برنامه امتحانات دانشكده هنر نیمسال اول 96-97
روز و تاریخ
ساعت

شنبه
8/30
آشنایی با علوم

موسیقي

96/10/16
11

آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم

فناوری صدا
نقاشي

آشنایی یا موسیقی شرق در
تاریخ 1

انسان طبیعت موسیقی 1
برق و الکترونیک 1

14

آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم

مبانی ریاضی

آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم

روش آموزش هنر در مدارس

نقد و تطبیق مبانی نظری هنرشرق و غرب (ارشد)

انسان طبیعت طراحی

ارتباط تصویری

آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم
آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم

طراحي پارچه و لباس –طراحي بافت پارچه
عكاسي

تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی

آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم

طراحي صنعتي

هنر و تمدن اسالمی

آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم

نمایش

تاریخ نمایش 3

آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم

جامعه شناسی 1

روش تحقیق در هنر (ارشد)

نمایشنامه نویسی 1

جنبه های نمایشی در ادبیات
فارسی ( 2ارشد)
پژوهش هنر –ارشد

فرهنگ و هنر ایران باستان

آرای متفکران در باب هنر(2زیبایی شناسی )

نوازندگي ساز جهاني -ارشد

فرهنگ و ادب فارسی

تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي (دکتری )

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنرهای جهان اسالم

فلسفه هنر – (دکتری)

هنر و زیبایی نزد فیلسوفان پدیدار شناسی
و اگزیستانسیالیست

زبان و بیان در هنر جدید

پژوهش هنر( -دکتری )

مسئول امتحانات

مسئول برنامه ریزی

مریم معصومی

داودرشیدآزاد

مدیر آموزش
حمیرا محمودی کیسمی

معاون دانشکده
دکتر مهیار خراباتی

رئیس دانشکده هنر
دکتر عبدالرضا مظاهری

برنامه امتحانات دانشكده هنر نیمسال اول 96-97
روز و تاریخ
ساعت

96/10/17

یكشنبه
8/30
آشنایی با موسیقی شرق در تاریخ 2

14

11
فارسی عمومی

دیکته موسیقی

فناوری صدا

فارسی عمومی

فیزیک صوت

نقاشي

فارسی عمومی

نقاشی دیواری سطح یک 1

ارتباط تصویری

فارسی عمومی

موسیقي

نقش و نقاشی دیواری در ایران
و جهان اسالم
حکمت هنر اسالمی

نقد و تحلیل تصویر(ارشد)
طراحي پارچه و لباس –طراحي بافت پارچه

تحول صنایع دستی در دنیا

فارسی عمومی
فارسی عمومی

عكاسي
طراحي صنعتي

ارزیابی تولیدات صنعتی

فارسی عمومی

تاریخ طراحی صنعتی

نمایش

امکانات صحنه

فارسی عمومی

جنبه ای نمایشی در ادبیات
فارسی (1ارشد)

جامعه شناسی 2

سبکهای ادبی جهان

پژوهش هنر –ارشد

آرای متفکران در باب هنر1

نوازندگي ساز جهاني -ارشد

حکمت هنر اسالمی

تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي (دکتری )

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنرها از آغاز تا
دوره معاصر

فلسفه هنر – (دکتری)

تاریخ فلسفه 2

پژوهش هنر( -دکتری )

مسئول امتحانات

مسئول برنامه ریزی

مریم معصومی

داودرشیدآزاد

مدیر آموزش
حمیرا محمودی کیسمی

معاون دانشکده
دکتر مهیار خراباتی

رئیس دانشکده هنر
دکتر عبدالرضا مظاهری

برنامه امتحانات دانشكده هنر نیمسال اول 96-97
روز و تاریخ
ساعت

دوشنبه
8/30
مبانی فیزیک

موسیقي

96/10/18
11

دانش خانواده و جمعیت

14
آشنایی با متون ادبی ایران

موسیقی متن 2
تاریخ موسیقی

فناوری صدا
نقاشي

دانش خانواده و جمعیت

اکوستیک روانی

دانش خانواده و جمعیت

تاریخ عمومی نقاشی 4

زیبایی شناسی و حکمت (ارشد)
روشهای آموزش هنر در مدارس

ارتباط تصویری
طراحي پارچه و لباس –طراحي بافت پارچه

دانش خانواده و جمعیت
دانش خانواده و جمعیت

عكاسي

تجزیه و تحلیل و نقد عکس2

دانش خانواده و جمعیت

طراحي صنعتي

طرح اشیا در تمدن اسالمی

دانش خانواده و جمعیت

مهندسی عوامل انسانی ارگونومی 2

نمایش

مبانی نمایشنامه عروسکی 1

دانش خانواده و جمعیت

تاریخ نمایش 1

نقد در نمایش 1

تاریخ تطبیقی ادبیات ایران و جهان ( 2ارشد)

نشانه ها و معنا در ادبیات نمایشی (ارشد)
پژوهش هنر –ارشد

مبانی زیبایی شناسی هنر اسالمی
مطالعات تطبیقی هنر 1

نوازندگي ساز جهاني -ارشد

روش تحقیق

تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي (دکتری )

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی ایران

فلسفه هنر – (دکتری)

زبان تخصصی

پژوهش هنر( -دکتری )

مسئول امتحانات

مسئول برنامه ریزی

مریم معصومی

داودرشیدآزاد

مدیر آموزش
حمیرا محمودی کیسمی

معاون دانشکده
دکتر مهیار خراباتی

رئیس دانشکده هنر
دکتر عبدالرضا مظاهری

برنامه امتحانات دانشكده هنر نیمسال اول 96-97
روز و تاریخ
ساعت

96/10/19

سه شنبه
8/30

14

11
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

موسیقی از نظر اسالم

فناوری صدا

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

ساز شناسی 1

نقاشي

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

آشنایی با هنر در تاریخ 1

ارتباط تصویری

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

موسیقی دانان قدیم ایران

موسیقي

تاریخ زیبا شناسی نقاشی ایران1
تاریخ عمومی نقاشی 1

اصول دیزاین -ارشد

روش تحقیق (ارشد)
طراحي پارچه و لباس –طراحي بافت پارچه

آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران 2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

عكاسي

هنر و تمدن اسالمی 1

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

طراحي صنعتي

طراحی فنی  2اجزاء ماشین

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

نمایش

تاریخ تطبیقی ادبیات ایران و

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

طراحی و ساخت سنتی اشیا(ارشد)

مبانی طراحی صنعتی 1

آشنایی با فضاهای سنتی
ایران

جهان ( 1ارشد)

اصول و فنون نمایشنامه
نویسی (1کارشناسی و ارشد)

تاریخ نمایش 2
شیوه های نمایش در ایران 1
پژوهش هنر –ارشد

جامعه شناسی هنر

نوازندگي ساز جهاني -ارشد

نت نگاری و عالئم جدید

تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي (دکتری )

اصول و روش مطالعات تطبیقی و تحلیلی
در هنرهای اسالمی

فلسفه هنر – (دکتری)

مبانی فلسفی و ذوق هنر از دوره
روشنگری تا دوره معاصر
زیبایی و هنر نزد افالطون و ارسطو
سمینار مباحث منتخب در هنر ایران

پژوهش هنر( -دکتری )

مسئول امتحانات

مسئول برنامه ریزی

مریم معصومی

داودرشیدآزاد

مدیر آموزش
حمیرا محمودی کیسمی

معاون دانشکده
دکتر مهیار خراباتی

رئیس دانشکده هنر
دکتر عبدالرضا مظاهری

برنامه امتحانات دانشكده هنر نیمسال اول 96-97
روز و تاریخ

چهارشنبه

ساعت

8/30
کنترپوان1

موسیقي

96/10/20
11

اندیشه اسالمی 1

14
کارگاه و آزمایشگاه ساز 2

مبانی ریاضی
مبانی میدیا

فناوری صدا

اندیشه اسالمی 1

تاریخ صدا برداری

اندیشه اسالمی 1

نقاشي

سمینار (مباحث بین رشته ای )-ارشد

تاریخچه کتابت

ارتباط تصویری

اندیشه اسالمی 1

طراحي پارچه و لباس –طراحي بافت پارچه

اندیشه اسالمی 1

عكاسي

اندیشه اسالمی 1
آشنایی با هنر در تاریخ 2

طراحي صنعتي

اندیشه اسالمی 1

طراحی فنی  1مبانی

اقتصاد مدیریت تولیدات صنعتی
گزارش نویسی (کارشناسی و ارشد)

نمایش

اندیشه اسالمی 1

آشنایی باادبیات کهن ایران و جهان
آشنایی با فیلمنامه نویسی

حکمت هنر اسالمی (ارشد)
مبانی نقد ادبیات نمایشی (2ارشد)
پژوهش هنر –ارشد

کارگاه روش تحقیق

نوازندگي ساز جهاني -ارشد

هماهنگی اصوات (هارمونی )

تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي (دکتری )

زبان تخصصی

فلسفه هنر – (دکتری)

مبانی هنر از منظر سنت گرایان

پژوهش هنر( -دکتری )

زبان و بیان در هنر سنتی

مسئول امتحانات

مسئول برنامه ریزی

مریم معصومی

داودرشیدآزاد

مدیر آموزش
حمیرا محمودی کیسمی

معاون دانشکده
دکتر مهیار خراباتی

رئیس دانشکده هنر
دکتر عبدالرضا مظاهری

برنامه امتحانات دانشكده هنر نیمسال اول 96-97
پنجشنبه

روز و تاریخ
8/30

ساعت
سازشناسی 1

موسیقي

96/10/ 21
11

اندیشه اسالمی  2نبوت و امامت

14
مبانی صوت شناسی موسیقی
آکوستیک

فناوری صدا

هنر و تمدن اسالمی 2

نقاشي

اندیشه اسالمی  2نبوت و امامت

فیزیک الکتریسیته

اندیشه اسالمی  2نبوت و امامت

آشنایی با هنر در تاریخ 2

نقاشی کودکان (ارشد)
ارتباط تصویری

اندیشه اسالمی  2نبوت و امامت

تجزیه و تحلیل و نقد آثار

تاریخچه تصویر سازی (ارشد)

هنرهای تجسمی

گرافیک و هنر جدید(ارشد)
طراحي پارچه و لباس –طراحي بافت پارچه

هنر و تمدن اسالمی1

اندیشه اسالمی  2نبوت و امامت
اندیشه اسالمی  2نبوت و امامت

عكاسي

تاریخ عکاسی جهان
تاریخچه عکاسی

طراحي صنعتي

جامعه شناسی صنعتی

نمایش

آشنایی باادبیات معاصر ایران و جهان

اندیشه اسالمی  2نبوت و امامت

مواد و روشهای ساخت 3

آشنایی با طراحی صنعتی در دنیای امروز (ارشد)

اندیشه اسالمی  2نبوت و امامت

داستان نویسی 1

تحلیل نمایشنامه 1

مبانی نقد ادبیات نمایشی (1ارشد)

نقد در نمایش 2

نور
طراحی صحنه در نمایش (ارشد)

پژوهش هنر –ارشد

اسطوره و هنر

نوازندگي ساز جهاني -ارشد

تحلیل ساختار آهنگ

تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي (دکتری )

هنر در ادبیات ایرانی

فلسفه هنر – (دکتری)

کارگاه روش تحقیق

پژوهش هنر( -دکتری )

روشها و نظریه های نقد در هنر

مسئول امتحانات

مسئول برنامه ریزی

مریم معصومی

داودرشیدآزاد

مدیر آموزش
حمیرا محمودی کیسمی

معاون دانشکده
دکتر مهیار خراباتی

رئیس دانشکده هنر
دکتر عبدالرضا مظاهری

برنامه امتحانات دانشكده هنر نیمسال اول 96-97
روز و تاریخ

شنبه

ساعت

8/30
شناخت موسیقی شرق 1

موسیقي

96/10/ 23
11

تفسیر موضوعی قرآن کریم

14
هارمونی 1

مقدمات و مبانی نظری موسیقی
کالسیک 1
فناوری صدا

روش تحقیق

تفسیر موضوعی قرآن کریم

کارگاه صدابرداری 1

نقاشي

حکمت و هنر اسالمی

تفسیر موضوعی قرآن کریم

تاریخ عمومی نقاشی 3

تاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران
و جهان (ارشد)
ارتباط تصویری

تفسیر موضوعی قرآن کریم

هندسه مناظر و مرایا

طراحي پارچه و لباس –طراحي بافت پارچه

تفسیر موضوعی قرآن کریم

پارچه شناسی 1

عكاسي

تفسیر موضوعی قرآن کریم

تجزیه و تحلیل و نقد عکس 1

تفسیر موضوعی قرآن کریم

فیزیک  1ایستایی

فیزیک  3الکتریسیته و نور

طراحي صنعتي

مواد و روشهای ساخت 1
درک عمومی هنر

نمایش

سبکها و شیوه های اجرا

هندسه تحلیلی (ارشد)
تفسیر موضوعی قرآن کریم

آشنایی با آراء متفکران در باب

کارگاه نمایشنامه نویسی

هنر (ارشد)

پیشرفته(ارشد)

تاریخ لباس
جامعه شناسی سینما (ارشد)
دکور
نمایشنامه نویسی رادیو و
تلویزیون

پژوهش هنر –ارشد

تاریخ هنر اسالمی

آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران

نماد و نشانه شناسی هنر
نوازندگي ساز جهاني -ارشد

کارگاه روش تحقیق در هنر

تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي (دکتری )

آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران
فلسفه هنر – (دکتری)

اقتصاد هنر

پژوهش هنر( -دکتری )

روش تحقیق پیشرفته در هنر

مسئول امتحانات

مسئول برنامه ریزی

مریم معصومی

داودرشیدآزاد

مدیر آموزش
حمیرا محمودی کیسمی

معاون دانشکده
دکتر مهیار خراباتی

رئیس دانشکده هنر
دکتر عبدالرضا مظاهری

برنامه امتحانات دانشكده هنر نیمسال اول 96-97
یكشنبه

روز و تاریخ
8/30

ساعت
هارمونی 2

موسیقي

96/10/24
11

اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)

14
آشنایی با رساالت کهن
موسیقی ایرانی1
مقدمات و مبانی نظری موسیقی
کالسیک 2

فناوری صدا

اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)

نقاشي

اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)

مبانی موسیقی

نظریه و نقد هنرهای تجسمی (ارشد)
ارتباط تصویری

هنر کتاب آرایی در آسیای میانه

طراحي پارچه و لباس –طراحي بافت پارچه

آشنایی با هنرهای سنتی ایران

اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)

عكاسي

فیزیک و ابزار شناسی 1

اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)

طراحي صنعتي

فیزیک 2مبانی سینماتیک

اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)

نمایش

آشنایی با تعزیه

اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)
ارتباط شناسی (ارشد)

ریاضی کاربردی 2

آشنایی با علوم جدید(ارشد)
اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)

تحلیل نمایشنامه (2ارشد)

نقد نمایشنامه –(ارشد)

ترکیب در صحنه
خالقیت نمایشی پیشنیاز دانشگاهی

نمایشنامه نویسی 2
پژوهش هنر –ارشد

حکمت هنر اسالمی

نوازندگي ساز جهاني -ارشد
تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي (دکتری )

هنر عرفان و مذهب

فلسفه هنر – (دکتری)

مبانی حکمی و عرفانی هنر و زیبایی در اسالم

پژوهش هنر( -دکتری )

هنر معاصر (نظریه ها و مکاتب )

مسئول امتحانات

مسئول برنامه ریزی

مریم معصومی

داودرشیدآزاد

مدیر آموزش
حمیرا محمودی کیسمی

معاون دانشکده
دکتر مهیار خراباتی

رئیس دانشکده هنر
دکتر عبدالرضا مظاهری

برنامه امتحانات دانشكده هنر نیمسال اول 96-97
روز و تاریخ
ساعت

دوشنبه

96/10/ 25

8/30

14

11

موسیقي

وزن در موسیقی ایرانی 2

انقالب اسالمی ایران

شناخت موسیقی شرق 2

فناوری صدا

صدا در هنرهای نمایشی

انقالب اسالمی ایران

آشنایی با هنرهای معاصر

نقاشي

تاریخ عمومی نقاشی 2

انقالب اسالمی ایران

تجزیه و تحلیل و نقدآثار

تاریخ و زیباشناسی نقاشی ایران 2

اقتصاد هنر

ارتباط تصویری

انقالب اسالمی ایران

طراحي پارچه و لباس –طراحي بافت پارچه

انقالب اسالمی ایران

عكاسي

انقالب اسالمی ایران

طراحي صنعتي

نمایش

ریاضی کاربردی 1

انقالب اسالمی ایران

طراحی فنی 3مبانی هیدرولیک و نیوماتیک

روش تحقیق (ارشد)

آشنایی با هنر در تاریخ 2

انقالب اسالمی ایران

هنرهای تجسمی
هنر و تمدن اسالمی 1

مهندسی عوامل انسانی
ارگونومی 1
آشنایی با متون فارسی
نمایشی 1

دیدن و تحلیل نمایش 1

جامعه شناسی تئاتر (ارشد)
دیدن و تحلیل نمایش 2
نگارش برای رادیو وتلویزیون
(ارشد)

پژوهش هنر –ارشد

صورت و معنا در هنر

نقد هنری

نوازندگي ساز جهاني -ارشد
بررسی و نقد هنرهای اسالمی معاصر

تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي (دکتری )
فلسفه هنر – (دکتری)

شناخت شناسی

پژوهش هنر( -دکتری )

مسئول امتحانات

مسئول برنامه ریزی

مریم معصومی

داودرشیدآزاد

مدیر آموزش
حمیرا محمودی کیسمی

معاون دانشکده
دکتر مهیار خراباتی

رئیس دانشکده هنر
دکتر عبدالرضا مظاهری

برنامه امتحانات دانشكده هنر نیمسال اول 96-97
سه شنبه

روز و تاریخ
8/30

ساعت

96/10/26
11

موسیقي

شناخت موسیقی قدیم ایران1

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

فناوری صدا

صدابرداری عمومی

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

نقاشي

روش تحقیق(ارشد)

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

ارتباط تصویری

تاریخ خط ایران و جهان

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

14
وزن در موسیقی ایرانی 1

چاپهای ماشینی

رسانه های نوین بصری
طراحي پارچه و لباس –طراحي بافت پارچه

آشنایی با رشته های هنری معاصر

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

عكاسي

آشنایی با هنر در تاریخ 1

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

تصویر متحرک 1
فنون و روشهای تولید در صنعت

طراحي صنعتي

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

مواد و روشهای ساخت 2

امروز (ارشد)
مبانی طراحی صنعتی 2
سمینار (ارشد)

نمایش

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

اصول و فنون نمایشنامه نویسی (2ارشد)
اصول و مبانی ارتباطات

پژوهش هنر –ارشد
نوازندگي ساز جهاني -ارشد
تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي (دکتری )
فلسفه هنر – (دکتری)

زبان تخصصی پیشرفته
هنر و زیبایی در فلسفه پراگماتیسم

پژوهش هنر( -دکتری )

مسئول امتحانات

مسئول برنامه ریزی

مریم معصومی

داودرشیدآزاد

مدیر آموزش
حمیرا محمودی کیسمی

معاون دانشکده
دکتر مهیار خراباتی

رئیس دانشکده هنر
دکتر عبدالرضا مظاهری

برنامه امتحانات دانشكده هنر نیمسال اول 96-97
چهارشنبه

روز و تاریخ
8/30

ساعت

96/10/27
11

موسیقي

هنر و تمدن اسالمی1

وصیت نامه حضرت امام ره

فناوری صدا

هنر و تمدن اسالمی

وصیت نامه حضرت امام ره

نقاشي

آشنایی با رشته های هنری معاصر

وصیت نامه حضرت امام ره

14
آشنایی با دفاع مقدس
تاریخ موسیقی از باروک تا امروز

آشنایی با دفاع مقدس
سازشناسی 2
آشنایی با دفاع مقدس

رسانه معاصر (بیانیه و ایده آفرینی )ارشد
روش تحقیق
تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری

وصیت نامه حضرت امام ره

آشنایی با دفاع مقدس

طراحي پارچه و لباس –طراحي بافت پارچه

وصیت نامه حضرت امام ره

آشنایی با دفاع مقدس

عكاسي

وصیت نامه حضرت امام ره

آشنایی با دفاع مقدس

وصیت نامه حضرت امام ره

آشنایی با دفاع مقدس

طراحی صنعتی و انسان (ارشد)

هندسه 2

وصیت نامه حضرت امام ره

آشنایی با دفاع مقدس

ارتباط تصویری

طراحي صنعتي

آشنایی با هنر در تاریخ 1

نمایش

تاریخ فلسفه

تاریخ ادبیات نمایشی 1

موسیقی در نمایش
پژوهش هنر –ارشد

شخصیت شناسی 2
وصیت نامه حضرت امام ره
مطالعات تطبیقی هنر 2

نوازندگي ساز جهاني -ارشد

وصیت نامه حضرت امام ره

تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي (دکتری )

وصیت نامه حضرت امام ره
اسطوره و نماد در هنرهای اسالمی

فلسفه هنر – (دکتری)

وصیت نامه حضرت امام ره
هنر و زیبایی در فلسفه های تحلیلی

وصیت نامه حضرت امام ره

پژوهش هنر( -دکتری )

مسئول امتحانات

مسئول برنامه ریزی

مریم معصومی

داودرشیدآزاد

مدیر آموزش
حمیرا محمودی کیسمی

معاون دانشکده
دکتر مهیار خراباتی

رئیس دانشکده هنر
دکتر عبدالرضا مظاهری

برنامه امتحانات دانشكده هنر نیمسال اول 96-97
روز و تاریخ

پنجشنبه
8/30

ساعت

آشنایی با موسیقی بومی مناطق ایران 1

96/10/ 28
14

11
زبان خارجی انگلیسی

کارگاه و آزمایشگاه ساز 1

فناوری صدا

زبان خارجی انگلیسی

مبانی کامپیوتر

نقاشي

زبان خارجی انگلیسی

مبانی هنرهای تجسمی 2

ارتباط تصویری

زبان خارجی انگلیسی

موسیقي

نقد و بررسی نقاشی ایرانی
آشنایی با هنر در تاریخ 1

روش تحقیق در هنر (ارشد)
طراحي پارچه و لباس –طراحي بافت پارچه

زبان خارجی انگلیسی

عكاسي

زبان خارجی انگلیسی

حکمت و هنر اسالمی

طراحي صنعتي

مدل سازی 2

زبان خارجی انگلیسی

تجزیه و تحلیل و نقد آثار طراحی

نمایش

آشنایی با هنر در تاریخ 1

زبان خارجی انگلیسی

صنعتی (ارشد)
هندسه 1
بررسی نظریه های جدید در
ادبیات نمایشی معاصر (ارشد)

شخصیت شناسی 1

فرهنگ عامه

کارگاه فیلمنامه نویسی پیشرفته (ارشد)

پژوهش هنر –ارشد

زبان تخصصی

نوازندگي ساز جهاني -ارشد
تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي (دکتری )

باستان شناسی هنرهای اسالمی ایران

فلسفه هنر – (دکتری)

تاریخ فلسفه 1

پژوهش هنر( -دکتری )

زیبایی شناسی (مکاتب و نظریه ها)

مسئول امتحانات

مسئول برنامه ریزی

مریم معصومی

داودرشیدآزاد

مدیر آموزش
حمیرا محمودی کیسمی

معاون دانشکده
دکتر مهیار خراباتی

رئیس دانشکده هنر
دکتر عبدالرضا مظاهری

