
 

 مدت مانده متراژ انشعابات شماره تلفن
مدت 

 استفاده
 نام دانشکده نام کارآفرین مقطع رشته تحصیلی نوع فعالیت

)کانکس( ۱۲ مشترک با دانشگاه 3404 101 936 ماه ۱۲  ماه ۲۴   شیوا لطف اهلل پور کارشناسی هنراسالمی شیشه 

های صناعیهنر  

ماه 3۱ ۱۵ مشترک با دانشجویان 4933 941 936 ماه ۵   کارشناسی هنراسالمی شیشه 
مهدیه  –فهیمه سلمانی 
 حسینی

ماه ۱3 ۲0 مشترک با دانشجویان 8545 670 90۱ ماه ۵   معصومه زمانی  ارشد هنراسالمی شیشه 

ماه 3۱ ۱۵ مشترک با دانشجویان 1674 766 9۲۲ ماه ۵   پریسا قنبرزاده کارشناسی هنراسالمی شیشه 

939 024 6559 
با مشترک 

 دانشجویان)سه فاز(
ماه ۲۸ اتمام ۸0  آرش پناهی کارشناسی هنراسالمی شیشه 

914 617 2045 
مشترک با 

(دانشجویان)سه فاز  
)کانکس(۱۲  سوگند شریفی و پانیذ ستاری کارشناسی  چوب و فرش 0 ۲۴ 

ماه 3۱ 9 مشترک با دانشگاه 6970 652 9۱۴ ماه ۵   پردیس زارعی کارشناسی هنراسالمی شیشه 

990 545 4432 
مشترک با 

 دانشجویان)سه فاز(
ماه 3۱ ۲0 ماه ۵   کارشناسی هنراسالمی شیشه فیوز 

سارا رحیمی و سپیده بهشتی 
 زاده

ماه ۱7 ۲0 مشترک با دانشگاه 9857 542 9۱7 ماه ۱   تورج پرمهر ارشد هنراسالمی تلفیق شیشه و فلز 

۱۸کانکس  مشترک با دانشگاه 09۱۴۲۲۱00۲3 ماه 36   ۱ 
 تراش شیشه 

 عاطفه غفاری کارشناسی هنراسالمی

ماه ۱6 ۱۲ مشترک با دانشگاه 09۱۴۱۱۸7۲۵۵ ماه ۲0   عزیز اسماعیلی کارشناسی هنراسالمی لوستر سازی 

ماه ۱۲ ۴0 مشترک با دانشجویان 093۸۵۲۲۵77۱ ماه 6   جواد حسینیان ارشد هنراسالمی فلز 

09396۱۴9۱۲۴ 

093۸۲7۱۸306 
دانشجویانمشترک با  ماه ۱۸ ماه 3 ۲۵  آرامدخت -هما یکروی ارشد هنراسالمی فلز   

ماه ۱۲ ۴0 مشترک با دانشجویان 093۵900۵۱۵۸ ماه 6   جاوید ظفری ارشد هنراسالمی قلمزنی وزیورآالت 

093707۴909۲ 
مشترک با دانشگاه)سه 

 فاز(
ماه ۱۱  ۱۸ ماه 7  جواهرسازی-فلز   )پرستو شکیب ( مجید عابدی ارشد هنراسالمی 

09۱7۸۴77۴۲7 
مشترک با دانشگاه)سه 

 فاز(
)کانکس(۱۲ ماه ۱۲ اتمام   نجمه زارع ارشد هنراسالمی زیورآالت مینا 



)کانکس( ۱۲ مشترک با دانشگاه 0936۸۲90۵70 ماه ۵  ماه ۲۸   سیده شیما حسینی ارشد هنراسالمی جواهرسازی 

)کانکس( ۱۲ مشترک با دانشگاه 9139 867 9۱۴ ماه ۲۴  ماه ۱۲   قاسم علیپور کارشناسی هنراسالمی حکاکی روی فلز 

ماه ۱۸ 70 مشترک با دانشجویان 3318 692 936 سفال -فلز  1   ستاره امینی ارشد هنراسالمی 

۱۸کانکس  مشترک با دانشگاه 6016 676 9۱9 ماه 36   جعفر باقری کارشناسی هنراسالمی آبکاری طال و نقره 1 

۱۸کانکس  مشترک با دانشگاه 1488 342 939 ماه 36   کامیار داوودی کارشناسی هنراسالمی جواهر سازی و قلمزنی 1 

0933۲60۱۴0۲ 

09۱۴0۲6۲0۴۲ 
۱۸کانکس  مشترک با دانشگاه ماه ۱۸   1 

ساخت زیورآالت و قلم 

 زنی روی مس
 زهره پیوندی و مریم ترابیان ارشد هنر اسالمی

 کارشناسی هنر اسالمی      
فهیمی، زهرا پاشائی،  حانیه

 فاطمه حسن پور

9۱۴0 ۱۸کانکس  مشترک با دانشگاه 9526 999  ماه 36   نعیمه محمدزاده کارشناسی  هنر اسالمی زیورآالت فلزی 1 

ماه ۲۴ 60 مشترک با دانشجویان 093۸۱۴309۵7 ماه ۱۲   زکریا آرمیش کارشناسی هنراسالمی خراطی چوب 

دانشجویانمشترک با  093337۸۵3۵۸ ماه ۲ 6  ماه ۲۵   مریم قنبری ارشد هنراسالمی چوب 

ماه ۱۲ ۵0 مشترک با دانشجویان 093۸۴۲0097۸ ماه 6  نژادمیالد رجبعلی ارشد هنراسالمی محصوالت چوبی   

ماه 3۵ 70 مشترک با دانشجویان 093۵۱۸۵9۱07 ماه ۱   سارا جاللی و سجاد جاللی کارشناسی هنراسالمی محصوالت چوبی 

ماه 6 ۱00 مشترک با دانشجویان 09۱۴9۱703۱۴ ماه ۱۸   اعظم جاهدی ارشد هنر اسالمی تلفیق چوب و سفال 

9360 ۱۸کانکس  مشترک با دانشگاه 8343 498  ماه 36   - 
چینیخراطی و الیه  

 هنر اسالمی
 زهرا پیرانی کارشناسی  

090۱۱6۴۲799 
مشترک با 

 دانشجویان)سه فاز(
ماه 33 اتمام ۸0  لیال تقی پور ارشد هنراسالمی سفال و سرامیک 

ماه ۴ ۵0 مشترک با دانشگاه 09۱۴۲۵۲۱7۱۴ ماه ۱۸   بهاره هنرور ارشد هنراسالمی سفال 

ماه ۱۸ اتمام ۲00 مشترک با دانشگاه 09۱۴۴۴06۵3۴  عقیل اشرف پور ارشد هنراسالمی سفال 

09۱۸7۴۱۲6۵7 
مشترک با دانشگاه)سه 

 فاز(
ماه ۴ ۵0 ماه ۲۸  الهام حسنی  ارشد هنراسالمی سفال و سرامیک   

09۱۱۱36۵06۱ 
مشترک با دانشگاه)سه 

 فاز(
ماه ۴۸ اتمام ۵0  مهرناز پرتوی  ارشد هنراسالمی سفال و سرامیک 

اتمام  ۴0 مشترک با دانشجویان 09۱۴۱۱۴۵79۲ ماه ۱۲   ندا الموسوی ارشد هنراسالمی سفال 



)کانکس( ۱۲ مشترک با دانشگاه 09۱۴۴0۲۵۸0۲ ماه 36 اتمام   زهرا آلیش ارشد هنراسالمی سفال 

0 913 231 1746 
مشترک با 

 دانشجویان)سه فاز(
 عاطفه فاضل دکتری هنراسالمی سفال ماه ۵  30

سال ۲  مشترک با دانشگاه 0939706۸۴۵3  0 
 زهرا عباسی کارشناسی هنراسالمی چوب

)کانکس(۱۸ مشترک با دانشگاه 09369۴۱۱9۵3 ماه۲3   ۱ 
 لیال دژدان کارشناسی هنر اسالمی سفال

ماه ۲۴ 80 مشترک با دانشگاه 09۱۴9۱۴60۲7 ماه ۱۲   
 جعفر رضازاده ارشد هنر اسالمی سفال

کانکس ۱۸ مشترک با دانشگاه 09۱۴9339۵37 ماه 3۵  ماه ۱   
 منا تاری وردیان کارشناسی هنراسالمی سفال

ماه ۱3 25 مشترک با دانشجویان 09۱۴۲33۲7۸7 ماه ۵   
 ارشد هنراسالمی سفال

شیوا زمانی، آیسان بگلری، 

 نیایش رحمتی

90۵0 کانکس ۱۸ مشترک با دانشگاه 2669 737  ماه 3۵  ماه ۱   
 علی ابتدائی ارشد هنر اسالمی سفال

ماه ۲۸ 6 مشترک با دانشگاه 09۱۴6۲6۲7۲۴ ماه ۸   رضا تقی زاده کارشناسی هنر اسالمی نقاشی 

9360 ماه 3۱ ۱۲ مشترک با دانشجویان 7379 633  ماه ۵   مرضیه رفیعی کارشناسی هنراسالمی نگارگری 

09۱3۸79۱۸۲0 
 مشترک با دانشگاه

)کانکس(۱۲ ماه ۲۴ اتمام   
هنرهای صناعی 

 اسالمی
 امیر احسان امیرپور ارشد هنراسالمی

کانکس ۱۸ مشترک با دانشگاه 09۱۴۸۸70۱۱۴ ماه 36   ولی جوادی آذر دکتری هنراسالمی هدیه نگاری - 

09۱۲663079۲ 
 مشترک با دانشجویان

ماه ۲6 اتمام ۴0  زینب صفریان دکتری هنراسالمی تولید پوشاک 

0937۲9۵6۲0۸ 
 مشترک با دانشگاه

)کانکس( ۱۲ ماه ۲7  ماه 9   کبری دشمن فکن کارشناسی هنراسالمی تولید کیف های برزنت 

دانشجویانمشترک با  093۵۸۱0۸3۵9 ماه ۴ 60  ماه 6   
 هنراسالمی تولید کیف و کفش

 امیری و خانم سپهر کارشناسی



 کارگاه خارج از دانشگاه 2059 342 936
تولید محتوای 

ایچندرسانه  
 هنراسالمی

 زهرا خضوعی)طاووسیان( کارشناسی

ماه ۴ ۲0 مشترک با دانشجویان 09۱۲۲0۴99۲۸ ماه ۱۸   لیال استادی ارشد هنر اسالمی چاپ قلمکار 

ماه ۱۸ 70 مشترک با دانشجویان 9۱۲097067۸ ماه ۱۸   
چاپ و طراحی روی 

 معصومه شاه چراغ دکتری هنر اسالمی پارچه

 فیروزه زرگر کارشناسی هنراسالمی سفال کارگاه خارج از دانشگاه 09۱۴30۱9۸73

 چاپ کارگاه خارج از دانشگاه 
 پریسا علیخانی دکتری هنراسالمی

939 518 7783 

 0 ۲۴ ۱۸ مشترک با دانشگاه 09۱۱۴073396
ظروف کاربردی با 
 زهرا خانی محمودی کارشناسی هنراسالمی تکنیک دواتگری 

ماه ۲7 ۲۵ مستقل 9313 951 9۱۴ ماه 9   
فروش محصوالت 

 هنری
 هنراسالمی

 محمد رضا شیرین نیا کارشناسی

۸۵کارآفرینان دانشکده هنر های صناعی:  مجموع  

 

 


