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 ردیف رشته نام استاد نام درس

  .1 ادبیات نمایشی استاد داودآبادی واحد( 4) پیشرفته کارگاه فیلمنانه نویسی

  .2 ادبیات نمایشی استاد شهدادی 1جنبه های نمایشی در ادبیات فارسی 

  .3 ادبیات نمایشی پارسا دکتر 1مبانی نقد ادبیات نمایشی 

  .4 ادبیات نمایشی ژرفا دکتر 1تاریخ تطبیقی ادبیات ایران و جهان 

  .5 ادبیات نمایشی تلخابی دکتر روش تحقیق در هنر

  .6 هنر پژوهش توحیدی دکتر  جهان هنر تاریخ

  .7 هنر پژوهش پارسا دکتر 1980 تا 1900 از هنر نقد های نظریه

  .8 هنر پژوهش دکترموسوی اسالمی هنر تاریخ

  .9 هنر پژوهش  زادهدکترسعیدی  تحقیق روش کارگاه

  .10 دستی صنایع شهدادی استاد سنتی هنرهای مبانی

  .11 دستی صنایع مهدوی نجالخانم  ایران اساطیر

  .12 دستی صنایع فر عامریآقای  سنتی طراحی

  .13 دستی صنایع ملکیخانم  ایرانی سنتی هنر در معنوی آداب

  .14 دستی صنایع نژاد مهدویخانم  رایانه تخصصی کاربرد

  .15 دستی صنایع موسوی دکتر سنتی هنرهای و کهن متون

  .16 دستی صنایع حسنخانیآقای  سنتی هنرهای در نماد و نقوش

اسالمی هنر تاریخ   .17 هنر حکمت پرهمت آقای 

متفکران آراء   .18 هنر حکمت پرهمت آقای 

الیقی دکتر  1 اسالمی فلسفه تاریخ هنر حکمت   19.  

1 اسالمی فلسفه تاریخ الیقی دکتر  هنر فلسفه   20.  

فریددکتر   هنر حکمی مبانی هنر فلسفه   21.  

ژرفادکتر   سنّت و قرآن در هنر  
 حکمت، هنر فلسفه
 هنر حکمت، هنر

 مجازی
22.  
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ملکیخانم   تاریخ مقاطع  

حضوری  هنر حکمت
 و مجازی

23.  

پارسادکتر   1 غرب فلسفه تاریخ  
 حضوری هنر حکمت

 هنر فلسفه، مجازی و
24.  

1 زبان حاتمیآقای    
 فلسفه هنر، حکمت

 هنر
25.  

1 اسالمی فلسفه تاریخ رفعت گوهریآقای   مجازی هنر حکمت   26.  

بازرگانیدکتر   هنر هاینظریه هنر حکمت   27.  

فلسفی رویکردهای بازرگانیدکتر   هنر فلسفه   28.  

ژرفادکتر  زیبایی و هنر در قرآن و سنت   .29 مطالعات معماری 

فرید عصردکتر  آداب نوشتن درباره معماری معماری مطالعات   30.  

معماری مطالعات دکتر کرمی پژوهش در تاریخ معماری  31.  

معماری مطالعات حمیدی پارسا باغ ایرانی و تاریخ آن  32.  

معماریمقدمه ای بر تاریخ  رضایی ندوشندکتر   معماری مطالعات   33.  

رضایی ندوشندکتر  روش تحقیق در تاریخ معماری معماری مطالعات   34.  


