
 

1041اسفند –جدول دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای صناعی   

 
 

 ماهنگ شوند.ه نمایندگان آموزش خود تماس گرفته و  با جلسه دفاع دانشجویان موظف هستند در خصوص جزئیات برگزاری         

سال  دانشجو
 ورود

 عنوان پایان نامه گرایش
 

 اساتید راهنما
 

 اساتید مشاور
 

 داوران
 

 ساعت روز دفاعیه نماینده آموزش

 
 عارفه میرکو

های دوره طراحی و ساخت زیورآالت بر اساس فرم و نقوش علم فلز 89

 صفوی
 

 مهدی محمدزادهدکتر 
 گیو قصابعبدالناصرآقای 

  
 تقی دوامیآقای 

 مدی زادهمحدکتر  
 دکتر شکرپور

  
 دکتر محمدی زاده

 سه شنبه
61/61/6046 

93:4 
 کالس دکتری

 
 زهرا قنبرپور

های تصویر طراحی و ساخت زیوراالت مردانه با اقتباس از نمونه فلز 89

 نگاری درباری قاجارشده در پیکره
 

 مهدی محمدزاده دکتر
 بابک امراییدکتر 

  
 
- 

 محمدی زادهدکتر  
 دکتر خانپور

  
 دکتر خانپور

 شنبه
6:/61/6046 

8344 
 دکتری

 
 اشرف مختاری

طراحی و ساخت زیورآالت بر اساس نقوش کاله خودهای دوره  فلز 89
 صفوی

 مهدی محمدزاده دکتر
 مهدی بردبارآقای 

  
 آقای میثم صادق پوری

 دکتر محمدی زاده 
 دکتر شکرپور

  
 دکتر محمدی زاده

 سه شنبه
61/61/6046 

633:4 
 کتریکالس د

 فلز 88 فاطمه موسوی
 های سنگاب و نقش فرم براساس فلزی جام و ساخت طراحی

 ترکستان و هرات مسجد تیموری
 

 دکتر مهدی محمدزاده
 کتر شهریار شکرپورد

 
 دکتر محمدی زاده  محمد حیدریآقای  

 دکتر محمدی زاده  خانپوردکتر 
 شنبه

6:/61/6046 
643:4 

 کالس دکتری

 
 آزیتا موقعی

طراحی و ساخت نیم ست زیورآالت با الهام ازتزئینات کاشی  فلز 88
 های مسجد جامع یزد با رویکرد نمادشناسی

 دکتر کاظم پور
 آقای بردبار

  
 خانم خواجه نصیری

 دکتر محمدی زاده  
 دکتر خانپور  دکتر خانپور

 سه شنبه
61/61/6046 

663:4 
 148کالس 

 بر گرا تعامل رویکرد با محیطی سرامیک ساخت و طراحی سفال 88 احسان محمودی
 گناباد مند سفال اساس

 دکتر ضیایی
 دکتر فاضل  امیر نظریآقای   دکتر نادعلیان

 دکتر میرشفیعی

  
 دکتر میرشفیعی

 دوشنبه
63/61/6046 

61344 
 کالس دکتری

 
 نیایش رحمتی

و تابلو راهنمای سرامیکی برای تصویر نگاشت طراحی و ساخت  سفال 89
 ه هنراسالمی تبریز با الهام از فضای دانشگاهدانشگا

 دکتر ضیایی
 دکتر بهنام زنگی

  
 آقای جوادی آذر

 دکتر فرید 
 دکتر فاضل

  
 دکتر فاضل

 سه شنبه
61/61/6046 

663:4 
 دکتریکالس 

 
پریسا ناوی 
 حسین آبادی

چینی ملهم از طراحی و ساخت ظرف چوبی با تکنیک الیه چوب 89

 منطقه ترکمن مایه جانوری گلیمنقش
 

 عبداللهی فرددکتر 
 رحمانیآقای 

  
 دکتر کریم میرزائی

 دکتر ضیائی 
 دکتر شکرپور

  
 دکتر ضیائی

 سه شنبه
61/61/6046 

61303 
 دکتریکالس 

 
 تورج پرمر

طراحی و ساخت جعبه چوبی منبت بر اساس ویژگیهای بصری  چوب 89
 خط تعلیق

 دکتر فرنوش شمیلی
 آقای علی قنبری

  
 یر فریددکتر ام

 دکتر میرشفیعی 
 دکتر فاضل

  
 دکتر میرشفیعی

 یکشنبه
60/61/6046 

663:4 
 کالس دکتری


