داوشکدٌ

مقطع

رشتٍ

ریاضیات ٍ وارتردّا
وارضٌاسی

علًم
ریبضی

وارضٌاسی
ارضذ

دوتری

وارضٌاسی

وارضٌاسی
ارضذ
علًم
اوعبوی

مدیر گريٌ

شمبرٌ تمبض مدیر
گريٌ

آمًزغ
داوشکدٌ

معئًل آمًزغ

آمًزشی

آمًزشی

دوتر سثسٍاری 031-55913049
خاًن دوتر گَدرزی 031-55912308

آهار
علَم واهپیَتر

دوتر دلیك

031-55912363

ریاضی وارتردی  -آًالیس عذدی
ریاضی وارتردی  -تْیٌِسازی

دوتر افتخاری
دوتر افتخاری

031-55912334
031-55912334

ریاضیات ٍ وارتردّا  -جثر

دوتر سثسٍاری
دوتر سثسٍاری

ریاضیات ٍ وارتردّا  -آًالیس
ریاضیات ٍ وارتردّا ٌّ -ذسِ(تَپَلَشی) دوتر سثسٍاری
دوتر افتخاری
ریاضی وارتردی  -آًالیس عذدی

031-55913049
031-55913049
031-55913049
031-55912334

ریاضی وارتردی  -تحمیك در عولیات

دوتر افتخاری

031-55912334

ریاضی هحض  -آًالیس
ریاضی هحض  -جثر
جاهعِضٌاسی
حمَق
علَم ترتیتی
رٍاىضٌاسی

دوتر رضایی

031-55912379

خاًن
ضجاعی زادُ

 031-55912501خاًن پَرتاتایی 031-55912218

031-55912379
دوتر رضایی
031-55913748
دوتر گٌجی
031-55913732
دوتر یسدیاى
خاًن دوتر اطْری 031-55913720
دوتر توٌایی فر 031-55913752

پصٍّص علَم اجتواعی
هذیریت آهَزضی

دوتر ضریف هرادی 031-55913737
دوتر فرّادیاى 031-55913727
031-55913748
دوتر گٌجی
031-55913748
دوتر گٌجی
خاًن وتر اطْری 031-55913720

ترًاهِریسی درسی
حمَق جسا ٍ جرمضٌاسی
حمَق خاًَادُ

خاًن وتر اطْری 031-55913720
031-55913732
دوتر یسدیاى
031-55913732
دوتر یسدیاى

علَم ٍرزضی
هذیریت تازرگاًی
هطالعات فرٌّگی

معئًل

شمبرٌ تمبض

َمیبر

شمبرٌ تمبض َمیبر

031-55913715

آلای رحیوی

031-55913714
031-55913716

خاًن آستاًی

031-55913717

آلای رحیوی

اوعبوی

031-55913716

رٍاىضٌاسی عوَهی
وارآفریٌی  -گردضگری
هذیریت وسة ٍ وار  -عولیات ٍ
زًجیرُ تأهیي
هذیریت وسة ٍ وار  -هالی
جاهعِضٌاسی  -جاهعِضٌاسی هسائل
دوتری

وارضٌاسی

اجتواعی ایراى
حمَق جسا ٍ جرمضٌاسی
هٌْذسی ضیوی
هٌْذسی صٌایع
هٌْذسی عوراى
هٌْذسی هعذى
هٌْذسی هَاد ٍ هتالَرشی
هٌْذسی ضیوی  -پلیور
هٌْذسی ضیوی  -ترهَسیٌتیه ٍ

دوتر توٌایی فر
دوتر فرّادیاى

031-55913752
031-55913727

دوتر فرّادیاى

031-55913727

دوتر فرّادیاى

031-55913727

دوتر گٌجی

031-55913748

دوتر یسدیاى

031-55913732

دوتر ایراًخَاُ

031-55914439

دوتر رضَاى

031-55912447

دوتر استاد حسیي 031-55912431
دوتر طاّری 031-55912422
دوتر صادق زادُ 031-55912492
دوتر ایراًخَاُ

031-55914439

دوتر ایراًخَاُ

031-55914439

هٌْذسی ضیوی  -فرایٌذّای جذاسازی

دوتر ایراًخَاُ

031-55914439

وارضٌاسی

هٌْذسی ضیوی  -طراحی فرایٌذ
هٌْذسی ضیوی ً -اًَفٌاٍری

دوتر ایراًخَاُ
دوتر ایراًخَاُ

031-55914439
031-55914439

ارضذ

هٌْذسی عوراى  -سازُ

واتالیست

مُىدظی

031-55913714

خاًن آستاًی

031-55913717

دوتر استاد حسیي 031-55912431

هٌْذسی هعذى  -فرآٍری هَاد هعذًی

دوتر طاّری

031-55912422

هٌْذسی هعذى  -استخراج هَاد هعذًی

دوتر طاّری

031-55912422

هٌْذسی هعذى  -اوتطاف هَاد هعذًی

دوتر طاّری

031-55912422

هٌْذسی هَاد  -ضٌاسایی ٍ اًتخاب
هَاد هٌْذسی
هٌْذسی ضیوی

دوتر صادق زادُ 031-55912492
دوتر ایراًخَاُ

031-55914439

آلای فرجی

031-55912477
031-55912473

آلای ضىرریس

031-55912485
09024007855

دوتری

وارضٌاسی

هٌْذسی هعذى  -اوتطاف هَاد هعذًی

دوتر طاّری

031-55912422

هٌْذسی هعذى  -فرآٍری هَاد هعذًی

دوتر طاّری

031-55912422

هٌْذسی هعواری
تاستاىضٌاسی

دوتر هوتحي
دوتر ًَری

031-55913166
031-55913168

صٌایع دستی
فرش

دوتر غیاثیاى

031-55913120

دوتر خاتوی
دوتر ًَری

031-55913124
031-55913168

دوتر ًَری

031-55913168

تاستاىضٌاسی  -دٍراى تاریخی ایراى
تاستاىضٌاسی  -توذى ٍ فرٌّگ

معمبری ي
َىر
وارضٌاسی
ارضذ

وارضٌاسی

وارضٌاسی
شیمی

هٌْذسی هعذى  -استخراج هَاد هعذًی

دوتر طاّری

031-55912422

ارضذ

دوتری

اسالهی ایراى ٍ سرزهیيّای دیگر
هٌْذسی هعواری

دوتر هوتحي 031-55913166
دوتر چیت سازیاى 031-55913169

ٌّر اسالهی  -سفال ٍ سراهیه
پصٍّص ٌّر
فٌاٍری هعواری  -هعواری تیًَیه

دوتر چیت سازیاى 031-55913169
دوتر هوتحي 031-55913166

فرش  -هَاد اٍلیِ ٍ رًگرزی
زیستفٌاٍری
ضیوی وارتردی
ضیوی هحض
فیتَضیوی
ضیوی  -ضیوی دارٍیی

دوتر خاتوی 031-55913124
خاًن دوتر طلَعی 031-55912301
دوتر واّاًی 031-55912307
دوتر واّاًی 031-55912307
خاًن دوتر هرادی 031-55912336
خاًن دوتر هرادی 031-55912336

031-55913140

آلای فالح

031-55913141

آلای غیاثی

031-55913145

ضیوی  -ضیوی تجسیِ
ضیوی  -ضیوی هعذًی
ضیوی  -ضیوی آلی
ضیوی  -ضیوی فیسیه
تیَضیوی

031-55912357
دوتر ضثاًی
031-55912350
دوتر واّاًی 031-55912307
آلای احوذی فر
031-55912313
خاًن دوتر هرادی 031-55912336
031-55912358
دوتر رئیسی
خاًن دوتر طلَعی 031-55912301

ضیوی  -ضیوی آلی
ضیوی  -ضیوی تجسیِ
ضیوی  -ضیوی فیسیه

خاًن دوتر هرادی 031-55912336
031-55912357
دوتر ضثاًی
031-55912358
دوتر رئیسی

آلای خادم

031-55913136
031-55913137

031-55912325

ضیوی  -ضیوی هعذًی
وارضٌاسی

هٌْذسی طثیعت
هذیریت ٍ وٌترل تیاتاى

دوتر رًجثر

031-55913241

طثیعتگردی (اوَتَریسن)

دوتر غالهی

031-55913239

دوتر غالهی

031-55913239

جغرافیا ٍ ترًاهِریسی ضْری -
ترًاهِریسی هسىي ٍ تازآفریٌی ضْری
علَم ٍ هٌْذسی هرتع  -گیاّاى دارٍیی
مىببع
طبیعی ي

وارضٌاسی
ارضذ

علًم زمیه

ٍ صٌعتی
علَم ٍ هٌْذسی آتخیس  -آتخیسداری
ضْری
علَم ٍ هٌْذسی آتخیس  -هذیریت
حَزُّای آتخیس
علَم ٍ هٌْذسی هحیط زیست -
آلَدگی هحیط زیست
علَم ٍ هٌْذسی هحیط زیست -
ارزیاتی ٍ آهایص سرزهیي
علَم ٍ هٌْذسی آتخیس  -حفاظت آب ٍ

دوتری

مجبزی

فیسیک

وارضٌاسی

خان
هذیریت ٍ وٌترل تیاتاى
هطالعات فرٌّگی
هٌْذسی ضیوی  -ترهَسیٌتیه ٍ

ارضذ
واتالیست
هٌْذسی هىاًیه  -تثذیل اًرشی
فیسیه
وارضٌاسی
فیسیه هٌْذسی
فیسیه  -ررات تٌیادی ٍ ًظریِ هیذاىّا
وارضٌاسی
ارضذ

دوتر واّاًی 031-55912307
خاًن دوتر لاسویِ 031-55913227

فیسیه  -فیسیه هادُ چگال
فیسیه  -فیسیه پالسوا

خاًن دوتر لاسویِ 031-55913227
خاًن دوتر لاسویِ 031-55913227
آلای هعیي زادُ

031-55913224

زادُ

خاًن دوتر لاسویِ 031-55913227
دوتر هیرزایی

031-55913228

دوتر هیرزایی

031-55913228

آلای هعیي

031-55913224

خاًن دوتر لاسویِ 031-55913227
دوتر رًجثر
دوتر گٌجی

031-55913241
031-55913748

دوتر ایراًخَاُ

031-55914439

دوتر عثاسیاى
دوتر فرلذاى
دوتر ًاظری

031-55913436
031-55913066
031-55913058
031-55912389

دوتر رهضاًی
دوتر فرلذاى
دوتر ًاظری

خاًن عرتی

031-55913255

خاًن عرتی

031-55913255

031-55913066
031-55913058
آلای گٌذهی

031-55912326

آلای خادم

031-55912325

وارضٌاسی
ارضذ

فیسیه  -فیسیه ّستِای

دوتر زاّذی فر

فَتًَیه
فیسیه  -اپتیه ٍ لیسر

دوتر ًاظری

031-55912577
031-55913058

دوتر ًاظری

031-55913058

دوتر رهضاًی
دوتر ًاظری

031-55912389
031-55913058

دوتر فرلذاى
دوتر زاّذی فر

031-55913066
031-55912577

فیسیه  -ررات تٌیادی ٍ ًظریِ هیذاىّا
دوتری

وارضٌاسی

فیسیه  -فیسیه پالسوا
فیسیه  -فیسیه هادُ چگال
فیسیه  -فیسیه ّستِای
ادیاى ٍ عرفاى
زتاى ٍ ادتیات عرتی

دوتر لذرت اللْی 031-55912779
دوتر رسَل ًیا 031-55912737

زتاى ٍ ادتیات فارسی

خاًن دوتر طاّری 31-55912745
دوتر لاسن پَر 031-55912721
دوتر حثیة زادُ 031-55912750
دوتر حثیة زادُ 031-55912750
دوتر حثیة زادُ 031-55912750

علَم لرآى ٍ حذیث
زتاى ٍ ادتیات اًگلیسی
هترجوی زتاى اًگلیسی
آهَزش زتاى اًگلیسی

ادبیبت ي
زببنَبی
خبرجی

وارضٌاسی
ارضذ

دوتری

وارضٌاسی

زتاى ٍ ادتیات فارسی
هترجوی زتاى عرتی
ادتیات عرتی
ًْجالثالغِ  -اخالق ٍ ترتیت فردی ٍ

خاًن دوتر طاّری 31-55912745
دوتر رسَل ًیا 031-55912737
دوتر رسَل ًیا 031-55912737

آلای گٌذهی

آلای رضایی

031-55912326
031-55912571

031-55912716
031-55912715

آلای خادم

خاًن آستاًی

031-55912325

031-55913717

دوتر سثحاًی ًیا 031-55912755

اجتواعی
ًْجالثالغِ  -اصَلالذیي ٍ هعارف علَی دوتر سثحاًی ًیا 031-55912755
دوتر لاسن پَر 031-55912721
علَم لرآى ٍ حذیث
دوتر لذرت اللْی 031-55912779
فلسفِ ٍ والم اسالهی
دوتر لذرت اللْی 031-55912779
ادیاى ٍ عرفاى
دوتر رسَل ًیا 031-55912737
زتاى ٍ ادتیات عرتی
خاًن دوتر طاّری 31-55912745
زتاى ٍ ادتیات فارسی
دوتر لاسن پَر 031-55912721
علَم لرآى ٍ حذیث
هٌْذسی ساخت ٍ تَلیذ
هٌْذسی هىاًیه

دوتر ٌّر پیطِ
دوتر عثاسیاى

031-55913404
031-55913436
031-55913414

031-55913414

مکبویک

وارضٌاسی
ارضذ

هٌْذسی هىاًیه  -طراحی وارتردی

دوتر عارفی

هٌْذسی هىاًیه  -تثذیل اًرشی
هٌْذسی هىاًیه  -ساخت ٍ تَلیذ

دوتر عثاسیاى

031-55913405
031-55913436

دوتر ٌّر پیطِ

031-55913404

دوتر عارفی
دوتر ٌّر پیطِ

031-55913405
031-55913404

دوتر عارفی
دوتر جْاًثخت
دوتر سلیوی

031-55913405
031-55913441
031-55913489

دوتر رٍلی

031-55913476

دوتر ًیىَفرد

031-55913461

دوتر وریوی

031-55913477

دوتر وریوی

031-55913477

دوتر رٍلی

031-55913476

هٌْذسی هىاًیه  -تثذیل اًرشی
دوتری

وارضٌاسی

وارضٌاسی
برق ي

ارضذ

کبمپیًتر

هٌْذسی هىاًیه  -ساخت ٍ تَلیذ
هٌْذسی هىاًیه  -طراحی وارتردی
هٌْذسی ترق
هٌْذسی واهپیَتر
هٌْذسی ترق  -هخاترات سیستن
هٌْذسی ترق  -هذارّای هجتوع
الىترًٍیه
هٌْذسی ترق  -سیستنّای لذرت
هٌْذسی ترق  -الىترًٍیه لذرت ٍ
هاضیيّای الىتریىی
هٌْذسی ترق  -هخاترات هیذاى ٍ هَج
هٌْذسی ترق  -وٌترل
هٌْذسی واهپیَتر ً -رمافسار
هٌْذسی واهپیَتر َّ -ش هصٌَعی ٍ
رتاتیىس
هٌْذسی ترق  -لذرت

دوتری

وارضٌاسی
ياحد
خًاَران

وارضٌاسی
ارضذ

031-55913414

آلای اًتظام

آلای عثاسیاى

دوتر ضفیعی راد 031-55913488
دوتر سلیوی 031-55913489
دوتر سلیوی

3155913489

دوتر وریوی

031-55913477

دوتر ضفیعی راد 031-55913488
هٌْذسی ترق  -وٌترل
دوتر سلیوی 031-55913489
هٌْذسی واهپیَتر ً -رمافسار
3155913489
دوتر سلیوی
هٌْذسی واهپیَتر َّ -ش هصٌَعی
دوتر حثیة زادُ 031-55912750
آهَزش زتاى اًگلیسی
دوتر سْراب زادُ 031-55913742
هطالعات خاًَادُ
دوتر ضریف هرادی 031-55913737
علَم ٍرزضی
دوتر رسَل ًیا 031-55912737
ادتیات عرتی
دوتر لاسن پَر 031-55912721
علَم لرآى ٍ حذیث

خاًن رٍحاًی

031-55913415

031-55913417
031-55913418

031-55913767

031-55913414

آلای اًتظام

آلای ضىرریس

خاًن آستاًی

031-55913415

031-55912485
09024007855

031-55913717

ياحد
خًاَران

وارضٌاسی
خاًن رٍحاًی

ارضذ
حمَق خاًَادُ

دوتری

رٍاىضٌاسی ترتیتی
زتاى ٍ ادتیات فارسی
زتاى ٍ ادتیات عرتی
هٌْذسی ترق  -الىترًٍیه لذرت ٍ
هاضیيّای الىتریىی
هٌْذسی ترق  -سیستنّای لذرت
هٌْذسی ترق  -هذارّای هجتوع
الىترًٍیه
ًاًَضیوی
ًاًَفیسیه

وارضٌاسی
ارضذ

دوتر یسدیاى
دوتر توٌایی فر

031-55913732
031-55913752

خاًن دوتر طاّری 031-55912745
دوتر رسَل ًیا 031-55912737
دوتر وریوی

031-55913477

دوتر وریوی

031-55913477

دوتر ًیىَفرد

031-55913461
031-55912382
031-55912382

هٌْذسی ضیوی  -فرایٌذّای جذاسازی

دوتر ایراًخَاُ

031-55914439

هٌْذسی ضیوی  -طراحی فرایٌذ
هٌْذسی ضیوی  -ترهَسیٌتیه ٍ

دوتر ایراًخَاُ

031-55914439

دوتر ایراًخَاُ

031-55914439

واتالیست
دوتر ایراًخَاُ
هٌْذسی ضیوی  -پلیور
دوتر استاد حسیي
هٌْذسی عوراى  -سازُ
دوتر عارفی
هٌْذسی هىاًیه  -طراحی وارتردی
دوتر عارفی
هٌْذسی هىاًیه  -تثذیل اًرشی
دوتر ٌّر پیطِ
هٌْذسی هىاًیه  -ساخت ٍ تَلیذ

031-55914439
031-55912431
031-55913405
031-55913405
031-55913404

هٌْذسی هعذى  -اوتطاف هَاد هعذًی

دوتر طاّری

031-55912422

هٌْذسی هعذى  -استخراج هَاد هعذًی

دوتر طاّری

031-55912422

پردیط

هٌْذسی هعذى  -فرآٍری هَاد هعذًی

دوتر طاّری

031-55912422

داوشگبَی

هٌْذسی واهپیَتر ً -رمافسار
علَم ٍ هٌْذسی آتخیس  -آتخیسداری

دوتر سلیوی

ضْری

031-55913767

خاًن آستاًی

031-55913717

031-55913489

خاًن دوتر لاسویِ 031-55913227

آلای خذایی

 031-55913390آلای ضىرریس

031-55912485
09024007855

علَم ٍ هٌْذسی آتخیس  -هذیریت
حَزُّای آتخیس
هٌْذسی هعواری
ریاضی هحض  -آًالیس
ریاضی هحض  -جثر
علَم لرآى ٍ حذیث
فیسیه  -ررات تٌیادی ٍ ًظریِ هیذاىّا
فیسیه  -فیسیه پالسوا
فیسیه  -فیسیه هادُ چگال
دوتری

وارضٌاسی
ارضذ
پصيَشکدٌ
علًم ي

فیسیه  -فیسیه ّستِای
هٌْذسی ترق  -لذرت
هٌْذسی ضیوی
هٌْذسی واهپیَتر َّ -ش هصٌَعی

خاًن دوتر لاسویِ 031-55913227
031-55913166

دوتر هوتحي
دوتر رضایی

031-55912379

دوتر رضایی

031-55912379

دوتر لاسن پَر

031-55912721

دوتر رهضاًی
دوتر ًاظری
دوتر فرلذاى

031-55912389
031-55913058
031-55913066

دوتر زاّذی فر

031-55912577
031-55913477

دوتر وریوی
دوتر ایراًخَاُ

031-55914439
031-55913489

هٌْذسی هعذى  -استخراج هَاد هعذًی

دوتر سلیوی
دوتر طاّری

031-55912422

هٌْذسی هعذى  -اوتطاف هَاد هعذًی

دوتر طاّری

031-55912422

هٌْذسی هعذى  -فرآٍری هَاد هعذًی

دوتر طاّری

031-55912422

هٌْذسی هىاًیه  -تثذیل اًرشی
ًاًَ ضیوی
ًاًَفیسیه
علَم ٍ فٌاٍری ًاًَ ً -اًَضیوی -

دوتر عارفی

031-55913405
031-55912382

ًاًَهَاد هعذًی
علَم ٍ فٌاٍری ًاًَ ً -اًَفیسیه -

فىبيری وبوً

دوتری

پصيَشکدٌ

وارضٌاسی

هٌْذسی سیستنّای اًرشی -

اورشی

ارضذ

تىٌَلَشی اًرشی

ًاًَساختارّا
فٌاٍری ًاًَ ً -اًَالىترًٍیه

دوتر ّوذاًیاى
دوتر ّوذاًیاى

031-55912382

دوتر ّوذاًیاى

031-55912382

دوتر ّوذاًیاى

031-55912382

دوتر ّوذاًیاى

031-55912382

دوتر سثسپَضاًی

خاًن جوالی

 031-55913435خاًن جوالی

031-55913202

031-55913281

خاًن جوالی

خاًن جوالی

031-55913202

031-55913281

