
  

 97 - 98سال  اولكتابت و نگارگري در نيمسال گروه  در يزدان پناه آقايهفتگي برنامه 

   

  

  

  

  16 -18  14 -16  12 -14  10 -12  8 -10  ايام هفته
   -1هنر در تمدن اسالمي     شنبه

  گروه فرش
تاريخ فرهنگ و هنر   

   ايران پيش از اسالم
   مارتا - جلسات هفتگي    مارتا - جلسات هفتگي  مارتا - جلسات هفتگي  شنبهيك

        ساختمان عكاسي  1آشنايي با هنر در تاريخ   دو شنبه
 -1آشنايي با هنر  در تاريخ   سه شنبه

 گروه فرش

  آشنايي با فرهنگ و ادب ايران
 

    2هنر در تمدن اسالمي

            چهارشنبه



  

 97 - 98سال اول كتابت و نگارگري در نيمسال گروه  درخسروي بيژائم  فرهاددكتر آقايهفتگي برنامه 

   

 

  

  16 -18  14 -16  12 -14  10 -12  8 -10  ايام هفته
جايگاه و شأن كتيبه       دانشكده هنرهاي تجسمي –كارگاه چاپ   شنبه

نگاري و كتابت در هنر 
 اسالمي

   حكيم - جلسات هفتگي    حكيم - جلسات هفتگي   حكيم - جلسات هفتگي  شنبهيك
آشنايي با انواع خطوط دوره   حكمت هنر اسالمي  دو شنبه

  اسالمي
    تاريخچه كتابت  

  دانشكده هنرهاي تجسمي –كارگاه چاپ   سه شنبه
 

دانشكده  -كارگاه چاپ
 هنرهاي تجسمي   

 

            چهارشنبه



  

 97 - 98سال  اول كتابت و نگارگري در نيمسالگروه  مدير جبارينجارپورصمد دكترآقاي هفتگي برنامه 

   

  

  
  

  16 -18  14 -16  12 -14  10 -12  8 -10  ايام هفته
    حكيم -اجرايي    ) 2گروه (  -1كارگاه تذهيب  شنبه

    حكيم -اجرايي    حكيم -اجرايي   حكيم -اجرايي  شنبهيك
ارشد هنر  -روش تحقيق  دو شنبه

  اسالمي گرايش نگارگري
    حكيم -اجرايي    حكيم -اجرايي

  ) 1گروه (  -1كارگاه تذهيب  سه شنبه
 

 
 

  حكيم -اجرايي

    پژوهش       پژوهش  چهارشنبه



 97 - 98سال اول كتابت و نگارگري در نيمسال گروه  در براريميثم آقاي هفتگي برنامه 

    

 

 

  

  16 -18  14 -16  12 -14  10 -12  8 -10  ايام هفته
   حكيم -دفتردانشكده     1كارگاه طراحي سنتي  شنبه

   حكيم -دفتردانشكده     حكيم -دفتر دانشكده    حكيم -دفتردانشكده   شنبهيك
    تاريخ نگارگري ايران    تاريخچه نگارگري    دو شنبه
  حكيم -دفتردانشكده   سه شنبه

 
بررسي ويژگي هاي 

 2مكاتب نگارگري
 

   پژوهش       پژوهش  چهارشنبه



 97 -  98سال اول كتابت و نگارگري در نيمسال گروه  در عباسيسعيد  آقايهفتگي برنامه 

   

 

 

  16 -18  14 -16  12 -14  10 -12  8 -10  ايام هفته
    شنبه

  
     

   حكيم - جلسات هفتگي    حكيم - جلسات هفتگي   حكيم - جلسات هفتگي  شنبهيك
  ) 1گروه (  –1كارگاه نگارگري     كارگاه تخصصي نگارگري  دو شنبه
 كارگاه تخصصي نگارگري ) 1گروه (  – 3كارگاه نگارگري   سه شنبه

  )2گروه (  – 3كارگاه نگارگري        ) 2گروه (  – 1كارگاه نگارگري  چهارشنبه


