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 مقاله در نشریات :ب (  

 وضعیت نام نشریه عنوان 

 نقد تكویني عكس 1
، زمستان  44هنرهاي زیبا ، شماره فصلنامة  

1389 
 چاپ شده

 چاپ شده 93،پاییز 15، شماره  تطبیقي ادبیات نامه کاوش الجسد ذاکره و هایش چشم رمان دو بر نقاشي تأثیر 2

 چاپ شده 1389  هنر ،نشریه کتاب ماه  نگاهي به آراء سید حسین نصر در باره هنرهاي سنتي 3

4 
بازاریابي صنایع دستي ایران با تكنیک هاي سو سازي تكنیک هاي  هم

 بازاریابي پست مدرن
 توسعه مهندسي بازار

در نوبت 

 چاپ

5 Effective Advertising Features in Persian Magazines: A 

paralinguistic study based on Cook’s Theory 
Iranian Journal of Applied Language 

Studies 
 پذیرش شده

 چاپ شده 1393، پاییز  3نگارینه هنر اسالمي ، شماره  نقش ویژگي هاي بصري خط نستعلیق در انتقال پیام 6

7 
زینتي در باغ هاي  بررسي ابعاد تمایز رابطه ناظر با منظر مثمر و منظر

 ایراني
 دانشگاه آزاد اسالمي

در نوبت 

 چاپ

8 
تطبیق عنصر تصویر و نوشتار در شاهنامه بابسنقري با تكیه بر رویكرد 

 بینامتنیت
 چاپ شده 1396،  15نگارینه هنر اسالمي ، شماره 
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 . 1370کارشناسي  عكاسي  ، دانشكدة هنرهاي زیبا ، دانشگاه تهران ،  -

 . 1374ژوهش هنر ، دانشكدة هنرهاي زیبا ، دانشگاه تهران ، پکارشناسي ارشد  -

 . 1389دکتري پژوهش هنر ، دانشكدة هنر و معماري ، دانشگاه تربیت مدرس .  -

 

 الف  (  تألیف ها :      

http://ijals2.usb.ac.ir/swithLang?lang=en
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 مقاله در همایش ها :پ (  

 مكان  و تاریخ  عنوان همایش عنوان 

   چندگانة فرشهویت  1
 هابه نوآوري ينگاه

    در قالیبافي ایران 
 1377آذر ، دانشگاه آزاد اسالمي بیرجند 

2 
تأثیرات طرح و نقش فرش هاي ایراني بر فرش هاي آسیاي صغیر 

 در دوران عثماني
 1390آبان  –دانشگاه بیرجند  هنر اسالمي

 1390آبان  –دانشگاه بیرجند  اسالميهنر  نقش ویژگي هاي خط نستعلیق در انتقال پیام 3

 1390آبان  –دانشگاه بیرجند  هنر اسالمي بررسي  و پیشینه یابي نقش مایه ي لباس چوغا   4

5 
 در دوره ي اشكانیان  مجسمه سازي و علل گسترش ویژگي ها

 اشكانیان
 1392اردیبهشت  –دانشگاه بیرجند  باستان شناسي

6 
تحلیل معماری و تزیینات میدان نقش کاربرد مبانی سواد بصری در 

 جهان
سومین همایش ملي 

 باستان شناسي
 1396آبان  –دانشگاه بیرجند 

 ابعاد اخالقی هنر در آیینه سواد رسانه ای  7
همایش ملي سواد رسانه 

 اي و مسئولیت اجتماعي
 1395 -تهران 

 ) چکیده (  بررسي مفهوم زبان تصویر از دیدگاه نشانه شناسي 8
همایش ملي ادبیات و 

 زبانشناسي
 1393 -دانشگاه بیرجند 

 ) چکیده (  عبارات مذهبي در فرش هاي محرابي 9
همایش ملي فرش 

 دستباف خراسان جنوبي
 1394 -دانشگاه بیرجند 

10 
)  جایگاه ، کاربردها و ویژگي هاي فني عكاسي باستان شناسي

 چکیده (
دومین همایش ملي 

 باستان شناسي
 1394 -بیرجند دانشگاه 

 

 سایر نوشته ها :ت  (  

 نام نشریه عنوان 
 1391،  42شماره فصلنامه حرفه ، هنرمند ،  نقد عكسي از حسن غفاري 1

 1389،  15-14فصلنامه کتیبه ، شماره   Living with Artترجمه بخشي از کتاب  2

3 
   Thomas Demandترجمه مصاحبه اي با 

 Image Makers, Image Takers  از کتاب
 1392فصلنامه چیدمان ، شماره اول ، بهار 

 1394فصلنامه چیدمان ، شماره یازدهم ، پاییز  نگاهي به سیر نظریه پردازي در عكاسي 4

 

 فعالیت های پژوهشیث  (  

 مكان و تاریخ توضیح عنوان 

1 
 فصلنامه نگارینه هنر اسالمي عضو هیأت تحریریه 

 علمي ترویجي

 دانشگاه بیرجند دانشكده هنر

2 
 فصلنامه مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان عضو هیأت تحریریه

 علمي ترویجي

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي

3 
 فصلنامه چیدمان عضو هیأت تحریریه و دبیر بخش عكس

 تخصصي عكس و گرافیک

 یزد

 1390آبان  –دانشگاه بیرجند  همایش هنر اسالمي  عضو هیئت علمي همایش 4

 1392اردیبهشت –دانشگاه بیرجند  همایش باستان شناسي عضو کمیته مطالعات میان رشته اي 5

 1390آبان  –دانشگاه بیرجند  همایش هنر اسالمي  ویرایش کتاب همایش هنر اسالمي 6
 1391دانشگاه  بیرجند، آبان  مدیریت نظارت و ارزیابي دانشگاه بیرجند کارگاه آموزشي  عكاسي دیجیتال 7
 1390آبان  –دانشگاه بیرجند  همایش هنر اسالمي  داوري مقاالت 8



نشریه ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی  داوري مقاله 9

 خراسان 

 1391فرهنگ و ارشاد اسالمي بیرجند 

 1390دانشگاه اصفهان  نشریه ي مطالعات تطبیقي هنر داوري مقاله 10

 1389فرهنگ و ارشاد اسالمي بیرجند  نگ رضوي در هنر هفتمفره داوري مقاله  11

 د فرهنگ و ارشاد اسالمي بیرجن در آیینه ي فرهنگ و هنر نماز داوري مقاالت  12

 مشاور ه پایان نامه کارشناسي ارشد 13

 1391دانشگاه بیرجند ، دانشكده ادبیات ،  شناسي هنر خوشنویسي در خط فارسي  نشانه

 ذاکره و هایش چشم رمان دو بر نقاشي تأثیر

 الجسد

 1393دانشگاه بیرجند ، دانشكده ادبیات ، 

مطالعه نقش زن در دوره نوسنگي بر اساس 

پیكرک هاي مؤنث به دست آمده از زاگرس : زن 

 به مثابه حامي

 1391دانشگاه بیرجند ، دانشكده ادبیات ، 

 کارشناسي ارشدراهنمایي پایان نامه  14
ضرورت و کاربرد مباني سوادبصري در مطالعات 

 باستان شناسي ....

 1394دانشگاه بیرجند ، دانشكده هنر ، 

 

 دانشگاهی تدریس ج  (  

 تاریخ درس  مؤسسه 

 دانشگاه بیرجند ، دانشكده هنر 1

آشنایي  -تحقیق در صنایع دستي -تاریخ هنر جهان -عكاسي 

 -زبان تخصصي فرش  -هنر یونان و روم  -با هنرهاي سنتي

 پروژه نهایي

1384-1392 

 دانشگاه آزاد اسالمي بیرجند 2

آشنایي با -روش تحقیق  -تاریخ هنر ایران و جهان  –عكاسي 

 –زبان تخصصي فرش  -شناخت گرافیک  -هنرهاي سنتي

رنگ  -زیبایي شناسي  -قصه گویي و نمایش خالق  -کارورزي

 شناسي .

 

1374-1384 

 1383 عكاسي دانشگاه آزاد اسالمي طبس 3

 1386 اصول نقد هنري دانشگاه آزاد اسالمي فردوس 4

 1391-1391 اقتصاد و هنر –سواد رسانه اي  –عكاسي  بیرجند دانشگاه جامع علمي کاربردي 5

6 
 دوره ارشد پژوهش هنر

 آزاد اسالمي بیرجند

 2و    1آشنایي با آراي متفكران در باب هنر 

 نقد هنري

 1395از  

 

 : تدریس غیردانشگاهیچ  (  

 تاریخ درس مؤسسه 
 1391 -1387 عكاسي دفتر بیرجند –انجمن سینماي جوانان  1

 1391 عكاسي بسته به صداو سیماواآموزشگاه آزاد سینمایي سروش ،  2

 1376 عكاسي بیرجند  آموزش فني و حرفه اي مرکز  3

 1376 نمایشي خالقیت بیرجند انجمن نمایش 4

 1377 ) ویژه کنكور (  تاریخ هنر جهان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي بیرجند 5

 1390 عكاسي خبري خراسان جنوبي مرکز آموزشي استانداري 6

 

 

 

 : مسئولیت هاح  (  



 تاریخ مؤسسه عنوان 
 1397تا  1393 دانشكده هنر ، دانشگاه بیرجند معاونت آموزشي و پژوهشي  1

 ادامه دارد – 1390 دانشكده هنر –دانشگاه بیرجند  مدیر گروه  صنایع دستي 2

 1384 -1374 دانشگاه آزاد اسالمي بیرجند مدیر گروه هنر 3

 1393از  دانشگاه بیرجند استاد مشاور کانو ن فیلم و عكس  4

 1393از  دانشگاه بیرجند استاد مشاور کانو ن نمایش  5

6 
مدیره ي کانون فرش دستباف خراسان  عضو هیئت مؤسس و هیئت

 جنوبي

نهاد  زیر نظر استانداري  -سازمان مردم

 خراسان جنوبي

 ادامه دارد -1380

 1377-1376 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي بیرجند عضو هیئت مدیره ي انجمن نمایش بیرجند 7

8 
اسالمي خراسان اداره فرهنگ و ارشاد  عضو شوراي تولید انجمن سینماي جوانان بیرجند

 جنوبي

 ادامه دارد -1389

 1390 شهرداري بیرجند عضو هیئت مؤسس نگارخانه ي شهر 9

10 
عضو کمیته ي تبلیغات هفتمین دوره ي مسابقات قرآن کریم 

 دانشجویان منطقه ي سه کشور

 1391 دانشگاه بیرجند 

11 
مسئول واحد عكاسي  همایش بین المللي خراسان جنوبي ، ترانزیت و 

 توسعه ي محور شرق

 1391 دانشگاه بیرجند 

12 
مسئول کمیته ي تبلیغات سمعي و بصري یازدهمین المپیاد فرهنگي 

 و ورزشي دانشجویان دانشگاه هاي کشور

 1391 دانشگاه بیرجند 

13 
مسئول داوران بخش استاني چهارمین جشنواره ي فرهنگي و هنري 

 دانشجویان پزشكي کشور

 1391 بیرجنددانشگاه علوم پزشكي 

14 
مسئول داوران بخش استاني پنجمین جشنواره ي فرهنگي و هنري 

 دانشجویان پزشكي کشور

 1392 دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

 ادامه دارد – 1390 وابسته به صدا و سیما مدیر آموزش آموزشگاه آزاد سینمایي سروش 15

 فعالیت های هنریخ  (  
 توضیحات عنوان 

 1365دانشكده هنرهاي زیبا ،  جمعي عكسنمایشگاه  1

 1366تهران –انتشارات کتاب آزاد  نمایشگاه جمعي عكس 2

 1367تهران ،موزه هنرهاي معاصر، عكسدومین نمایشگاه ساالنه  برگزیده شدن یک عكس 3

 1391جعبه ، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي بیرجند و آموزشگاه آزاد  نمایشگاه مشترک عكس نقاشي عاشورایي 4

 اولین و سومین هفته فیلم و عكس ارشاد  اسالمي خراسان جنوبي نمایشگاه گروهي 5

 1390نخستین جشنواره ي ملي عكس بیرجند در قاب ایران ،  کارگاه آموزشي عكاسي شهري 6

 1391اداره ي کل جهاد کشاورزي خراسان جنوبي ،  کارگاه آموزشي عكاسي کاربردي 7

 1389حوزه ي هنري خراسان جنوبي ،  موضوع عكاس هنريسخنراني با  8

 1392 - 1391شهرداري بیرجند ،  داوري المان هاي شهري 9

 سومین و چهارمین و پنجمینجشنواره ي ملي عكس بیرجند در قاب ایران  داوري عكس 10

 راوي آسمان 72بخش عكس سومین سوگواره ي  ملي  داوري عكس  11

 جشنواره فرهنگي و هنري قربان تا قدیر داوري عكس و فیلم 12

 1378جشنواره تئاتر دانشجویي دانشگاه هاي بیرجند ،  داوري تئاتر 13

 نخستین جشنواره استاني تئاتر دانشجویي ویژه ي فتح خرمشهر داوري تئاتر 14

 1391کشور ،  چهارمین جشنواره ي فرهنگي و هنري دانشجویان پزشكي داوري عكس ، داستان ، خاطره ادبي 15

 1392مین جشنواره ي فرهنگي و هنري دانشجویان پزشكي کشور، پنج داوري عكس ، داستان ، خاطره ادبي ، کاریكاتور  16
 


