به نام خدا

برنامۀ دورههای آموزشی فصل پاییز  – 89پژوهشکده هنرهای سنتی
 کلیۀ دوره ها با  %03تخفیف برای دانشجویان ،کارمندان سازمان و  %03تخفیف برای همکاران پژوهشگاه برگزار خواهند شد.
 ثبت نام از همکاران هنرهای سنتی تنها با تأیید مدیر گروه انجام می گیرد.
 آخرین مهلت ثبت نام98/7/03 :
 شروع کالسها98/7/00 :
 جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد آموزش گروه هنرهای سنتی مراجعه فرمائید.
 شماره تماس گروه هنر های سنتی 33398003
 ثبت نام در کلیۀ دوره ها با مصاحبه و تأیید اساتید مربوطه انجام خواهد شد.
ردیف

عنوان دوره

نام مدرس

زمان برگزاری

ظرفیت

شهریه

0
2
0
4
0

میناسازی ()0
میناسازی ()2
میناسازی ()2
میناسازی ()0
تذهیب ()0

شهال اسدیانی
ندا خلعتآبادی
سحر حسنخانی
مریم مسگریان
کیوان شجاعی

سه شنبه 00-00
سه شنبه 00-00
سه شنبه 00-00
سه شنبه 00-00
دوشنبه 9:03-00

 0نفر
 0نفر
 0نفر
 0نفر
 0نفر

9/333/333ریال
9/333/333ریال
9/333/333ریال
9/333/333ریال
 4/033/333ریال

3
7
8
9
03
00
02
00
04
00
03
07
08
09
23
20
22
20
24
20

تذهیب ()2
تذهیب ()0
طراحی سنتی()2
نگارگری ()0
نگارگری ()2
نگارگری ()0
گل و مرغ ()0
گل و مرغ ()2
گل و مرغ ()0
الکی روغنی ()0
خوشنویسی()0
خوشنویسی()2
نقاشی روی سفال()0
نقاشی روی سفال()2
نقاشی روی سفال()0
نقاشی روی سفال()2
چرخ کاری سفال ()0
گچبری()0
گچبری()2
گلیم بافی ()0

کیوان شجاعی
کیوان شجاعی
کیوان شجاعی
محمود صفری
محمود صفری
محمود صفری
مریم خوشنویس
مریم خوشنویس
مریم خوشنویس
رویا عمران
سعید باستانفر
سعید باستانفر
محبوبه کمالینژاد
محبوبه کمالینژاد
عالیه نجفی
عالیه نجفی
محمد علی سجادی
محمد صادق محمدی
محمد صادق محمدی
الهه ضیایی

دوشنبه 9:03-00
دوشنبه 9:03-00
دوشنبه 9:03-00
یکشنبه 9:03- 00
دوشنبه 9:03- 00
دوشنبه 9:03- 00
یکشنبه9:03- 00
یکشنبه9:03- 00
یکشنبه9:03- 00
یکشنبه9:03- 00
دوشنبه9:03- 00
دوشنبه9:03- 00
دوشنبه9-00
دوشنبه9-00
سهشنبه 03- 02
سهشنبه 03- 02
سهشنبه 03- 02
دوشنبه9-02
دوشنبه9-02
یکشنبه 03-02

 0نفر
 0نفر
 2نفر
 0نفر
 0نفر
 0نفر
 0نفر
 0نفر
 0نفر
2نفر
 0نفر
 0نفر
 4نفر
 4نفر
 0نفر
 0نفر
 2نفر
 0نفر
 0نفر
 0نفر

 3/33/333ریال
 3/33/333ریال
 3/333/333ریال
 4/033/333ریال
3/333/333ریال
3/333/333ریال
 4/033/333ریال
3/333/333ریال
 3/333/333ریال
3/333/333ریال
 4/033/333ریال
 3/333/333ریال
 3/333/333ریال
7/333/333ریال
 3/333/333ریال
7/333/333ریال
 7/333/333ریال
 4/033/333ریال
 3/333/333ریال
4/033/333ریال

23

گلیم بافی ()2

الهه ضیایی

سهشنبه 03-02

 0نفر

 3/333/333ریال

1

27

قالی بافی ()0

الهه ضیایی

یگشنبه 03-02

 0نفر

 4/033/333ریال

28

قالی بافی ()2

الهه ضیایی

سهشنبه 03-02

 0نفر

 3/333/333ریال

29

گلیم بافی ()0

آمنه چرخه آبادی

شنبه03-02

 0نفر

4/033/333ریال

03

قالی بافی ()0

آمنه چرخه آبادی

یکشنبه03-02

 0نفر

4/033/333ریال

00

قالی بافی ()2

آمنه چرخه آبادی

چهارشنبه03-02

 0نفر

 3/333/333ریال

02
00
04
00
03
07

ساخت تمبک ()0
ساخت سنتور ()0
ساخت سه تار()0
ساخت تار()0
ساخت سه تار()2
ساخت تنبور()0

سید محمد طباطبایی
جواد جوانی
جواد جوانی
سیامک قلمی
فریبا اسالمبولچی
فریبا اسالمبولچی

دوشنبه9:03-02
یکشنبه9:03-02
سهشنبه 9:03-02
یکشنبه8-00
دوشنبه  02ـ 9
دوشنبه  02ـ 9

 2نفر
 2نفر
 2نفر
 0نفر
 0نفر
 0نفر

 3/333/333ریال
 3/333/333ریال
 3/333/333ریال
 3/333/333ریال
 3/333/333ریال
 3/333/333ریال

08
09

ساخت دیوان()0
معرق()0

سمیرا عزیزی
افسانه اسلیمی

دوشنبه9:03-02
سه شنبه 03-02

 0نفر
 0نفر

 3/333/333ریال
 4/033/333ریال

43

معرق ()0

گالره خلیلیان

یکشنبه 03-02

 2نفر

 4/033/333ریال

40

معرق ()0

حمیدرضا صیفوری

سهشنبه 03-00

 0نفر

 4/033/333ریال

42

حجم چوب()0

ریحانه زمان

شنبه 03-02

 0نفر

 4/033/333ریال

40

منبتریزقلم()2

مؤگان موسینژاد

یکشنبه 03-02

 0نفر

 4/033/333ریال

44

قلم زنی()0

امیر رضا صیدی

یکشنبه 03-02

 0نفر

3/333/333ریال

40

قلم زنی()2

امیر رضا صیدی

یکشنبه 03-02

 0نفر

 7/333/333ریال

43

قلم زنی()0

ندا حامدی

دوشنبه 03-02

 0نفر

3/333/333ریال

47

قلم زنی()2

ندا حامدی

دوشنبه 03-02

 0نفر

 7/333/333ریال

48

قلم زنی()0

مهری فیناسیان

سهشنبه 03-02

 0نفر

3/333/333ریال

49

قلم زنی()2

مهری فیناسیان

سهشنبه 03-02

 0نفر

 7/333/333ریال

03

قلم زنی()0

فاطمه زیبانیا

شنبه 03-02

 0نفر

3/333/333ریال

00

قلم زنی()2

فاطمه زیبانیا

شنبه 03-02

 0نفر

7/333/333ریال

02

زری بافی()0

روح اله دهقانی

دوشنبه 9-02

 2نفر

03/333/333ریال

00

زری بافی ()2

روح اله دهقانی

دوشنبه 9-02

 2نفر

03/333/333ریال

04

زری بافی ()0

روح اله دهقانی

دوشنبه9-02

 2نفر

 03/333/333ریال

00

کارت بافی()0

روح اله دهقانی

سهشنبه9-00

 0نفر

 0/033/333ریال

03

خوشنویسی()0

غالمحسین فرخ نسب

شنبه 03-02

 0نفر

 4/033/333ریال

07

نوازندگی سهتار()0

عبدالعلی نعیمایی

دوشنبه 9-00

0نفر

 4/033/333ریال

08

نوازندگی تار()0

عبدالعلی نعیمایی

دوشنبه 9-00

0نفر

 4/033/333ریال

2

09

نوازندگی تنبک()0

محمد طباطبایی

شنبه 9-02

0نفر

 4/033/333ریال

33

نقاشی باتیک()0

مریم گشاده رو

دوشنبه 9-02

 2نفر

 4/033/333ریال

30

نقاشی باتیک()2

مریم گشاده رو

دوشنبه 02-00

 0نفر

3/333/333ریال

32

خاتم سازی()0

مرتضی اسدی

دوشنبه03-02

 2نفر

3/333/333ریال

30

خاتم سازی()0

سمیرا عرب

سهشنبه 03-02

 2نفر

3/333/333ریال

34

دوخت سنتی()2

مهپاره اکبری

چهارشنبه 9-02

 0نفر

7/333/333ریال

30

گره چینی()0

محمود شریفی

شنبه 9-02

 0نفر

8/333/333ریال

3

