوق و پیمان قراردادها

فرهنگ شعفی
دکتراي مدیریت پروژه

تخصص: مدیریت و برنامه ریزي

سید حسین حسینی نورزاد

دکتراي مدیریت پروژه از آمریکا
تخصص: مدیریت پروژه و ساخت

محمد جعفري فشارکی

دکتراي مدیریت پروژه از انگلستان
تخصص: مدیریت کارگاهی، تکنولوژي ساختمان

محمدرضا مهرگان
دکتراي مدیریت پروژه

تخصص: مدیریت صنعتی

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست



اساتید دانشگاه پارس

آناهیتا مقبلی

دکتراي پژوهش هنر از دانشگاه تهران
تخصص: ارتباط تصویري

کامبیز صبري
استاد هنر و طراحی

تخصص: مجسمه سازي و حجم شناسی

مهسا خیرخواه
کارشناسی ارشد ارتباط تصویري دانشگاه تهران

تخصص: طراح گرافیک و جواهرات

پاییزك پالوج
کارشناسی ارشد پژوهش هنر

تخصص: گرافیک

مصطفی اسدالهی
استاد ارتباط تصویري

تخصص: طراحی و گرافیک

اسحاق حنیفه
استاد خط و هنرهاي تجسمی

تخصصی: خوشنویسی و طراحی حروف

اصغر کالبی
کارشناسی ارشد هنرهاي تجسمی
تخصص: رایانه و ارتباط تصویري

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست

مسعود سپهر
دکتراي گرافیک

تخصص: گرافیک و تایپوگرافی

سیامک خازنی
کارشناسی ارشد ارتباط تصویري

طراحی، کارگاههاي ارتباط تصویري، آرم و نشانه



اساتید دانشگاه پارس

علی وکیلی اردبیلی
دکتراي معماري از انگلستان

تخصص: طراحی معماري و انرژي

علی فیروزي

کارشناسی ارشد تکنولوژي معماري
تخصص: سازه و تکنولوژي معماري

فرشاد نصرالهی

دکتراي انرژي از آلمان
تخصص: معماري و انرژي

اصغر حاج سقطی

استادیار مهندسی مکانیک
تخصص: تهویه، تبرید و انرژي

مهدیه آبروش
دکتراي معماري از دانشگاه تهران

تخصص: انرژي معماري

مجید زندي
دکتراي مکانیک انرژي

تخصص: مهندسی مکانیک و انرژي

آیدا منتصر کوهساري
دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی

تخصص: معماري و انرژي

بهرنگ سجادي
دکتراي انتقال حرارت از دانشگاه شریف

تخصص: بهینه سازي مصرف انرژي

بهروز کاري

دکتراي فیزیک ساختمان از فرانسه
تخصص: انرژي و انتقال حرارت

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست
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عادل فرهنگی

استاد معماري و مرمت
تخصص: باز زنده سازي بناها

محمدباقر کبیرصابر
دکتراي معماري ازدانشگاه تهران

تخصص: مرمت ابنیه تاریخی، تاریخ معماري

احمد اصغریان جدي
دکتراي معماري

تخصص: مرمت ابنیه و بافته اي تاریخی

محمد سعید ایزدي
دکتراي معماري از انگلستان

تخصص: معماري، مرمت شهري

فرهاد تهرانی
دکتراي مرمت از ایتالیا

تخصص: مرمت بناهاي تاریخی

سید مهدي مجابی

دانش آموخته از ایتالیا
تخصص: مرمت و میراث فرهنگی

منیژه  هادیان
دکتراي مرمت از آلمان

تخصص: مرمت بناهاي تاریخی

امان اهللا یغمایی
دکتراي معماري از ایتالیا

تخصص: مرمت آثار تاریخی

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست

ریما فیاض
دکتراي معماري

تخصص: انرژي معماري
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علیرضا عندلیب
فوق دکتراي شهرسازي از کانادا
تخصص: معماري و شهرسازي

محمد منصور فالمکی
دکتراي شهرسازي از ایتالیا

تخصص: مرمت و شهرسازي

شریف معطوف
دکتراي شهرسازي از انگلستان
تخصص: شهرسازي و معماري

بهناز امین زاده
دکتراي شهرسازي از استرالیا

تخصص: طراحی شهري

علیرضا قهاري
استاد معماري و طراحی

تخصص: فناوري معماري

هادي سعیدي رضوانی
 دکتراي شهرسازي از دانشگاه تهران

تخصص: طراحی شهري، برنامهریزي شهري

علی طیبی
دکتراي برنامه ریزي شهري از آمریکا

تخصص: مدیریت و شهرسازي

فریدون قریب
دکتراي شهرسازي از آلمان
تخصص: طراحی شهري

محمد معصومی
دکتراي شهرسازي از ژاپن

تخصص: طراحی شهري، برنامه ریزي شهري

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست
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سید محمود حسینی
 استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

تخصص:  مبانی مهندسی
 زلزله در معماري

جواد جبارزاده
دکتراي معماري از پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی

تخصص:  تحلیل دینامیکی سازهها 
و مقاوم سازي ابنیه تاریخی

علیرضا توافقی
دکترا از پژوهشگاه مهندسی زلزله
تخصص: مهندسی عمران، زلزله

محمدحسین ماجدي اردکانی
استاد مهندسی عمران و بتن

تخصص: فناوري هاي ساختمان

حسین تقدس
دکتراي عمران از کانادا

تخصص: مدیریت پروژه و ساخت

غالمرضا هوائی
دکتراي مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر
تخصص: عمران، مهندسی سازه و ساخت

سید محمد پژمان
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تخصص: عمران، مدیریت دولتی

حامد نوري

کارشناسی ارشد عمران
تخصص: خاك و پی

علیرضا کریم پور
دکتراي معماري 

تخصص: انرژي، معماري و شهرسازي

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست
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داریوش ارجمند
کارشناسی ارشد تئاتر و سینما از فرانسه

تخصص: تئاتر و سینما، بازیگر

محمد شمس لنگرودي
نویسنده و هنرمند

تخصص: ادبیات، هنر و تاریخ

کامبوزیا پرتوي
فیلمنامه نویس و کارگردان

تخصص: سینما

امیرحسین همتی
دانش آموخته فلسفه معماري از هلند

تخصص: معماري و سینما

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست

بابک برزویه
عکاس، کارگردان و بازیگر

تخصص: سینما

حسام منظور
بازیگر تئاتر

تخصص: سینما

منوچهر اکبرلو
نویسنده، منتقد و پژوهشگر تئاتر

تخصص: سینما و تئاتر

احمد کامیابی مسک
مترجم، نویسنده، نمایشنامه نویس

تخصص: تئاتر

فرزاد موتمن
  کارگردان، عکاس، فیلمبردار

تخصص: سینما
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مهناز ترابیان
دانش آموخته طراحی لباس
تخصص: طراحی، تاریخ و 

پیشینه پوشاك در ایران و جهان

فریناز فربود
 دکتري پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس

تخصص: طراحی پارچه و لباس

مرجان خسروشاهی
دانش آموخته رشته طراحی
تخصص طراحی پوشاك

فرانک زهتابیان
استاد طراحی لباس

تخصص: طراحی نقوش

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست

شهال یاري بخت
طراح بین المللی مد

تخصص: طراحی پوشاك

ادنا زینلیان
طراح لباس و صحنه

تخصص: طراحی پوشاك

الهام غریب
دانش آموخته طراحی

تخصص: طراحی پوشاك

فاطمه پازوکی
کارشناسی ارشد صنایع، امیرکبیر

تخصص: مهندسی مالی

مهرنوش غضنفري
دکتراي پژوهش هنر

تخصص: ارتباط تصویري 
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محمدرضا سلطاندوست
استاد تاسیسات و تهویه

تخصص: تاسیسات مکانیکی

بهنام اتابکی محسن رمضانی
استاد معماري

تخصص: طراحی معماري

لیال عراقیان
طراح و معمار

تخصص: طراحی معماري

مهناز پژم

دکتراي معماري از استرالیا
تخصص: معماري و روانشناسی محیط

کورش حاجی زاده
کارشناسی ارشد معماري از دانشگاه تبریز

تخصص: طراحی معماري

امیررضا اردکانی 
دکتراي معماري دانشگاه تهران

تخصص: طراحی معماري

کارشناسی ارشد معماري از دانشگاه تهران
تخصص: معماري

مهدي علیرضایی
دکتراي معماري از آلمان

تخصص: طراحی بیمارستان

پژمان رادمهر

 دکتراي پژوهش هنر از دانشگاه تهران
تخصص: معماري، طراحی، پژوهش هنر

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست
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احسان طایفه
دکتراي معماري از دانشگاه تهران

تخصص: معماري، راندو و طراحی

مهرداد عزیزي قهرودي
کارشناسی ارشد معماري

تخصص: کامپیوتر و معماري

مجتبی ثابت فرد
کارشناسی ارشد معماري

تخصصی: دروس پایه معماري

احمد صیفوري
دانش آموخته دانشگاه تهران

تخصص: دروس پایه معماري

سینا سلیم زاده
کارشناس ارشد تکنولوژي معماري دانشگاه تهران
تخصص: تکنولوژي معماري، آهنگساز و نوازنده

داریوش کسرایی
کارشناسی ارشد معماري از دانشگاه تهران
تخصص: طراحی و دروس پایه معماري

محمد یزدي
کارشناسی ارشد تکنولوژیی معماري

تخصص: معماري الگوریتمیک

حمیدرضا جیحانی
دکتراي مرمت از دانشگاه هنر اصفهان

تخصص: مرمت، معماري منظر

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست

سعید باقري
دانش آموخته دانشگاه تهران
تخصص طراحی معماري



اساتید دانشگاه پارس

نادر روزرخ
دانش آموخته معماري از دانشگاه تهران

برنامهریزي، سازماندهی و مطالعات فنی پروژهها

محمد صادق اسعدي
دانش آموخته معماري از ایتالیا

تخصص: معماري و هندسه کاربردي

محمدرضا امیر شقاقی
 دانش آموخته معماري از دانشگاه تهران

تخصص: معماري، راندو و اسکیس

فرزاد آیه اهللا زاده شیرازي
دکتراي مهندسی مکانیک از آمریکا

تخصص: مکانیک ساختمان

امیر جوانبخت
کارشناسی ارشد معماري، دانشگاه تهران

تخصص: طراحی معماري

امین بهرامی
طراح، محقق و مدرس معماري
تخصصی: طراحی الگوریتمیک

شهریار یقینی
کارشناسی ارشد معماري
تخصص: فناوري معماري

سعید فتحی
دانش آموخته دانشگاه تهران
تخصص طراحی معماري

محمد حسن طالبیان
دکتراي مرمت از دانشگاه تهران
تخصص: مرمت آثار فرهنگی

طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست



طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست

غالمحسین مراقبی
پژوهشگر و محقق در زمینه تاریخ ایران

تخصص: تاریخ معاصر و مشروطه، سردبیر و عضو هیات تحریریه

مجید جهانی
دکتراي فلسفه از دانشگاه تهران

تخصص: فلسفه، اندیشه اسالمی، حکمت هنر اسالمی

بنفشه بجنوردي
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

تخصص: ادبیات فارسی

معصومه قموشی
دانش آموخته کارشناسی ارشد

تخصص: زبان انگلیسی

حمیدرضا محبوبی
دکترا از آمریکا

تخصص: تاریخ و زبان انگلیسی

حسن شمس اسفندآبادي
فوق دکتراي روانشناسی از آمریکا

تخصص: روانشناسی و علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد ارتباط تصویري
تخصص: ارتباط تصویري

کامبیز حضرت پور علی حضرت پور
کارشناسی ارشد ارتباط تصویري

تخصص: ارتباط تصویري
کارشناسی ارشد ارتباط تصویري

تخصص: ارتباط تصویري 

الهه فرمانیان

اساتید دانشگاه پارس



طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست

سیمین حناچی
دکتراي تخصصی شهرسازي

تخصص: معماري و شهرسازي

سعید غفرانی
دکتراي معماري

تخصص: مدیریت پروژه و طراحی شهري

ایرج اعتصام
دکتراي معماري از فلورانس

تخصص: معماري و شهرسازي 

رحمان اقبالی
دکتراي معماري

تخصص: معماري و شهرسازي

مصطفی بهزاد فر
دکتراي شهرسازي از ایتالیا

تخصص: شهرسازي

فرهاد احمدي
طراح و معمار

تخصص: طراحی معماري

محسن فضلوي
دکتراي عمران از پژوهشگاه زلزله شناسی

تخصص: زلزله و طراحی زلزله

محمدرضا ریاضی
استاد تاریخ و باستان شناسی

تخصص: تاریخ و هنر

سید جالل میرلطیفی
استاد معماري اسالمی

تخصص: مرمت بناهاي تاریخی

اساتید دانشگاه پارس



طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست

محمدحسن طالبیان
دکتراي معماري و مرمت

تخصص: مرمت آثار فرهنگی 

حکمت اله مالصالحی
دکتراي باستان شناسی از یونان

تخصص: باستان شناسی

رضا فیضی
دکتراي مرمت از دانشگاه اصفهان
تخصص: مرمت بناهاي تاریخی

ادهم ضرغام

دکتراي پژوهش هنر دانشگاه تهران
تخصص: نقاشی و طراحی

قادر منصوري
کارشناسی ارشد نقاشی

تخصص: نقاشی

رامین پهلوان
استاد طراحی و خوشنویسی

تخصص: تایپوگرافی و خوشنویسی

معصومه مصلح
استاد طراحی و خوشنویسی 

تخصص: تایپوگرافی و خوشنویسی

عاطفه محمدي
دانش آموخته دانشگاه تهران

تخصص: خوشنویسی و تایپوگرافی

نادره نظري
کارشناسی ارشد معماري

تخصص: طراحی و معماري داخلی

اساتید دانشگاه پارس



طراحی و ساختطراحی صنعتی

طال و جواهرات

مهندسی شهرسازي

مهندسی صنایع

طراحی صنعتی

مهندسی صنایع

طراحی و ساخت

طال و جواهرات

معماري

 معماري داخلی

مدیریت پروژه

و ساخت

فناوري معماري

دیجیتال

 فناوري معماري

بایونیک

مهندسی شهرسازي مرمت و احیاي 

بناهاي تاریخی

ارتباط تصویري

نقاشی

طراحی پارچه

و لباس

هنرهاي اسالمی

باستان شناسی

سینما

کارگردانی  

انرژي معماري

نقشه کشی مهندسی عمرانمهندسی عمران

منابع طبیعی 

و محیط زیست

منابع طبیعی 

و محیط زیست

اطهاري
کارشناسی ارشد تکنولوژي معماري

تخصص: مدیریت پروژه

احمد جعفرنژاد چقوشی
دکتراي مدیریت پروژه

تخصص: مدیریت پروژه

سیامک حاجی یخچالی
دکتراي مدیریت پروژه

تخصص: مدیریت پروژه

فاطمه حقی
کارشناسی ارشد تکنولوژي معماري

تخصص: تکنولوژي معماري
کارشناسی ارشد انرژي از دانشگاه تهران

تخصص: انرژي معماري 

فرج اله نیکپورهلیا طاهري
کارشناسی ارشد معماري

تخصص: طراحی معماري و شهرسازي

اساتید دانشگاه پارس

منوچهر ریاحی
دکتراي معماري از ایتالیا

تخصص: معماري، محیط زیست

بهزاد صحتی
کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه تهران

تخصص: عکاسی، معماري عکاسی



دپارتمان اکولوژي انسانی پارس

با هدف ایجاد

مرکز بوم شناسی پارس

ایجاد دپارتمان اکولوژي انسانی پارس آغاز اقدامات وسیعی است که در ادامه و گسـترش 

آینده آن اشاعه فرهنگ سازگار زیستن با چرخههاي طبیعت مد نظر میباشد و ایجاد مرکز 

بومشــناســی پارس از اقدامات این دپارتمان میباشــد. یکی از اولین اقدامات دپارتمان 

اکولوژي انسـانی، تالیف 15 جلد کتابهاي مدیریت بوم شناسی جهت راهنمایی و توصیه-

هاي به روز در زمینه اکولوژي انســـــانی و چرخههاي سازگار با طبیعت در سازمانهاي 

دولتی، تولیدي، آموزشـی، درمانی، فرهنگی و کلیه دســتگاههاي اجرایی خواهد بود. این 

کتابها منابع برگزاري دورههاي آموزشی این دپارتمان خواهند بود.

مدیر این دپارتمان آقاي دکتر منوچهر ریاحی با ســابقه 19 ســـال تدریس در دپارتمان 

اکولوژي انسـانی دانشـگاه گوتنبرگ سوئد و یکی از بنیانگذاران مرکز اکولوژیکی سوئد 

(Ekcocentrum) میباشد.

دپارتمان اکولوژي انسانی پارس رشتههاي مختلفی را پوشش خواهد داد، ازجمله: محیط 

زیســـت، معماري، شهرسازي، معماري داخلی، انرژي، مدیریت حمل ونقل و ترافیک. 

عالوه بر اساتید، دانشـــجویان و محققان، مخاطبان برون سازمانی براي این دپارتمان، از 

طریق برگزاري کارگاههاي آموزشی مدنظر میباشند. این مخاطبان عبارت خواهند بود از 

مدیران صـنایع و واحدهاي تولیدي، مدیران دسـتگاههاي اجرایی، سـازمانهاي دولتی و 

بخش خصوصی، اساتید و دانشجویان، مدیران کالنشهر تهران، شورایاريها و مدیریت 

محلهها و شهرداريهاي مناطق 22 گانه تهران و مدیران اجرایی استانهاي سراسر کشور.



مرکز طراحی پارس

مرکز طراحی پارس در سال1394 و در دانشـگاه پارس تأسیس گردید. در این مرکز طیف 

وسیع و منحصــــربفردي از طراحان، معماران و مهندسین، با خالقیت ویژه و روحیه کار 

جمعی امکان پیافکندن خالقیت و راهحلهاي آفرینشگرانهاي را رقم میزنند. 

بدین واسطه مرکز طراحی پارس توانســــته است فراسوي تمامی گرایشهاي موجود به 

امري به ظاهر دشـوار و غیرممکن که همان ایجاد پیوند میان هنر و مهندسـی اســت جامه 

عمل بپوشاند و بتواند با بکارگیري از نیروهاي متخصــــص در حوزه طراحی و مهندسی 

گامی مؤثر در جهت ارتقاي طراحی در کشـــــور برداشته و به برقراري ارتباط بهینه میان 

دانشگاه و صنعت بیفزاید.

اجراي پروژههاي مختلف و متنوع در تمامی گرایشهاي طراحی، معماري، عمران  

انجام پژوهشهاي مرتبط با حیطههاي طراحی پژوهی، برنامههاي جامع مـراکـز تحقیق و 

توسعه، انجام تحقیقات راهبردي مرتبط با وزارت صنایع، وزارت مسـکن و شهرسازي و 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و پژوهشهاي مرتبط با آیندهپژوهی.

وجود شبکه وسیع ارتباطی با اساتید، پژوهشگران و نخبگان حیطه طراحی، معماري، هنر، 

عمران و شهرسازي 

برگزاري کنفرانس، همایش، سخنرانی و نمایشگاه هاي متعدد

برگزاري مسابقات طراحی و اعطاء جایزه طراحی پارس

تربیت نیروهاي متخصص در سطح ملی

همکاري نزدیک و مؤثر با مخاطبان بالقوه طراحی در کشور

ارتباط نزدیک و تأثیرگذار با مجامع طراحی در جهان 

توانمندي در زمینه هاي:

طراحی صــنعتی، طراحی معماري، طراحی داخلی، طراحی شـــهري، طراحی گرافیک، 

طراحی بســــــته بندي، طراحی ارتباطات، طراحی پارچه و لباس، طراحی براي میراث 

فرهنگی 
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توانمندي ها و فعالیت ها



پذیرش دانشجو در این دانشگاه از طریق کنکور سراسري و توسط سازمان 

سنجش آموزش کشـور همانند دیگر دانشـگاه و موسسـات آموزش عالی 

انجام می پذیرد. قوانین آموزشــــی، انظباطی، پرداخت شــــهریه و امور 

دانشــجویی منطبق بر مقررات مصـــوب شوراي عالی انقالب فرهنگی و 

وزارت علوم تحقیقات و فناوري می باشد.

آزمون مقاطع مختلف:

 مقطع کاردانی:                               آزمون کاردانی فنی و حرفه اي

مقطع کارشناسی ناپیوسته:                  آزمون کاردانی به کارشناسی

مقطع کارشناسی پیوسته:                    آزمون کنکور سراسري

کارشناسی ارشد ناپیوسته:                   آزمون کارشناسی ارشد

در راستاي هدف هاي شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوري؛ جهت هدایت، تقویت و نظارت بـــر بــــرنامه هاي 

آموزشی و پژوهشـی، ارتقاي علمی و حمایت از دانشــجویان ممتاز، دفتر 

استعدادهاي درخشـان دانشـگاه در حوزه معاونت آموزشی و تحصـیالت 

تکمیلی تشکیل گردیده است.

در این راســتا با در نظر گرفتن تخفیف شــهریه ثابت جهت 10 درصــد 

دانشـجویان برتر هر رشته و ورودي؛ امکان ادامه تحصـیل بدون آزمون در 

دانشگاه و در مقطع باالتر نیز براي این عده دانشجویان امکان پذیر است.

در ارتباط با دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته این تسهیالت تنها براي 

دانشجوي رتبه اول رشته و ورودي فراهم می گردد.

شناسایی دانشجویان استعداد درخشان  نحوه ورود به دانشگاه پارس



دانشـگاه معماري و هنر پارس، با انتشـار آثار فاخر دانشـی، هنري و ادبی، 

فصلی نو را در گستره نشر ایران زمین میگستراند که پسین دستاوردهایش، 

ماندگار تاریخ نشـر این سرزمین ورجاوند خواهد بود. آنچه را انتشــارات 

دانشگاه پارس در گستره نشر منتشر میسازد: کتاب، کتاب گویا، لوح فشرده 

و ... است. نیز در رشته انتشــارات خود، شیوهاي نگارشی را بکار می بندد 

که ویژگی هاي نوین نگارشی آن در دوماهنامه پارس بازتاب یافته است.

انتشارات دانشگاه پارس



از این رو موسســـه آموزش عالی معماري و هنر پارس با توجه به اهداف 

بلند مدت خود بر آن است تا با برگزاري دورههاي تخصـصـی تکمیلی در 

رشته هاي گوناگون زمینه پیشرفت و کسب مهارت و تخصص هاي بیشتر 

را براي دانشـجویان فراهم آورد تا بســتر مناسب جهت نیل به اهداف زیر 

ایجاد گردد:	

کسب دانش و تخصص در رشته مورد عالقه دانشجو

آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی با مباحث تخصصی یکی 

دیگر از رشته هاي تحصیلی

افزایش مهارت هاي تخصصی، علمی و فرهنگی دانشجویان

افزایش توان کارآفرینی فارغالتحصیالن،افزایش احتمال 

جذب فارغ التحصیالن در بازار کار

کمک به ترویج علم نافع

(Minor) دوره هاي تخصصی تکمیلی

امروزه با توجه به گسـترش و اهمیت مفاهیم و علوم میان رشته اي و لزوم 

آشنایی متخصصین با مهارت هایی فراتر از حوزه تخصـص و تحصـیالت 

خود، بیشتر دانشگاه هاي معتبر جهان اقدام به برگزاري دوره هایی با چنین 

اهدافی می نمایند.

در اکثر دانشگاههاي معتبر و تراز اول جهان، از جمله:

MIT دانشگاه·

Berkeley دانشگاه·

		Cincinnatiدانشگاه·

	Virginiaدانشگاه·

در رشته هاي متعددي به دانشجویان دوره کارشناسی این امکان را دارند تا 

دروس تخصـصـی یک رشته دیگر را به عنوان دوره تخصـصــی تکمیلی 

(Minor) و به صورت همزمان با رشته اصلی (Major) مطالعه نمایند.



کانون قرآن دانشــــگاه پارس با هدف ایجاد محفلی براي انجام فعالیتهاي 

فرهنگی در جهت آشنایی بیشـتر و انس با قرآن کریم از مهرماه 1393 آغاز 

به کار کرد. این کانون، با همکاري دانشــجویان دانشــگاه ایجاد شده و بر 

مبناي مشــارکت عالقمندان، برنامه هاي گوناگونی را پیرامون موضوعات 

دینی و قرآنی در دست برنامه ریزي و اجرا دارد. برگزاري جلســه قرآن از 

برنامه هاي اصــلی این کانون اســت که به صــورت مداوم و دورهاي در 

دانشگاه برگزار می شود.

انجمن محیط زیســــــت به منظور پاسخگویی به نیازهاي متنوع و رشد 

خالقیت هاي محیط زیسـتی و سامان بخشـیدن به خواسته ها و تالش هاي 

خود انگیخته دانشــــجویان، حمایت و هدایت این گروه از فعالیت ها در 

جهت نیل به ارزش هاي متعالی اســالمی، ارتقا ســطح همکاري جمعی و 

بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت تأسیس و براساس ضوابط مندرج در آئین 

نامه دانشگاه با اهداف زیر فعالیت می نمایند.

 آموزش عمومی در جهت ارتقاي فرهنگ زیست محیطی

 حفظ و گسترش و ارتقاء سطح کیفی محیط زیست

 همکاري و همفکري با ارگان ها، انجمن ها و سایر مؤسســـات علمی 

تخصصی اعم از دولتی، غیردولتی، ملی و بین المللی

 تحقیق و مطالعه در زمینه محیط زیست و ارائه راهکارهاي جدید

تالش در جهت توسعه پایدار محیط زیست طبیعی و انسانی

گسترش، توسعه و ارتقاء سطح کیفیت طبیعت و محل زندگی انسانها

آموزش سالم سازي محیط زیست از طریق رسانه  هاي دانشجویی

برگزاري اردوهاي نمادین پاکسازي طبیعت

ترویج فرهنگ طبیعت دوستی در بین مردم با کمک نهادهاي مرتبط

کانون محیط زیست کانون قرآن

انجمن ادبی پارس	با هدف باالبردن سطح پویشـهاي دانشـجویی در زمینه 

هاي داستان کوتاه نویسـی، شعرسرایی در گونه هاي عروضی و آزاد، رمان 

نویســی و ساماندهی تالش  هاي خودانگیخته دانشــجویان، برپایه ضابطه 

هاي مندرج در آیین نامه دانشگاه با اهداف زیر تشکیل گردید:

 آموزش شعرسرایی، داستان نویسی و نقد

 گسترش و افزایش سطح کیفی نوشته ها و سروده ها

 همکاري و هم فکري با انجمن ها و دیگر نهادهاي ادبی

برگزاري مراسم بزرگداشت هاي ادبی

کانون ادبی



کانون موسیقی دانشـگاه پارس به منظور آشنایی دانشــجویان با موسیقی و 

ایجاد محیطی پویا و شاداب، تأسیس و براساس ضوابط مندرج در آئین نامه 

دانشگاه با اهداف زیر فعالیت می نماید:

برگزاري کارگاه هاي آموزشی و آشنایی با مفاهیم و مسایل موسیقی

همکاري با آموزشگاه هاي معتبر جهت آموزش موسیقی به دانشجویان

مشاوره در انتخاب و خرید ساز

تشکیل گروه موسیقی و گروه کر دانشجویی دانشگاه پارس

برگزاري کنسرت هاي موسیقی

همکاري با دیگر کانون ها در زمینه هاي مشترك

باال بردن درك عمومی دانشجویان از موسیقی

نقد و بررسی آثار موسیقی

کانون عکاسی دانشــگاه پارس به منظور پاسخگویی به رشد خالقیت هاي 

عکاسانه و حمایت و هدایت اعضـاي کانون، ارتقا عکاسی نوین به دور از 

جنبه هاي کلیشـه اي رایج، تأسیس و براساس ضوابط مندرج در آئین نامه 

دانشگاه با اهداف زیر فعالیت می نماید:

آموزش عمومی در جهت ارتقا نگرش به عکاسـی در دو راسـتاي هنري و 

کاربردي از دو جنبه فنی و نظري

همکاري و همفکري با انجمن ها، نهادها و سایر مؤسســــــات مرتبط با 

عکاسی اعم از دولتی، غیردولتی، ملی و بین المللی مرتبط با اهداف انجمن.

تحقیق و مطالعه در زمینه عکاسی کهن و معاصر

برگزاري مسـابقات عکاسی به منظور باالبردن سطح کیفی عکاسی در بین 

اعضاي کانون

فراهم آوردن فرصتهایی براي کســب و درك آگاهی، نگرش ها و مهارت 

هاي الزم براي هر فرد.

معرفی کتب، نشریات و کالسهاي معتبر به اعضاي کانون

باال بردن نگرش عکاسی به مفهوم رسانه اي در خدمت هنرهاي دیگر

کانون عکاسی کانون موسیقی
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