ویرایش  :مهر5931

شهرزاد صالحیپور :نقاش -کارشناس هنرهای سنتی
متولد :تهران
عضو هیات علمی دانشکده هنر الزاهرا (س)  -مدرس نقاشی ایرانی و تذهیب

نمایشگاهها
در ایران:
 -1631نمایشگاه نقاشی ایرانی و تذهیب -فرهنگسرای نیاوران.
 -1631نمایشگاه نقاشان ایران -موزه هنرهای معاصر تهران.
 -1631نمایشگاه نقاشان جوان ایرانی توسط انجمن فرهنگی ایتالیا در ایران -فرهنگسرای نیاوران.
 -1631اولین بیینال نقاشان ایران -موزه هنرهای معاصر تهران.
 -1631نمایشگاه آثار نقاشان ایران -همیاری با مردم مسلمان بوسنی و هرزگوین -فرهنگسرای نیاوران.
 -1631اولین بیینال نگارگران ایران -موزه هنرهای معاصر تهران.
 -1636اولین نمایشگاه نقاشان زن ایران توسط سازمان میراث فرهنگی ایران.
 -1631دومین بیینال نگارگران ایران -موزه هنرهای معاصر ایران.
 -1631دومین نمایشگاه تجلی احساس -فرهنگسرای نیاوران.
 -1631اولین نمایشگاه جمعی مکتب ایرانشهر در فرهنگسرای ارسباران.
 -1631اولین نمایشگاه تجلی احساس -فرهنگسرای نیاوران.
 -1631سومین نمایشگاه تجلی احساس -فرهنگسرای نیاوران.
 -1631نمایشگاه مشترک با استاد علی مطیع -توسط مرکز فرهنگی ترکیه.
 -1631نمایشگاه اسالم در آینه هنر در فرهنگسرای بهمن.
 -1633چهارمین نمایشگاه تجلی احساس -فرهنگسرای نیاوران.
 -1633سومین بیینال نگارگران ایران -موزه هنرهای معاصر تهران.
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 -1631نمایشگاه نقاشان معاصر -انجمن حمایت و یاری آسیبدیدگان اجتماعی
 -1631نخستین نمایشگاه زنان نامآور ایران -دفتر مشارکت امور زنان در ریاست جمهوری.
 -1631چهارمین بیینال نگارگران ایران -موزه هنرهای معاصر تهران.
 -1631دومین نمایشگاه جمعی مکتب ایرانشهر -گالری سعدآباد.
 -1631نمایشگاه آثار گروهی از زنان هنرمند معاصر ایران -گالری طرح و رنگ.
 -1611نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر ایران به نفع کودکان آسیبدیده اجتماعی.
 -1611نمایشگاه گروهی مقدمهای بر بیینال نگارگری ایرانی -فرهنگسرای نیاوران.
 -1611پنجمین بیینال نگارگری -فرهنگسرای نیاوران.
 -1611نمایشگاه گروهی افتتاح نگارخانه کمالالدین بهزاد.
 -1616نمایشگاه آثار نگارگری در سازمان میراث فرهنگی.
 -1616نمایشگاه بزرگداشت استاد مطیع -مرکز فرهنگی هنری صبا.
 -1611ششمین بیینال نگارگری ایرانی -موزه هنرهای معاصر تهران.
 -1611نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم مصلی تهران -توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -1611نمایشگاه بینالمللی صنایع دستی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری -مصلی تهران.
 -1611نمایشگاه به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس کمیساریای عالی پناهنددگان سدازمان ملدت مت دد -فرهنگسدرای
نیاوران.

 -1611نمایشگاه گروهی به مناسبت بزرگداشت زندهیاد استاد علی مطیع -گالری کمیسیون ملی یونسکو.
 -1611یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشی سراسر کشور.
-1611نمایشگاه جمعی جشنواره فرهنگی هنری دانشکده هنر الزهرا(س)
 -1611نمایشگاه گروهی استادان دانشکده هنر الزهرا به مناسبت هفته آموزش -نگارخانه بانو.
-1611نمایشگاه "آفرینش سرخ"در فرهنگستان هنر
 -2931نمایشگاه جمعی طراحی آفرینش " 4طراحی با نگاه خالق"در خانه هنرمندان
 -2939نمایشگگگگگگگگگگگاه هنگگگگگگگگگگر ژگگگگگگگگگگگو هنگگگگگگگگگگر آ اده گگگگگگگگگگی در
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هشگگگگگگگگگگ ده ژگگگگگگگگگگعر هنگگگگگگگگگگگر

 -1616نمایشگاه گروهی اساتید دانشکده هنر –گالری بانو
-1616نمایشگاه آثارهنری به مناسبت برگزاری اجالس وزرای علوم جنبش عدم تعهدم ت اجالس سران
 -1611نمایشگاه هنر معاصرزنان دانشگاهی ایران –مجموعه فرهنگی هنری تاریخی نیاوران
 -1611نمایشگاه گروهی سر منزل عاشقی در گالری دیپلماتیک سازمان اکو
 -1611نمایشگاه گروهی اساتید دانشکده هنر -گالری بانو

خارج از ایران:
 -1631نمایشگاه نقاشی ایرانی و تذهیب در مرکز فرهنگی ال مرا در الهور -اسالمآباد -پاکستان.
 -1631نمایشگاه نقاشی ایرانی و تذهیب در چلسی هال لندن.
 -1636نمایشگاه نقاشی ایرانی در دانشگاه حاجت تپه آنکارا.
 -1631نمایشگاه انفرادی نقاشی ایرانی در دانشگاه علوم اقتصادی بوداپست -مجارستان.
 -1631نمایشگاه انفرادی نقاشی ایران در موزه تاریخ ملی بخاراست -رومانی.
 -1633نمایشگاه هنر ایران در بنیاد ژاپن -توکیو.
 -1633نمایشگاه انفرادی نقاشی ایرانی و تذهیب در کتابخانۀ ملی تیرانا -آلبانی.
 -1633نمایشگاه نقاشی ایران و تذهیب در شهرک بینالمللی هنرمندان در پاریس.
 -1633نمایشگاه نقاشی در تاالر ابوعلی سینا شهرک بینالمللی دانشجویان در پاریس.
 -1633نمایشگاه انفرادی نقاشی ایرانی و تذهیب در مقر سازمان یونسکو پاریس.
 -1631نمایشگاه جمعی  113نقاش از سراسر جهان در شهرک بینالمللی هنرمندان پاریس.
 -1631نمایشگاه نقاشی ایرانی و تذهیب -کویت -گالری بوشهری.
 -1631نمایشگاه نقاشی ایرانی و تذهیب -دهلی نو -هندوستان.
 -1611نمایشگاه جمعی هنر ایران -دبی
 -1611نمایشگاه جمعی هنر ایران  -پاریس
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داوری مسابقات و نمایشگاههای هنری و همکاری در برگزاری همایش ها و نمایشگاهها
 -1عضو هیئت داوران دومین جشنواره دانشجویان رشته هنر دانشگاههای ایران در مدوزه هنرهدای معاصدر
تهران .1631
 -1عضو هیئت داوران در فستیوال هنری جوانان ایران در کرمانشاه توسط مرکز هنرهدای تجسدمی تهدران
.1631
 -6استاد داور در جشنواره هنرهای تجسمی بانوان خوزستان به دعوت مؤسسده توسدعه هنرهدای تجسدمی
.1611
 -1مدیر هنری چاپ و برپایی نمایشگاه آثار کمالالملک در کاخ گلستان در هفته میراث فرهنگی .1611
 -1استاد کارگاه هنری شاهنامه فردوسی از طرف انجمن علمی پژوهشی هنرهای تجسمی ایدران و گدالری
آنالین1616
 -3داوری آثارنمایشگاه سر منزل عاشقی به دعوت موسسه فرهنگی اکو وانجمن علمدی پژوهشدی هنرهدای
تجسمی ایران 1611
 -3همکاری در دومین همایش ملی انجمن علمی پژوهشی هنرهای تجسمی ایران 1616

مدیریت تولید وهنری ومدیریت چاپ مجموعه های هنری:
 -1مدیر هنری و چاپ مجموعه نقاشی ایرانی (نگارگری) موجود در موزه هنرهای ملی .1611
 -1مدیر هنری و چاپ مجموعه نقاشیهای قاجار موجود در کاخ گلستان .1616
 -6مشاور و کارشناس هنرهای ایرانی دربرگزاری نمایشگاه و همایش بینالمللی نقاشی ایرانی (نگدارگری) و
نقاشی نوگرا و معاصر ایران :تداوم یا گسست؟ خرداد  1613موزه هنرهای دینی امام علی (ع)
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مدیریت هنری و چاپ تقویم هنری قرآن (نیایش) به سفارش شورای اسالمی شهر تهران -شورایاریهدا
1611
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مدیریت اجرایی و مرمت نقاشیهای کاخ مرمر .1611
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مدیر هنری چاپ و برپایی نمایشگاه آثار کمال الملک در کاخ گلستان در هفنه میراث فرهنگی 1611
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مدیریت هنری و تولید و چاپ مجوعه تمبر های شاهنامه فردوسی 1611

-1

مدیریت هنری وتولید و نظارت چاپ کتاب پرندگان ایران 1613
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مدیریت تولیدو هنری و ناظر چاپ کتابهای انتشارات مهر میترا :
 -5کتاب نرمالیتی و تفکر شخصیتی5935
-2کتاب تقلیل زیر گروه ها5935
 -9کتاب متا آنالیز در مرور نظام مند5935
-4کتاب فیزیک در داروسازی5935
-1کتاب بیایید ستاره شمال را پیدا کنیم5935.
 //-6چرا مهمه بازیافت کنیم ؟5932
 //-7چرا مهمه در مصرف آب صرفه جویی کنیم ؟5932
 //-8چرا مهمه در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم ؟5932
//-3کتاب چرا مهمه از طبیعت محافظت کنیم ؟5932

شرکت و ارائه مقاله در همایش های داخلی و بین المللی
-5شرکت و ارائه مقال ه در اولین همایش هنر اسالمی ایران توسط فرهنستطتان هنطر و وزارت علطوم و فطن
آوری5981

-1شرکت و ارائه مقاله در دومین همایش دوساالنه بینالمللی نقاشی معاصر جهان اسالم .1611
 -6ارائه مقاله و سخنرانی در ششمین همایش دوساالنه نگارگری ایرانی در موزه هنرهای معاصر تهران-
161
-1شرکت و ارائه مقاله در اولین دوساالنه بینالمللی انجمدن جوامدع فارسدیزبدان در تاجیکسدتان سدپتامبر
.1111
 -1ارائه مقاله «بررسی و ت لیت شکتگیری مکتب تهران» در همایش بینالمللی نقاشی ایرانی و نقاشی نوگرا
و معاصر ایران :تداوم یا گسست؟ موزهها هنرهای دینی امام علی (ع) 1611
 -3شرکت در همایش ملی آموزش در ایران 1611
 -3شرکت و ارائه مقاله در چهارمین همایش جشنواره بین المللی فجر 1611
-1شرکت در دومین همایش ملی پژوهشی کاخ گلستان1611
-1شرکت در دومین کنفرانس ملی مدیریت کیفیت چاپ 1611
-11ارائه مقاله و سخنرانی در اولین همایش ملی انجمن علمی پژوهشی هنرهای تجسمی ایران1611
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 -11شرکت در همایش ارتباط و تعامت دانشگاه و صنعت چاپ با موضدوع تصد یر رندگ و کدار سده بعددی
1611
-52ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی ایرانشناسی در فرانته(تجربه دیروز و چشم انداز فردا) پاریس 2151

مقاالت نشریات علمی پووهشی وترویجی :
"-1چالشهای فراموش شده و داللت های آن برای آموزش عالی هنر در هنر نقاشی ایرانی " در فصلنامه پووهشطی
تاریخ نساری و تاریخ نسری 5932
"-2سنت و تجدد در هنر ایران "فصلنامه علمی تخصصی پیکره 5934

جوایز:
 -1برنده لوح سپاس و جایزه نقدی از اولین بیینال نگارگران ایدران توسدط مدوزه هنرهدای معاصدر تهدران
.1631
 -1برنده لوح تقدیر و جایزه از اولین نمایشگاه زنان نقاش توسط سازمان میراث فرهنگی ایران .1636
 -6برنده لوح تقدیر و جایزه از دومین نمایشگاه زنان نقاش توسط سازمان میراث فرهنگی ایران .1631
 -1برنده لوح تقدیر و جایزه از نمایشگاه اندیشه های اسالمی در آینه هنر در فرهنگسرای بهمن .1631
 -1برنده جایزه و لوح تقدیر از سومین نمایشگاه تجلی احساس .1631
 -3لوح تقدیر از نخستین نمایشگاه زنان نامآور ایران .1631
 -3برنده جایزه مقاله برگزیده از اولین همایش هنر اسالمی توسط فرهنگستان هنر .1611
 -1برنده جایزه برگزیده سوم در بخش تولید کتاب و مدیریت هنری در سدال  1611از ششدمین جشدنواره
صنعت چاپ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -1کسب رتبه اول از نخستین جشنواره کتب نفیس هنری و خطی در سال .1611
 -11کسب عنوان مقاله برگزیده از چهارمین جشنواره و همایش علمی بینالمللی فجر .1611
 -11پژوهشگر منتخب در چهاردهمین دوره هفته پژوهش و فناوری 1611
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 -11استاد نمونه دانشکده هنر 1611
 -16پژوهشگر برتر گروه صنایع دستی 1616
 -11لوح تقدیر به مناسبت همکاری در تدوین سند برنامه عملیاتی و راهبردی دانشکده هنر 1611
آثار خریداری شده توسط موزهها:
 -1دو اثر در موزۀ هنرهای معاصر تهران .و انجمن هنرهای تجسمی ایران
 -1چندین اثر در کلکسیونهای خصوصی ایران -کویت -انگلستان -فرانسه.
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مقاالت و تحقیقات:
 -1برنامه ریزی و ت قیق در زمینه آموزش نقاشی ایران جهت ایجداد دورههدای فدو لیسدانس در دانشدگاه
الزهرا به همراه سرکار خانم اسعدی.
 -1مقاله معضالت آموزش نقاشی در دانشگاه هنر در فصلنامه جلوه هنر شماره  6پیاپی پاییز .1636
 -6بیگانگی دانشجویان هنری با واحدهای هنر سنتی ایران در فصلنامه جلوه هنر پاییز .1636
 -1برنامه پیشنهادی جهت ایجاد رشته نقاشی ایرانی در فصلنامه جلوه هنر شماره  1پیاپی  1بهار .1631
 -1گزارشی از موزۀ آستانه حضرت معصومه (ع) در فصلنامه جلوه هنر .1631
 -3نقدی بر نمایشگاه تجلی احساس و نمایشگاه زنان با همکاری سرکار خانم اسعدی در فصلنامه جلوه هنر
.1631
 -3گفتگو درباره  3اثر در نشریه کارنامه پاریس .1631
 -1برنامه ریزی و شرح درس برای برگزاری کالسهای طراحی و نقاشی ایرانی به پیشدنهاد بخدش آمدوزش
سازمان یونسکو در پاریس .1631
 -1همکاری در پژوهش وزارت علوم و فناوری «بررسی وضعیت کندونی رشدتههدا و فعالیدتهدای هندری و
راهکارهای بهبود و گسترش آن با تأکید بر هنر اسالمی و سنتی» زیرنظدر سدرکار خدانم دکتدر رهندورد
.1611
 -11چاپ مقاله برگزیده اولین همایش هنر اسالمی «بررسی سنت و تجدد در ایدران» در مجموعده مقداالت
همایش توسط انتشارات مؤسسه مطالعات هنر اسالمی1611
 -11مقاله «هنر سنتی و هنر مدرن» ماهنامه کتاب ماه هنر شماره  13و  11سال .1611
 -11مقاله «مکتب تهران» ارائه شده در همایش بینالمللی هنر معاصر و نقاشی ایرانی «تداوم یدا گسسدت؟»
.1613
 -16مقاله "درک گوهر هنر ایرانی ضرورت است "چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللدی فجدر
1611

سوابق آموزشی و تدریس:
-5تدریس در مدرسه عالی سوره – مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنسی
-2تدریس در دوره های بازآموزی معلمان هنر سراسر کشور در دانشساه تربیت معلم
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کتابهای گردآوری شده و پووهشی چاپ شده :
-5کتاب سالنامه هنری کاخ گلتتان .ناشرسازمان میراث فرهنسی و گردشسری 5984
 -2کتاب سالنامه هنری موالنا – ناشر نسارستان صبا 5983
 -9کتاب سالنامه هنری حافظ– ناشر نسارستان صبا 5983
-4کتاب سالنامه هنری سعدی– ناشر نسارستان صبا 5983
-1کتاب مجموعه آثار میر عماد الحتنی –ناشر سازمان میراث فرهنسی و گردشسری 5984

واحدهای تخصصی تدریس دروس دانشساهی:
 -5کارگاههای تخصصی طراحی سنتی  5و  2و9
 -2آشنایی با هنرهای سنتی  5و2
 -9کارگاه های نقاشی سنتی  5و 2و 9و4
 -4کارگاههای تذهیب 5و2و9
 -1کارگاه تشعیر
 -6کارگاه سیاه قلم
 -7کارگاه گل و مرغ
 -8تاریخچه کتابت

برگزاری کارگاههای آموزشی و هنری:
-5کارگاه آموزشی نقاشی ایرانی در شانزدهمین نمایشساه دستاوردهای پووهشی و فن بازار 5934
-2کارگاه آموزشی تهیه کاغذهای ابر وباد ایرانی 5939
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-9کارگاه آموزشی طراحی سیاه قلم 5932
 -4کارگاه آموزشی تهیه کاغذهای ابر وباد ایرانی 5935

داوری دهها مقاله علمی پووهشی و علمی ترویجی :
-5دوفصلنامه علمی پووهشی مطالعات هنر اسالمی
-2فصل نامه جلوه هنر
-9نشریه علمی تخصصی سفالینه

استاد راهنما و مشاور بیش از پنجاه پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشطد
از سال  5971تا 5931

مصاحبههای چاپ شده:
« -1نگارگری هنری دورنگرا ،عرفانی و مذهبی است ».مصاحبه با روزنامه اخبار شنبه  13تیر .1631
« -1هنر و هزار توی مشکالت» گفتگو با هیئت داوران نمایشگاه آثدار دانشدجویان هندر در مدوزه هنرهدای
معاصر تهران روزنامه ایران یکشنبه  13فروردین .1631
« -6از کجا میآید این آوای دوست» گفتگو با هنرمند نگارگر شهرزاد صال یپور ماهنامه خبدری -آمدوزش
هنرهای تجسمی نشریه انجمن هنرهای تجسمی شماره  11تیر ماه .1633
« -1ژرفای سنت شرقی» مصاحبه با شهرزاد صدال یپدور نگدارگر ویدژهنامده پنجمدین نمایشدگاه دوسداالنه
نگارگری .1611
 -1مصاحبه با روزنامههای رپابلیکا -ریلیندیا بوله وارد -شکولّی در تاریخهای  11-1-1ژانویه .1111
 -3مصاحبه با روزنامه The new Internationalکویت  1فوریه .1116
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 -3نشریه  The Nation Cityکویت 1فوریه .1116
آثار چاپ شده:
 -1کتاب بیینال اول نقاشان ایران .1631
 -1کتاب نقاشان جوان ایران (توسط بخش فرهنگی سفارت ایتالیا) .1113
 -6در کتابهای مجموعههای بیینالهای نگارگری در سالهای .1611-1631-1633-1631-1631
 -1در کتابهای مجموعههای نمایشگاههای تجلی احساس در سالهای .1633-1631-1631-1636

فیلم های تهیه شده و مصاحبه های تلویزیونی:
 -1مصاحبه و معرفی آثار در فیلم تلویزیونی /زنان هنرمند ایران /به کدارگردانی علیرضدا رئیسدیان بده
سفارش شبکه آفتاب
 -1مصاحبه و شرکت در فیلم تلویزیونی 16قسمتی به نام  /نگارگری ایرانی  /به سدفارش شدبکه بدین
المللی صدا و سیما
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