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 20-18 18-16 16-14 14-12 12-10 10-8 ها كالس ايام هفته

    1كالس  يکشنبه 
 عرفان نظری 

 ()دکتر فاطمه صانعی(1400)فلسفه هنر، ورودی 

 هنر و زیبایی در فلسفه های تحلیلی

 ()دکتر مرضیه پیراوی(1400)فلسفه هنر، ورودی 

 هنر و زیبایی در فلسفه های تحلیلی

 ()دکتر مرضیه پیراوی(1400)فلسفه هنر، ورودی 

 دوشنبه

    1كالس 
 ( 2مطالعات تطبیقی هنر )

 ()دکتر مهدی کشاورز افشار( 1400)پژوهش هنر، ورودی 

 ( 2مطالعات تطبیقی هنر )

 کشاورز افشار( ()دکتر مهدی  1400)پژوهش هنر، ورودی 

 تئوریهای انتقادی میان رشته ای 

 ()دکتر آرش حسن پور( 1400)پژوهش هنر، ورودی 

 2كالس 

 پژوهش در هنر معاصر ایران 

 ( 1400)پژوهش هنر دکتری، ورودی 

 )دکتر عبدالعلی باقری، دکتر محمدرضا عمادی(

 پژوهش در هنر معاصر ایران 

 ( 1400)پژوهش هنر دکتری، ورودی 

 )دکتر عبدالعلی باقری، دکتر محمدرضا عمادی(

   

 

    3كالس 
 آرای متفکران در باب نماد 

 ()دکتر صدرالدین طاهری( 1400)فلسفه هنر، ورودی 

 هنر و زیبایی در فلسفه های پست مدرن 

 ()دکتر نادر شایگانفر( 1400)فلسفه هنر، ورودی 

 زبان تخصصی

 ()دکتر مجید پروانه پور( 1400)فلسفه هنر، ورودی 

 4كالس 
 سیری در مکاتب و سبکهای نگارگری 

 ()دکتر اصغر جوانی( 1400)پژوهش هنر دکتری، ورودی 

 سیری در مکاتب و سبکهای نگارگری 

 ()دکتر اصغر جوانی( 1400)پژوهش هنر دکتری، ورودی 
   

 

      7كالس 

 هنر و مردم شناسی 

 ( 1400)پژوهش هنر دکتری، ورودی 

 )دکتر مهرنوش شفیعی، دکتر ایمان زکریایی(

    بازديد
 اسالمی-آشنایی با معماری و شهرسازی ایرانی

 ( )مهندس حسین پورنادری( 1400)اقتصاد شهری، ورودی 
 

 

 سه شنبه 

 1كالس 
 ارزش گذاری و ارزیابی اقتصادی    

 جمشیدی( ( )دکتر هما مؤذن 1400)اقتصاد فرهنگ و هنر، ورودی 

 مسأله شناسی اقتصادی هنر ایران      

 )دکتر بیدرام( ( 1400)اقتصاد فرهنگ و هنر، ورودی 
   

 

    2كالس 
 گاه نگاری هنر ایران 

 ()دکتر غالمرضا هاشمی( 1400)پژوهش هنر دکتری، ورودی 

 گاه نگاری هنر ایران 

 ()دکتر غالمرضا هاشمی( 1400)پژوهش هنر دکتری، ورودی 

 

    3كالس
 اسطوره و هنر 

()دکتر صدرالدین طاهری( 1400)پژوهش هنر، ورودی   

 جامعه شناسی هنر

 ()دکتر علیرضا خدامی(1400)پژوهش هنر، ورودی 

 

 4كالس 
 اقتصاد احیاء و مرمت

 )دکتر رسول بیدرام( ( 1400)اقتصاد شهری، ورودی 

 اقتصاد احیاء و مرمت

 )دکتر رسول بیدرام( ( 1400)اقتصاد شهری، ورودی 
  

 اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی 

 )دکتر ناصر یارمحمدیان( ( 1400)اقتصاد فرهنگ و هنر، ورودی 

 

  5كالس 
 توسعه پایدار شهری 

 ( )دکتر رضا نصر اصفهانی( 1400)اقتصاد شهری، ورودی 
   

 

 7كالس 
 جامعه شناسی هنر

 ()دکتر علیرضا خدامی( 1400دکتری، ورودی )پژوهش هنر 

 جامعه شناسی هنر

 ()دکتر علیرضا خدامی( 1400)پژوهش هنر دکتری، ورودی 
 

 زیبایی شناسی )مکاتب و نظریه ها( 

 ()دکتر نادر شایگانفر( 1400)پژوهش هنر دکتری، ورودی 

 زیبایی شناسی )مکاتب و نظریه ها( 

 ()دکتر نادر شایگانفر( 1400)پژوهش هنر دکتری، ورودی 

 

 چهارشنبه

  1كالس 
 موضوعات ویژه در اقتصاد فرهنگ و هنر 

 ( )دکتر هما مؤذن جمشیدی( 1400)اقتصاد فرهنگ و هنر، ورودی 
  

 موضوعات ویژه در اقتصاد شهری 

 ( )دکتر ناصر یارمحمدیان( 1400)اقتصاد شهری، ورودی 

 اقتصاد ایران

 ( )دکتر محمدرضا قاسمی( 1400)اقتصاد شهری، ورودی 

 2كالس 
 پژوهش در هنر معاصر ایران 

 ()دکتر مرضیه پیراوی( 1400)پژوهش هنر دکتری، ورودی 

 پژوهش در هنر معاصر ایران 

 ()دکتر مرضیه پیراوی( 1400)پژوهش هنر دکتری، ورودی 
   

 

 

 4كالس 
 ارزیابی اقتصادی و تامین مالی پروژه های عمومی شهری

 ( )دکتر رضا نصر اصفهانی( 1400)اقتصاد شهری، ورودی 

 ارزیابی اقتصادی و تامین مالی پروژه های عمومی شهری

 ( )دکتر رضا نصر اصفهانی( 1400)اقتصاد شهری، ورودی 
 

 اقتصاد کپی رایت 

 )دکتر بیدرام( ( 1400)اقتصاد فرهنگ و هنر، ورودی 
 

 

 7كالس 
 هنر و اسطوره 

 ()دکتر صدرالدین طاهری( 1400دکتری، ورودی )پژوهش هنر 

 هنر و اسطوره 

 ()دکتر صدرالدین طاهری( 1400)پژوهش هنر دکتری، ورودی 
   

 


