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از صفحه:
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بسمه تعالی

10:11:11ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پژوهش هنر

1994101039793012آرای متفکران در باب نماد کلس 607یکشنبه 13:00 تا 15:00 حمیدرضا بسحاق1 

1994113914793019پایان  نامه  2

تفسیر متون فلسفی به زبان 

انگلیسی
1994119476793007 کلس 603شنبه 17:00 تا 19:00 علی فروتن3 

1994121484793014جامعه شناسی کلس 601سه شنبه 17:00 تا 19:00 سحر فائقی4 

1994130407793002زبان تخصصی  یکشنبه 08:00 تا 10:00 حمیدرضا بسحاق5 

1994130407793108زبان تخصصی  پنج شنبه 18:00 تا 20:00 علی فروتن6 

1994138737793015عرفان نظری اسراء السادات احمدی 7 

علون آبادی

کلس 603شنبه 15:00 تا 17:00 

19941449081994144908مبانی حکمی هنر اسلمی شنبه 13:00 تا 15:00 8 

1994144908793112مبانی حکمی هنر اسلمی جمعه 15:00 تا 17:00 حمیدرضا بسحاق9 

مبانی فلسفی زیباشناسی ) 

1 ( ) از افلطون تا رنسانس (
1994145382793005 سید رحمان مرتضوی 10 

باباحیدری

شنبه 15:00 تا 17:00 

مبانی فلسفی زیباشناسی ) 

1 ( ) از افلطون تا رنسانس (
1994145382793115 سید رحمان مرتضوی 11 

باباحیدری

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

مبانی فلسفی زیباشناسی ) 

2 ( ) از کانت تا هایدگر (
1994145383793009 سید رحمان مرتضوی 12 

باباحیدری

کلس 603یکشنبه 15:00 تا 17:00 

1994155183793018هرمنوتیک یا علم تفسیر کلس 601شنبه 17:00 تا 19:00 سیدم رشتیان13 

1994155369793003هنر در تاریخ 1 شنبه 08:00 تا 10:00 14 

1994155369793110هنر در تاریخ 1 علی رضا می 15 

میلسی

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

1994155370793006هنر در تاریخ )2( علی رضا می 16 

میلسی

کلس 604شنبه 13:00 تا 15:00 

هنروزیبایی درفلسفه های 

پراگماتیسم
1994155420793013 کلس 607یکشنبه 15:00 تا 17:00 حمیدرضا بسحاق17 

هنر و زیبایی در فلسفه های 

پست مدرن
1994155421793016 کلس 601یکشنبه 17:00 تا 19:00 شهرام تقی پور18 

هنر و زیبایی در فلسفه های 

تحلیلی
1994155422793017 کلس 607یکشنبه 10:00 تا 12:00 حمیدرضا بسحاق19 

هنر و زیبایی در مکاتب مشاء 

و اشراق
1994155423793011 کلس 606یکشنبه 17:00 تا 19:00 حمیدرضا بسحاق20 

1994155426793008هنر و زیبایی نزد سنت گرایان کلس 603یکشنبه 10:00 تا 12:00 شهرام تقی پور21 

7000000606929016رساله )6 واحد(  22

7000000618929015رساله )18 واحد(  23

روش تحقیق، مقاله و رساله 

نویسی پیشرفته
70000021705666145314 شنبه 10:00 تا 12:00 24 

پايان گزارش


