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مدارك تحصيلي:

 نقاشي ،مقطع كارشناسي ،دانشكده هنرهاي تجسمي پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاه تهران.
 نقاشي ،مقطع كارشناسي ارشد ،دانشكده هنرهاي تجسمي پرديس هنرهاي زيبا،دانشگاه تهران.
 پژوهش هنر ،مقطع دكتري ،دانشكده هنر دانشگاه شاهد.

سوابق تحصيلي:
 فارغ التحصيل  ١٣٨٦ - ٨٧دروه كارشناسي رشته نقاشي دانشكده هنرهاي تجسمي پرديس هنرهاي زيبا درميان
فارغ التحصيلهاي سال تحصيلي )١٣٨٦ - ٨٧پذيرفته شده آزمون سراسري سال  (١٣٨٢رشته مذكور طبق
آئيننامه دانش آموختگان ممتاز فارغ التحصيل رتبه اول شناخته شده است؛
 دانشجوي استعدادهاي درخشان و پذيرفته شده در رشته نقاشي مقطع كارشناسي ارشد سال
١٣٨٧دانشكده هنرهاي تجسمي پرديس هنرهاي زيبا؛
 فارغ التحصيل  ١٣٨٩ -٩٠دوره كارشناسي ارشد رشته نقاشي دانشكده هنرهاي تجسمي پرديس هنرهاي زيبا
و كسب رتبه اول در اين مقطع تحصيلي؛
 دانشجوي استعدادهاي درخشان و پذيرفته شده در رشته پژوهش هنر در مقطع دكتري در سال ١٣٩٠
دانشكده هنر دانشگاه شاهد؛
 دبير انجمن علمي دانشجويي نقاشي در سال  .١٣٨٧اين دوره از انجمن علمي نقاشي ،در شوراي پژوهشي
پرديس و براساس آئين نامههاي مربوطه به انتخاب انجمنهاي برتر ،به عنوان انجمن علمي برتر پرديس
هنرهاي زيبا در روز پژوهش سال  ١٣٨٧شناخته شد.

سوابق پژوهشي:

 دبير گروه تجسمي هنر در فرهنگستان هنر؛
 مدير داخلي فصلنامه »خيال شرقي«؛

 مقاله »بررسي فضا در نگارگري ايراني با تأكيد بر منتخبي از آثار بهزاد« ،در دو فصلنامه علمي -پژوهشي
مطالعات هنر اسﻼمي؛

 مقاله »تطبيق تصويرآرايي نقاشي يوسف و زليخا با شعري از بوستان سعدي« ،در دو فصلنامه علمي -پژوهشي
مطالعات هنر اسﻼمي؛

١

 مقاله »قابليت هاي هنر كمينه )ميني مال( در گرافيك محيطي شهري با تاكيد بر نمونه هاي ديوارنگاره هاي
شهري ايران« در فصلنامه علمي  -پژوهشي نگره؛
 مقاله »بررسي تطبيقي اثري از يان وان ايك و مارك شاگال با موضوع واحد« در فصلنامه علمي-ترويجي جلوه
هنر؛

 مؤلف كتاب »تجسم هويت ايراني؛ بررسي شاخصههاي هويت در نقاشي انقﻼب اسﻼمي ايران« ،با همكاري
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات؛
 سرپرستي و هدايت پروژه تحقيقاتي »گردآوري و تدوين پيشينه ادبيات نظري هنرهاي تجسمي با رويكرد دين«.

سوابق آموزشي:











تدريس كارگاه نقاشي ايراني در دانشكده هنرهاي تجسمي پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران؛
تدريس كارگاه نقاشي ايراني در دانشكده هنر دانشگاه سوره؛
همكاري آموزشي به عنوان دستيار استاد ) (Assistantدر دانشكده هنرهاي تجسمي پرديس هنرهاي زيباي
دانشگاه تهران )در دروس مختلف(؛
تدريس كارگاه طراحي و نقاشي در دانشگاه علمي كاربردي واحد  ٦تهران؛
تدريس كارگاه طراحي رشته انيميشن در بخش آموزش حوزه هنري؛
تدريس كارگاه طراحي و نقاشي و مباني هنرهاي تجسمي در دورههاي عالي آزاد هنر دانشگاه تهران؛
تدريس كارگاه تذهيب و نگارگري در آموزشگاه هنري؛
مديريت و اجرا دورههاي عالي آزاد هنري؛
مديريت و تدريس در آموزشگاه هنري مظفري )مخصوص بانوان(؛

سوابق هنري:













نمايشگاه انفرادي :گالري نقش جهان؛
نمايشگاه گروهي :دو بار در نگارخانه دانشگاه تهران و يك بار در گالري ساربان؛
شركت و ارائه دو اثر در بخش دانشجويي و بخش اساتيد دومين دوره جشنواره هنر مقاومت) ،چاپ آثار در كتاب
جشنواره(؛
شركت و ارائه دو اثر در بخش اساتيد در سومين دروه جشنواره هنر مقاومت) ،چاپ آثار در كتاب جشنواره(؛
شركت در دومين دوره جشنواره بين المللي فجر و پذيرش و نمايش دو اثر در نمايشگاه جشنواره؛
شركت در چهارمين دوره جشنواره بين المللي فجر و پذيرش و نمايش يك اثر در نمايشگاه جشنواره؛
كسب عنوان هنرمند ارزشي و تقدير در روز زن؛
مقام سوم در نخستين جشنواره فرهنگي نورالمهدي )عج(؛
برنده جايزه اثر برگزيده در دومين نمايشگاه هنرهاي تصويري قرآن كريم؛
شركت در نمايشگاه نقاشي دارالقرآن كريم دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد رودهن و دريافت لوح تقدير؛
شركت و برگزاري گروههاي پژوهشي و تخصصي هنر دانشجويان در پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران؛

 تاسيس آموزشگاه هنري مخصوص بانوان.

٢

