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بررسی و نقد تاثیر هنر چین و ژاپن بر نقاشان مکتب امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم ،دانشجو :فرشته خانزاده نظری،
راهنمایی :تئوری و عملی ،تاریخ دفاع88/7/8 :
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بررسی شخصیت پردازی زنان در نقاشی هنر باستان ،دانشجو :مهدیه مهریزی نیا ،دفاع88/12/15 :
تحلیل محتوایی آثار فیگوراتیو سه هنرمند پست مدرن ،دانشجو :محبوبه صناعت ،راهنمای عملی ،تاریخ دفاع88/7/5 :
جایگاه باورهای ملی در نقاشی عامیانه ،دانشجو :سولماز نوروزی ،مشاور تئوری و عملی ،تاریخ دفاع88/7/5 :
چرای حضور وحشت در نقاشی با مقایسه آثار گویا و بالقوس  ،دانشجو :آرزو صفایی شربیانی ،راهنمای تئوری ،تاریخ دفاع:
88/12/19
انگاره شناسی نقشمایه انسانی بر سفالینه های پیش از اسالم ایران ،محدثه منصوری رضی ،راهنمایی نصف تئوری و عملی
کامل ،تاریخ دفاع89/7/11 :
بررسی تاثیر موسیقی و ریاضی در نقاشی های واسیلی کاندینسکی ،دانشجو :شیوا پرهام ،راهنمای عملی ،تاریخ دفاع89/11/4 :
بررسی نو در آثار نقاشان باروک و فالند ،دانشجو :طاهره تقی زاده ،مشاور عملی ،تاریخ دفاع90/4/12 :
بررسی قالی و قالیچه در نگارگری دوره صفویه (درجایگاه قالی ایران در نگارگری دوره صفویه) ،دانشجو :مریم رجبی ،مشاور:
تئوری و عملی ،تاریخ دفاع90/4/19 :
بررسی نشانه شناسی هزار و یکشب صنیع الملک ،دانشجو :محبوبه غالمپور ،راهنمای عملی ،تاریخ دفاع90/6/28 :
اپروپرشین آرت ( از آن خود کردن در هنرمندان پست مدرنیسم) ،دانشجو :نازیال جهانگیری ،راهنمایی عملی ،تاریخ دفاع:
90/7/6
بررسی تاثیر عناصر ایرانی پیش از اسالم و هنر بودایی ،دانشجو :بیتا حنیفه ،راهنمایی عملی ،تاریخ دفاع90/7/10 :
مقایسه تطبیقی آثار نگارگری شاهنامه داوری و شاهنامه قوام ،دانشجو :مریم عصایی ،راهنمایی تئوری ،تاریخ دفاع90/7/10 :
تاثیر نقاشی بر کاهش تنش و ایجاد خود پنداری مثبت در کودکان ،دانشجو :ترانه عسگری ،مشاور عملی ،تاریخ دفاع24 :
90/11/
بررسی آثار موجود در موزه مقدم تهران ،دانشجو :انیسه برخواه ،راهنمایی :تئوری و عملی ،تاریخ دفاع :اسفند 1390
آسیب شناسی مدیریت دپارتمان نقاشی از ، ........دانشجو :زهرا عیشی ،راهنمایی عملی ،تاریخ دفاع90/11/29 :
بررسی نقوش قرآنی دوره صفویه ،دانشجو :مهیا فرح بخش ،راهنمایی :تئوری و عملی ،تاریخ دفاع91/7/9 :

بررسی عجایب نگاری در آثار هیرو تیموس بوش ،شیال شبان ،راهنمایی :تئوری و عملی ،تاریخ دفاع91/7/15 :
مقایسه تطبیقی شاهنامه731و ،733دانشجو :سمیه جام شهریاری ،راهنمای عملی ،تاریخ دفاع91/12/15 :
نقاشی و روانشناسی ،دانشجو :مارال چهکندی ،راهنمای تئوری ،تاریخ دفاع91/12/15 :
تاثیرات عوامل اقتصادی بر گرایشات هنری نقاشان معاصر ایران ،دانشجو :مرجان افروز فر ،راهنمایی :تئوری و عملی ،تاریخ
دفاع92/2/10 :
هنر ایران در منازعه ی گفتمان بومی – جهانی ،دانشجو :زهرا پور حسینی ،راهنمای تئوری و عملی ،تاریخ دفاع92/7/14 :
مطالعه تطبیقی نقش فرشته در نقاشی ها و نگاره های دوره صفوی و قاجار اول و دوم ،دانشجو :الهه خطمی ،مشاور عملی و
تئوری ،دفاع92/7/15 :
نقاشی به مثابه ابزار القای معنا در نقاشی های فرانسیس بیکن ،دانشجو:زینب کاهه ،راهنمای تئوری و عملی ،تاریخ دفاع:
92/7/14
مد گرایی در هنرهای تجسمی معاصر ایران (نقاشی) ،دانشجو :پریسا خزائلی پارسا راهنمای تئوری و عملی 93/7/14 ،
بررسی و شناخت مخاطب عام در هنر اجرای دو دهه اخیر از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی ،دانشجو :فائزه قرآنی ،راهنمای
تئوری و عملی دفاع93/6/24 :
سیر تحول نقاشی معاصر ایران با تاکید بر موانع و چالش ها ،دانشجو :بشرا ابوالحسنی ،راهنمای تئوری و عملی ،دفاع93/6/30 :
بررسی نماد های عرفانی در نگاره های هفت اورنگ جامی ،اعظم رسولی نو کنده ،راهنمای عملی ،دفاع93/6/31 :
بررسی ضمیر ناخودآگاه در خلق اثر هنری ،دانشجو :سارا مبرا ،راهنمای تئوری و عملی ،دفاع93/7/2 :
بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار ،دانشجو :مطهره میرزایی ،راهنمای عملی ،دفاع93/7/14 :
مطالعه تطبیقی فضاهای چند ساحتی در نگارگری هرات و نقاشی کوبیسم ،دانشجو :نگین طاهر خوانی ،راهنمای تئوری ،دفاع:
94/10/30

