
    1399هفته پژوهش   
  دانشکده صنایع دستی

  هاي مربوط به اساتید مدعوها و سخنرانیو مکان برگزاري کارگاه جدول زمان: 7فرم شماره 
نام برنامه 

  /سخنرانی/کارگاه(
  )نمایشگاه

  نحوه برگزاري  ساعت برگزاري  تاریخ برگزاري  نام مدرس یا استاد مدعو  سطح برگزاري  عنوان
  

  ظرفیت

  نفر 30  مجازي  8 -12 22/09/1399شنبه   يخواجه احمد عطار رضایدکتر عل يآقا یدست عیارشدـ صنا یکارشناس  پروپوزال نویسی وبینار  کارگاه 
webinar.aui.ac.ir/class/74/1363   

  یسیمقاله نووبینار  کارگاه 
  

 یدست عیارشدـ صنا یکارشناس
  یدکتر دوازده امام يآقا

سه شنبه 
25/09/1399  

 
  مجازي  12-8

  
  نفر 30

webinar.aui.ac.ir/class/74/1363  

   کارگاه 
  یسیپروپوزال نوناریوب

  دانشجویان
  ـ فرش ارشد یکارشناس

یکشنبه   آقاي دکتر ایمان زکریایی کرمانی
16/09/1399  

  مجازي  8 -12
  نفر 25

webinar.aui.ac.ir/class/74/1365  

  یسیپروپوزال نووبینار  کارگاه
ارشد هنر  یکارشناس انیدانشجو

  یاسالم
شنبه چهار  یزدانیکایدکتر ملخانم 

19/09/1399  
  مجازي  12-9

  نفر30

webinar.aui.ac.ir/class/74/1366  

  نفر 30  مجازي  8 -19  15/09/1399شنبه   ییرضا آقاي مهدي  دانشجویان هنراسالمی ـ سفال   سفالو ساخت کوره  یطراح  کارگاه
webinar.aui.ac.ir/class/74/1367  

  ورکشاپ
گل  یعرفان ینماد شناس ناریوب

 یمقدس نیو مرغ از منظر عزالد
  عارف قرن هفتم

  جوکار لیجل يآقا  دانشجویی
  چهارشنبه 

19/09/1398  
16-14  

  مجازي
  نفر  30

webinar.aui.ac.ir/class/74/1368  



  1399هفته پژوهش 
  دانشکده صنایع دستی 

  هاي ها و سخنرانیبرگزاري کارگاه نحوه و  جدول زمان بندي

  تاریخ برگزاري  استاد مدعونام مدرس یا   سطح برگزاري  عنوان  نام برنامه
ساعت 
  برگزاري

نحوه 
  برگزاري

  ظرفیت

  سخنرانی
سخنرانی در مورد نقش نگارگري ناریوب

  در هنر مدرن خاور میانه

  کارشناسی و
  گروه کتابت و نگارگري کارشناسی ارشد

شنبه   حجت اهللا امانی
22/09/99  

  نفر 20  مجازي  19-17

webinar.aui.ac.ir/class/74/1369  

  کارگاه
کارگاه تخصصی طراحی ناریوب

موجودات خیالی در 
  )سیمرغ(نگارگري

کتابت  گروه ارشد یکارشناس کارشناسی و
  يو نگارگر

یکشنبه   آقاي سعید عباسی
23/09/99  

  نفر 20  مجازي  10 -13

webinar.aui.ac.ir/class/74/1370  

  یسیپروپوزال نوناریوب  کارگاه

  ارشد یکارشناس
کتابت نگارگري و نقاشی مطالعات 

  ایرانی
دوشنبه   آقاي دکتر فرهاد خسروي بیژائم

24/09/99 
 نفر 25  مجازي 19-17

webinar.aui.ac.ir/class/74/1371  

  سخنرانی
سیر تحول و گونه شناسی ناریوب

  کوفی مشرقی
شنبه سه   دکتر مهدي صحراگرد  کارشناسی و کارشناسی ارشد

25/09/99  
  نفر 30  مجازي  19-17

webinar.aui.ac.ir/class/74/1372  

  سخنرانی
گستره مفهوم و تحول کارکرد ناریوب

  صناعات در متون اسالمی کهن
شنبه  چهار  دکتر ولی اهللا کاووسی کارشناسی و کارشناسی ارشد

26/09/99  
 نفر30 مجازي 17-19

webinar.aui.ac.ir/class/74/1373  
 


