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عنوان پایان نامه کارشناسي :طراحي براي ارتباط جمعي ( عالئم مترو تهران)



عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد  :طراحي گرافيک ،بخش نشانه و عالئم



عنوان پایان نامه دکتري :بررسي ابعاد گرافيكي نگارگري ایران در دوره تيموري ،با تاکيد بر آثار کمال الدبن بهزاد"

سوابق آموزشی  -اجرایی :
تجارب آموزشی -اجرایی:
 -3131عضو هيأت علمي ،دانشگاه الزهرا (س) ،دانشكده هنر
 -3131استاد مدعو دانشگاه سوره.
- 3131-33استاد مدعو دانشگاه هنر ومعماري کاشان ــ دانشكده هنر.
 -3133استاد مدعو مؤسسه آموزش عالي و علمي کاربردي مجمع.
 -3133استاد معين دانشكده هنر دانشگاه بيرجند
-3133استاد معين دانشكده هنر دانشگاه تربيت معلم شهيد رجایي
-3133استاد مدعو دانشگاه هنر ومعماري تبریز
تجارب آموزشی -تدریس دروس:
 روش ها و نظریه هاي نقد هنري ( دکتري پژوهش هنر)

 مطالعات تطبيقي هنر3و( 4کارشناسي ارشد پژوهش هنر)

 زیبایي شناسي نظریه هاو مكاتب ( دکتري پژوهش هنر)

 بررسي و تحليل مكاتب هنري(کارشناسي ارشد پژوهش هنر)

 آشنایي با آراء متفكران درباب هنر ( کارشناسي ارشد پژوهش هنر)

 نظریه هاو مكاتب معاصر هنري ( دکتري پژوهش هنر)

 سيري در مكاتب و سبكهاي نگار گري ( دکتري پژوهش هنر)

 تجزیه وتحليل آثار ارتباط تصویري

 زیبایي شناسي آثار هنرهاي سنتي(طراحي فرش)

 کارگاه ارتباط تصویري (گرافيک) طراحي تخصصي سطح (3مباني
طراحي گرافيک)

 مباني نظري هنر هاي تجسمي ( 4کارشناسي ارشد گرافيک)
 مباني نظري هنر هاي تجسمي ( 3کارشناسي ارشد گرافيک)

 مباني هنر هاي تجسمي ( 3رشته هاي گرافيک/معماري /طراحي
صنعتي /صنایع دستي  /طراحي لباس /طراحي فرش /نقاشي)
 مباني هنر هاي تجسمي( 4رشته هاي گرافيک/معماري /طراحي
صنعتي /صنایع دستي  /طراحي لباس /طراحي فرش /نقاشي)
 تجزیه وتحليل هنرهاي معاصر

 کارگاه ارتباط تصویري (گرافيک) طراحي تخصصي سطح (4صفحه
آرایي)
 کارگاه ارتباط تصویري) طراحي تخصصي سطح (1نماد و نشانه
شناسي طراحي نشانه)

 کارگاه ارتباط تصویري)طراحي تخصصي سطح ( 3گرافيک محيطي)
 کارگاه ارتباط تصویري) طراحي تخصصي سطح ( 1بسته بندي)
 کارگاه ارتباط تصویري) طراحي تخصصي سطح ( 3طرح جامع)

 تجزیه وتحليل آثار هنر هاي تجسمي(رشته هاي گرافيک /نقاشي)
مسئولیت هاي اجرایی
 -3133مسئول تنظيم آئين نامه ارتقاء استادان دانشكده هنر .
 -3133مسئول آثار ویژه دانشكده هنر.
-3133سردبير ،مدیر هنري و عضو هيـئت تحریریه نشریه پژوهشي جلوه هنر .
 -3133مسئول تنظيم آیين نامه ارتقاء استادان دانشكده هنر .
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 -3133نماینده و مسئول ترفيع استادان دانشكده هنر در شوراي ترفيعات معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا(.س)
-3131معاون گروه پژوهش هنر .
-3133مدیرتحصيالت تكميلي دانشكده هنر .
-3133مسئول تنظيم آیين نامه دکتراي پژوهش هنر دانشكده هنر .
-3131مدیرکل فرهنگي دانشگاه الزهرا (س)
 -3131عضو کميته سفر دانشكده هنر
 -3131آماده سازي و مجري آزمون هاي کتبي وشفاهي دکتري ورودي  33،31،11، 33دانشگاه الزهرا(س)
 -3133معاون پژوهشي ومشاور اولين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي دانشجویان
 -3133مدیر گروه پژوهش هنر دانشكده هنر دانشگاه الزهرا (س)
 -3111موسس و رییس انجمن علمی پژوهش هاي هنري ایران
-3113عضوهيات ریيسه انجمن علمي فرش ایران
شناسنامه علمی  :چاپ 37مقاله علمی و سخنرانی
مقاله هاي علمی -پژوهشی و علمی-ترویجی چاپ شده:
 -3133 .3بررسي ویژگيهاي حرکت دوراني مارپيچ؛ «اسليمي» .فصلنامه علميی ي پژوهشيی علـو انسـاني دانشـگاه الزهـرا (س) ،سـال
دوازدهم ،شمارة  ،31پایيز  3133صص)333-413 :
-3133 .4بررسي ابعاد مدیریت هنري کمالالدین بهزاد ،هنرهاي زیبا ،نشریه علمی -پژوهشی دانشكده هنرهـاي زیبـا ،دانشـكاه تهـران ،
شماره ، 43بهار  .3133ص. 33
 -3131 .1ت جلي توصيف هاي قرآن از طبيعت در نگاره هاي طبيعت گرایانـه کمـالالـدین بهـزاد .جلـوه هنـر فصـلنامه پژوهشـي دانشـگاه
الزهرا(س) شماره  33– 11ص (311کسب امتياز علمی –ترویجی در ) 3133/3/3
 -3133 .3فصلنامة بين المللي و علمی ي پژوهشی علو انساني دانشگاه تربيت مدرس
“ Coincidental Features in the Thoughts of Two Artistic Geniuses at the Golden Eras of the Eastern and Western Art
(A Thematic Analysis of the Common Artistic Ideas and Behaviours in the Works of Kamal-Al-din Behzad and
Leonardo da Vinci (THE JORNEL OF HUMANITIES OF THE ISLAMIC REPOBLIC OF
IRAN,Volume13,Number3,Summer2006,ISSN1735-5060,P. 95

 -3133 .1کاربرد نمادهاي گياهي در طراحي نشانه هاي معاصر ایران ،هنرهاي زیبا ،نشریه علمی -پژوهشی دانشكده
هنرهاي زیبا ،دانشكاه تهران  ،شماره، 13بهار.3133
 -3131 .3پژوهش تطبيقي گونه هاي کالن کمدي و غربي و کمدي سنتي ایراني ،هنرهاي زیبا ،نشریه علمی -پژوهشی دانشكده هنرهاي
نمایشي ،دانشكاه تهران  ،شماره، 31بهار3131.
 -3111 .3تحليل ساختار روایت در نگاره مرگ ضحاک بر اساس الگوي کنشي گریماس ؛ هنرهاي زیبا ،نشریه علمی -پژوهشی دانشكده هنرهاي
زیبا ،دانشكاه تهران  ،شماره، 31بهار3111
 -3111 .3تحليل خودنگاره با رویكرد انتقادي به نظریه "مرگ مؤلف" روالن بارت  ،هنرهاي زیبا ،نشریه علمی -پژوهشی دانشكده هنرهاي زیبا
،دانشكاه تهران  ،شماره، 33پایيز 3111
 -3111 .1بررسي اساطير خورشيدي در فرش ایران؛ گلجا  ،نشریه علمی -پژوهشی ؛ پذیرش11/3/ 31
 -3113 .31مطالعه تطبيقي بعد چهار در نگارگري  ،نقاشي کوبيسم و طراحي نشانه ،باغ نظر؛ نشریه علمی -پژوهشی
مقاالت چاپ شده درمجله هاي علمی تخصصی و دانشگاهی :
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 -3133مدیریت هنري و فرآیند آفرینش .همایش بينالمللي مدیریت و هنر ،( :ارائه به صورت سخنراني در موزه هنرهاي معاصر و چاپ
در کتاب گردهمآیي پژوهشي مدیریت و هنر .سال  33صص.333-311
 -3133مقایسه روشهاي قدیم و جدید تدریس هنر در مقطع کارشناسي .همایش روشهاي نوین آموزش هنر :ارائه به صورت سخنراني و
چاپ در ویژهنامه همایش ،جلوه هنر ،فصلنامه پژوهشي دانشگاه الزهرا(س) جلد  ،3شمارة  1و  ،3سال  ،33صص .31-33
 -3133قابليت طنز در انتقال پيا  .هماندیشي صدا و سيماي مطلوب ــ طنز :ارائه به صورت سخنراني در سالن همایشهاي صدا و سيما
و چاپ در فصلنامه سنجش و پژوهش شماره  31و  33ـ تابستان  .33صص 114.-143
 -3133تجلي رمز قرآن کریم :جلوه هنر فصلنامه پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)  ،شمارة  31و  ،33تابستان  .33ص .31-11
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 -3133حق رفوزهها از عدالت اجتماعي هنر ( :ماهنامه آموزشي هنرهاي تجسمي ،نشریه انجمن هنرهاي تجسمي سال  ، 3شمارة  3ـ تير
 33ص .)33
 -3133زن مادر طبيعت (اسطورهشناسي) .همایش زن و محيط زیست ،( .ارائه به صورت سخنراني در دانشگاه الزهرا و چاپ در ویژهنامه
همایش.
 -3131اسليمي کهن نمادي مقدس و زیبا در گفتگوي تصویري ادیان  ،فصلنامه هنر ،شمارة )33
 -3133بررسي خاستگاه خط نوشتاري و ارتباط آن با تصویر ، :جلوة هنر ،فصلنامه پژوهشي دانشگاه الزهرا(س) شمارة  31و  33سال
 .33صص ).31-43
 -3134بررسي تطبيقي نگارههاي منسوجات ساساني و آلبویه از نظر مباني هنرهاي ایراني ـ اسالمي .چاپ در جلوه هنر فصلنامه
پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)  ،شمارة  31و  ،33طرح خاتمه یافته

 -3134 .31مدیریت هنري در زمان کمالالدین بهزاد؛ماهنامه فرهنگستان هنر ،شماره  ،31سال  ،4آذر  .34ویژهنامه همایش بينالمللي
کمالالدین بهزاد ،صص .34-13
فهرست مقاالت ارائه /چاپ شده در مجامع علمی /فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران :
 - 3133 .3بررسي سازمان اداري هنر در بخش آموزش عالي .سخنراني در مرکز مطالعات و تحقيقات هنري)33/1/11 :
 -3131 .4بررسي تطبيقي تحوالت اسليمي با تحوالت عرفان اسالمي .اولين همایش هنر اسالمي  ،چاپ در مجموعه چكيده مقاالت ،اسـفند
 ،31ص 13و چاپ در دومين کتاب همایش)3133
 -3133 .1جایگاه تمبر در گفتگوي تمدنها؛ رسالت تمبر در گذشته ،حال و آینده :همایش تمبر در بوته نقـد  ،چـاپ در ماهنامـه تخصصـي
تمبرشناسي ،فرهنگي پژوهشي اجتماعي ،شماره  ،3سال سو  3133 ،صص ).31-31
 -3134 .3مدیریت هنري؛ مدیریت بر خود ،( :هفته پژوهش  ،34/1/44سخنراني)
 -3134 .1مدیریت هنري در زمان کمالالدین بهزاد ،خبرنامه فرهنگستان هنر،ویژهنامه بهزاد .ماهنامه ،سال  ،4شماره  ،31آذر .34
-3131 .3زیبایيشناسي ایراني ـ اسالمي در آثار کمالالدین بهزاد ،مجموعه مقاالت همایش بينالمللي کمالالدین بهزاد ،تهران ،فرهنگستان
هنر جمهوري اسالمي ایران: .31 ،سخنراني و چاپ درکتاب همایش
-3131 .3ضرورت ایجاد رشته مدیریت هنري در مقاطع تحصيالت تكميلي کارشناسي ارشد و دکتري ،مجموعـه مقـاالت همـایش مـدیریت
هنري  ،تهران فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي  ،آذر.31
 -3131 .3مدیریت هنري کالسيک و نئوکالسيک ؛ سخنراني و کارگاه  :سخنراني در دانشگاه بين المللـي امـا خمينـي قـزوین در نشسـت
سراسري کانون هاي هنر هاي تجسمي
-3131 .1مقایسه تطبيقي نگارگري مكتب اصفهان وشعر سبک اصفهاني( هندي) ؛ سخنراني در همایش بينالمللي مكتب اصـفهان ،تهـران،
فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ایران : 31 ،و چاپ در کتاب همایش.
 -3131 .31تخيل خالق ؛ سخنراني در مسابقه سراسري تفكر خالق ،دانشگاه الزهرا (س)
 -3133 .33تصویر شعر جامي و سعدي در یک نگاره ،نخستين همایش علمي شعر و نقاشي ایراني بهار ایراني 33
-3133 .34اجراي کارگاه آبرنگ و سخنراني در موضوع فرهنگ و هنر ایران در دانشگاه هنر زاگرب
( ACADEMY 0F FINE ARTS,AKADEMIJA LIKOVNIAH UMJETNOSTI,UNIVERSITY OF
)ZAGREB
-3133 .31اجراي کارگاه آبرنگ در ،موزه ميمارا ي شهر زاکرب
--3133 .33اجراي کارگاه آبرنگ در کالج هنر شهر زاکرب
 «-3133 .31نقطه ،سر خط» سخنراني درنخستين هماندیشي ادبيات وهنر  ،تهران ،دانشگاه شهيد بهشـتي بـا همكـاري فرهنگسـتان هنـر
جمهوري اسالمي ایران : 33/ 4 / 43و چاپ در کتاب همایش.
 «-3133 .33نگرشي بر پيوند ادبيات و نقاشي و تحول آن از گذشته تا کنون » مقاله مشترک با خـانم زهـرا کمـالي ؛ سـخنراني درنخسـتين
هماندیشي ادبيات وهنر  ،تهران ،دانشگاه شهيد بهشتي با همكاري فرهنگستان هنـر جمهـوري اسـالمي ایـران  : 33/ 4 /43و چـاپ در
کتاب همایش.
 -3111 .33چاپ مقاله و سخنراني در دومين کنفرانس بين المللي هنرهاي تجسمي وهنراجرا در کشور آتن ؛ تحت عنوان:
The Reflection of Traditional and modernApproaches in 21st century Academic visual Art Research in
Iran.
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چاپ الكترونيكي مقاله در سایت کنفرانس 2nd Annual international conference on visual and performing artsبه
آدرس Website: http://www.atiner.gr/arts.htm:
طرحهاي تحقیقاتی انجام شده 8:طرح
 -3131طرح پژوهشي مصوب ،طرح مشترک دانشگاه الزهرا و موسسه پژوهش و برنامهریزي آموزش عالي ایران « تدوین گـزارش ملـي مصـور
آموزش عالي ایران در سال  » 3131-11چاپ و طراحي گرافيكي و مدیریت هنري
 -3133طرا حي ،اجرا و چاپ گزارش ملي مصور آموزش عالي ایران به زبان فارسـي و انگليسـي در سـالهـاي  3134و  3133.4114موسسـه
پژوهش و برنامهریزي آموزش عالي
 -3134طرح پژوهشي مصوب دانشگاه الزهرا؛ بررسي نگارههاي دوره آل بویه ،مقاله مستخرج از طـرح بـا عنـوان بررسـي تطبيقـي نگـارههـاي
منسوجات ساساني و آلبویه از نظر مباني هنرهاي ایراني ـ اسالمي .چاپ در مجله پژوهشي جلوه هنر دانشگاه الزهـرا ،شـمارة  31و  ،33سـال
.3134
 -3134طرح پژوهشي مصوب دانشگاه الزهرا بررسي وضعيت کنوني رشتهها و فعاليتهاي هنري ارائه راهكارهاي بهبود و گسترش آن با تاکيد
بر هنر اسالمي و سنتي  ،مجري بخش پژوهشي« :بررسي یک دهه کتابآرایي ایران در بخش کتاب کودک»
 -3131طرح پژوهشي مصوب وزارت علو تحقيقات و فنآوري،نشانه هاي دانشگاههاي جهان
 -3133طرح پژوهشي ملي  ،مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي  ،خاتمه در سال 3133.
 -3133طرح پژوهشي مصوب فرهنگستان هنر  ،خمسه نگاري در مكتب شيراز خاتمه درآذر 3133.
 -3133طرح پژوهشي مصوب دانشگاه الزهرا(س) « بررسي یک دهه طراحي نشانه در ایـران  ،مجموعـه نشـانه هـاي راه یافتـه بـه بينالهـاي
گرافيک از  3134تا »3134
عضویت در مجامع علمی و هنري:
 -3133عضو شوراي علمي هماندیشي درباره صدا و سيماي مطلوب ـ طنز .
3131ـ عضو شواري بررسي و تصویب نشان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وزارت علو  ،تحقيقات و فناوري
-3131عضو شوراي هنرهاي تجسمي فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ایران از سال.
 -3131عضو شوراي سياستگذاري دومين دو ساالنه نقاشي معاصر جهان اسال  ،فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ایران.
 -3133عضو شوراي سياستگذاري هفته پژوهش وزارت ارشاد.
 -3134عضورسمي انجمن صنفي طراحان گرافيک ایران.
 - 3134عضو کميته علمي همایش بينالمللي کمالالدین بهزاد ،فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ایران .
-3131دبير علمي هماندیشي مدیریت هنري  ،فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ایران.
 -3133- 1عضو شواري فرهنگي دانشگاه الزهرا(س).
 -3131عضو شواري بررسي آسيب هاي اجتمایي و رواني زنان دفتر برنامه ریزي اجتمایي و مطالعات فرهنگي وزارت علو  ،تحقيقات و
فناوري.
 -3131عضو شواري علمي ارزیابي فرهنگي دانشگاهها  ،دفتر برنامه ریزي اجتمایي و مطالعات فرهنگي وزارت علو  ،تحقيقات و فناوري.
 -3131عضو مدعو شواري علمي هيات حمایت از کرسي هاي نظریه پردازي ،نقد و مناظره (ویژه علو انساني و معارف اسالمي) گروه هنر و
معماري پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي.
 -3133عضو انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس.
-3131عضو گروه هنري فاخته.
 -3133عضو شوراي ادب و هنر فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ایران .
داوري مجالت ؛ ارزیابی و نقدکتب؛ مقاالت سمینارها ي علمی:
-3133داوري مقاالت نشریه پژوهشي جلوه هنر دانشگاه الزهرا (س) .
 -3134داوري مقاالت و عضو شوراي علمي همایش بينالمللي بزرگداشت کمالالدین بهزاد.
 -3131داوري مقاالت هماندیشي مدیریت هنري  ،فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ایران.
 -3131ارزیابي کتاب معراجنامه؛ انتشارات علمي فرهنگي .
 -3131نقد کتاب زیبایي شناسي  ،انتشارات فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ایران .
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-3131داوري و ارزیابي کتاب عيال  ،انتشارات علمي فرهنگي .
 -3133داوري و ارزیابي کتاب اندیشه و هنر داستایوفسكي ،انتشارات علمي فرهنگي .
 -3133داوري و ارزیابي کتاب اندیشه و هنرکافكا ،انتشارات علمي فرهنگي .
 -3133داوري و ارزیابي کتاب هماي هنر ،انتشارات علمي فرهنگي .
 -3133داوري مقاالت و عضو شوراي علمي همایش بينالمللي مكتب شيراز  .فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ایران
 -3133داوري مقاالت و عضو شوراي علمي نخستين هماندیشي ادبيات وهنر فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ایران
 -3133داوري و ارزیابي کتاب روانشناسي گشتالت و کاربرد آن در طراحي ،مرکز نشر دانشگاهي .
-3133داوري مقاالت نشریه پژوهشي نگره دانشگاه شاهد.
-3133داوري مقاالت نشریه پژوهشي مطالعات هنر اسالمي
-3131داوري مقاالت نشریه پژوهشي معماري انجمن علمي معماري
کتاب (ترجمه یا تالیف) با ذکر نام کتاب
 -3کتاب مدیریت هنري در ایران چاپ  33انتشارات آنا ،با همكاران
 -4کتاب مجموعه نشانههاي دانشگاه ها و مراکزپژوهشي و فناوري وزارت علو تحقيقات و فنآوري  .چاپ 3133
 -1کتاب خمسه نگاري در مكتب شيراز در دست چاپ انتشارات فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ایران
 -3طراحي و تدوین دو جلد کتاب آموزشي؛ آموزش الفبا به کودکان پيشدبستاني %11 ،اجرا شده
 -1تدوین کتاب مبناي زیبایي در هنر تحسمي ایران در دست اقدا
 -3تدوین کتاب نشان دانشگاه هاي جهان در دست اقدا
 -3ترجمه یک فصل از کتاب -.الله بختيار SUFI

 -3ترجمه دو فصل از کتاب  Principles of Artکالينگوود(فصل  3ادراک واحساس).و (فصل  34هنر به مثابه زبان).

موفقیتهاي علمی ،هنري (جوایز و:)...
 -3131کسب رتبه اول در مقطع کارشناسي ارشد ارتباط تصویري از دانشگاه تربيت مدرس .
 -3133دریافت لوح تقدیر از همایش سلمان ساوجي.
 -3133دریافت لوح تقدیر و تندیس در همایش بينالمللي مدیریت و هنر.
 -3133دریافت لوح تقدیر و سكه در همایش صدا و سيما ـ طنز مطلوب .
3111/3133 /3133 /3131/3133/3131/3134/3133 /3131 /3131/3133در این سالها
کسب عنوان پژوهشگر برتر ،شاخص ،برجسته در سطوح گروه و دانشكده ودانشگاه دریافت لوح تقدیر و سكه در33دوره متوالي از دانشگاه
الزهرا(س)
 -3131دریافت لوح تقدیر از موسسه پژوهش و برنامهریزي براي اجرا ي طرح مشترک با دانشگاه الزهرا(س) .
 -3131دریافت لوح تقدیر در سطح کشوري از اولين جشنواره سراسري ثقلين .
 -3131دریافت لوح تقدیر و مقا خاد ابوالفضل در سطح کشور از مسابقه عباس باب الحوایج.
 -3131کسب عنوان« رساله برتر سال  88در مقطع دکتري از دانشگاه تربيت مدرس » و دریافت لوح تقدیر و سكه
 -3133کسب « تقدیر نامه رساله برتر مقطع دکتري سال  »88درسطح کشور از وزارت علو  ،تحقيقات و فناوري و دریافت لوح تقدیر و
سكه
 -3133کسب عنوان پژوهشگر برتر (شاخص رشته هنر )سال 87درسطح کشور از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري از «نهمین
جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور » و دریافت لوح تقدیر و سكه
زمینهها و عالیق تحقیقاتی:
ـ مطالعات تطبيقي نشانه شناسـي در موضـوع نگـارگري وارتبـاط
تصویري( طراحي نشانه )
 مطالعات بينا رشته اي مباني نظري هنرهاي تجسمي ایران -مدیریت هنر ي
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 نقد هنر آرا ي متفكران در باب هنرـ زیبایي شناسي هنرهاي تجسمي  ,هنر اسالمي ایران و نگارگري
 مطالعـات تطبيقــي بينــا متنــي در موضـوع ادبيــات ،هنرهــايتجسمي به ویژه نگارگري وارتباط تصویري

 -8فعالیت هاي هنري:
از سال  4338تاکنون -طراح ؛مدیر ومشاور هنري ومجري پروژههاي فرهنگی وهنري و تجاري سازمانهاي دولتی و خصوصی.
 -4-8شرکت در نمایشگاهها
 -3133شرکت در نمایشگاه جمعي در موزه هنرهاي معاصر.
 -3131شرکت در نمایشگاه جمعي دانشگاه تربيت مدرس.
. -3133شرکت در نمایشگاه هواي پاک.
 -3134شرکت در نمایشگاه جمعي دانشگاه الزهرا (س) 3134.
 -3134شرکت در نمایشگاه نقاشي" واقعه عاشورا " 3گروه
فاخته( استادان دانشگاه الزهرا (س)) در تهران در گالري کمال
الدین بهزاد .
 -3131شرکت در نمایشگاه جمعي نقاشي استادان دانشگاه الزهرا
(س) در گالري کمال الدین بهزاد .
 -3131شرکت در نمایشگاه بينالمللي صنایع دستي زنان در
جزیره کيش .
 -3131شرکت در نمایشگاه بينالمللي پوستر جهان اسالمي در
تهران -موسسه فرهنكي هنري صبا .
 - 3131برگزاري نمایشگاه خارجي در هفته فرهنكي ایران  ،در
موزه ملي دمشق در سوریه .
 - 3131شرکت در اولين جشنواره سراسري ثقلين در سطح
کشوري  ،دانشگاه فردوسي مشهد.3131
 - 3131شرکت درمسابقه فرهنكي هنري عباس باب
الحوایج.3131دریافت مقا خاد ابوالفضل
 -3133نمایشگاه نقاشي" واقعه عاشورا  " 4در تهران در گالري
کمال الدین بهزاد

 -3133نمایشگاه نقاشي" واقعه عاشورا  " 1در تهران در موسسه
فرهنكي هنري اسوه-اسفند .
 -3133شرکت در نمایشگاه بينالمللي نقاشي جهان اسالمي در
تهران در موسسه فرهنكي هنري صبا .
 - 3131شرکت در نمایشگاه "بزرگ فرهنگ عاشورا " در
تهران ،نمایشگاه بينالمللي ،وزارت علو  ،تحقيقات و فناوري
ومعاونت پژوهشي وارتباطات فرهنگي بنياد شهيد.
 -3131نمایشگاه ملي " هنرعاشورا " در تهران درموسسه
فرهنكي هنري صبا -3اسفند – 33فروردین31
 -3131شرکت در نمایشگاه بينالمللي قرآن  ،ماه رمضان ،
مصالي بزرگ تهران -وزارت علو تحقيقات و فنآوري.
 -3133شرکت در نمایشگاه تماشاگه راز ،ماه رمضان " 33تجلي
هنر درمعارف اسالمي"
 -3133شرکت در نمایشگاه قزاقستان  -وزارت علو تحقيقات و
فنآوري.،شهریور
 -3131نمایشگاه گروهي نقاشي" واقعه عاشورا" 3گروه همنوا در
تهران در گالري شاهد  ،دانشگاه شاهد.
 -3111نمایشگاه گروهي نقاشي" واقعه عاشورا " 1تهران ،گالري
نرگس  ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 3تا  41آذر11

داوري مقاالت علمی و طرح هاي پژوهشی و مسابقات علمی فرهنگی و هنري:
-3131-11داوري  13مقاله علمي براي نشریات علمي  ،نگره ،هنر
اسالمي  ،جلوه هنر،معماري ...
-3131-11داوري  3کتاب براي نشردانشگاهي  ،انتشارات علمي
 -3111داوري پایان نامه براي  ،جشنواره فارابي ،تحت عنوان :
گرافيسم سفالينه هاي گالبه اي ساماني11/3/43

-3131جشنواره سراسري ثقلين  .داور بخش هنرهاي تجسمي و
نقاشي خط .
 -3131مسابقه سراسري تفكر خالق.
-3131هم اندیشي و مسابقه طراحي و شاخصه هاي فرهنگي.
-3131دهمين یادواره شهداء و نكو داشت جلوه هاي ایثار
دانشجویي کشور .

آثارهنري چاپ شده  :طراحی واجرا وچاپ430اثرهنري از جمله:
 -3133طراح ومجري و چاپ سالنامه زنان دانشگاهي 4114
-3133کتاب راهنماي وزارت علو تحقيقات و فناوري -به زبان
فارسي وانكليسي 4114
 -3133طراحي ،اجرا و چـاپ کتـاب مصوردانشـگاه شـهيدچمران
اهوازبه زبان انگليسي .
مجموعه آثار حجمی:
 -3133ضریح
 -3113واژه
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طراحی واجرا وچاپ 7کتاب کامل ،از جمله:
-3133کتابهاي راهنما ي دانشكاه الزهرا ء (س) به زبان فارسي
-3133کتاب راهنماي وزارت علو تحقيقات و فناوري -به زبان
فارسي وانكليسي 3113
-3133کتابهاي راهنما ي دانشكاه الزهرا ء (س) به زبان انكليسي
3133
-3133کتاب راهنماي وزارت علو تحقيقات و فناوري -به زبان
فارسي وانكليسي4111

-طراحی واجرا و چاپ  80طرح جلد کتاب هاي علمی و فرهنگی .

طراحی واجرا نشانه هاي فرهنگی و تجاري:

بروشور از جمله:

 -3133نشانه بازرگاني اسالمي
 -3131نشانه کاشي ساوه
 -3133نشانه دانشكاه ایال
 -3133نشانه تكوین فراز
 -3131نشانه اولين سمينار زن وریاضيات
 -3131نشانه دانشكاه الزهرا ء (س)
 - 3133نشانه کتابخانه منطقه اي شيراز
 -3134نشانه آژانس گردشگري کاروان شادي
 -3131نشانه دانشكاه شهيد چمران اهواز
 -3131نشانه جشنواره ملي فرهنگي هنري ثقلين

 - -3131طرح یونيفور جلدهاي شعر جوان استانها.
 -3133جلد کتاب قطعه
 -3134جلد کتاب توپو لوژي
 -3133طرح جلد کتاب مادرانه ها
 -3131بكار گيري روش هاي صحيح تغذیه.
 -3133طرح جلد شعر جوان استان سيستان و بلوچستان
طراحی واجرا و چاپ فولدر و بروشوراز جمله:
- 3133فولدر همایش زن و محيط زیست
 -3133بروشور شرکت تكوین فراز
 -3133فولدر (چند منظوره )دانشگاه الزهرا
 -3133طراحي واجرا و چاپ  ،بروشور  ،کارت دعوت ،هم اندیشي
شبكه بين المللي زنان دانشمند جهان اسال
پوستر :
-3133پوستر به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل و روز جانباز
-3131پوستر بهداشت رواني در محيط کار
 -3133مجموعه پوستر به مناسبت هواي پاک.
-3133پوستر زن و محيط زیست.
-3134پوستر کنگره سراسري شعر.
-3131پوستر به مناسبت والدت حضرت زینب و امنيت رواني
-3131پوستر به مناسبت والدت حضرت زهرا(س)و روز زن .
 -3131پوستر جشنواره سراسري ثقلين .
-3131پوستر سخنراني ماري لوتران
-3133پوستر ،بنر هم اندیشي شبكه بين المللي زنان دانشمند
جهان اسال
تابلو هاي نقاشی :



مجموعه آثار نقاشي دیجيتال و خطاشي " عاشورایي



مجموعه آثار سيمرغ 3تابلو بر اساس منطق الطير عطار



مجموعه آثار آبرنگ 3تابلو



مجموعه آثار ایران زیبا ي ما 31تابلو نقاشي دیجيتال



نقاشي خط" ماه علي" که براي موزه اما علي خریداري شده



 -3133نشانه نوشتاري ،لوگوي مجله علمي پژوهشي طلب و
تزکيه
 -3133نشانه انجمن علمي پژوهشي تاریخ اسال
 -3133نشانه جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي دانشجویان
 -3133نشانه شرکت افرا تحریر آتيه
 -3133نشانه نوشتاري ،لوگوي موسسه آموزش عالي قدیر
-3133نشانه انجمن ایراني تاریخ
 -3133نشانه دانشكاه حضرت معصومه قم
 -3133نشانه بزرگداشت سلمان فارسي
 -3133نشانه دانشگاه تمدن ساز
 -3133نشانه پژوهشكده تاریخ اسال
 -3133نشانه هفته پژوهش
 -3133نشانه موسسه آموزش عالي پویندگان دانش
 -3133نشانه قطبهاي علمي کشور
 -3133نشانه  ،شبكه بين المللي زنان دانشمند جهان اسال
 -3131نشانه دانشكاه معارف اسالمي
 -3111نشانه موسسه آموزش عالي ميثاق
 -3111نشانه موسسه آموزش عالي اخالق و تربيت
طراحی واجرا و چاپ طرح روي جلد مجله ؛ از جمله:

توسط شهرداري تهران براي موزه اما علي 3133

بسته بندي:
-3133بسته بندي /کاور -سي دي /جعبه و روي جلد غالف اشعار
سعدي
طراحی وب سایت

 -3133نشریه علمي علو پزشكي یونيفور اصلي .
 -3133نشریه علمي پژوهشي علو انساني یونيفور اصلي .
 -3131نشریه پژوهشي تحقيقات علو و قرآن و حدیث یونيفور
اصلي .
 -3131نشریه علمي پژوهشي مطالعات زنان یونيفور اصلي .
-3131جلوه هنر 41و44و-43
 -3133یونيفور اصلي  .مجله علمي پژوهشي طلب و تزکيه.

 -3133پژوهشكده زنان
 -3133شبكه بين المللي زنان دانشمند جهان اسال
آدرس محل کار ي تهران ي ونك ي دانشگاه الزهرا (س)  ،دانشكده هنر گروه پژوهش هنرکد پستی 4883884473
-همراه  08494933398پست الكترونیكیamousavilar@yahoo.com :
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