خردادماه 0011

به نام خدا
سوابق علمي ،پژوهشي و آموزشي (رزومه)
مشخصات

 مريم كشميري
دكتري پژوهش هنر ،استاديار گروه نقاشی

دانشگاه :الزهرا(س) ،دانشکدۀ هنر

سوابق تحصیلي

 دكتري پژوهش هنر (استعداد درخشان  ،)0131دانشگاه الزهرا0131 ،ـ0131؛ رتبۀ نخست دانشآموختگی با معدل 91؛
رسالۀ دكتري :شيوههاي ديدن و ادراک بصري در نگارگري ايرانی و علم مناظر برپايۀ نگارههاي سدههاي 1ـ 01ه.ق01 /ـ 01م .و آراي
ابنهيثم ،استاد راهنما :دكتر زهرا رهبرنيا ،تيرماه 0131؛
 كارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه الزهرا0133 ،ـ0131؛ رتبۀ نخست دانشآموختگی با معدل 03/01؛
پاياننامۀ كارشناسی ارشد :روند پذيرش اجتماعی هنر مدرن در ايران با نگاهی به آثار هنرمندان سقاخانه ،استاد راهنما :دكتر زهرا رهبرنيا،
مهرماه .0131
کتاب

 تذهيب در ايران :تاريخچه ،نقوش و اصطالحات ،انتشارات سمت0131 ،؛ چاپ دوم 0133؛ چاپ سوم 0011؛
 گل اناري (شاهعباسی)؛ خاستگاه ،سير دگرگونی و شيوۀ طراحی ،انتشارات سمت0011 ،؛
مقاالت نمایه شده در نشریات دانشگاهي

 دارالفنون و علمِ نقاشی در گذار از نگاه سنتی به پرسپکتيو ،دوفصلنامۀ علمی تاريخ علم ،دانشگاه تهران ،دورۀ  ،03شماره  ،1پاييز و زمستان
0133؛

 نگرشی بر ژرفانمايی (پرسپکتيو) در نگارگري ايرانی برپايۀ آراي ابنهيثم در المناظر ،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی هنرهاي زيبا ـ هنرهاي
تجسمی ،دانشگاه تهران ،دورۀ  ،10شماره  ،0زمستان ( 0133مستخرج از رسالۀ دكتري)؛
 تبيين الگوپردازي ،ريزنگاري و حجمپردازي در نگارگري ايرانی بر پايۀ مبانی ادراک در المناظر ابنهيثم ،دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مبانی
هنرهاي تجسمی ،دانشگاه الزهرا ،دورۀ  ،1شماره  ،1پاييز و زمستان ( 0131مستخرج از رسالۀ دكتري)؛
 نقش هاي پارچه در شهرياري ساسانی برپايۀ گزارش عربی حمزه اصفهانی از نگارههاي كتاب ملوک بنیساسان ،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی
هنرهاي زيبا ـ هنرهاي تجسمی ،دانشگاه تهران ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،1تابستان 0131؛

 مقا م نوازندگان در عصر صفوي بر اساس نگارۀ مستی الهوتی و ناسوتی اثر سلطان محمد ،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی هنرهاي زيبا ،هنرهاي
نمايشی و موسيقی ،دانشگاه تهران ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،1تابستان 0131؛
 باستانگرايی :شيوهاي بيانگر براي نوسنتگرايان (زير نظر دكتر ابوالقاسم دادور) ،دوفصلنامۀ علمی ـ ترويجی جلوۀ هنر ،دانشگاه الزهرا،
دورۀ  ،3شمارۀ  1پاييز و زمستان 0131؛

 بازتاب انديشههاي علمی در نگارگري ،اهميت نقره در بازنمايی آب بر اساس يافتههاي علم مناظر ،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی هنرهاي زيبا،
هنرهاي تجسمی ،دانشگاه تهران ،دورۀ  ،10شمارۀ  ،1تابستان ( 0131مستخرج از رساله دكتري)؛
 خوانش پسامدرنی آثار هنري بر اساس آراي فردريک جيمسون با تمركز بر مجموعۀ هيچ پرويز تناولی (زير نظر دكتر زهرا رهبرنيا)،
فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی كيمياي هنر ،فرهنگستان هنر ،سال ششم ،شمارۀ  ،11تابستان 0131؛
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 مقايسۀ تجلی الهۀ زولو و خداي پدر در ديوارنگارۀ دوربان بر پايۀ نظريۀ فضاي سوم هومی بابا (زير نظر دكتر اشرفالسادات موسويلر)،
دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات تطبيقی هنر ،دانشگاه اصفهان ،سال ششم ،شمارۀ دوازدهم ،پاييز و زمستان 0131؛
 بررسی پيشينۀ نقش گل اناري در هنر ايران از دوران باستان تا عصر سلجوقی ،دوفصلنامۀ علمی ـ ترويجی پژوهش هنر ،دانشگاه اصفهان،
شماره دهم ،زمستان 0130؛
 نشانهشناسی حکمی ـ اسالمی در آثار نوسنتگرايی ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی هنرهاي تجسمی نقشمايه ،دانشگاه آزاد واحد يادگار امام
(شهر ري) ،شماره پانزدهم ،تابستان .0131
مقاالت کنگرههای داخلي

 شيوههاي نقشاندازي قابهاي مرواريدي (مداليونها) بر پارچههاي مشهور ساسانی :بافت ،سوزندوزي ،گليمينه يا نقاشی ،دومين
باستانشناسی و تاريخ هنر (كد اختصاصی 11110 :ISCـ ،)10131دانشگاه مازندران ،اردبيهشت 0011؛
 بازنمايی فره شاهانه در هنر ايران باستان ،ميراثی از سنتهاي هنري ميانرودان؛ نخستين همايشِ دوساالنۀ بينالمللی انجمن علمی
باستانشناسی ايران «برهمكنشهاي فرهنگی ،پيوست و گسست» ،آذرماه 0133؛
 مقايسۀ پوشش خدايبانوان در هنرهاي باستانی؛ مطالعۀ موردي :آناهيتاي اوستايی و آتناي آكروپوليسی ،نخستين همايش باستانشناسی و
تاريخ هنر (كد اختصاصی 31310 : ISCـ ،)33031دانشگاه مازندران ،ارديبهشت 0133؛ چاپ مقاله به همراه سخنرانی در همايش.
 تجلی نمادهاي شيعی در نقاشی قهوهخانه و جريان سقاخانه ،ارائه شده در :همايش جايگاه هنر شيعی در تبيين مفاهيم و ارزشهاي اسالمی،
فروردين .0130
فعالیت در نشریات و انتشارات دانشگاهي

 دبير تخصصی و داور نشريۀ جلوۀ هنر ،دانشگاه الزهرا(س)،
 همکاري و داوري در گروه هنر سمت (سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاهها)،
 داوري در نشريۀ مطالعات تاريخ فرهنگی (پژوهشنامه انجمن ايرانی تاريخ)،
 داوري در نشريۀ مبانی نظري هنرهاي تجسمی ،نشريه انجمن علمی هنرهاي تجسمی ايران،
 داوري در نشريۀ پژوهشنامه گرافيک و نقاشی ،دانشگاه الزهرا(س).
تدریس

 تدريس در دانشگاه الزهرا(س) ،گروه نقاشی ،از نيمسال دوم 33-31؛
 تدريس در دانشگاه الزهرا(س) ،گروه پژوهش هنر از نيمسال دوم 33-33؛
 تدريس در دانشگاه الزهرا(س) ،گروه طراحی پارچه و لباس ،از نيمسال اول 0011-33؛
گروههاي كتابت و نگارگري ،و صنايع دستی ،از نيمسال نخست  30-31تا نيمسال دوم 31ـ.31

 تدريس در دانشگاه سوره،
دستاوردها

 شركت در ششمين جشنوارۀ هنرهاي تجسمی فجر ،0131 ،بخش نگارگري ـ نقاشی ايرانی (تذهيب).
 دريافت لوح تقدير رساله برتر دانشگاهی در مراسم سرآمدان آموزشی ،اساتيد ،كارشناسان و دانشجويان برتر دانشگاه الزهرا(س) ،ارديبهشت
0133؛
 كسب رتبۀ نخست دانشآموختگی در دوره دكتري (با معدل  ،)03دانشگاه الزهرا(س)؛
 كسب رتبۀ نخست دانشآموختگی در دوره كارشناسی ارشد (با معدل  ،)03/01دانشگاه الزهرا(س)؛
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گفتگوها و سخنرانيها

 سخنرانی در همايش باستانشناسی و تاريخ هنر ،دانشگاه مازندران 00 ،ارديبهشت 0133؛
نشستهاي پژوهشی دوازدهمين جشنواره هنرهاي تجسمی فجر ،گفتوگوي هنرها :آفرينش تجسمی نوين با نگاهی

 سخنرانی در
بينرشتهاي ،با عنوان :نگاه و منظر در نقاشی سنتی ايران ،مورخ 0133/01/0؛
 گفتگو با راديو فرهنگ (پوشش خبري نشستهاي پژوهشی دوازدهمين جشنواره هنرهاي تجسمی فجر) ،مورخ 0133/01/0؛
 گفتگو با راديو فرهنگ (با عنوان شاهچراغ با نگاهی نوين به هنر سنتی) دربارۀ اثر راهيافته به جشنواره هنرهاي تجسمی فجر ،0131 ،مورخ
.0131/00/01
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