
  سوابق علمی و آموزشی

 

دانشگاه بیرجند و مدیر گروه فرش ، عضو هیات علمی گروه فرش و هنر اسالمی دانشکده هنروحیده حسامی

 و هنر اسالمی

 Uhesami@birjand.ac.irUی    پست الکترونیکی  :

  : یالتتحص 

 0931 بلوچستان و سیستان دانشگاه- هنر پژوهش ارشد كارشناس

 عنوان پایان نامه : بررسی نقش شیر در فرش های دوره صفویه و تاثیرات هنر هخامنشی و ساسانی برآن 

 0931 بلوچستان و سیستان دانشگاه - فرش طراحی كارشناس

 كاشانی سپیده عالی آموزش مركز – گرافیك كاردانی

 : ی ژپوهشیاه فعالیت
 مورد 4تعداد مقاالت  چاپ شده در نشریات علمی معتبر داخلی : 

 مورد  01تعداد مقاالت ارائه شده در همایش های ملی :  

 مورد 91بیش از داوری مقاالت علمی : 

 عضو كمیته علمی و داور مقاالت همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

 اسالمیمدیر داخلی و داور نشریه علمی ترویجی نگارینه هنر 

 31و34و 39جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی كشور در سال  داور دانشگاهی       

 داور بخش اعتبار سنجی كتب جدید التالیف آموزش و پرورش ) كتاب طراحی فرش دستی و رایانه ای (

 داور طرح تحقیقاتی دانشگاهی با عنوان بررسی فرش های محرابی دوره قاجاریه 

 

 : آموزشی اهی فعالیت

 39استاد نمونه دانشکده هنر در سال  -0

  33مدرس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند از سال  -2

 31سال عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند از  -9

 39تا بهمن 32مدیر گروه فرش و هنر اسالمی از مهر  -4

 تا كنون  31مدرس دانشگاه های جامع علمی كاربردی بیرجنداز سال  -1

 33دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در سالمدرس  -9
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 : اجرایی ، فرهنگی اهی فعالیت

 

 مدیر داخلی نشریه علمی ترویجی نگارینه هنر اسالمی  -0

 ملی فرش دستباف خراسان جنوبیهمایش  و علمی عضو كمیته اجرایی -2

 عضو كمیته اجرایی همایش ملی باستان شناسی  -9

 عضو كمیته تبلیغات و سمعی و بصری المپیاد ورزشی دانشجویان دختر كشور -4

 كشور9عضو كمیته تبلیغات و طراحی دكور و سالن بیست و هفتمین دوره مسابقات قرآن كریم دانشگاه های منطقه  -1

 عضو كمیته هنری همایش ترانزیت و توسعه محور شرق -9

 مدرس كارگاه خالقیت و روش های پرورش آن برای اساتید و دانشجویان مركز آموزش عالی سپیده كاشانی -1

 و سازمان ها وادارات  سطح استانق برای فرهنگیان مدرس كارگاه تفکر خال -3

3- ....  

 

صصی گذرانده: تخ
 دوره اهی 

  مربوطه افزارهای نرم و اطالعاتی های بانك  ISIمقاله  نگارش شیوه با آشنایی كارگاه .0

 ورودی دانشجویان راهنمای اساتید سازی توانمند و افزایی دانش كارگاه .2

 ای صفحه یك وكار كسب ح طر نگارش اصول كارگاه .9

 وكار كسب جدید های فرصت و كارآفرینی آموزشی كارگاه .4

 تامین و كار موسسه از معتبر گواهینامه اخذ و كارآفرینی مربی تربیت آموزش ساعته  91دوره  در شركت .1

 اجتماعی

 مدت به مجموعا ، ها چالش و ها كیفیت ،آموزش ها دستاورد و تجارب تدریس و اساتید تدریس روش كارگاه .9

 ساعت 24

 ساعت 09 مدت به اسالمی تمدن و علم تاریخ كارگاه .1

 ساعت 92 مدت به اسالم در تربیت و تعلیم آداب و دین و علم كارگاه .3

 و....... .3

 

صصی فعالیت اهی ژپوهشی  حوزه اهی  تخ
 : 

 نماد شناسی و بررسی نقوش در هنر ایران 

 دستبافنماد شناسی طرح و نقش فرش  

 نمادهاو مطالعه تطبیقی نقوش 

... 


