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 دانشکده هنر دانشگاه سوره 19دانشیار پایه 
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 : سوابق تحصیلی

 .1390، دانشگاه شاهد، تهران، دکترای پژوهش هنر -

 .1379تهران،) گرایش هنرهای اسالمی( کارشناس ارشد، پژوهش هنر، دانشگاه هنر  -

 .1376کارشناس، صنایع دستی، دانشگاه هنر، ) گرایش سفال، حجم سازی، معرق چوب(   -

 

 :هنری –سوابق فرهنگی بخشی از 

 1397 –یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر  و دبیر بخش سرامیک عضو شورای سیاستگذاری -

 1397 –پژوهشگاه علوم انسانی هنری عضو شورای بررسی کتاب و متون  -

 1397 –دستی بنیاد ملی نخبگان عضو حقیقی کارگروه تخصصی هنری در حوزه صنایع -

 1396 -دستی و گردشگری عضو کمیته تخصصی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع -

 –دستی معاصر ایران طراح، دبیر هنری و مسئول برگزاری مسابقه بزرگ طراحی و خالقیت در صنایع -

 .1396نه هنرمندان فروردین خا

سازمان زیباسازی تهران،  -عضو هیات داوران همایش علمی چهارمین دوساالنه دیوارنگاری شهری  -

 .1396تابستان و پاییز 

 تا کنون.1393دستی، کتابت و نگارگری دانشکده هنر سوره، مدیر گروه هنراسالمی، صنایع -

مکتب هنری "دانشکده هنر دانشگاه سوره با عنوان؛  رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه آثار استادان -

 .1392موزه هنرهای دینی امام علی)ع( اسفندماه   "سوره
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  :سوابق پژوهشی

ی هنر و اصول مقاله نویسی آشنایی با مبانی پژوهش در رشته "چاپ دوم همراه با ویرایش جدید کتاب  -1

 .1397دانش با همکاری دانشگاه سوره، انتشارات مشکوه  "پژوهش، حقیقت دانش - A.P.Aبه روش 

 .1397تهران؛ انتشارات سمت،  "صناعیاسالمی؛ هنرهای هنر در تمدن  "چاپ کتاب  -2

   .1395تهران؛ انتشارات سمت،  "آشنایی با خیالی نگاری "چاپ کتاب  -3

، ی ملک و آستان قدس رضویموزه "ایرانی، هنرهای تزئینی -درآمدی بر هنر اسالمی "چاپ کتاب  -4

 .1390تهران؛ انتشارات پیکره، 

تهران؛  "و تجسمی ایران ای بر مبانی هنرهای سنتیزبان فراموش شده، مقدمه "چاپ کتاب  -5

  .1390انتشارات سمت، 

 دستی.ی هنرهای اسالمی و صنایعپژوهشی و تخصصی در حوزه -چاپ چندین مقاله در نشریات علمی -6

 

 

 سوابق نمایشگاهی:

 .1397 –شرکت در نمایشگاه گروهی و تخصصی سفال در گالری شروه  -

سفال " شرکت در بخش هنرمندان مدعو نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، با عنوان؛  -

 . 1395موزه هنرهای معاصر تهران، بهمن  "...، تاریخ، خاطره، هویت

جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در بخش مدعو هشتمین  "فراسرامیک" کیوریتور نمایشگاه  -

 .1394فجر، فرهنگستان هنر، بهمن 

برگزاری و شرکت در نمایشگاه دو دهه فعالیت هدفمند و ارزشی دانشگاه سوره، موزه هنرهای دینی  -

 .1392امام علی)ع( اسفند ماه 

ره، برگزاری و شرکت در نخستین نمایشگاه آثار فرهنگی و هنر اعضای هیات علمی دانشگاه سو -

 .1392نگارخانه آیه، خرداد ماه 


