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نمایشگاه گروهی دانشگاه الزهرا در نمایشگاه بین المللی 1384
نمایشگاه گروهی دانشگاه الزهرا در نمایشگاه بین المللی 1382
نمایشگاه آثار برگزیده کتاب کودک شهر کتاب 1374
نمایشگاه بین المللی آثار تصویر گران کتاب کودک 1372-برنده
جایزه  ،اثر برگزیده هیئت داوران.
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سمت های
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،
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کمال

الدین

بهزاد
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اجرایی :

عضو کمیته علمی همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر ایرانی
اسالمی 19 ،و.1397/2/20
معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا .1397/8/17،
سر دبیر مجله علمی وترویجی جلو ه هنر  1397،دانشگاه الزهرا .
عضو کمیته داوری بخش گرافیک جشنواره امام رضا (ع ) 1396/ 1/30/
عضو کمیسیون علمی "دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی
وفرهنگی و پژوهش های دینی " .1395/
سر دبیر دوفصلنامه مبانی نظری هنرهای تجسمی  1395تاکنون
دبیر علمی اولین همایش شخصیت سازی معاصر ایران 5و. 1395/10/4
انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
عضو شورای داوری و سیاستگذاری چهارمین همایش مبانی نظری هنر
های تجسمی سی سال اخیر انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران ایران
.1395
عضو شورای داوری سومین همایش مبانی نظری هنر های تجسمی سی سال
اخیر ایران  .1394انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
عضو شورای داوری دومین همایش مبانی نظری هنر های تجسمی سی سال
اخیر ایران  1393انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
هشتمین سوگواره عاشورایی /بخش تصویر سازی
عضو شورای داوری
آبانماه . 1393

شورای سیاست گذاری و داوری اولین همایش مبانی نظری هنر های
تجسمی سی سال اخیر ایران  .1392انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
هنرهای تجسمی
انجمن علمی پژوهشی
عضو هیئت مدیره و موسس
ایران .1390/
عضو پژوهشکده هنر شرق ( 1393ادامه دارد) .
ریاست دانشکده هنر دانشگاه الزهرا –1390 /10/27الی .1392/4/5
مدیر گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا1390/7/6 -
معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا-1387
.1390/6/26
دبیرعلمی بخش نظری همایش بهار ایرانی 1386 /2 -
عضو هیئت تحریریه مجله جلوه هنر –1385- 1381
مدیر گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا –-1381
1385
فعالیت های آموزشی :
تدریس دروس کارگاهی
گرافیک وهنر جدید.
دروس نظری  :انسان طبیعت طراحی  ،نقد و تجزیه و تحلیل آثار
تجزیه و تحلیل آثارگرافیک  ،مبانی نظری
هنر های تجسمی ،
هنرهای تجسمی  ،رسانه های نوین  ،هنر و نماد ،هنر وتمدن شرق ،
زن در هنر .ارتباط شناسی .
:

نقد آثار هنری

تصویر

سازی

،

پوستر

وفتوگرافیسم

،

:

نقد آثار هنرهای تجسمی در مجله زن روز 1368-71
نقد آثار هنر های تجسمی در مجله سوره 1370 -71
نقد هنرهای تجسمی در وب سایت انجمن علمی و پژوهشی هنرهای
تجسمی ایران  ، 1393:ادامه دارد.
طرح های کوتاه مدت مصوب:
بررسی رقعه های دعوت دوره قاجار
بررسی تغییرات نوشته ( حروف گذاری ) در پوستر
انتزاع گرایی سنت و مدرنیسم
نشانه شناسی هنر انقالب
نمادها ونشانه های دوره ساسانی
بررسی هنر عامیانه
عناوین پایان نامه های دکتری و ارشد

