
 

 موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی
 

 پژوهش هنر

 برنامه زمانی
 خانوادگی نام

 استاد
 ردیف نام درس استاد نام

 محمدحسين سرانجام 12:30 - 11:00پنج شنبه 
 1آراي متفکران در باب هنر

 
1 

 محمدحسين سرانجام 10:30 - 09:00پنج شنبه 
)زیبایی  2آراي متفکران در باب هنر 

 شناسی(

2 

 4 تاریخ هنر اسالمی زهرا مقدادي ** 15:30 - 14:00چهارشنبه 

 5 تاریخ هنر جهان سيدرضی موسوي گيالنی ** 15:00 - 13:00پنج شنبه 

 6 جامعه شناسی هنر محمدجواد سعيدي زاده ** 17:30 - 16:00پنج شنبه 

 10 حکمت هنر اسالمی سيدرضی موسوي گيالنی ** 12:30 - 11:15چهارشنبه 

 12 فرهنگ و هنر ایران باستان فریدالدین فریدعصر ** 17:30 - 16:00چهارشنبه 

 13 کارگاه روش تحقيق محمدجواد سعيدي زاده ** 11:30 - 10:00چهارشنبه 

 14 1مطالعات تطبيقی هنر   ** 12:30 - 11:00پنج شنبه 

 15 1مطالعات تطبيقی هنر محمدجواد سعيدي زاده ** 12:30 - 11:00پنج شنبه 

 16 1980تا  1900نظریه هاي نقد هنر از  مهدي حميدي پارسا ** 13:30 - 12:00چهارشنبه 

 17 نقد هنري مهدي حميدي پارسا ** 10:30 - 09:00چهارشنبه 

 

  

https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=671
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=659
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=659
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=669
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=673
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=663
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=655
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=657
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=665
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=661
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=667
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=653


 

 موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی
 

 

 ادبيات نمایشی

 برنامه زمانی
 خانوادگی نام

 استاد
 ردیف نام درس استاد نام

 11:30 -10:30:چهارشنبه
اسحق  حسينی

 آبادي
  2تطبيقی ادبيات ایران و جهان تاریخ سيدابوالقاسم

1 

 2نمایشی در ادبيات فارسیجنبه هاي  منصور براهيمی ** 1399/12/13 14:00چهارشنبه 

2 

 کارگاه پایان نامه نویسی حميد تلخابی  16:00 - 15:00چهارشنبه 
3 

 کارگاه فيلمنامه نویسی پيشرفته مهدي داودآبادي  13:30 - 11:00چهارشنبه 
4 

 2مبانی نقد ادبيات نمایشی مهدي حميدي پارسا ** 11:00 - 09:00پنج شنبه 
5 

 نگارش براي رادیو و تلویزیون علی ادهزرازي   15:00 - 14:00پنج شنبه 
6 

 ها و معنا در ادبيات نمایشینشانه    عباسی  13:00 - 11:00پنج شنبه 
10 

 نقد و تحليل تصویر حميد تلخابی  16:00 - 14:00پنج شنبه 
11 

 

 

  

https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=337
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=631
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=633
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=629
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=635
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=639
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=637
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=641


 

 موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی
 

 مطالعات معماري

 برنامه زمانی
 خانوادگی نام

 استاد
 ردیف نام درس استاد نام

 نوشتن درباره معماري آداب فریدالدین فریدعصر  18:00 - 16:00شنبه  پنج
1 

 دکتر کرمی  16:00 - 14:00چهارشنبه 
)دوره 1معماري ایران پژوهش در تاریخ 

 پيش از تاریخ(

2 

 دکتر کرمی  18:00 - 16:00چهارشنبه 
)دوره  2پژوهش در تاریخ معماري ایران 

 تاریخی(

3 

 تاریخ شهر در ایران   فارغيان  18:00 - 16:00چهارشنبه 
4 

 اجتماعی ایران -تاریخ فرهنگی فریدالدین فریدعصر  16:00 - 14:00پنج شنبه 
5 

  10:15 - 09:00چهارشنبه 
حسينی اسحق 

 آبادي
 زیبایی و هنر از منظر قرآن و سنت سيدابوالقاسم

6 

 زیست بوم در ایرانفرهنگ    فارغيان  16:00 - 14:00چهارشنبه 
10 

 کارگاه تدوین پایان نامه زهرا مقدادي  18:00 - 16:00پنج شنبه 
11 

 تاریخ معماري ایران منابع دکتر خانم تمسکی  12:00 - 10:00شنبه  پنج
12 

 

  

https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=597
https://lms.itaihe.ac.ir/course/view.php?id=164
https://lms.itaihe.ac.ir/course/view.php?id=164
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=576
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=576
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=590
https://lms.itaihe.ac.ir/course/view.php?id=161
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=681
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=574
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=584
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=592


 

 موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی
 

 

 صنایع دستی

 برنامه زمانی
 خانوادگی نام

 استاد
 ردیف نام درس استاد نام

 معنوي در هنرهاي سنتی ایران آداب سيدرضی گيالنی موسوي  19:00 - 17:30 شنبه
1 

 اقتصاد صنایع دستی   خانم جابري  17:00 - 16:00شنبه 

2 

 طراحی سنتی فاطمه اکبري  17:00 - 16:00یکشنبه 
3 

 کاربرد تخصصی رایانه مریم سلمانی  15:00 - 14:00شنبه 
4 

 مبانی هنر سنتی احمد شهدادي نائينی  17:30 - 16:00شنبه دو
5 

 

  

https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=562
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=566
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=568
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=564
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=570


 

 موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی
 

 

 تصویري ارتباط

 برنامه زمانی
 خانوادگی نام

 استاد
 ردیف نام درس استاد نام

 2 با هنر در تاریخ آشنایی حميد تلخابی  12:00 - 10:30شنبه  سه
1 

 1آشنایی با هنر در تاریخ  مليحه مهدوي نژاد  12:00 - 10:00دوشنبه 

2 

  16:00 - 14:00یکشنبه 
مرسلی 

 توحيدي
 2ارتباط تصویري فاطمه

3 

 2اندیشه اسالمی   آشتيانی  17:30 - 16:00دوشنبه 
4 

 حکمت هنر عباس حقایقی  16:00 - 14:00یکشنبه 
5 

 1خوشنویسی و گرافيك حروف   رازقی  12:00 - 10:00دوشنبه 
6 

 زبان فارسی خانم حسينی  12:00 - 10:00یکشنبه 
10 

 طراحی پایه فاطمه رزاز  10:00 - 08:00شنبه 
11 

 مبانی نظري هنر اسالمی سيدرضی موسوي گيالنی  14:30 - 13:00شنبه 
12 

 2مبانی هنرهاي تجسمی علی نادري  19:00 - 17:00یکشنبه 
13 

 2نرم افزار گرافيك ندا پارسا حميدي  16:30 - 15:00سه شنبه 
14 

    
15 

 

  

https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=702
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=725
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=693
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=711
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=708
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=723
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=698
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=697
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=709
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=721


 

 موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی
 

 

 عکاسی

 برنامه زمانی
 خانوادگی نام

 استاد
 ردیف نام درس استاد نام

  12:00 – 10:00 دوشنبه
مهدوي  مليحه

 نژاد
 1با هنر در تاریخ  آشنایی

1 

 2 آشنایی با هنردر تاریخ حميد تلخابی   12:00 - 10:30سه شنبه 

2 

 2اندیشه اسالمی  آشتيانی   17:30 - 16:00دوشنبه 
3 

 حکمت هنر عباس حقایقی   16:00 - 14:00یکشنبه 
4 

 زبان فارسی خانم حسينی   12:00 - 10:00یکشنبه 
5 

   14:00 - 12:00یکشنبه 
سيد محمود 

 مطهر
 شيمی کاربردي در عکاسی

6 

   12:00 - 10:00یکشنبه 
سيد محمود 

 مطهر
 فيزیك کاربردي عکاسی

10 

 کارگاه طراحی پایه فاطمه رزاز   12:00 - 10:00شنبه 
11 

 2 کارگاه عکاسی پایه سعيده معصومی   17:30 - 16:00سه شنبه 
12 

 کارگاه عکاسی عمومی سليمانی   12:00 - 10:00دوشنبه 
13 

 2 هنرهاي تجسمی مبانی نادري علی  18:00 – 16:00 شنبه
14 

 

  

https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=725
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=702
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=711
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=723
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=715
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=713
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=698
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=719
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=717
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=709


 

 موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی
 

 

 حکمت هنر اسالمی )غيرحضوري(

 برنامه زمانی
 خانوادگی نام

 استاد
 ردیف نام درس استاد نام

 با عرفان اسالمی آشنایی اصغر نوروزي 21:30 – 20:00 دوشنبه
1 

 تاریخ فلسفه اسالمی      

2 

 1تاریخ هنر اسالمی       
3 

 2تاریخ هنر اسالمی  حميد تلخابی  19:30 - 18:00سه شنبه 
4 

  12:00 - 10:00شنبه 
حسينی اسحق 

 آبادي
 زیبایی و هنر از منظر قرآن و سنت سيد ابوالقاسم

5 

 اسالمی فلسفه  زیبایی و هنر در احمد شهدادي ** 19:30 - 18:00دوشنبه 
6 

 سمينار      
10 

  16:00 - 14:00سه شنبه 
حسينی اسحق 

 آبادي
 فقه هنر سيد ابوالقاسم

11 

 1فلسفه غرب  فاطمه سادات ميرباقري  
12 

 2فلسفه غرب  عليرضا موسوي گيالنی  16:30 - 15:00دوشنبه 
13 

 سيد رضی موسوي گيالنی  17:30 - 16:00سه شنبه 
مبانی حکمی هنر اسالمی از دیدگاه سنت 

 گرایان

14 

 مقاطع مهم تاریخ هنر غرب      
15 

 ابراهيم بازرگانی ** 16:00 - 14:00نبه یکش
نظریه هاي هنر و 

 /رویکردهاي فلسفیزیباشناسی

16 

    
17 

https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=677
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=679
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=681
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=726
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=685
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=687
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=689
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=689
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=675
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=675


 

 موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی
 

 

 هنرهاي دینی حکمت

 برنامه زمانی
 خانوادگی نام

 استاد
 ردیف نام درس استاد نام

 حسن بلخاري **15:00 – 13:00 چهارشنبه
در دیگر سرزمين هاي  حکمت هنر

 اسالمی

1 

 ** 12:00 - 09:00پنج شنبه 

 یک هفته درمیان
 یهودي و مسيحیحکمت هنر  سيد محمدحسين نواب

2 

 ** 15:00 - 09:00پنج شنبه 
 یک هفته درمیان

 2فلسفه هنر  مهدي حميدي پارسا
3 

 مبادي عرفانی زیبایی شناسی اسالمی انشااهلل رحمتی ** 20:00 - 18:00سه شنبه 
4 

 هنر و زیبایی در فلسفه اسالمی احمد شهدادي ** 16:00 - 14:00دوشنبه 
5 

 

  

https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=647
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=647
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=643
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=645
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=649
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=726


 

 موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی
 

 

 رشته فلسفه هنر

 برنامه زمانی
 خانوادگی نام

 استاد
 ردیف نام درس استاد نام

 1 متفکران در باب نماد آراء زینب صفریان 10:00 – 08:00 شنبه

 2 1تاریخ فلسفه اسالمی  احمد شهدادي ** 16:00 - 14:00شنبه 

 3 2تاریخ فلسفه اسالمی  محمد الیقی ** 10:00 - 08:00شنبه 

 مهدي پارساحميدي  10:00 - 08:00یکشنبه 
)افالطون تا  1تاریخ فلسفه غرب 

 رنسانس(
4 

 5 )بيکن تا کانت( 2تاریخ فلسفه غرب  مهدي حميدي پارسا 12:00 - 10:00شنبه 

 6 جامعه شناسی هنر الدینفرید عصرفرید **12:00 - 10:00یکشنبه 

 ابراهيم بازرگانی ** 16:00 - 14:00یکشنبه 
نظریه هاي هنر و 

 یفلسف يکردهایزیباشناسی/رو
11 

 12 1زبان پيشنياز  جواد معموري ** 18:00 - 16:00شنبه 

 13 2زبان پيشنياز  جواد معموري ** 18:00 - 16:00شنبه 

 14 2عرفان نظري  احمد شهدادي ** 16:00 - 14:00یکشنبه 

 سيد رضی موسوي گيالنی ** 10:00 - 08:00یکشنبه 
)از افالطون  1شناسی مبانی فلسفی زیبا

 تا رنسانس(
15 

 ** 12:00 - 10:00شنبه 
حسينی اسحق 

 آبادي
 17 هنر در قرآن و سنت سيد ابوالقاسم

 18 زیبایی نزد سنت گرایان هنر و محمدجواد زادهسعيدي 16:00 – 14:00 شنبه

 

https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=613
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=617
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=599
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=621
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=621
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=601
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=609
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=675
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=675
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=619
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=605
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=611
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=615
https://lms.itaihe.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=603

