
 برنامه همایش ملی خوشنویسی و نگارگری، دانشگاه هنر اصفهان

 چهارشنبه

28/1/1398 

 افتتاحیه صبح

 پذیرش شرکت کنندگان 8:00-9:00

 قرائت قرآن 9:00-9:10

 سرود ملی / کلیپ همایش 9:10-9:20

 سخنرانی رئیس دانشگاه هنر اصفهان، دکتر مصطفی کیانی 9:20-9:35

 گزارش دبیر اجرایی همایش، آقای میثم براری 9:35-9:50

 سخنرانی نماینده کمیته علمی خوشنویسی 9:50-10:05

 ، دکتر محمد علی رجبیسخنرانی نماینده کمیته علمی نگارگری 10:05-10:20

 اجرای موسیقی 10:20-10:40

 پذیرایی 10:40-11:00

 همایشافتتاح بخش پوسترهای  11:00-11:30

11:30-13:00 
 جانبی همایش های افتتاح نمایشگاه 

 )در محل نمایشگاه نگارگری( "مرقع سپاهان"و کتاب  "برگزیده همایش مجموعه مقاالت"رونمایی از کتاب های 

 نماز، ناهار 14:00-13:00 ظهر

 عصر
مقاالت شفاهی 

 خوشنویسی

 نشست اول

14:00-15:00 

 دکتر امیر فرید   یاسالم یهنرهانوشتار و خط در  از واژگان حوزه یفیبازتعر

 دکتر بهرام احمدی در آموزش   یو همگام یسیبا خوشنو یرانیا یارتباط نقاش

 دکتر محمد درویشی تبیین نظام هندسی قلم نستعلیق با تاکید بر آثار میرعماد

 / استاد سلیمانی استاد هاشمی نژاد / دکتر قلیچ خانی

 نشست دوم

15:00- 16:00 

 دکتر ولی اهلل کاووسی یدوات در تمدن اسالم گاهیجا

 یمحمدرضا احمد   رازیش رالملکیمسجد مش یها بهیکت یبررس

 دکتر ملیکا یزدانی یاسالم یانیدر دوره م رانیا یینایسفال م یهابهیکت یمطالعه مضمون

  / دکتر شهیدانی دکتر مهدی صحراگرددکتر صالحی کاخکی / 



 پذیرایی 16:20 -16:00

مقاالت شفاهی 

 نگارگری

 نشست اول

16:20- 17:20 

 ندا شفیقی ه.ق(   12 تا 6 یها)سده دیقرآن مج یصفحات افتتاح نسخ خط ناتییو تز بیتحول تذه ریس

 انیکرباس رایسم نسخه شفر یریاز کتاب مقامات حر یانسالیدر سن م دیابوز ۀنگار یشناس ختیر

 مهرداد آقاشریفیان بازشناخت اخالق حرفه ای هنرمندان سنتی در متون صنفی

 دکتر نجارپور / دکتر رجبی / دکتر هاشمی

 نشست دوم

17:20- 18:20 

 اکرم صادقی صفوی دورۀ در مجنون و لیلی دیدار موضوع با هایی بازشناسی ساختاری نگاره

 آزاده امجدی  هیعصر صفو یهاتحوالت سرپوش مردان در نگاره یبررس

 هادی ملکیان یاسبمشاهنامه طه یهادر نگاره ینقوش هندس یبندو طبقه ییشناسا

 دکتر جوانی / دکتر عطاری / آقای یزدان پناه

 پنجشنبه

29/1/1398 
 صبح

مقاالت شفاهی 

 خوشنویسی

 نشست سوم

9:00-10:00 

)شفیعا( یهرو ینیحس عیمحمدشف آثار یو مطالعه بصر یبررس  یگیرزابیم میمر 

 یفاطمه مهراب یمحمود شبستر خیبر آراء ش هیقاجار با تک دوره مشقاهیس کیدر  اهیس رنگ یدارشناختیخوانش پد

 یرئوفه حجاز خط گلزار   ناتیفرم و محتوا در تزئ یشناسگونه

 فرید / دکتر قلیچ خانیکاووسی / دکتر دکتر 

 پذیرایی  10:00-10:20

مقاالت شفاهی 

 نگارگری

 نشست سوم

10:20-11:20 

 دکتر بهاره تقوی نژاد فرم های تزئینی در کتیبه نگاری محراب های گچبری 

 فاطمه خزاعی و قاجار   یدر عصر صفو رانیا یسردر مدارس مرکز یکار ینقوش کاش یمطالعه حکم

 یدادمحمد یکبر   یخط ینسخه ها یپارچه ا یجلدها یگونه شناس یبررس

 استاد جوکار / دکتر عطاری / دکتر صابر

 نشست چهارم

11:20-12:20 

 الهه شیخی خوانش تطبیقی نمادها و نقش مایه های فرش رستم و اکوان دیو و نگارگری آن با توجه به آراء کانت

 یبهاره رمضان تینامتنیب هیو مارک شاگال با ابتنا بر نظر یالملک غفار عیشب اثر صن کیهزارو ریتصاو یقیمطالعه تطب

 دکتر علیرضا شیخی انیمعراج سلطان محمد و فرشچ یقیمطالعه تطب

 دکتر طباطبایی جبلی / آقای عباسی / دکتر روح االمین



 ارائه مقاالت شفاهیتحویل گواهی حضور در همایش و  12:40 -12:20 ظهر

 نماز و ناهار 14:00-12:40 ظهر

 عصر
 )اعضای کمیته علمی خوشنویسی( کتیبه شناسی و کتیبه خوانی 18:00-14:00 کارگاه آموزشی

 )استاد جلیل جوکار( زر حل 17:00-14:00 کارگاه آموزشی

 پنجشنبه 

5/2/1398 

 )استاد علی رضا اسماعیل پور( نباتی و حیوانی در نگارگری ایرانی تجلی نقوشتشعیر:  12:00 – 9:00 کارگاه آموزشی صبح

  )استاد علی خوشنویس زاده( قطعه سازی 17:00– 14:00 کارگاه آموزشی عصر

 پنجشنبه

12/2/1398 
 )استاد سلیمانی( نقاشی خط 18:00-14:00 کارگاه آموزشی عصر

 (توحیدخانه) دانشگاه هنر اصفهان ،خیابان استانداری پوسترها:مکان برگزاری افتتاحیه، ارائه شفاهی مقاالت و ارائه 

 نگارخانه نقش خانه میراث فرهنگی ، میدان نقش جهان )مجاور مسجد شیخ لطف اهلل(: استادان و دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان مکان برگزاری نمایشگاه آثار نگارگری

 اصفهاناستان حوزه هنری  نگارخانهخیابان استانداری، محمدرضا کلهر: مکان برگزاری نمایشگاه آثار 

 اصفهاناستان حوزه هنری  نگارخانهخیابان استانداری، مجموعه نسخه های خطی استاد داریوش پپدنی: مکان برگزاری نمایشگاه 

 )دانشکده صنایع دستی( دانشگاه هنر اصفهان، ساختمان حکیمخیابان حکیم،  :، نقاشی خط، قطعه سازی و تشعیرآموزشی زرحلهای مکان برگزاری کارگاه 

 مسجد جامع، هارون والیت، مسجد علی، امامزاده اسماعیل مکان برگزاری کارگاه آموزشی کتیبه شناسی:

 


