
 هاي عالی هنر و کارآفرینی دانشکده پژوهش

 گروه 

 موزه

 

 موزه ایجاد سنجی امکان مطالعات -1
 خالق هاي موزه زمینه در مطالعه -2
 موزه مخاطب تجربه ارتقاي و سازي متنوع با مرتبط هاي پژوهش -3
 ها موزه در رویدادمحوري با رابطه در پژوهش -4
 تعاملی و تماتیک هاي موزه ایجاد زمینه در پژوهش -5
 (... و نسخ و کتب مشاهیر، دستی، صنایع(اسالمی فرهنگ محوریت با روایتمند موزه ایجاد زمینه در پژوهش -6
 تخصصی و موضوعی هاي موزه مطالعه -7
 ها موزه محوري تجربه و آموزشی رویکردهاي مطالعات -8
 کودکان درخصوص ها موزه آموزشی نقش حوزه در پژوهش -9

 موزه سنجی مخاطب و بازاریابی با مزتبط هاي پژوهش -10

گروه 

مدیریت 

 جهانگردي

 

 گردشگري کارآفرینی زمینه در پژوهش -1

 گردشگري و موزه مطالعات -2

 مقاصد در گردشگري خاص بازارهاي شناسایی زمینه در پژوهش  -3

 سفر هاي شبکه با مرتبط مطالعات  -4

 حالل گردشگري زمینه در پژوهش  -5

 ها مارکت نیچه بر تاکید با گردشگري هدف روستاهاي مطالعه -6

 خانوادگی و روستایی اقامتگاههاي با مرتبط مطالعات  -7

 گردشگري در نوین و خاص بازارهاي مطالعه  -8

 روستایی گردشگري مطالعات  -9

 گردشگري و سیاستگذاري حوزه در هاي پژوهش  -10

گروه  

اقتصاد 

فرهنگ و 

 هنر

 

 موزه اقتصاد مطالعات -1

 هنري و فرهنگی محصوالت تولید زمینه در موجود مشکالت رفع با مرتبط هاي پژوهش  -2

 ملی اقتصاد در هنر و فرهنگ بخش افزوده ارزش ارتقاء چگونگی با مرتبط مطالعات -3

 کشور ناملموس و ملموس فرهنگی میراث ارزشگذاري با مرتبط هاي پژوهش  -4

 فرهنگی میراث از حراست و حفظ هاي طرح مالی تأمین نحوه با مرتبط هاي پژوهش  -5

منطقه،  و شهر اقتصاد در هنر و فرهنگ نقش نظیر( شهري اقتصاد و هنر اقتصاد اي رشته بین هاي پژوهش  -6
 ...) و شهري توسعه و فرهنگی ریزي برنامه

 آن اقتصادي معایب و مزایا و فرهنگی مناطق ایجاد با مرتبط مطالعات  -7

 ها موزه سنجی امکان و یابی مکان مطالعات  -8

 ها موزه بازاریابی با مرتبط مطالعات  -9

 ها موزه هزینه ساختار با مرتبط مطالعات -10



 هاي عالی هنر و کارآفرینی دانشکده پژوهش

گروه 

اقتصاد 

 شهري

 

 معابر ترافیک و ازدحام مربوط مطالعات -1

 شهري آلودگی به مرتبط مطالعات -2

 شهري اقتصاد و هنر اقتصاد مباحث دهنده پیوند هاي پژوهش  -3

 مسکن اقتصاد مطالعات  -4

 شهري مختلف مناطق برايCDS  تهیه  -5

 نابسامان و فرسوده بافت ها شاخص استخراج براي اي منطقه و شهري اقتصاد مطالعات  -6

 شهري نوسازي و بهسازي هاي سیاست و نشینی حاشیه شهري، فرسوده هاي بافت با مرتبط مطالعات  -7

 رو پیش موانع و شهري و اي منطقه رشد به مربوط مطالعات  -8

 آن معایب و مزایا و فرهنگی مناطق ایجاد با مرتبط مطالعات  -9

 اي منطقه و شهري ریزي برنامه و توسعه با مرتبط مطالعات  -10

 گروه

پژوهش 

 هنر

 

 تاریخ هنردرمانی، هنر، انسان شناسی همچون( رشته ايمیان دوره هاي راه اندازي سنجیامکان هايپژوهش -1
 .آینده در...) هنر و

نشانه  فلسفه، با هنر بینارشته اي حوزه هاي در مطرح متفکران اندیشه هاي بومی سازي باب در پژوهش  -2
 ...و انسانشناسی جامعه شناسی، روانشناسی، فرهنگی، شناسی، مطالعات

 بومی هنر باب در تحلیلی پژوهش هاي  -3

 جهانی نقادانه هايدیدگاه با ایران تاریخ هنرمندان آثار و هنري سبک هاي بررسی  -4

 جهان و ایران تاریخ در سیاست و هنر بینارشته اي بررسی هاي  -5

هنرمند و  نقش معاصر، جامعه در هنر جایگاه زندگی، سبک فرهنگی،مطالعات بر تاکید با ريهن هايپژوهش  -6
 اجتماعی دیدگاه هاي ساماندهی در هنري اثر

 شوندمی نگهداري جهان و ایران مجموعه هاي و موزه ها در که ایرانی هنري گنجینه هاي شناسایی  -7

تحلیل هاي  و تطبیقی بررسی هاي شناخت شناسی، فرهنگی، مطالعات نشانه شناسی، حوزه در پژوهش هایی  -8
 مجازي؛ هايرسانه: شناخت باب در انتقادي

 معاصر دوره تا تاریخ از پیش از ایرانی هايفرهنگ هايویژگی باب در پژوهش  -9

هاي تحلیل و تطبیقی هايبررسی شناسی،شناخت فرهنگی، مطالعات شناسی،نشانه حوزه در هاییپژوهش  -10
و  صنایع دستی گوناگون هايرشته خوشنویسی، نگارگري،( ایرانی - اسالمی هنرهاي: شناخت باب در انتقادي
 ؛...)و سنتی هنرهاي

 

 

 
 
 
 



  مرمتحفاظت و  دانشکده

گروه 
باستان 
 شناسی:

 

 یفرهنگ رانیدر حوزه ا یباستانتاریخی و  يدر محوطه هابررسی، پژوهش، مطالعات و انجام کاوش  -1
ه زمیندر  یباســتان يدر رابطه با محوطه هابا پژوهشــگاه ســازمان میراث فرهنگی مشــترك  يهاانجام پروژه -1-1       

 یفرهنگ رانیا
 یفرهنگ رانیا مند به پژوهش در زمینۀالمللی با موسسات خارجی عالقهانجام پروژه هاي مشترك بین - 2-1       

 اصفهان اي و استانمنطقه یشناسانجام مطالعات باستان -2
 رودندهیرودخانه زا زیبر حوضه آبر دیبا تاک یباستان شناس يانجام کاوش ها -1-2       
 رودندهیرودخانه زا زیبر حوضه آبر دیکهن با تاک يو فلزکار يات مرتبط با معدن کاوانجام مطالع -2-2       
 در شهر اصفهان شهري یشناسانجام مطالعات باستان -3-2       

 اي در زمینۀ اشیا و اسناد تصویري، نوشتاري و ترسیمی گذشتۀ ایرانانجام مطالعات آرشیوي و موزه -3

گروه 
مرمت 
اشیا و 
باستان 
 سنجی:

 

شک بررسی و پژوهش در مورد   -1 ش لیمواد ت سفال، مصالح معماري، رنگ، الیاف، مواد آلی و   ایدهنده ا ي تاریخی (فلز، 
 آثاری ابیو منشا یابیسالروند تخریب،  ،يفناور عۀجهت مطال...) 

  یفرهنگ يایدر اش  یحفاظت يراهکارها یبررس جهت ي تاریخی ایدهنده اش لیمواد تشک بررسی و پژوهش در مورد   -2
 و تزیینات معماري یخیو تار

س  -3 شه و ....)     ییایمیش  بیتخر ندیفرا یبرر شی سفال، فلز، چرم،  ،  خاكشامل  مختلف  يها طیدر مح مواد تاریخی (
 یباستان شناخت يآنها در محوطه ها سهیو مقا آب و فضاي باز

 رانیباز در نقاط مختلف ا يدر فضا یآثار سنگ بیتخر سمیمکان یبررس -4
 (سنگ، آجر، کاشی، مواد آلی و ...) باز يدر فضا قرار گرفتهدر آثار  یحفاظت يمارهایمطالعه ت -5
باستان   يها يمکشوفه از حفار یچوب و ، فلزي، سفالیياشهیها در آثار شو پوشش  یحفاظت يمارهایت ریتاث یبررس  -6

 رانیا یشناخت
 )انواع آهارها یبررس ،يشدن در آثار کاغذ ییحناهاي آنها (و آسیب یخیتار يانواع کاغذها يمطالعه ساختار -7
 هاي حفاظت پیشگیرانهروشموجود در موزه ها و  یخیتار يدر پارچه ها افیال بیتخر يندهایفرا یبررس -8
  يمارهایراهکارها و ت یکشــور و بررســ يوهایموجود در آرشــ يوهایعکس و نگات لمیموثر بر ف بیتخر يندهایمطالعه فرا -9

 آثار نیدر ا یحفاظت
 هاي کشورها و مجموعهمطالعات مشترك پایش و مدیریت ریسک در موزه -10

گروه 
مرمت 
بنا و 
بافت 
هاي 

تاریخی 
 شهري

 

 ها و روستاهاي تاریخی  شهر یخیبافت تار يو کارکرد يتحوالت کالبد یبازشناس -1
 ها و روستاهاي تاریخیشهر یخیتار يفت هاابناها و ب یشناس بیمطالعات در حوزه اس -2
   یخیتار يبناها و بافت ها ییبازنما -3
 شهر یخیتار يدر مرمت بناها و بافت ها نینو يروش ها کاربرد -4
 يوابسته به معمار ناتییدر حوزه تز مطالعات -5
 شهر یخیتار يعلوم گوناگون در شناخت و مرمت بناها و بافت ها کاربرد -6
   یمرمت يها تیدر فعال ياستادکار نقش -7
 یفرهنگ یعیط طبلمخت راثیم يمطالعات در حوزه ها -8
 شهر یخیتار يدر گستره بنا و بافت ها يمستند ساز -9

 نآ يساز یبوم يکشورها و راهکارها گریو د رانیا یخیتار يدر حوزه مرمت بناها و بافت ها يا سهیمطالعات مقا -10
 یخیتار يمرتبط با مواد و مصالح به کار رفته در بناها یشگاهیزماآ يدر حوزه ها مطالعات -11

 

 



    دانشكده معماري و شهرسازي

گروه  
  معماري:

  

    كاهش اثرات زيست محيطي در معماري؛ -1

    اكوديزاين؛-ساختمان در انرژي  بهينه طراحي -2

    معماري؛ در نوين هاي  فناوري  سازي  بومي -3

  ؛...) و هوشمند نماهاي ( پاسخگو و هوشمند ساختارهاي  -4

    معماري؛ در اجتماعي-فرهنگي پايداري  -5

    ؛...)حداقل مسكن بهينه، مسكن( معماري  به انساني  رويكرد -6

    ؛Situated Learning وزش معماري با تاكيد برآم -7

    معماري؛ در شناختي علوم كاربرد و خالقيت -8

    ؛)اسالمي فرهنگ( فرهنگ و مسكن -9

  .ايران معاصر معماري  بررسي و نقد -10

گروه  
  شهرسازي:

  هوشمند شهر .١

  )كار و كسب و صنعتي هاي  خوشه( شهر در صنايع .٢

  ...)بنيان دانش خالق، شهر( شهري  برندينگ .٣

  شهري  بهسازي  و بازآفريني و شهري   آوري   تاب بحران، مديريت .٤

  نهادي و حقوقي شهر و ترتيبات  يكپارچه شهري، محيط  و حكمروايي مديريت .٥

  ...)صفر زباله صفر، كربن( اكوسيتي -اكولوژيك سالم شهر .٦

  پايدار نقل و حمل شبكه نظام .٧

  شهري  فضاهاي  در سرزندگي و...) معلولين سالمندان، زنان، كودكان،( شهر در شمولي همه .٨

  رفتاري  هاي  ه قرارگا و شهر در رواني و فيزيولوژيك سالمت  پذيري، زيست .٩

  اصفهان و ايران معاصر شهرسازي  هاي  برنامه و ها طرح) هاي  فرصت و ها چالش( ارزيابي و نقد .١٠

  شهر در بصري  پيامدهاي  ارزيابي و شناسي زيبايي .١١

  زيبايي شناسي و ارزيابي پيامدهاي بصري در شهر ،كالبدي  -سازمان فضايي .١٢

  )computer aided design( كالن ي با داده ها ي شهرسازكاربست مدل ها و تكنيك هاي شهري،  .١٣

  رويكردهاي جديد در برنامه ريزي و طراحي شهري ايران و جهان .١٤

  شهري  بهسازي  و بازآفريني .١٥

  رفتاري  هاي  ه قرارگا .١٦



گروه  
طراحي  
  صنعتي: 

  

     طراحي محصول/خدمت در حوزه مقابله و پيشگيري از بحران ها؛ -1

     سالمت؛ براي  محصول /خدمت   طراحي -2

     كارآفريني؛ هدف با  ديزاين -3

  گرا؛  احساس  ديزاين و تجربي  ديزاين -4

  كاربردي   اقتصادي،  توليدي،  ابعاد  از  ها  آن  جايگاه  ارتقاء  و  ايران  بومي)  دستي  /خانگي(  صنايع  سازي   بهينه  تسهيل  -5

     وزشي تفكر طراحي در سنين پايين (در مدارس)؛آم الزامات روي  بر مطالعه -6

     اجتماعي؛ مسايل حل براي  مساله حل تفكر از نوعي عنوان به ديزاين   معرفي و مطالعه -7

     كارآفريني؛ هاي  پتانسيل افزايش رويكرد با صنعت /دانشگاه اكوسيستم تدوين و طراحي -8

     ملي؛ توليد بر ضروري  درآمدي  پيش بومي و ملي  ديزاين -9

  . مطالعه در راستاي شاخص هاي طراحي براي قشر سالمند با توجه به آينده جامعه ي ايران -10

 



 دانشکده صنایع دستی

 دستی. صنایع و اسالمی سنتی، هنرهاي تولیدات راستاي در جامعه نیازسنجی -1 

 هنرهاي و صنایع  دستی حوزه ي در هنري محصوالت عرضه ي و تولید دانش بنیان در کارهاي کسب و از بهره گیري امکان سنجی  -2

 سنتی.

 .سنتی و هنرهاي دستی صنایع محصوالت عرضه و تولید حوزه ي در  بومی الگوهاي ارائه و کارآفرینی ظرفیت هاي شناسایی -3

 .معاصر کاربردي هنرهاي سازي بومیبا  دستی صنایع و اسالمی سنتی، هنرهاي توسعه -4

 .هنرهاي سنتی و دستی صنایع هاي حوزه در پژوهش و آموزش تجارت، اقتصاد، وضعیت با ارتباط در پژوهی آینده -5

 .دستی صنایع اسالمی و سنتی، هنرهاي آثار تولید و تفسیر خوانش، در دینی علوم دانشمندان اندیشه هاي از گیري بهره -6

ستفاده  راهکارهاي -7 سالمی  سنتی،  هنرهاي ظرفیت از ا ستی  صنایع  و ا سالمی  در د سات    در نمادها نمودن ا س شی  مؤ و   آموز

 .  پژوهشی

 .اسالمی نگرش ارزشی و نظري، مبانی براساس دستی صنایع و اسالمی سنتی، هنرهاي درسی ریزي برنامه الگوهاي طراحی -8

شیابی ا -9 سالمی    هنرهاي پژوهش و آموزش نظام رز ستی  صنایع  و سنتی،ا شگاه  اي، حرفه و فنی(  د  مدارس، هاي آزاد، آموز

 .واقعی جامعه نیازهاي اساس بر )ها دانشگاه

 .دستی صنایع و اسالمی سنتی، هنرهاي تولید و آموزش در جدید هاي فناوري از گیري بهره شناخت و  -10

 .دستی صنایع و اسالمی سنتی، هنرهاي محصوالت عرضه و تولید نظام در بهره وري هاي شاخصه ارتقاي و تعیین -11

 صنایع  اسالمی و  سنتی،  هنرهاي محصوالت  و آثار عرضه  تولید، تحلیل، تفسیر،  شناخت،  در رشته اي  میان دانش هاي از استفاده  -12

 دستی.

 اسالمی. هنر نظریه هاي تولید راستاي در اسالمی ارزشمند مفاهیم با ارتباط در پژوهش -13

 .دستی صنایع و اسالمی سنتی، هنرهاي از گیري بهره با اسالمی کشورهاي وحدت افزایش راهکارهاي شناخت -14

 .منطقه و اسالمی کشورهاي بر تأکید با دستی صنایع  و اسالمی سنتی، هنرهاي جهانی بازارهاي شناخت -15

 .دستی صنایع و اسالمی سنتی، هنرهاي در پژوهش و تولید راستاي در اسالمی جوامع نیازهاي مطالعه -16

سالمی  سنتی،  هنرهاي  با مرتبط سازمانهاي  حمایت و مدیریت تطبیقی مطالعه -17 ستی  صنایع  و ا سالمی    در د شورهاي ا  و ک

 . منطقه

 و اسالمی  در کشورهاي  دستی  صنایع  و اسالمی  سنتی،  هنرهاي بازاریابی هاي الکترونیک و تجارت تولید، الگوهاي مورد در مطالعه -18

 منطقه.

 .دستی صنایع و اسالمی سنتی، هنرهاي جایگاه تقویت راستاي در مدرن هنرهاي تحلیلی نقد -19

 دستی صنایع و اسالمی هنرهاي سنتی، آثار ارزیابی و نقد هاي شیوه تطبیقی مطالعه -20

 
 



  دانشکده هنر هاي تجسمی

گروه 

 نقاشی

 

 نقاشی و منظر شهري -1

 نقد و نظریه در هنرهاي تجسمی  -2

 مطالعات در عرصه هاي بین رشته اي  -3
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