
 مالحظات حضور مخاطبین  تاریخ برنامه  سخنران برگزار کننده ردیف

1 

 گرافیکگروه 

 علی آقای احمد دانشجو دکتری

طراح  –رشته پژوهش هنر  عسلی

 گرافیک

  30بیش از  19/9/96 مبانی نظری طراحی جلد آثار موسیقی دستگاهی ایران

2 
 گرافیکگروه 

 -دکتر سمیه رمضان ماهیخانم 

پژوهش هنر با تخصص دکتری 

 تصویر سازی

 1روش تحقیق در هنر

 

 

18/9/96 

  20بیش از   

3 
 گرافیکگروه 

ح انجمن اطر -هادی زکریاییآقای 

 صنفی گرافیک
  45بیش از  22/9/96 عوامل موثر ارتباط طراحان گرافیک با شرکتها

4 
 گرافیکگروه 

دکتری  دکتر سمیه رمضان ماهیخانم 

 پژوهش هنر با تخصص تصویر سازی
  20بیش از  25/9/96 2روش تحقیق در هنر

5 

 گرافیکگروه 

تخصص تصویر   -سحر ترهندهخانم 

مدیر نشر طوطی انتشارات گر و 

 فاطمی

 26/9/96 کتاب های تصویری و جوایز بین المللی

مورد اقبال  50بیش از 

دانشجویان قرار 

 گرفت

 

7 

 گروه نقاشی
نر از مونیخ ه -دکتر باوند بهپورآقای 

 آلمان 

 سیمیاگری در هنر معاصر

 
12/9/96 

مورد اقبال  130بیش از  

دانشجویان قرار 

 گرفت

 

8 

 گروه نقاشی
 از -دکترحمیدرضا ششجوانیآقای 

 سوییس

 حقوق مولف و بازار هنر

 

 

19/9/96 

مورد اقبال  130بیش از  

دانشجویان قرار 

 گرفت

 

 



9 
 گروه نقاشی

انشجوی د  -امیرحسین قاسمیآقای 

 دکتری هنر از برلین

 گستره نیومدیا در هنر معاصر ایران

 

 

29/9/96 

مورد اقبال  80بیش از   

دانشجویان قرار 

 گرفت

10 
 گروه نقاشی

شته پژوهش ر -دکتر بیتا بهرامیخانم 

 هنر از دانشگاه اصفهان 

 تعریف هنر جدید و جایگاه رسانه در آن

 

 

22/9/96 

مورد اقبال  80بیش از   

دانشجویان قرار 

 گرفت

11 
 گروه سینما

همان از دانشگاه م -حمید فدویآقای 

 فرانسه

 شکل گیری اضطراب در سینما

 
22/9/96 

مورد اقبال  50بیش از 

دانشجویان قرار 

 گرفت

12 
 گروه سینما

ژوهشگرو پ -تابش اهلل نصرتآقای 

 روزنامه نگار

 عاشورا و تراژدی

 

 

27/9/96 

  30بیش از 

14 
 گروه سینما

 –مترجم  -روبرت صفاریانآقای 

 ژوهشگرپ -مستند ساز 

 پژوهش در سینمای مستند

 
27/9/96 

مورد اقبال  40بیش از 

دانشجویان قرار 

 گرفت

15 
 گروه سینما

کتری د-دکتر سیدعلی روحانیآقای 

 علوم سیاسی از دانشگاه تهران

 تحوالت سینمای معاصر کره جنوبی

 
29/9/96 

مورد اقبال  50بیش از 

دانشجویان قرار 

 گرفت

16 
 گروه سینما

 -دکتر میثاق نعمت گرگانیآقای 

پژوهشگر و مدرش دانشگاه هنر 

 اصفهان

 ژانر و نظریه میدان پیر بوردیو: الگوی دوگانه بومی

 
26/9/96 

  30بیش از 

17 
 گروه سینما

دانشجو دکتریه  رامتین شهبازیآقای 

 مدیر گروه سینما

 تخیل در سینما منظر ژیلبر دوران

 
29/9/96 

  40بیش از 

18 
 گروه سینما

دانشجوی  امیررضا نوری پرتوآقای 

دکتری تخصصی فلسفه هنر از 

 داشنگاه آزاد

 تحلیل فلسفی درون مایه های فیلم های خیابانی سینمای ایران

 
25/9/96 

  40بیش از 



19 
 گروه سینما

دانشجو دکتری  محمد هاشمیآقای 

 تخصص فلسفه هنر ار دانشگاه آزاد

 فهم سینمای فلسفه

 
28/9/96 

  30بیش از 

20 
 گروه سینما

مهمان از دانشگاه  حمید فدویآقای 

 فرانسه

 شکل گیری اضطراب در سینما

 
25/9/96 

  50بیش از 

21 

 گروه سینما
مترجم  دکتر وحید اهلل موسویآقای 

 مدرش دانشگاه شاهد

 سلیمان الیا سینمای فلسطین مورد کاوی: 

 

 

 

28/9/96 

  25بیش از 

22 

 گروه تئاتر

رجه یک د-فتحعلی بیگی آقای دکتر 

 -یشهای ایرانیپژوهشگر نما -هنری

 تعزیه و سیاه بازی 
 26/9/96 جلسه تحلیل و رونمایی کتاب شبیه خوانی

 70بیش از 

 

 

 

 

مورد اقبال 

دانشجویان 

 قرار گرفت

مدیر  -پژوهش دکتر ناصربختآقای   

 گروه دانشگاه سینما تئاتر 

23 
 گروه تئاتر

رشد ادبیات  ا  -ی شقایق مدخانم 

 نویسنده رادیو –نمایشی 
 نویسی از دیالوگ تا خلق شخصیت  نمایشنامه آموزشی کارگاه

28/9/96 

21/9/96 
  40بیش از 

24 

 گروه تئاتر

رمان نویس   -کامران محمدیآقای 

ت کننده دبیر و دریاف-مدرک ارشد 

جایزه داستان نویسی از استاد   احمد 

 محمود

 28/9/96 سخنرانی: رمان نویسان معاصر ایران

  20بیش از 

 

 

 

 

 

 

 

درک  ارشد م-شهریار عباسیآقای 

دبیر و دریافت کننده   –رمان نویس 

جالل  جایزه داستان نویسی از استاد 

 ال احمد



25 

 گروه تئاتر

 :کارگردان و نویسنده

ارغ التحصیل ف -پوریا موسویآقای 

 دانشگاه سوره

 25/9/96 1357ماجرای یک خانواده، تهران 

مورد اقبال  60بیش از   

دانشجویان 

 قرار گرفت

26 

 گروه تئاتر

 -نسیم نامدارخانم نویسنده: 

 کارشناسی ارشد
 26/9/96 دبلنای ساحلی

مورد اقبال  80بیش از    

دانشجویان 

 شکوفه ماسوری خانم کارگردان:  قرار گرفت

27 
 گروه تئاتر

 مهسا ابراهیمیخانم کارگردان: 

 دانشجو ترم پایانی نمایش
 27/9/96 شه می چی فردا دونم نمی

  40بیش از 

28 
 گروه تئاتر

 فرزاد معافی غفاریآقای کارگردان: 

 هیات علمی دانکده هنر

 

 28/9/96 *زندانی خیابان دوم
  70بیش از   

29 
  -مجید سید آبادیآقای کارگرادن :  گروه تئاتر

 *پاره سنگ در جیب هایش

 

 

29/9/96 

  20بیش از 

30 

گروه صنایع دستی و 

 هنر اسالمی

 –عطارزاده آقای دکتر عبدالکریم 

 عضو هیات علمی گروه صنایع دستی

تخصصی گروه هنر اسالمی و صنایع دستیمیزگرد   26/9/96 

 58بیش از 

 ودانشجو 

استادان  -مهمان

و مسئولین 

 محترم دانشگاه

مورد اقبال 

دانشجویان 

 قرار گرفت

 

عضو هیات  خانکهآقای دکتر مهدی 

 معماری دانشگاه آزادعلمی 

عضو هیات  اژدریدکتر علیرضا  آقای 

دانشگاه گروه طراحی صنعتی علمی 

  تهران

عضو هیات علمی  هوشیاردکتر مهران 

 گروه صنایع دستی



31 

گروه صنایع دستی و 

 هنر اسالمی
 نمایشگاه منتخب آثار 

نمایشگاه منتخب آثار دانشجویان فارغ التحصیل گروه صنایع 

 دستی

 

 

 

 

 29 الی 25

 96 ماه آذر

 

  50بیش از 

 

32 

 گروه تصویر متحرک
 فراز شانیار آقای 

 

جایگاه طراحی مفهومی در سریال ها و بازی "کارگاه آموزشی 

"ها  
26/9/96 

  دانشجو 50بیش از 

مورد اقبال 

دانشجویان قرار 

 گرفت

 

 

 

33 

 گروه تصویر متحرک

 دکتر فرزان سجودیآقای 

دانشگاه هنر و رییس انجمن  دانشیار 

 و مولف کتاب... نشانه شناسی

نشانه شناسی در انیمیشنسخنرانی با موضوع:   27/9/96 

  دانشجو 50بیش از 

34 

 گروه تصویر متحرک

محمدرضا کریمی صارمی مدیر آقای 

کل سینمایی و تئاتر کانون پرورش 

 فکری کودکان و نوجوانان

 28/9/96 میزگرد با موضوع: الگوی تولید انیمیشن

مورد اقبال  دانشجو 50بیش از 

دانشجویان قرار 

 گرفت

 
محمدرحیم لیوانی ریاست مرکز آقای 

 صدا و سیما –انیمیشن صبا 

 دکتر زین العابدینی آقای 

  دانشجو 30بیش از  29/9/96 سخنرانی با موضوع:  اقتباسی از شعر کوتاه فرانسوی *سخنران آقای فرزاد معافی و انتخاب  گروه تصویر متحرک 35



 

آثار و ترجمه از آقای هومن هاشمی 

 زاده 

 

36 
 --- گروه تصویر متحرک

مجموعه آثار دانشجویی برگزیده دو دوره از جشنواره  نمایش فیلم

  بانگ بیداری بهار 
25/9/96 

  دانشجو 50بیش از 

37 
 --- گروه تصویر متحرک

اثر ازآثار منتخب دو دوره از جشنواره بانگ بیداری 20نمایشگاه

  بهار 
29/9/96 

  دانشجو 50بیش از 


