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کارشناسی نقاشی دانشگاه تهران 58
کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران سال 58
دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران سال 89

پایان نامهها و سوابق علمی:
پایان نامه دوره کارشناسی با عنوان "بررسی قابلیتهای بیانی هنر مفهومی" ،دانشگاه تهران :آذر ماه سال 58پایان نامه دوره کارشناسی (پروژه عملی) :ارائهی چند اثر مفهومی با استفاده از مفاهیم شاهنامه ،ارائه آثارچیدمان ،ویدئو آرت و فوتو آرت و پرفورمنس آرت ،دانشگاه تهران :آذر ماه سال 58
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی قابلیتهای بیانی هنر چندرسانهای" استاد راهنما :دکتر
امیرحسن ندایی ،دانشگاه تربیت مدرس :تیرماه سال 58
رساله دوره دکتری با عنوان "تبیین دستور گشتاری در حوزه نورواستتیک" ،استاد راهنما :دکتر رضا افهمی
دانشگاه تربیت مدرس تیر ماه 89
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فعالیتهای پژوهشی:
مقاله با عنوان "ویژگی های پست مدرن در هنر چند رسانه ای" کتاب ماه هنر ،تیر ماه ،58مقاله با عنوان "قابلیتهای چند رسانهای نمایش پرده خوانی" ،نشریه هنرهای زیبا (هنرهای نمایشی وموسیقی) تابستان 58
مقاله با عنوان "نقاشی و دین :خیالی سازی به مثابه هنری دینی" ،نشریه شبکه هنر ،بخش هنرهای تجسمی،نیمه دوم تابستان 81
مقاله به عنوان "هنر و اخالق" ،نشریه شبکه هنر ،بخش هنرهای تجسمی ،زمستان 81مقاله با عنوان "نورواستتیک و چالشهای پیش روی آن"  ،نشریه علمی و پژوهشی نامه هنرهای تجسمی پاییزو زمستان 82
مقاله با عنوان "ویدیوهای چند کاناله و ویدیو مراقبت"  ،فصلنامه تخصصی چیدمان ،شماره  5زمستان 89مقاله با عنوان "معرفی یک هنرمند ،استفن مک میالن"  ،فصلنامه تخصصی چیدمان ،شماره  ،9زمستان 82مقاله با عنوان " پیوند میان هنر التقاطی و شیوه زمامداری در دوره هخامنشیان" پذیرفته شده در اولینهمایش بین المللی فارس در سال 89
مقاله با عنوان "نقاشی قهوه خانه ای از گنجینه آستان قدس رضوی" ،کتاب مجموعه مقاالت گنجینههایآستان قدس رضوی ،سال  89انتشارات آستان قدس رضوی
برگزاری سمینار با عنوان "هنر و محیط زیست" هفته پژوهش ،دانشگاه هنر تهران سال 88-مقاالت و گزارش های تخصصی در سایر مجالت
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سوابق فرهنگي و هنری:
شرکت در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ،نمایشگاه هنرهای تجسمی ،در محل برگزارینمایشگاه های بین المللی ،خرداد 89
شرکت در نمایشگاه گروهی سه نسل از نقاشان ایران در گالری برسام سال 1989شرکت در نمایشگاه گروهی چاپ دستی در گالری برسام سال 1989شرکت در نمایشگاه گروهی طراحی در گالری برسام سال 1989شرکت در نمایشگاه گروهی چاپ دستی در گالری الله تهران ،با عنوان "نخستین تبادل آثار چاپ دستی میانهنرمندان" بهار 89
شرکت در نمایشگاه گروهی چاپ دستی در گالری الله تهران ،با عنوان "نخستین تبادل آثار چاپ دستی میان
هنرمندان" بهار 88
کسب مقام اول در جشنواره حرکت در بخش انتخاب برترین دبیران انجمنهای علمی دانشجویی ،دانشگاهتربیت مدرس ،سال تحصیلی 1981 -81
شرکت در نمایشگاه گروهی عکس در دانشگاه تربیت مدرس ،مهر ماه 81انتخاب و تقدیر به عنوان دانشجوی تالشگر در دانشگاه تربیت مدرس در سال 81 دریافت تقدیر نامه فعالیت هنری در ویژه نامه ماه مبارك رمضان از مدیریت شهرداری منطقه دو تهران درسال 58
شرکت در کار گروهی (ورك شاپ) هنری ویژه نیمه شعبان در قم سال 58شرکت در جشنواره هنری با موضوع آزادگان و نمایشگاه گروهی در گالری صبا سال 58کسب مقام برتر گروهی در نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در سال 59دریافت لوح سپاس از مدیر کل دفتر امور هنرهای تجسمی به مناسبت فعالیت در نخستین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در سال 59
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شرکت در ورك شاپ هنرهای تجسمی فجر در سال 55-نمایشگاه انفرادی نقاشی ،دانشگاه تهران ،دانشکده هنرهای زیبا در اردیبهشت 59

سوابق آموزشي
سابقه تدریس در دانشگاه های هنر تهران ،دانشکده هنر دانشگاه کاشان ،دانشگاه شریعتی تهران ،دانشگاه علم و
فرهنگ تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیک

واحدهای آموزشي
چاپ دستی و چاپ دستی پیشرفته ،مبانی هنرهای تجسمی ،مبانی رنگ شناسی ،طراحی ،آموزش هنرهای
تجسمی و فلسفه آموزش ،سمینار تخصصی ارشد نقاشی ،طراحی تخصصی ،زیبایی شناسی نقاشی ایرانی و...

عالیق هنری
نقاشی طبیعت ،طراحی تکنیک های قلم فلزی و آب مرکب ،کالکو گرافی و زیلوگرافی ،خوشنویسی و تذهیب

عالیق پژوهشي
زمینه های مطالعاتی میان رشته ای هنر ،هنر و علوم شناختی ،مباحث نظری عصب شناسی هنر ،تاریخ هنر و
فرهنگ ایران ،هنر معاصر
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تجربیات حرفه ای
مدیر گروه استعداد درخشان دانشگاه هنر از سال 89کارشناس اجرایی و هنری در موسسه مطالعات هنری و ارتباطات فرهنگی برسام و کارشناس هنری گالریبرسام تهران تا سال 89
داوری اولین دوره مسابقات هنری شکوفه های ایران با مشارکت موسسه نوید غزل در سال 89همکاری با پژوهشگاه آستان قدس رضوی در امور پژوهشی سال  89و 88همکاری در بخش تأمین منبع و مطالب علمی در نشریه "شبکه هنر" از سال 81عضو هیأت موسس انجمن علمی دانشجویی پژوهش هنر در دانشگاه تربیت مدرس در سال 58دبیر انجمن علمی دانشجویی پژوهش هنر در دانشگاه تربیت مدرس در سال  81و انتخاب و تقدیر به عنواندبیر نمونه انجمن های علمی دانشجویی
همکاری با سازمان فرهنگی شهرداری تهران بزرگ و ارائه  29طرح درسی در زمینه هنرهای تجسمی (نقاشی)در تابستان 81
همکاری با سازمان فرهنگی شهرداری تهران بزرگ و ارائه  9طرح درسی در زمینه هنرهای سنتی و صنایعدستی در تابستان 81
برگزاری همایشها و سمینارهای علمی در هفته پژوهش در دانشگاه تربیت مدرس در آذر ماه سال 81

عضویتها
عضو افتخاری انجمن هنرمندان معاصر موزه هنرهای معاصر تهران از سال  82تا کنونعضویت در انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران از سال  81تا کنونعضویت در انجمن علمی دانشجویی دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس از سال  81تا 89عضویت در انجمن مطالعات جهان ،دانشگاه تهران ،دانشکده مطالعات جهان ،از سال  58تا کنون8

