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 ارديبهشت 29چهارشنبه 

  http://webinar2.usb.ac.ir/artلينك ورود به وبينار افتتاحيه 

8:00-8:10 
تالوت قرآن و پخش سرود ملي جمهوري 

 اسالمي
  

  رياست دانشگاه سيستان و بلوچستان رضايي غالمرضادكترآقاي سخنراني  8:10-8:20

  و فناوري دانشگاه سيستان و بلوچستان پژوهشمعاونت  دكتر درمحمد كردي آقاي سخنراني 8:20-8:30

  رياست دانشكده هنر و معماري حسين آباديزهرا دكتر خانم سخنراني  8:30-8:40
 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

 29اولين همايش ملي پژوهشهاي كاربردي در هنر
  دانشگاه سيستان و بلوچستانارديبهشت 

 



  ارديبهشت 29چهارشنبه 

 :  هنرهاي زيبا    1پانل

   http://webinar2.usb.ac.ir/art:1لينك ورود به پانل 

  عنوان سخنراني  سخنران  زمان

 دكتر ادهم ضرغام 9:00-9:20
بررسي عوامل تاثيرگذار بر آموزش طراحي به دانشجويان 

  ي نقاشي در مقطع كارشناسي¬رشته

نوجوان تاثير آموزش نقاشي براسترس و افسردگي دختران  منصوره استقامت 9:25-9:45
  هنرستانهاي ناحيه يك زاهدان

طراحي با هدف بهبود انجام حركات ظريف در كودكان با  زهرا عليزاده 9:50-10:10
  تمركز بر در دست گرفتن قلم

 حانيه چمن باز 10:15-10:35
مطالعه تحليلي فرم ، رنگ و نماد شناسي نقوش گليم هاي 

منظور استفاده در پكيج تبليغاتي و گرافيك قشقايي به 
  محيطي كافه

 رضا مزروعي 10:40-11:00
 2000-1960بررسي تاثير پاپ آرت بر اقتصاد هنر(

  ميالدي)
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ارديبهشت 29چهارشنبه 

                                                                              :  هنر و آموزشهاي جديد            ٢پانل

   http://webinar2.usb.ac.ir/art1:2لينك ورود به پانل 

  عنوان سخنراني  سخنران  زمان

 مرضيه قاسمي 9:00-9:20
در دانشگاه جهت توسعه آموزش هنر و  ICTاستفاده خالقانه از 

  صنايع دستي

 سميه ميرنژاد 9:25-9:45
ميزان رضايت بخشي دانشجويان هنر از تعامل با نرم افزار مطالعه 

  دانشگاه سيستان و بلوچستان LMSآموزش مجازي 

 علي رنگچيان 9:50-10:10
ملموس سازي آموزش، روشهاي شبيه سازي محيط واقعي در 

  آموزش مرمت

 الهام ديبامقدم 10:15-10:35
  اعيآموزش هنر و نقش اصالحي آن در رفتارهاي فردي و اجتم

 پرناز گودرزپروري 10:40-11:00
  -بررسي راهبردهاي نوين براي آموزش ارتباط تصويري در ايران

  

ارديبهشت 29چهارشنبه   

                                                                                                :  هنرهاي سنتي و كاربردي   3پانل

   http://webinar2.usb.ac.ir/art:3لينك ورود به پانل 

  عنوان سخنراني  سخنران  زمان

  ايران دستي صنايع رشته درسي هاي¬آموزش كارآفريني در برنامه مريم فروغي نيا 14:00-14:20

 فاطمه شيرازي 14:25-14:45

تكنيك هاي سنتي و مدرن آموزشي كارگاه صنايع نگاهي بر 
(چوب) در مقطع كارشناسي رشته صنايع دستي(چالش 8دستي 

  ها و راهكارها)

  بررسي عوامل موثر در بهبود وضعيت صنايع دستي ايران نگار آويشي 14:50-15:10

  جايگاه استانداردها و ضوابط در كيفيت صنايع دستي مژده درخشاني 15:15-15:35

15:40-16:00 
سيدمحمدحسن اميرجهانشاهي 

 سيستاني
  بررسي آموزش دانشگاهي هنر و كارآفريني



  

  

  

  

                                                                                                :  هنرهاي سنتي و كاربردي   4پانل

   http://webinar2.usb.ac.ir/art1:4لينك ورود به پانل 

  عنوان سخنراني  سخنران  زمان

 لهيا حسيني كرماني 14:00-14:20
نقش هنرهاي سنتي در ايجاد اشتغال و كار آفريني در جايگاه 

  آموزش دانشگاهي

  چكامه ضميري 14:25-14:45
مروري بر برخي چالش هاي آموزشي موجود در مقطع 

  كارشناسي فرش

 سمانه رستم بيگي 14:50-15:10
بررسي جايگاه هنر و هنرمندان در توسعه فرهنگ و هنر 

  كشور

 مرضيه رضايي 15:15-15:35
بررسي زيبايي شناسي فرمي در خامه دوزي هاي معاصر 

  منطقه سيستان

  آموزش هنر اوريگامي و مطالعه ساختار آن سيده صبا سجادي 15:40-16:00
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


