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 )صبح( 0411/ 01/ 4شنبه 

  افتتاحیه برنامه، تاالر بعثت، دانشگاه هنر اسالمی تبریز                10.11

 اهلل مجید و سرود جمهوری اسالمی ایرانقرائت کالم     10.12 -10.02

 دکتر مهدی محمد زاده،  :رییس کمیسیون هنر  اسالمی کنگره  خوش آمدگویی توسط     10.02 -10.02

 نژادریاست دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دکتر محمدعلی کیسخنرانی      10.02 -10.12

 آل هاشمی محمدعل دیسدکتر  نیحجت االسالم والمسلمسخنرانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز:      10.12 -10.42

 البانق نقاشی مکتب در مطالعه) ایرانی نقاشی فرهنگی و فکری فر : منابع فهیمی سخنران کلیدی کنگره: دکتر اصغر       10.42 -10.22

 (اسالمی

 ارائه گزارش از طرف دبیر  کمیسیون هنر اسالمی: دکتر کریم میرزایی  01.11 -01.01   

 پذیرایی          01.01 -00.11

 تبریز اسالمی هنر دانشگاه آثارخانه از بازدید

 

 (صبح) 0411/ 01/ 4 شنبه

 فر فهیمی اصغر رئیس نشست: دکتری: هنر های اسالمی و آرایه های معمارنشست اول: 

 تهران امام مسجد خوشنویسی تزئينات و معماری  در قدسی هنر تجلی، قزوینی شاد پریسادکتر     00.11 -00.01

 گراییسنت و سنت وادی در ناپيدا مفهومی اسالمی، معماری ،ابراهیمی احد نژاد دکتر   00.02 -00.42

 اسالمی معماری و هنر در ریاضيات علمی و تاریخی هایجنبه بررسی ،عبدالهی فرد ابوالفضل دکتر   00.21 -00.01

 ئينیتز کوفی در مشترک سرنوشت و تداوم زمينه، و شکل بصری ادراک اصول بررسی، شکرپور شهریار دکتر   00.02 -00.02

 حاتمی صفيه  شکرپور ، شهریار(یزد امام دوازده بقعه گنبد دیوار کتيبه موردی نمونه)

 پرسش و پاسخ     00.02 -00.41

  



 (صبح) 0411/ 01/ 5 یکشنبه

 رئیس نشست: دکتر نفیسه مصطفوی: عرفان و هنر اسالمی حکمت، نشست دوم: 

 یرانیدر هنر و صناعات ا یحکمت اسالم یتجل یهاانيبن ،یاحمدآباد یصفار هیسم    01.01 -01.11

 صدرایی مبانی بر تکيه با هنرمند معرفتی منابع براساس  هنرمندان مراتب، حامده راستاییدکتر      01.22-01.12

 ـ. ق(ه دهم و نهم یسده) ایران نقاشی به خزان ورود در عرفانی مفاهيم تأثير ،صفری اهیدن    00.01-00.11

 ..حضرت پنهان شدن" نگارهی مرکب صور طراحی در آن رهنمون و سينا ابن منظر از معقول تخيل ،رویا رضا پور   00.02 -00.42

 پرسش و پاسخ     00.21 -00.01

 

 : (صبح) 0411/ 01/ 6 دوشنبه

 دکتر شهریار شکرپوررئیس نشست:  : زیبایی شناسی هنرهای صناعینشست سوم: 

 قم فرش امروز شناسی زیبایی بر نقدی ،سازان امیر حسین چیت دکتر    01.01 -01.11

 یغرب یدر تقابل با انحنا یشرق ۀگفتمان غالب در هنر سده نهم هـ.ق هندس ،ییرزایم میکردکتر       01.22-01.12

 لباس طراحی در آن کاربرد و نصيرالملک مسجد در رنگ و نور روانشناختی-عرفانی بررسی ،چوپانی هانیه      00.01-00.11

 یروستای های قالی نقوش های قابليت از استفاده با ایرانی بانوان اجتماعی لباس طراحی، الهه ایمانیدکتر      00.02 -00.42

 اسالمی ایرانی فرهنگ با متناسب

 پرسش و پاسخ     00.21 -00.01

 

 (صبح) 0411/ 01/ 7 سه شنبه   

 دکتر احد نژاد ابراهیمیرئیس نشست: : تمدن اسالمی در هنر نشست چهارم: 

   اسالمی فلسفه و حکمت منظر از هنرمند و هنر ساحت بر اجمالی ، سيرالحسینی مصطفوی عباس سید    01.01 -01.11

 اسالمی نوین تمدن تحقق در هنر های ظرفيت فرشیدنیک، فرزانهدکتر      01.22-01.12

 اسالمی دوره هنر در زیگزاگ تزیينات مفاهيم ، مطالعهسمر کلهر     00.01-00.11 

 تولستوی لئو و جعفری عالمه اندیشه در هنر و اخالق رابطه تطبيقی مقایسه ،صادق پور میثم     00.02 -00.42

 اسالمی نوین تمدن در آن های ظرفيت و شناخت اسالمی هنر تعریف ، بازجزی عابدی اله روح

 پرسش و پاسخ     00.21 -00.01

 

  



 )صبح( 8/01/0411چهارشنبه 

  مطالعات هنر اسالمی در ترکیه پنجم:نشست 
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