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-  A Study of the Language and Visual Expression of a few Illustrated Versions of Layla 

and Majnun Story1398/04/05 ارشد، ی آژند کارشناس یعقوب ، نامی میترا  

 
-  Impact of Photography on portrait painting of Kings From the Entrance of 

Photography to Iran to End Qadjars 1398/04/05 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،حمیدی  ایرؤ  

 
آژند   یعقوب ، امجدی آزاده(قاجار شاهن یناصرالد ) ناصری دوره هنری آثار خلق در هنرپروران و یهنرپرور نقش  -

  1397/06/31 ارشد،  کارشناسی

 
-  Analytical comparison of female role  in three myths Ganji (Japan) ، Nibelungen 

(Germany) and Shahnameh (Iran)1397/06/31 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،مقدم  ای ک بهار  

 
-  Analysis of the Opening Title Sequence of the 2 p.m. News Program of Channel One of 

IRIB 1397/06/26 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،مسعودیان مهسا  

 
:  عملی عنوان ؛(جلد طراحی و پوستر طراحی بر د یتأک با) ایران اخیر یدهه سه گرافیک در زنان یشناسانه  نشانه بررسی  -

  1397/06/21 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،پناه  یزدان فروغ  یرانیا هویت  با زن موضوع با پوستر طراحی

 رویکرد با (ناصری عهد) قدیم تهران مردم ملی تیهو  یکننده ن ییتع و  بصری خاص یهای ژگیو شناخت : نظری  -

 ایتهران ثر گلستان موزهکاخ  برای  اپلیکیشن طراحی:  عملی (تهران گلستان کاخ یهای کاش موردی مطالعه) یشناسییبایز

  1397/06/19 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب، شریعت

 رویکرد با (ناصری عهد) قدیم تهران مردم ملی تیهو  یکننده ن ییتع و  بصری خاص یهای ژگیو شناخت : نظری  -

 ایتهران ثر گلستان موزهکاخ  برای  طراحی: عملی (تهران گلستان کاخ یهای کاش موردی مطالعه) یشناسییبایز

  1397/06/19 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب، شریعت

 

 بازتاب و گرافیک  دیدگاه از (تبریز مکتب) صفوی و تیموری دوره هنر در (نیلوفر ابر، ختایی،) ایرانی نقش سه بررسی  -

  1397/04/24 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،اخوت  نسیم  نوین گرافیک در آن

 تبلیغاتی  کمپین طراحی:  عملی خارجی کشور چند و  ایران در واحد محصول  یک  تبلیغات میان تطبیقی  پژوهشی:  نظری  -

  1396/12/21 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،خضایی زهرا  ینظر پروژه از آمدهدستبه  نتایج اساس بر

  1396/11/30 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،مقدم زادهمحمد   سمیه  گلشاه و ورقه ییآراکتاب  در پژوهشی  -

 یعقوب ، فرهمند زینب(قرآن یک  بررسی دوره هر در) قاجار تا صفویان از کریم قرآن تذهیب تحول سیر در پژوهشی  -

  1396/11/08 ارشد، آژند کارشناسی

 های بقا  ها،قلمدان یهای نقاشبر   تأکید  با) زندیه و افشاریه دوره نقاشی در یساز  یفرنگ فضاهای در پژوهشی  -

 اساس بر (... و لباس،  خرید، کیف  کیف، ) کاربردی لوازم بر  یرسازیتصو :عملی عنوان ،(هاصندوقچه  و ،جلدهاآینه



 
 

  1396/06/29 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،قباخلو نسیبه  نظری مطالعات

 
-  Bird in Ishraqi Thought and Islamic Mysticism and its Manifestation in Iranian Art 

Works after Islam up to the Beginning of Safavid Eraارشد، آژند کارشناسی بیعقو،عباسی فریبا 

1396/06/27  
 

-  Research on Images and Scenes of Three Romances (Zal and Rudabeh، Siyavash and 

Sudabeh، Bizhan and Manizheh) According to Pictures of the Shahnameh of Shah 

Tahmasb 1396/06/26 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،چاوشی سادات سارا  

 
-  A Comparative Study of the Design and Form of Metalwork and Pottery of the Ilkhani 

Period (1256- 1335th)1396/04/10 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،یپور عل نرگس  

 
 مفهومی و مجرد تصویرسازی:  عملی عنوان شرقی؛ یهانسخه  در اساطیری  رویکرد با شهرزاد شناسی  شخصیت بررسی  -

  1395/12/16 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،بیدار کیمیا(شب ک یهزارو در مدخل داستان )شهرزاد قصه

 نشانه چند طراحی:  عملی عنوان تهران؛ بزرگ بازار مجموعه از منتخب تزیینات بصری عناصر یبندب ی ترک در پژوهشی  -

  1395/11/30 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،وند جشنه فروغ  نامهانیپا  از آمدهدست به  نتایج به توجه با

 برای کتاب جلد طراحی:  عملی عنوان گوران؛ منطقه کرمانشاه  تاریخی مزارهای سنگ نقوش و هابه یکت بررسی  -

 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،غیبی حیات  شبنم   ینظر بخش در شده یافته نقوش اساس بر کردی یهاداستان 

1395/11/24  
 

  1395/11/23 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،امینی  مریم  آن هایریشه  مطالعه و  سامرا سفال  یگونه شناس  -

 
-  Study of motifs and images of the Qajar mansion and earlier in Gilan Illustration of a 

folk tale according to theoretical debates1395/07/07 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،افخمی  مژده  

 صبور سنگ ملکوت او تنهایی و یکلیا کور بوف مدرنیستی رمان پنج بره یتک با فارسی مدرن رمان در یپردازت ی شخص   -

  1395/07/06 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب، موسوی السادات شایسته  احتجاب شازده و

 یعقوب ،جنتی پورحسن  سمیرا  مخاطب با ارتباط  ایجاد و جذب  منظر  از تبریز  شهر  اجتماعی بیلبوردهای یشناسب یآس  -

  1395/06/31 ارشد، آژند کارشناسی

  1395/04/20 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ، بهمنش فائزه  تهران در السلطنهقوام  خانه تزئینی نقوش  بررسی  -

 
-  Impact of Cultural symbols in Formation of Iranian Poster (The Recent Three 

Decades); Project Subject: Designing a set of Cultural-  oriented Posters (In Respect to 

the results from the thesis)1395/04/08 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،نوریان مولود  

 ارشد،  آژند کارشناسی یعقوب،فاطمی السادات شمس  عثمانی یسینوخوش  بر ایرانی نستعلیق راتیتأث  بررسی  -

1394/6/31  
-  Cultural center and environment graphics performance ، enjoying the achievements of 



 
 

the theory1394/6/26 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ،راد صمصامی شیما  

  1394/12/05 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،قناعتیان دی مج  رازیش قاجاری یهاینگار  وارهید در انسان نگاره بررسی  -

 پوسترهای طراحی صفویه اواخر  تا اسالم از بعد  ( مکانیک نجوم، پزشکی، ) یابزار علم و کتب تصاویر و نقوش  بررسی  -

  1394/11/30 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،زواره دیباج سادات  نفیسه  فرهنگی و  علمی

-  Research on Illusions and Figures of Islamic Books (Mechanic ، Astronomy and 

Medical) After Islam Period to the End of Safavieh آژند کارشناسی یعقوب،زواره دیباج  سادات نفیسه 

  1394/11/30 ارشد،

  1394/11/25 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،سجادی  سادات ندا :(80 تا 40 یدهه ) ایران معاصر تصویرگری  در هویت  -

  1394/07/03 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،فردوسی رابعه محیطی گرافیک در تزیینی نقوش ایهه یافت از یریگبهره  -

 کاخ تزیینات  از استفاده با گرافیک طراحی شرکت  برای داخلی طراحی ) تهران العمارهشمس  کاخ تزیینات  بررسی  -

  1394/07/03 ارشد،  آژند کارشناسی یعقوب،رئیسی سحر العمارهشمس 

 مذکور بنای  دو  نقوش از استفاده:  عملی عنوان گرافیکی؛ منظر از گلستان کاخ  و سپهساالر مسجد کاشی  نقوش  بررسی  -

  1394/07/03 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب، تهرانی حسینی سید خودرونوتاش  بدنه طراحی در

 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،جابری  مریم( مشهد شهر محیطی گرافیک عناصر  از یکی طراحی ) گرافیک موشن  -

1394/07/02  
 

-  Illustration and layout of history and geographic books of 5th and 6th and grade 

(elementary school) from 1911 to 19511394/07/02 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،رحمانی  زهرا  

 
-  A research aboat Surrealism ’s influence in  contemporary i llustration in Iran from  

1350(SH) to the end of 1380(SH) decades ( children  and teenager ’s book) شیالن 

  1394/06/28 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،هوشیاری

 

-  The role of color and it`s effect education Mental Games Packagesآژند   یعقوب،سحری  فاطمه

  1394/06/26 ارشد،  کارشناسی

 السادات نازنین یزد یالله  سنتی هتل  یداخل طراحی در بختیاری و  چهارمحال و اصفهان یهافرش  نقوش از هاستفاد  -

  1394/06/26 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،رستگار

 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،مقدم واحدی سای پر(امیرنظام خانه) تبریز قاجار موزه آثار بصری ساختار بررسی  -

1394/06/23  
 یعقوب،مکیف  مهسا  هارنگ نیترمناسب  با ( دکنندهیسف  صابون یا لباسشویی پودر) هاشوینده ی بندبسته در و طراحی  -

  1394/06/027 ارشد، آژند کارشناسی

 پروژه ؛(آنها مقایسه )خاتون گوهرشاد آرامگاه و انصاری عبداهلل خواجه آرامگاه نقوش ارزیابی و بررسی نظری عنوان  -

 یمحمدمهد(تصویری  ـ نوشتاری راهنمای) هرات اختیارالدین ارگ محیطی گرافیک  و اینفوگرافیک  :نهایی

  1394/03/25 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،حفیظی

 کارشناسیآژند   یعقوب،زرقی قاجارمحمد دوره در ایران عکاسی وضعیت  بر مؤثر فرهنگی و  اجتماعی ایهه زمین بررسی  -

  1393/12/03 ارشد،

)   عملی هایجنبه و آرت الیت  با تبلیغاتی  تیزرهای طراحی) آن عملی ایهه جنب و(Light Art) آرت الیت هنر  یبررس  -



 
 

  1393/11/30 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،داراب  مقدس  مینا(آرت  ویدیو

آژند   یعقوب،برزگر ندا(..غیره و کتاب  جلد روی پوستر، نشانه،) گرافیک گوناگون یهاش یگرا در قفل مفهومی کاربرد  -

  1393/11/30 ارشد،  کارشناسی

 آژند کارشناسی یعقوب،کش  گالب معصومه(مقدم موزه یسازمانت یهو  یطراح) مقدم موزه دیوارهای نقوش  بررسی  -

  1393/11/30 ارشد،

 
-  A Research on deformation and illustration book For Adults (humor) in both printed 

and virtual space1393/11/30 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،جمشیدی هانیه  

 و  هادانشکده) آموزشی  هایمکان در مسیر  راهنمای  هایسیستم و ها نشانه ،عالئم  بصری  تیهو  یطراح پیرامون یامطالعه   -

  1393/11/29 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،فرگاهی پیمان(هادانشگاه

  1393/11/27 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،صابری زهره  مولوی یهاداستان  در الگوهاکهن  بررسی  -

  1393/06/31 ، یآژند دکتر یعقوب،وکیل محمدی قاجارمینا نقاشی بر اومانیسم تأثیرات  -

 
-  The use multimedia in teaching graphic theory (Making a CD of multimedia graphics)  

  1393/06/28 ارشد،  آژند کارشناسی یعقوب ،ناطق شروین

 
-  The Role of Goldfish in Traditional1393/06/27 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،زاده عظیم  پگاه  

 
 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،قاسمی پریسا   گرافیکی دید از اصفهان در قدیمی خانهپنج  دیوارنگاری نقوش  بررسی  -

1393/06/27  
 

-  The study and evaluation of wall painting ambiance of five old homes in Isfahan from 

graphical viewpoint1393/06/27 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،قاسمی پریسا  

 

 زهرا  مشروطیت پایان تا قاجار یدوره  ابتدای از قاجار عصر ایهه نمایشنام در ایران اجتماعی  و سیاسی وقایع بازتاب  -

  1393/04/29 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،فراهانی کیشانی

 آژند کارشناسی  یعقوب ، توالیی ندا1388تا 1358 یهاسال  بین تهران معاصر یموزه هنرها پوسترهای تحول سیر  بررسی  -

  1393/04/18 ارشد،

 طاهره  ایرانی گرافیک هویت اساس بر پوستر  یامروز طراح به تا  شمسی 40 دهه از ایرانی گرافیک در تیهو  یبررس  -

  1393/04/02 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،شکیب  حسینی

 سدۀ در ایران نقاشی تاریخی بستر در آن جایگاه و گلستان کاخ در محفوظ ۲1۹8 ۀودمنلهیکل نگارۀ نسخه در پژوهشی  -

  1392/12/14 ، یآژند دکتر یعقوب،گیتی نوروزیان  میالدی پانزدهم/هجری نهم

آژند   یعقوب،یآباد جهانمردحسین بهاره  اصفهان تاریخی بناهای در سر از منتخبی تزیینی نقوش پیرامون پژوهشی  -

  1392/12/06 ارشد،  کارشناسی

  1392/12/06 ارشد، آژند کارشناسی  یعقوب ، بیاتی شکوفه  تبلیغاتی هایعکس بره یتک با تبلیغات  در زداییآشنایی   -

  1392/12/03 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،یمحمدعل قلعه مظفری فائزه  کرمانشاه در قاجار ایههدیوارنگار  -

آژند   یعقوب،ناصری  مونا(اژدها تو تاریخی میراث موزه یسازمانت یهو) ایران هنر  و فرهنگ در اژدها اساطیری  نقش  -



 
 

  1392/12/01 ارشد،  کارشناسی

 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ، مشایخی رودسر پرگل تا  تنکابن مناطق در چادرشب نقوش گرافیکی تحلیل  -

1392/12/01  
  1392/11/30 ،یآژند دکتر یعقوب،زاده مهدی علیرضا  تهماسبی فالنامه پیدایی در شیعه اندیشه نقش  -

آژند   یعقوب،نجفی زهرا(صفوی دوره اواخر تا ایلخانی دوره از )ایران هنر در سیمرغ تصویرسازی تطبیقی بررسی  -

  1392/11/23 ارشد،  کارشناسی

  1392/10/30 ارشد،  آژند کارشناسی یعقوب،تبریزی فرشچی عسل  بصری سازیویت هی برا محیطی و گرافیک  دیزاین  -

 آژند کارشناسی یعقوب،مغانجوقی اکبری پریسا  دوم جهانی جنگ  از بعد ترکیه گرافیک  در دکو آرت و نوو آرت  -

  1392/06/31 ارشد،

 تحفۀ» کتاب متعدد هاینسخه  تصاویر بر دی تأک با)قاجار دوره سنگی چاپ کتب تصاویر در نگاری عجایب   -

آژند   یعقوب ، یغمائیان مریم  سنگی چاپ  تصاویر از الهام با سمنانی عامیانه داستان تصویرسازی عملی ؛موضوع(«المجالس

  1392/06/30 ارشد،  کارشناسی

 

-  Visual investigation of the Patterns used in Safavid and Qajar Book covers (Cover 

design for cultural themed Books) 1392/06/28 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،یعقوبی نسرین  

-  The Ability to Create Signs in 3D Form for Designing the Sculptures in the Festival and 

Artistic- Cultural Conferences1392/06/28 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،جهرمی کریمی  الدن  

 امور انجام و آمدهدست به  نقوش اساس بر جواهرات طراحی) قاجار یدوره  مسی هایسکه  حیوانی نقوش  بررسی  -

  1392/06/28 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،بخش  گرامی مسعود(آنها معرفی جهت در گرافیک

 شیوه به سپهری  سهراب  اشعار تصویرسازی (نظری) قاجار شاه فتحعلی دوره آخر تا صفویه دوره ایهه آین قاب  بررسی  -

  1392/06/23 ارشد، آژند کارشناسی  یعقوب ، وثوق رسولی سمانه((عملی) سازیبداهه

 برای  نشانه طراحی:  عملی ایلخانی؛موضوع یدوره هایسفالینه  ظروف و هاکاشی  در موجود هایمایهنقش  بررسی  -

 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،قاسمی  شیوا  نظری پژوهش دستاوردهای و نتایج پایه بر کشور فرهنگی نهادهای و هاسازمان 

1392/04/17  
 آژند کارشناسی یعقوب،مستوفیان نفیسه  فرهنگی و اجتماعی سازی پوستر ژاپن و سویس  یپوسترها  تطبیقی بررسی  -

  1392/04/15 ارشد،

 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ،مقیم رحیمی ثمره  تهران آزادی سینما نوشتاری تصویری راهنمای سیستم و نوشته نشانه  -

1392/04/14  
 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،بختیاری سروناز  سیما 2 شبکه خبری  برنامه هواشناسی بخش برای پیکتوگرام طراحی  -

1392/04/14  
 

-  Biography of Chehel Sotoun and the Analysis of Graphical wall painting in Chehel 

Sotoun (Illustration of Chehel Sotoun’s سرگذشت and Information for Tourist 

attraction)1392/04/13 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،فر آریان نجمه  

-  Investigation the designs of Kerman province handmades relying on the Kilim and Path  

  1392/04/13 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،خزائی رضا

 با فرهنگی هایمناسبت  برای آرم طراحی) سلجوقی دوره هایقرآن آرایش در کاررفتهبه  تزئینی نقوش بصری بررسی  -



 
 

 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ، هرمزی کالنتر  اکرم(سلجوقی دوره هایقرآن آرایش در کاررفتهبه تزئینی  نقوش از استفاده

1392/04/13  
آژند   یعقوب،م یبرکت محبوبه(ایران ترمه موزه برای راهنما  عالئم و نشانه طراحی) قاجار دوره ایهه ترم نقوش  بررسی  -

  1392/04/06 ارشد،  کارشناسی

 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،عباسی  قاجار شهربانو نقاشی گیریشکل  در فرهنگی اجتماعی، سیاسی، تحوالت  تأثیر  -

1391/9/22  
  1391/4/5 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،صحتی بهزاد  زیتبر در عکاسی  -

آژند   یعقوب ،طوسی پریسا  فرهنگی مجله یک  طراحی :عملی نگین  مجله ییآراصفحه  و جلد طراحی بررسی  :نظری  -

  1391/12/13 ارشد،  کارشناسی

 شکوفه  ایران در قاجاریه و زندیه صفویه، ایهه دور الکی ایهی نقاش در شدهاستفاده  مرغ و  گل نقوش انواع بررسی  -

  1391/11/30 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،ناظمیان 

 ارشد، کارشناسیآژند   یعقوب،اسکویی  علیزاده پیمان  گرافیک طراحی در نمادشناسی منظر از چشم  عنصر بررسی  -

1391/11/26  
 گرافیک)قاجار تا صفویه یدوره  از اردبیل دستبافت فرش در کاررفتهبه گرافیکی  نقوش و تصویری  عناصر بررسی  -

  1391/11/26 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،مهاجری الناز(فرش نقوش از استفاده با هتل  یداخل

 یعقوب،نوزاد های رسازیتصو در نمادین هایجنبه  از (آتش خاک، باد، آب، چهارگانه عناصر) مهر گردونه نشانه بررسی  -

  1391/11/26 ارشد، آژند کارشناسی

  1391/11/25 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،محمد نژاد مرجان  صفویه دوره در تجلید صنعت  بررسی  -

 و هادریافت توجه با یلمه قالی بافندگان ورسومآداب  یرسازیتصو:  یلمه قالی در موجود مفاهیم و نقوش بررسی:نظری  -

  1391/11/23 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،باصیری  احمدی قهیصد  هایقال این  نقوش در شدهگرفته  کار به معانی

  1391/09/30 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،صارمی نسیم (پیچ شیریکی) کرمان استان سوزنی گلیم نقوش  بررسی  -

  1391/09/30 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،ریاضی زهرا  مهدکودک محیطی  گرافیک در رنگ و فرم بررسی  -

 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ،انباز پور فاطمه  باستان ایران فرهنگ  در حیوانی یهاهیمانقش  و نمادها و حیوانات جایگاه  -

1391/06/28  
 حسین( محمود خان و احمدخان ایهه خان) قاجار دوره به متعلق"چالشتر قلعه " معماری به وابسته تزیینات در تحقیقی  -

  1391/06/27 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ،پناه یزدان

 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،نبوی صیاد د یس  زیناچ و چیز:  عملی عنوان ایران متأخر عکاسی در بودن معاصر  -

1391/04/21  
 یعقوب،خسروی لیال  سهروردی نیالدشهاب  شیخ« موران لغت» رساله تصویرسازی خطاطی هنر در مشکّل خط بررسی  -

  1391/04/19 ارشد، آژند کارشناسی

نو   سینایی زهره"آبسال و سالمان" و "یقظان بن حی"ایهه قص  تصویری یهات ی قابل و رمزشناسی  در پژوهشی  -

  1391/04/18 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،یبندگان

 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،شمالی مظلومی ساناز  دوره آن ایهینقاش در بازتاب آن و قاجار دوره ایههپارچ نقوش  -

1391/04/14  
 ،یآژند دکتر یعقوب،جو روان احد(خوشنویسی آموزش بر د یتأک با ) ایران در هنر  یسنت آموزش در یپژوهش  -

1391/04/12  
  1391/04/11 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ، رشیج حاجی المس  بوسنی هنر در تزئینات   -



 
 

 طراحی ، پوستر طراحی :عملی شرقی آذربایجان تاریخی مقابر یهاس یتند و قبرهاسنگ  نقوش گرافیکی ررسی: بنظری  -

 کاظمی ونیهما   یشرق آذربایجان تاریخی مقابر فرهنگی معرفی برای نشریه ییآراصفحه  و بروشور و کاتالوگ

  1391/04/09 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،راشد

 
 ،یآژند دکتر یعقوب،بخشی  حسین  شمال نسیم  شعر در مشروطه عصر اجتماعی ـ سیاسی وقایع بازتاب بررسی  -

1391/04/06  
  1391/04/02 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ،زاده  نیحس تاج  نیزر  قرآن هایسوره  تصویرسازی  و آراییصفحه   -

 برای شیراز مکتب ایههنگار از گرفته الهام تمبر طراحی :عملی شیراز مکتب ایههنگار نسخه ییآراصفحه  بررسی  :نظری  -

  1391/03/26 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،اسکندری زهرا  فرهنگی خاص یهامناسبت 

  1390/6/30 ،آژند دکتری یعقوب ، اسفندیاری نا معاصرآپه  دورۀ در "هنر نوین تاریخ" پدیدۀ تحلیلِ و تفسیر  تحقیق،  -

  1390/4/5 ،آژند دکتری یعقوب،اکبری  عباس  اسالم جهان سرامیک  و سفال تاریخ در کاشان سهم  -

 مریم  اجتماعی و فکری  تحوالت سیر  بر تحلیلی  رویکردی  با اسالمی  و مشروطه انقالب  دو بین ایران معاصر نقاشی  -

  1390/12/17 ،آژند دکتری یعقوب،خلیلی

  1390/11/30 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،رحیمی  میمر  زیتبر قاجار ایههخان در(دیواری نقاشی) دیوارنگاری بررسی  -

  1390/11/26 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،جهانی مهناز  یکشب زاروهی هانگاره در قاجار دوره ایران جامعه پوشاک  -

  1390/11/26 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،رحیمی بهزاد  روانی اختالالت  درمان در رنگ ریتأث   -

آژند   یعقوب،پور فروزان ملیکا  ایرانی خانوادگی هایعکس به نگاهی با خانوادگی عکاسی ژانر تحلیلی  بررسی  -

  1390/11/23 ارشد،  کارشناسی

  1390/11/17 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،علویجه قنبریان مریم  ایرانی ایههکتیب در بنایی کوفی خط تنوع بررسی  -

  1390/11/12 ،آژند دکتری یعقوب ،یآبادن یحس زهرا  سوخته شهر ایهه سفالین نقوش  نمادهای  در پژوهشی  -

 هانیه  شاگال مارک از ریتأث  به بهرنگی صمد  تلخون داستان تصویرسازی:  عملی عنوان شاگال؛ مارک آثار بررسی  -

  1390/04/15 ارشد،  آژند کارشناسی یعقوب،آبادعرب 

آژند   یعقوب،حیدری  دنیا  بیهقی تاریخ در «بودلف  و افشین » و «وزیر  حسنک» داستان دو  دراماتیک ایهی ویژگ  -

  1390/04/05 ارشد،  کارشناسی

 گنجینه از قاجار و صفوی  تیموری، الکتاب  فاتحه نسخه سه) کریم قرآن در رنگ و  نقش تصویری تحلیل و بررسی  -

  1389/11/30 ارشد،  آژند کارشناسی یعقوب ،قندهاریون مریم (رضوی قدس آستان نسخ نفایس

  1389/11/30 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ،زادهی مصطف یقاجار بشر دربار اشراف هایلباس و اهه پارچ نقوش  بررسی  -

 
  1389/11/30 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ، پیراسته مهسا  ایران طلسمات در غریبه  نقوش  بررسی  -

 نیمحمدحس  سید  خر گرد غیاثیه مدرسه با  آن یمقایسه و مشهد گوهرشاد مسجد کاشی نقوش گرافیکی بررسی  -

  1389/11/29 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،ی محمدشاه

 آژند کارشناسی یعقوب،زاده ذبیح بهناز(تئاتر پوستر)گرافیک و تئاتر هنر در ارتباطی  عناصر یهاتفاوت  و مشترک  وجوه  -

  1389/11/29 ارشد،

  1389/11/21 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،فهامی فرناز ایران در موسیقی صفحات جلد یآورجمع  و بررسی  -

 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،فرهنگیان پرگل  درسی کتاب ییآراصفحه  در تصویری ارتباط نقش مورد در پژوهشی  -

1389/11/21  



 
 

 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،زادگان عزیز قاجار محبوبه باهنر  آن رابطه و زید  شاه امامزاده ایهه دیوارنگار بررسی  -

1389/11/17  
  1389/11/04 ارشد، کارشناسیآژند   یعقوب،حسنی بحرینی میترا  بودیسم یرسازیبا تصو قیاس در مانویت ی رسازیتصو  -

آژند   یعقوب ، خامنه موسوی زهرا  ایخانهقهوه ینقاش  بره یتک با  قمری هجری 14 و 13 قرن در ایرانی نقاشی هایپارادایم  -

  1389/10/26 ،دکتری

 یعقوب، نصیری حاجی عذرا1380 تا1340 یهاسال  فاصله در ایرانی گرافیست  ده از سینمایی پوسترهای لیوتحله یتجز  -

  1389/06/30 ارشد، آژند کارشناسی

 
-  An Investigation about miniatures of ” HAFT PEYKAR” in “GOLCHINE ESKANDAR 

SOLTAN”،” KHAMSEHYE NEZAMIE SOLTAN HOSEYNE BAYGHARA” AND “KHAMSEHYE 

NAZAMIE SHAH TAHMASB”.1389/06/30 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،میزبان هاجر  

 
  1389/06/27 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،محمدی  یکاغذ نگار  ژاپن سازی پوستر در مذهب حضور  -

  1389/06/23 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،زاده  دیحم  میترا(ایران اساطیر و قرآن در) مقدس  درختان  -

 آرم طراحی:  عملی /ایران در کارشناسی مقطع  در گرافیک طراحی رشته برای  آموزشی جدید  یهاسرفصل  ارائه  -

  1389/06/22 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،زادهحسن  حسام  اردبیل استان ایهیشهردار

 فاطمه  آتش در السالمه یعل ابراهیم داستان یرسازیتصو :عملی  عنوان ایران، نگارگری در آتش مایهنقش بررسی  -

  1389/04/30 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،اسالمیان

  1389/04/23 ،آژند کارشناسی یعقوب،پور زاده سرور  نگارگری و ایرانی موسیقی درونی پیوندهای  -

  1389/02/19 ،آژند کارشناسی یعقوب،وردی اله داالر  ارمنستان در نگارگری  -

 اساس  بر (ع)سلیمان حضرت قرآنی داستان تصویرسازی :عملی پروژه بهزاد ایههنگار برخی در طالیی تناسبات بررسی  -

  1388/11/21 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،رضویان سادات حکیمه  طالیی تناسبات 

 آژند کارشناسی یعقوب،حسینی سادات هما   بهزاد نیالدکمال  آثار بره یتک با  هرات مکتب نگارگری در عرفانی هایجلوه  -

  1388/06/30 ارشد،

 ارشد،  آژند کارشناسی یعقوب ،ترشیزی امجدی  دهی سپ  نگاه با ایرانی نگارگری در یپردازعت یطب  تطبیقی مطالعه  -

1388/06/30  
 

 یعقوب،آخوندزاده تاترآزاده پوستر طراحی :عملی 1358 -1388 ایران تاتر  سال  سی ی پوسترها بررسی  و نقد:  نظری  -

  1388/06/30 ارشد، آژند کارشناسی

  1388/06/24 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،نوروزی محمدرضا  المللن یب روابط در آن نقش و تمبر   -

  1388/06/16 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،فر  توکلی میقاجار مر شاه فتحعلی عهد  های نقاشی در زن تصویر بررسی  -

  تهماسبی خمسه در آن به مربوط هاینگاره با نظامی خمسه در شیرین  و خسرو داستان اشعار خیال  صور تطبیقی بررسی  -

  1388/04/22 ارشد،  آژند کارشناسی یعقوب،وجین قربانی شراره

  1388/04/21 ارشد، آژند کارشناسی  یعقوب ، زانوس پاشا محرمعلی  ینو نگارگر  -

  1388/04/20 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،تراجی  مرضیه  هرات مکتب در عطار ریالطمنطق  ایهه نگار بررسی  -

 باغستانی سارا  ایران مشاهیر برای  پوستر  طراحی :عملی تاکنون 1340 سال از ایران بزرگداشت  پوسترهای بررسی: نظری  -



 
 

  1387/12/14 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،راد

 آژند کارشناسی یعقوب،یجابر انصار نفیسه  بایسنقری شاهنامه در تزئین و تصویر  نوشتار، همگامی پیرامون پژوهشی  -

  1387/12/14 ارشد،

  1387/08/25 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،دورکی فارسی راضیه  ایران هنر و  فرهنگ در سرو سروستان،  -

 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،یمؤمن میاو مر به منسوب یا و  محمد  سلطان آثار از اثر پنج در رنگ پیرامون پژوهشی  -

1387/06/31  
 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،اصغر زاده نازنین  هرات مکتب در ساسانی هنر از شکار هیمانقش ایهه ریش بررسی  -

1387/06/31  
 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،پروا لیال(عملی) عنوان یک برای تصویرسازی : قاجار یدوره الکی نقاشیری:  تئو  -

1387/06/30  
  1387/04/31 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،اسماعیلی ملک  شیرین  گلستان کاخ کتابخانه از مرقع چهار در پژوهشی  -

 ،آژند کارشناسی یعقوب،ایزدی فاطمه  شمسی 70 دهه نقاشی هایدوساالنه به نگاهی با ایران معاصر نقاشی  بررسی  -

1387/04/15  
 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب، نیصمد ب زهره(قمری هجری هشتم تا ششم  قرن) علمی  موضوعات  تصویرسازی بررسی  -

1387/04/10  
  قاجاری نقوش  از استفاده با کاشی برای یرسازیتصو :عملی  گلستان کاخ بر د یتأک با قاجار دوره در نگاری کاشی:نظری  -

  1386/12/11 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،ساوجبالغی  افشار سارا

 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،نژاد آقایی باففرش  وقار( عملی ) طلسمی یهاپوش تن  : نوشتار و تصویر  جادوی  -

1386/12/1  
 ژاله(عملی) دبستان زیر کودکان برای  آموزشی پوسترهای(، نظری) کودکان پوسترهای در تصویرسازی بررسی  -

  1386/12/08 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،رفیعی

 
 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،مسعودی  آناهیتا(باباشمل نامههفته ) بیست دهه مطبوعات  در تصویرسازی بررسی  -

1386/12/01  
 یعقوب،مقبلی آناهیتا  بصری عناصر برهیتک  با طهماسبی و  بایسنقری ایلخانی، بزرگ یشاهنامه  سه در تخیل تحول سیر  -

  1386/11/16 دکتری،  آژند

  آژند یعقوب ، جباری صداقت  ایران خوشنویسی تاریخ در آن بازتاب و حسنی میرعماد آثار زیباشناختی  هایویژگی  -

  1386/11/03 دکتری،

  1386/10/22 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،محبی بهزاد  الهی پیامبران موضوع با  صفویه عصر ایهه نگار بررسی  -

 سگی -  اثر دو  بر تمرکز با چهل، دهه در ایران، نمایشی  ادبیات تاریخ در چپ  جنبش یهابازتاب  از یاده یگز بررسی  -

 (، نظری )ساعدی غالمحسین از - گاو و ورزیل یهادست  به چوب -اثر دو و نویدی  اهللنصرت  از  -تامارزوها و جاخرمن در

  1386/04/21 ، آژند کارشناسی یعقوب ،یبه داغ  رضاشاه(عملی  )پدرکشی شیرین ماجرای

آژند   یعقوب،گودرز علی طایفه سولماز(فرانسه سمبولیست نقاشان) ردون اودیلون و گوستاومورو آثار بررسی  -

  1386 ، کارشناسی

 ،آژند کارشناسی یعقوب،شیخانی اسماعیلی سمیه  بوتس  -فرآنجلیکو  -تینتورتو  -نولده امیل  - داوینچی  لئوناردو آثار  -

1386  
  1386 ارشد، آژند کارشناسی  یعقوب ،نفر  ایآر مژده(نظری  ) گورکانیان نقاشی یریگشکل   -



 
 

 مریم  هنر شرق از ملهم عتیطب :عملی پروژه عنوان ،چین و  ایران هنرمندان منظر از طبیعت افتراق  و اشتراک وجوه  -

  1386 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،پور ابراهیمی

  1386 ،آژند کارشناسی یعقوب،همتی صابر  ایران در شیشه پشت نقاشی  -

  1386 ارشد، آژند کارشناسی  یعقوب ، میرمنگره ریقاجار اردش دوره تصویرسازی یریگشکل   -

  1386 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،آزادواری قاجار منصوره دوره در درباری زنان پوشاک تحوالت بررسی  -

  1385/11/01 ، آژند کارشناسی یعقوب،سالمتی راشین(نقاش و شاعر  ) سپهری سهراب  -

 محمدجواد(عملی نامهانی پا ) ملکوت رمان تصویرسازی  ؛(نظری نامهان یپا) قلماه یس محمد استاد آثار بررسی  -

  1385/04/04 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،طباطبایی

  1385 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،بخشانروح  بروان  محمد سلطان آثار متنی تحلیل  -

  1385 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،حبیبی نگار(یطهماسبشاه  شاهنامه ) تبریز مکتب ایرانی نگارگری در یپردازمنظره   -

  1385 ، آژند کارشناسی یعقوب ،افشین فرید فریبرز  طبیعت بازنمایی در کویسیم با  رنسانس تشابه و  تقابل  -

  1385 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،مهربانی  مرتاضی مرضیه  جالیریان و ایلخان دوره نسخ ایهتصویرسازی  بررسی  -

  1385 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،نعمتی چیست؟مرجان کمیک کتاب  -

  1385 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،کوپائی  جواهری ندا  آمریکا معاصر تصویرسازی  در خشونت بررسی  -

 یعقوب،اعتمادی الهام(فوکو  قدرت گفتمان نظریه بر دی تأک با) اصفهان مکتب هاینگاره پوشاک در رنگ پالت بررسی  -

  1385 ارشد، آژند کارشناسی

 آژند کارشناسی یعقوب،جاوید شفیعی  الهام(هجری نهم تا  ششم سده ) ایران تصویرگری در تیباهل  و اسالم پیامبر  -

  1385 ارشد،

 و روزمره زندگی موضوع با نگارگری:  عملی موضوع. هرات مکتب در روزمره زندگی یپردازصحنه ی:  نظر موضوع  -

  1385 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ، ابراهیمی مهسا  عامیانه

 رضا نژاد گلنساء  گیالن استان بومی یهادستباف  و هاساخته دست  نقوش  در فرم و رنگ ساختار یهنر  یبررس  -

  1385 ،کارشناسیآژند   یعقوب،پیشخانی

  1385 ارشد،  آژند کارشناسی یعقوب،نوروزیان گیتی  هجری 935 مورخ تیموری  ظفرنامه نگاره  - نسخه در پژوهشی  -

  1385 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،ایزدپناه بهاره(اسالمی دوران خطی ایهه نسخ) پزشکی موضوعات تصویرسازی   -

  1384/03/31 ارشد، آژند کارشناسی  یعقوب ، دارابی لیا  صفویه تبریز مکتب نگارگری در زن تصویر  -

  1384 ارشد،  آژند کارشناسی یعقوب ،ثابت رحمانیان مریم  سلجوقی ایهه سفالین روی  انسان تصویر بررسی  -

آژند   یعقوب،زرباف رضای سادات هدی(نظری عنوان) من  - زن ؛(عملی عنوان) پلورالیسم ظهور ایهه زمین و آرت پاپ  -

  1384 ، کارشناسی

  1384 ،آژند کارشناسی یعقوب،امیرحسینی  خلج آتوسا  دیویدهاکنی کارهای بررسی با نقاشی به هنر جدید رویکردهای  -

  1384 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،یتی هدا  یعل  زیباشناسی یفلسفه  پیرامون تحقیقی  ، شناخت دیالکتیک   -

  1384 ارشد، آژند کارشناسی  یعقوب ، کوهی مقدم ناصر  گیالن متبرکه  بقاع یهاوارنگاره ید بررسی  -

  1384 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ،شهرکیشاهوردی  توپورصدیقه روالن آثار به بارویکردی تصویر در سیاه طنز  -

  1384 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،نائینی خودداری دی سع  ایرنیپ خانــه ایههدیوارنگــار تاریخ بررســی  -

 یعقوب،باورصاد پور صالحی رعنا  ایرانی نمایش  تعـزیـه و  برشت اپیـک تئاتـر در «سـازی بیگانه» مفهوم تطبیقـی بـررسی  -

  1383 ارشد، آژند کارشناسی

  1383 ،کارشناسیآژند   یعقوب،رخشا محمود رضا  چهل دهه در خط - نقاشی مکتب یریگشکل  عوامل   -



 
 

  1383 ،آژند کارشناسی یعقوب،اسماعیلی ملک  شیرین(قاجار اول دوره باری در یکرنگاریپ) تبلیغ خدمت در نقاشی  -

  1383 ، آژند دکتری یعقوب،فدوی محمد(قاجار دوره پایان تا ابتدا از ) تاریـخ در تصویرسازی  هنر تحول سیر  بررسی  -

  1383 ، آژند کارشناسی یعقوب ،خسروشاهی مریم  ایرانی و هند  یهااسطوره  در بانوان ایزد  -

 تیره کبوتران یقصیده»  نمایشنامهی:  عمل موضوع .(1299 -1320) اول پهلوی عصر در نمایشی ادبیات:  نظری موضوع  -

  1383 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،جهازی ناهید« گون

  1382 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،اصفهـانی  جورابچیـان الشعـرامحمود ملک محمود خان آثار تحلیل  -

  1382 ارشد، آژند کارشناسی  یعقوب ، نورائی حسین  ایران عروسکی نمایش  در نوین رویکردهای بررسی  -

 اروپا هنری زمانهم  تحوالت با  آن مقایسه و قاجار دوره در دورنماسازی ایهی نقاش بررسی:  نظری موضوع  -

  1382 ،آژند کارشناسی یعقوب،حبیبی  نگار  ایران یهادشت  و طبیعت :عملی  موضوع .(امپرسیونیسم )

  1382 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،اقدام منصوره  گانهدوازده بروج نماد بررسی  -

 رضا« یاقوت » نمایشنامه:  عملی موضوع « یاقوت » نمایشنامه به نگاهی با نمایشنامه یریگشکل  و اقتباس ری:نظ موضوع  -

  1380 ، آژند کارشناسی یعقوب ،پور فتحی

  1379 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،سرشت نوری درضای حم  قمری هجری  1344 تا 1210از ایرانی  نقاشی  بررسی  -

 ساحل  گوردیلمن ازگون قربانی نمایشنامه ترجمه:  نظری رساله ،  « ...تا نفسک ی » نمایشنامه :عملی  رساله  -

  1379 ،آژند کارشناسی یعقوب،مظلومی

 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،ترابی علی(شمسی  هجری 1305تا 1285) مشروطه دوره ایهه نمایشنام در زن نقش  -

1378  
آژند   یعقوب،آقاخانی  حمید(ق. ه807 ـ 850 شاهرخ دوره) تیموری دوره هرات ادبیات و  نگارگری ارتباط  بررسی  -

  1378 ارشد،  کارشناسی

  1378 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،نجفلو  رضا  زنجان بناهای در تزیینی هنرهای لیوتحله یتجز  -

 آژند کارشناسی یعقوب،سپهران علی کامران(1320 تا 1300 یهاسال ) ایران تاریخی رمان یشناختجامعه و ادبی بررسی  -

  1378 ارشد،

 آژند کارشناسی یعقوب،حجوانی  (مهدی )مهران  شنهادهایپ و هانمونه تعاریف داستانی، ادبیات  در یپردازت ی شخص   -

  1377 ارشد،

  1377 ارشد،  آژند کارشناسی  یعقوب ، مطهر محمود  مشروطه دوره در ایران عکاسی  -

 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،امجد  سعیدی حمید  ادبی جدید دوران آغازگر عنوانبه  ایرانی ایهه نمایشنام نخستین  -

1376  
  1376 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،جو  زدانی الله  کردستان هنر  و فرهنگ در نقش  -

 آژند کارشناسی یعقوب،گام زرین قهیصد  کیگراف بر هنر آن وتاثیر قاجار دوران یاسیو س اجتماعی تحوالت بررسی  -

  1376 ارشد،

 ،آژند کارشناسی یعقوب،حسینی ..ا  فیض(کتایون شنامهی نما :عملی پروژه موضوع) نامه بهمن حماسی یهاجنبه  یبررس  -

1375  
  1375 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،ملکی  احمدی رحمان  آذربایجان ایهه افسان و اساطیر  در خیال صور  -

  1375 ارشد،  آژند کارشناسی یعقوب،یآبادنجم  مستند مهرداد عکاسی اجتماعی  و تاریخی رویکردهای بر  تحلیلی  -

  1374 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،لرستانی صالحی شراره  رانیدر ا نقاشی هنر  نقد خچهیتار به نگاهی  -

  1374 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،خاوری زادهف یشر عبدالمجید(شیراز قاجار در و زند دوره) ایران در یوارنگارید  -



 
 

  1374 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،شهرامیان شیدا(اسالمی انقالب  تا مشروطه انقالب از) رانیدر ا ناتر گروه  -

آژند   یعقوب،مرتضوی کیهان« جهان در یآرائصحنه  تحوالت یابیشهی ر و بررسی » ناتر در صحنه فضای ی کالبدشناس  -

  1373 ارشد،  کارشناسی

  1369 ارشد، آژند کارشناسی یعقوب،یزدی  رستگاری ن یمحمدحسدوم   جهانی جنگ از بعد آذربایجان وقایع تحلیل  -

  1368 ارشد،  آژند کارشناسی یعقوب،دهشیری محمدرضا  ایران خارجی سیاست در سوم نیروی عنوانبه آمریکا  نقش  -

 ارشد، کارشناسیآژند   یعقوب،طاری زاده تراب  ستاره  تصویرسازی منظر از قاجار یامکتبخانه  یهاکتاب  بررسی  -

1363/9/18  
 


