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مدارك تحصيلي:
 ديپلم نقاشی از هنرستان هنرهای زيبا ،سال 3131 فارغ التحصیل کارشناسی ،رشته صنايع دستی از دانشگاه هنر اصفهان با گرايش تذهیب ،تیرماه3131
 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ،رشته صنايع دستی با گرايش پژوهش صنايع دستی از دانشگاههنر تهران ،تیر ماه 3131
مدارك ،تقدیرنامهها و فعاليتهاي هنري
 دارای کارت شناسايی «صنعتگر صنايع دستی در رشته تذهیب» ،از اداره کل میراث فرهنگی،صنايع دستی و گردشگری ،معاونت هنرهای سنتی استان اصفهان
 دارای کارت مربیگری از سازمان آموزش فنی حرفهای کشور ،استان اصفهان31/3 ، دارای گواهینامه درجه مهارت بسیار خوب در رشته مقدماتی چاپ قلمكار از مرکز آموزشصنايعدستی استان اصفهان ،در سال 3131
 ارائه اثر نقاشی روی سنگ در جشنواره علمی هنری دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان در هفتهپژوهش ،سال 3131
 همكاری در برپايی نمايشگاه و جشن روز جهانی صنايع دستی دانشگاه هنر اصفهان ،خرداد3131
 -شرکت در نمايشگاه صنايع دستی دانشگاه هنر اصفهان ،خرداد 3131
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 کسب مقام برگزيده در رشته تذهیب در سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشور ،سال 3131
 شرکت در نمايشگاه صنايع دستی دانشگاه هنر اصفهان3131 ، شرکت در نمايشگاه هنر رضوی وزارت ارشاد اسالمی3131 ، شرکت در سومین نمايشگاه هنری قرآن کريم استان اصفهان شرکت در ورک شاپ همايش بینالمللی هنر نبوی ،سال 3131حضور در نشست علمی با موضوع " آرايه های معماری ،گذشته ،حال و آينده" ،قزوين.3131 ، شرکت در نمايشگاه سراسری صنايع دستی استان اصفهان3131 ، شرکت در نمايشگاه آثار فارغالتحصیالن رشته صنايع دستی و نقاشی دانشگاه هنر اصفهان ،اسفند 3133
 شرکت در همايش يک روزه هنر اسالمی ،با تأکید بر هنر خوشنويسی و تذهیب .فروردين ،3111خانه تجسمی حوزه هنری استان اصفهان.
 شرکت در سلسله نشستهای تخصصی گروه پژوهشی کتابت و نگارگری پژوهشكده هنرهایسنتی اسالمی ،پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی3111.
 شرکت در میزگرد تخصصی نقش و جايگاه تذهیب در کتاب آرايی قرآن کريم پژوهشكدههنرهای سنتی وزارت فرهنگ و ارشاد ،موزه هنرهای معاصر اصفهان (دو ساالنه ملی نگارگری) ،آذر
.11
دورههاي آموزشي
 شرکت در دوره کوتاه مدت «بازاريابی الكترونیک ويژه هنرمندان صنايع دستی استان اصفهان»،پايیز 3133
 شرکت در کالسهای «کارآفرينی» دانشگاه هنر تهران ،زمستان 3131 کارآموزی در بخش صحافی کتابخانه و موزه ملی ملک3131 ، شرکت در کالسهای «روشهای نوين تدريس (پداگوژی)» سازمان فنی و حرفهای و کسب نمرهقبولی در آزمون ،مهر 3131
 -شرکت در کارگاه آموزشی «گره در کتابآرايی» ،توسط استاد طاهر نبیزاده .فروردين .3111

2

 شرکت و دريافت گواهی دوره آموزشی «آشنايی با تاريخ و شیوه جلدسازی الکی» در موسسهکتابخانه و موزه ملی ملک ،تیر ماه 3111
فعاليتهاي پژوهشي
 ارائه و چاپ مقاله «بررسی ويژگیهای تذهیب مكاتب شیراز و هرات» در همايش بین المللیمكتب شیراز  ،فرهنگستان هنر ،پايیز 3131
 چاپ مقاله «بررسی ويژگیهای تذهیب کتابهای ادبی و علمی نیمه دوم دوره قاجاريه» درفصلنامه علمی پژوهشی رهپويه هنر ،شماره  ،31پايیز 3131
 چاپ مقاله «اصول زيبايیشناسی حاکم بر تذهیب کتب دينی دوره قاجاريه» در فصللنامه علملیپژوهشی رهپويه هنر( ،در دست چاپ)
 همكاری با آقای عطاری (استاد دانشگاه هنر اصفهان) در پژوهش طرح تحقیقاتی دانشگاهی باعنوان «بازتاب انديشه انسان گرايی در نقاشی مكتب اصفهان» ،دانشگاه هنر اصفهان ،تابستان 3133
 مجری طرح پژوهشی با عنوان «آسیبشناسی نگارگری معاصر و راهكارهای توسعه اين بخشاز هنر» ،پژوهشكده هنرهای سنتی -اسالمی ،پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت ارشاد( .اتمام
اسفند )3113
تدریس
 هیأت علمی گروه صنايع دستی ،دانشكده هنر ،دانشگاه سمنان مربی رشته تذهیب در آموزشگاه آزاد نارنج و ترنج با مجوز از سازمان فنی و حرفهای (ازتابستان 3131و تا ارديبهشت)3113
 تدريس دروس رشته صنايعدستی در هنرستان هنرهای زيبای دختران (سال تحصیلی )3111 -تدريس هندسه نقوش در دانشگاه پیامنور کهندژ (سال تحصیلی )3111
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