بِ ًام خذا
تاسیخ بِ سٍصسساًی1395/06/15 :

مریم مًوسی سرخٍ
استادیاس داًطکذُ ٌّش ،داًطگاُ الضّشا (س) ،تْشاى ،ایشاى.
ػضَ ّیأت ػلوی داًطگاُ الضّشا (س) ،داًطکذُ ٌّش ،گشٍُ طشاحی پاسچِ ٍ لباس.
Maryam.mounesi@gmail.com
تحصیالت:
-

دکتشای تخصصی ( :)Ph.Dسضتِ پژٍّص ٌّش (هطالؼات ػالی ٌّش) ،پشدیس ٌّشّای صیبا ،داًطگاُ تْشاى (تخصص :پَضاک).

-

کاسضٌاسی اسضذ :سضتِ پژٍّص ٌّش ،داًطگاُ ػلن ٍ فشٌّگ.

-

کاسضٌاسی :سضتِ طشاحی پاسچِ ٍ لباس با گشایص طشاحی لباس ،داًطگاُ ػلن ٍ فشٌّگ.

رتبٍ َبی علمی:
-

کسب ستبِ دٍم ػلوی دس سضتِ طشاحی پاسچِ ٍ لباس دس هقطغ کاسضٌاسی دس سال 1384داًطکذُ ٌّش داًطگاُ ػلن ٍ فشٌّگ.

-

کسب ستبِ هوتاص دس سضتِ پژٍّص ٌّش دس هقطغ کاسضٌاسی اسضذ دس سال  1386داًطگاُ ػلن ٍ فشٌّگ.

-

کسب لَح تقذیش بِ ػٌَاى استاد ًوًَِ داًطکذُ دکتش ضشیؼتی دس سال تحصیلی .89-88

-

کسب لَح تقذیش بِ ػٌَاى پژٍّطگش بشتش داًطکذُ دکتش ضشیؼتی دس سال تحصیلی .91-90

-

کسب لَح تقذیش دس بشگضاسی هسابقات ػلوی ٍ کاسبشدی داًطکذُ دکتش ضشیؼتی دس سال تحصیلی .90

-

کسب لَح تقذیش اص ٍصیش فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی بِ ػٌَاى ٌّشهٌذ بشتش دس حَصُ طشاحی هذ ٍ لباس.92/02/12 ،

-

کسب لَح تقذیش اص هؼاًٍت ٌّشی ٍصاست اسضاد دس ريز زن.92/02/11 ،

-

کسب لَح تقذیش اص هؼاًٍت پژٍّطی ٍ فٌاٍسی داًطگاُ تْشاى بِ هٌاسبت جطٌَاسُ  22پژٍّص داًطگاُ دس آرس .1392

-

داًصآهَختِ بشتش دس  22اسدیبْطت .1393
کسب لَح تقذیش اص سیاست داًطگاُ ػلن ٍ فشٌّگ بِ هٌاسبت 

-

بیيالوللی هذ ٍ لباس فجش دس بخص هقاالت داًطگاّی دس اسفٌذ .93
کسب لَح تقذیش دس چْاسهیي جطٌَاسُ 

-

دسیافت لَح تقذیش ٍ تٌذیس اص ًخستیي گشدّوایی فؼاالى پَضاک ٍ هٌسَجات خاًگی 24 ،اسدیبْطت  ،94داًطگاُ آصاد ٍاحذ
قائنضْش بِ جْت سخٌشاًی دسباسُ "سًگ لباس دس هحیط اجتواػی".


-

کسب ابالؽ اص هؼاًٍت ٌّشی ضْشداسی بِ جْت سخٌشاًی دسباسُ "صباى سًگ دس لباس" دس چْاسهیي جطٌَاسُ تسٌین 20 ،دی .94

سًابق تذریس داوشگبَی:
-

دٍسُّای کاسضٌاسی ٍ کاسضٌاسی اسضذ.
داًطگاُ الضّشا (س) دس 

-

دٍسُّای کاسضٌاسی اسضذ.
دٍسُّای کاسضٌاسی ٍ 
داًطگاُ ػلن ٍ فشٌّگ دس 

-

قائنضْش ،دس دٍسُ کاسضٌاسی اسضذ طشاحی پاسچِ ٍ لباس.
داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ 

-

دٍسُّای کاسضٌاسی.
داًطگاُ تشبیت دبیش فٌی دکتش ضشیؼتی دس 

-

جْاد داًطگاّی داًطگاُ تْشاى.

وبمٍَبی کبرشىبسی ارشذ ي کبرشىبسی):
پريژٌَبی داوشجًیی (پبیبن 
-

داًطگاُ الضّشا.
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-

داًطگاُ ػلن ٍ فشٌّگ.

-

داًطگاُ قائنضْش.

-

داًطگاُ ضشیؼتی.

مقبالت علمی:
-

"لباس ٍ َّیت :ابؼاد َّیت فشٌّگی دس لباس ایشاًی"ً ،طشیِ جلَُ ٌّش ،ػلوی -تشٍیجی ،پزیشش چاپ.1395 ،

-

"ًوَدّای هزّبی دس ٌّشّای الکی ػصش قاجاس (باتأکیذ بش هضاهیي ضیؼی)"ً ،طشیِ سفالیٌِ ،ػلوی -تخصصی ،ضواسُ .1394 ،2

-

بیيالوللی فجش ،چاپ هقالِ.1393 ،
"بشسسی ابؼاد اسصضی لباس دس اًذیطِ اسالهی" ،تقذیش ضذُ دس چْاسهیي جطٌَاسُ 

-

"قلوذاى ًگاسی دس ػصش قاجاس"  ،فصلٌاهِ ٌّشپژٍُ ،اًجوي داًطجَیی پژٍّص ٌّش داًطگاُ الضّشا ،ضواسُ  ،3تابستاى .93

-

"لباس دس ادیاى الْی (اسالم ،یَْدیت ٍ هسیحیت) " ،فصلٌاهِ ٌّشپژٍُ ،اًجوي داًطجَیی پژٍّص ٌّش داًطگاُ الضّشا ،ضواسُ ،2
صهستاى .92

-

هؤلفِّای لباس اسالهی"  ،فصلٌاهِ ٌّشپژٍُ ،اًجوي داًطجَیی پژٍّص ٌّش داًطگاُ الضّشا ،ضواسُ  ،1پاییض .1392
"تبییي 

-

"خَاًص ًظام پَضاک ایشاًی (با سٍیکشدی بش پساساختگشایی باست) "ً ،طشیِ ػلوی -تشٍیجی پژٍّص ٌّش ،ضواسُ  ،3داًطگاُ
اصفْاى ،صهستاى .1391

-

"بشسسی پَضص ضخصیت ّای ضاٌّاهِ فشدٍسی " ،فصلٌاهِ کاسافي ،داًطگاُ فٌی ٍ حشفِ ای ،سال  ،9ضواسُ  ،31 ٍ 30بْاس ٍ
تابستاى  ،1391صص .95-83

-

"بشسسی تحلیلی پَضاک ضخصیت ّای ضاٌّاهِ فشدٍسی " ،چاپ چکیذُ هقالِ دس هجلِ سَهیي جطٌَاسُ کطَسی طشاحی لباس،
داًطگاُ ضشیؼتی ،صهستاى .90

-

"ًَع لباس ٍ ًوادّای سًگ دس ػشفاى اسالهی"ً ،طشیِ ػلوی-پژٍّطی ٌّشّای صیبا ،صهستاى .1388

-

ایشاىضٌاسی (هیشاث فشٌّگی ٍ گشدضگشی) ،ضواسُ  ،28آرس ٍ دی .1388
"ًوادّا دس پَضاک" ،هاٌّاهِ تخصصی 

-

"گستشٓ طشاحی لباس (اص اثشبخطی دس َّیت جاهؼِ تا کاستی ّای سضتِ تحصیلی)"ً ،طشیِ صٌؼت پَضاک ،سال پٌجن ،ضواسُ ،1
.1387

-

"بشسسی پَضاک دسباس دس دٍسُ قاجاس ٍ بیاى ػٌاصش ًوادیي آى"ً ،طشیِ تخصصی کَک ،ضواسُ .1387 ،5 ٍ 4

-

"باستً ،ظشیِپشداص هذ"ً ،طشیِ تخصصی کَک ،ضواسُ .1387 ،5 ٍ 4

-

"بشسسی اجوالی پَضاک باًَاى دس دٍسُ تیوَسی (هکتب ّشات)"ً ،طشیِ صٌؼت پَضاک ،تیش هاُ .1385

تألیف کتبة:
-

"پَضاک ایشاًیاى دس ػصش قاجاس (چگًَگی ٍ چشایی)" ،دس دست چاپ.

-

ًقطوایِّای اًساًی دس هٌسَجات ایشاًی" ،دس دست چاپ.

"

فعبلیتَبی تخصصی:
-

گَاّیٌاهِ هْاست فٌی ٍ حشفِای دس سضتِ خیاطی صًاًِ (ًاصک دٍصی).1375 ،

-

گَاّیٌاهِ دٍسُ آهَصضی الگَساصی هشداًِ.1385 ،

-

گَاّیٌاهِ دٍسُ آهَصضی الگَساصی با ًشم افضاس اتَکذ.1384 ،
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-

گَاّیٌاهِ دٍسُ هذیشیت آهَصضگاُّای فٌی ٍ حشفِای دس سضتِ طشاحی لباس.1389 ،

-

هجَص آهَصضگاُ فٌی ٍ حشفِای دس سضتِ طشاحی لباس.1389 ،

-

ًشمافضاس  Corel Drawدس طشاحی لباس.


-

ًشمافضاس  Marvelous Designerدس طشاحی لباس.


مسئًلیتَبی اجرایی:

-

لباسّای داًطجَیی ،داًطگاُ ضشیؼتی.94 ،
ػضَ تین داٍسی ًخستیي جطٌَاسُ هلی 

-

ػضَ کاسگشٍُ پژٍّص سیوای جوَْسی اسالهی ایشاى.93 ،

-

ػضَ تین داٍسی دس اٍلیي جطٌَاسُ هذ ٍ لباس تسٌینٍ ،ابستِ بِ ضْشداسی تْشاى.93 ،

-

بیيالوللی فجش.91 ،
کاسضٌاس طشاحی لباس دس تین کویسیَى هادُ  4بٌیاد هلی هذ ٍ لباس اسالهی ٍ ایشاًی دٍهیي جطٌَاسُ 

-

ػضَ ضَسای تخصصی ٍ پژٍّطی هذ ٍ لباس استاى تْشاىٍ ،صاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی.93 ،

-

ػضَ ضَسای سیاستگزاسی ًخستیي جطٌَاسُ سشاسشی داًطجَیی هذ ٍ لباس ،هؤسسِ آهَصش ػالی ػلوی کاسبشدی فشٌّگ ٍ ٌّش
ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی.93 ،

-

هذلّای اسالهی ٍ ایشاًی با هشکض تشٍیج هذ ٍ پَضص اسالهی ایشاًی.93 ،
ػضَ کویتِ اسصیابی ٍ کاسضٌاسی 

-

قائنضْش.94 ،
طشاح هسابقِ ٍ داٍس ًخستیي گشدّوایی فؼاالى پَضاک ٍ هٌسَجات خاًگی ،دس داًطگاُ آصاد 

اوجمهَبی تخصصی:
-

ػضَ اًجوي طشاحاى لباس ٍ پاسچِ ایشاى.

َمبیشَب ي ومبیشگبٌَبی تخصصی:
-

ضشکت دس اٍلیي فستیَال بیيالوللی صًاى بِ ػٌَاى طشاح لباس.82 ،

-

ضشکت دس اٍلیي ًوایص تخصصی لباس گشٍُ پٌطا بِ ػٌَاى طشاح لباس.83 ،

-

ضشکت دس اٍلیي جطٌَاسُ بیيالوللی ٍ تخصصی پَضاک دس تبشیض بِ ػٌَاى طشاح لباس.84 ،

-

ضشکت دس اٍلیي کاسگاُ آهَصضی تخصصی طشاحی لباس ٍ پاسچِ ایشاى (ّوایص کاسگاّی طشاحی پَضص اسالهی) بِ ػٌَاى
ًاظش.85 ،

-

ضشکت دس اٍلیي جطٌَاسُ "صًاى سشصهیي هي" بِ ػٌَاى طشاح لباس.85 ،

-

ضشکت دس دٍهیي جطٌَاسُ "صًاى سشصهیي هي" بِ ػٌَاى طشاح لباس.86 ،

-

ضشکت دس اٍلیي دٍساالًِ بیيالوللی طشاحی لباس ٍ پاسچِ بِ ػٌَاى طشاح لباس.86 ،

-

بشگضاسی "ًوایطگاُ طشاحی لباس ،پاسچِ ٍ دکَساسیَى کَدک" آباى  93دس داًطگاُ الضّشا بِ ػٌَاى استاد ساٌّوا.

-

بشگضاسی "ًوایطگاُ طشاحی هاًتَ" ،اسدیبْطت  94دس داًطگاُ الضّشا بِ ػٌَاى استاد ساٌّوا.

-

بشگضاسی "ًوایطگاُ طشاحی هاًتَ (اسسی ٍ  ،")texture artبْوي  94دس داًطگاُ الضّشا بِ ػٌَاى استاد ساٌّوا.

-

سًگّا دس لباس" دس جطٌَاسُ تسٌین ،دی .94
سخٌشاًی " 

-

ضشکت دس ًوایطگاُ هذ ٍ لباس استاى سوٌاى بِ ػٌَاى طشاح لباس ،اسفٌذ .95
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