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  اطالعات شخصی

 زهرا:  نام

 عسلي   :نام خانوادگي 

 عضو هیأت علمي  

 تصویرسازی  :گروه

 z.asali@soore.ac.irآدرس پست الكترونیك: 

 

 

 (دانشگاهی) سوابق تحصیلی

 ۱۳۹۹دکتری تخصصي فلسفه هنر -۱

 ۱۳۹۲کارشناسي ارشد تصویرسازی -۲

 ۱۳۸۷ سازیمجسمه کارشناسي  -۳

 

 دروس تدريس شده 

 

 کارشناسی ارشد تصويرسازی: 

 آشنایي با پروپوزال نویسي - تصویرسازی قدیم، تصویرسازی جدید -تصویرسازی فرهنگي

 کارشناسی ارشد گرافیک: 

 آشنایي با پروپوزال نویسي -های نوین بصریرسانه

 کارشناسی ارشد نقاشی:

 اسالمي  هنر حكمت و شناسيزیبایي  -آموزش هنر جدید

 کارشناسی ارشد پژوهش هنر: 

 ۲و  ۱هنر درباره متفكران آراء با آشنایي -ایران ادبیات  و بافرهنگ آشنایي



 کارشناسی گرافیک: 

  مباني - جدید هنرهای با آشنایي  -سازیحجم کارگاه   - اسالمي هنر حكمت - رنگ مباني  کارگاه  -متحرک گرافیك کارگاه 

 ۲و  ۱تصویرسازی کارگاه  - رنگ کارگاه  -معاصر گرافیك  مكاتب  با آشنایي -گرافیك

 کارشناسی نقاشی:

  شناسيزیبایي و تاریخ  -ایراني  نقاشي  تاریخ  - نقاشي عمومي تاریخ -آن آموزش و  کودکان دنیای در هنر  -اسالمي هنر حكمت

 معاصر هنری  هایرشته  با  آشنایي  -غرب  نقاشي

 

 

  شدهچاپ  داخلی  مقاالت

، پاییز و  ۲، شماره  ۱۳دوره  مجله علمي شناخت»دانشگاه شهید بهشتي«،    ، «اشراق شیخ نوری نظام و مثال عالم»مقاله    تألیف-۱

 .۱۳۹۹ زمستان

مجله علمي رهپویه هنر/ هنرهای    «، نسبت عالم مثال با نگارگری ايرانی در خوانشی نو از نگاره بارگاه کیومرث»مقاله    تألیف-۲

 .۱400، پاییز ۳، شماره 4دوره تجسمي »دانشگاه سوره«، 

 . اسكلیر، نشریه تخصصي دال، در دست چاپ لزلي   مصرف«،  ايدئولوژی- فرهنگ و  نمادين  »معماریترجمه مقاله  -۳

 : المللیینبهای  و کنفرانس  هايشهما  - 

 

 «( جاودانگی  درد  کتاب  اساس  هابیل بر  رمان  در  اونامونو  افکار  و  آراء  بررسی)قابیل  جاودانگیِ  »دردِمقاله    تألیف-۱

 . ۱۳۹4علوم و مهندسي،   الملليبین، کنفرانس 

  الملليبینکنفرانس    «، (وارهول  اندی   آثار  بر   تمرکز   با)آرتدرپاپ  مدرنپست  هایانديشه  بررسی»مقاله    تألیف-۲

 . ۱۳۹4، آینده، نگاه به گذشته هایافق؛ زیستمحیطمعماری، شهرسازی، عمران، هنر و 

 

 
 

   منتشرشده  کتب

 

 فكر  لوح کتاب/ انتشارات  متن عربي عبارات احادیث و آیات، ترجمه همراه به «همدانی  القضاتعین  تمهیدات»

 

 علمی  مجامع  در  عضويت
 

 تصویرسازی دانشگاه سورهعضو شورای تخصصي گروه گرافیك و 

 عضو شورای پژوهش دانشكده هنر دانشگاه سوره

 عضو شورای پژوهش دانشگاه سوره

 عضو کارگروه اخالق در پژوهش دانشگاه سوره 



 روه هفته هنر انقالب دانشگاه سورهعضو کارگ

 

 راهنمايی تحت  های نامهپايان

 

 موضوع رشته  مقطع دانشجو  

برای فروش   افزودهارزش بندی در ایجاد  نقش طراحي بسته گرافیك کارشناسي ارشد  نجمه پیراحمدیان  ۱

 داروهای بدون نسخه

 فناوری پیشرفته بر ظهور دیزاین ملموس   تأثیرمطالعه  گرافیك کارشناسي ارشد  سمیه مقربي ۲

 ایرانبررسي مضمون سلف اورینتالیسم در گرافیك معاصر  گرافیك کارشناسي ارشد  آرش حسیني ۳

 بررسي جایگاه تجارت بصری در صنعت خودرو  گرافیك کارشناسي ارشد  میثم خزایي 4

 های گرافیكي نقوش تمدن جیرفتبررسي شاخصه  گرافیك کارشناسي ارشد  سوگل خرم  5

 کتب چاپ سنگي دوره قاجار هایمطلعتحلیل ساختاری  گرافیك کارشناسي ارشد  محسن تاجرزاده  6

 اشعار موالنا بر آثار نقاشي ایران درودی تأثیرمطالعه  نقاشي  کارشناسي ارشد  فرزانه یزدی  ۷

 مفاهیم مذهبي در نقاشي معاصر ایران  شناسيآسیب  نقاشي  کارشناسي ارشد  مریم سفاری ۸

های علمي کودک و  تصویرسازی جلد کتابتحلیل ساختاری  تصویرسازی  کارشناسي ارشد  آرزو عبداللهي ۹

 ۹0تا  ۷0نوجوان از دهه 

های مارتین مك دونا و  مطالعه تطبیقي طرح جلد نمایشنامه گرافیك کارشناسي ارشد  حسینيشاهالهام  ۱0

 هارولد پینتر اساس رابطه متن و طرح جلد

وری در اجتماعي کار و پیشهنحوه روایت تصویری تاریخ  نقاشي  کارشناسي ارشد  حمید جوکار ۱۱

 الدین بهزاد و وارثان کلك اونگارگری کمال

های آموزش خالق بر نقاشي سلف پرتره کودکان  روش تأثیر نقاشي  کارشناسي ارشد  مقدم پورآرزو  ۱۲

 تهران ۸و   4ساله مناطق  ۱۳تا  ۱۲

حمیده حسینعلي  ۱۳

 زاده

  زیستمحیطینیمال با محوریت تحلیل ساختاری پوسترهای م گرافیك کارشناسي ارشد 

 ۱۳۹۹تا  ۱۳۸۹از سال 

گروه سني ب    تألیفيهای جنسیتي در کتاب هایکلیشهبازتاب  تصویرسازی  کارشناسي ارشد  غزاله بحریني ۱4

 در نشر نردبان

در فرایند طراحي  زیستمحیطدوستدار  هایمؤلفه تأثیر گرافیك کارشناسي ارشد  فاطمه پرتو ۱5

 گرافیك تا چاپ در جهان 

  کبوترمریم حسني  ۱6

 خاني 

 مطالعه طراحي شخصیت و هویت فرمي در آثار کریس سیكلز تصویرسازی  کارشناسي ارشد 



 
 

 

 های اجرايی مسئولیت

 

 دبیر جشنواره نور محمد)ص(

 مدیر پژوهش دانشگاه سوره

 

 مقاله  داوری

 داوری مقاالت برای نشریات علمي رهپویه هنر/ هنرهای تجسمي، شناخت، رهپویه هنرهای صناعي، ... 

 

 

 نامهپايان  داوری

 

 نیمسال تحصیلی  رشته  مقطع نام و نام خانوادگی

 ۹۷-۹6نیمسال اول  گرافیك کارشناسي ارشد  زهره رنجبری 

 ۹۷-۹6نیمسال اول  نقاشي  کارشناسي ارشد  میترا دارابي 

 ۹۷-۹6نیمسال اول  گرافیك کارشناسي ارشد  زاده  مختارطاهره 

 ۹۷-۹6نیمسال اول  گرافیك کارشناسي ارشد  نیوشا تاجیك

 ۹۷-۹6نیمسال اول  گرافیك کارشناسي ارشد  مهسا طاهر نوکنده 

 ۹۷-۹6نیمسال اول  گرافیك کارشناسي ارشد  آبدار اصفهاني

  بندیبسته آپ در طراحي -های تكنیك پاپمطالعه قابلیت گرافیك کارشناسي ارشد  سارا حضرتي ۱۷

 ۲0۲0تا  ۲0۱0عطر و ادکلن فرانسه از 

های بهزاد  تایپوگرافي در طراحي جلد کتاب های قابلیتمطالعه  گرافیك کارشناسي ارشد  محمدامین قنبری  ۱۸

 گلپایگاني 

  سانانگربهبررسي ساختار تصویرسازی کتب علمي مربوط به   تصویرسازی  کارشناسي ارشد  پرنیا ناصری ۱۹

 در ایران 

واکاوی مرز و گستره رویكردهای آرت و دیزاین در گرافیك   گرافیك کارشناسي ارشد  صحرا غفاری  ۲0

 معاصر ایران

های  وارهنقاشي دیواری شهر تهران در ساخت عادت تأثیر نقاشي  کارشناسي ارشد  امید ساعد  ۲۱

 اساس نظریه پیر بوردیوفرهنگي بر 



 ۹۷-۹6نیمسال دوم  تصویرسازی  کارشناسي ارشد  نویده خیری

 ۹۷-۹6نیمسال دوم  نقاشي  کارشناسي ارشد  غضنفر میر سادات زهره

 ۹۷-۹6نیمسال دوم  تصویرسازی  کارشناسي ارشد  محبوبه رضاییان 

 ۹۸-۹۷نیمسال اول  گرافیك کارشناسي ارشد  ملیحه حریری 

 ۹۸-۹۷نیمسال اول  تصویرسازی  کارشناسي ارشد  زاده حیدریپروین 

 ۹۸-۹۷نیمسال اول  گرافیك کارشناسي ارشد  آهنداني  پور سید سید مهدی 

 ۹۸-۹۷نیمسال دوم  گرافیك کارشناسي ارشد  یاسمن سخنوری 

 ۹۸-۹۷نیمسال دوم  گرافیك کارشناسي ارشد  شادی مجیدی 

 ۹۸-۹۷نیمسال دوم  گرافیك کارشناسي ارشد  علي عجمي 

 ۹۸-۹۷نیمسال دوم  تصویرسازی  کارشناسي ارشد  پرناز آقایي 

 ۹۸-۹۷نیمسال دوم  گرافیك کارشناسي ارشد  حامد صدرالدیني 

 ۹۸-۹۷نیمسال دوم  تصویرسازی  کارشناسي ارشد  ندا پیله چیان 

 ۹۸-۹۷نیمسال دوم  تصویرسازی  کارشناسي ارشد  غزاله حسني نقیبي

 ۹۸-۹۷نیمسال دوم  تصویرسازی  کارشناسي ارشد  ریحانه سواری 

 ۹۸-۹۷نیمسال دوم  گرافیك کارشناسي ارشد  موحد  رؤیا

 ۹۹-۹۸نیمسال اول  نقاشي  کارشناسي ارشد  مریم عیسوی

 ۹۹-۹۸اول نیمسال  نقاشي  کارشناسي ارشد  مائده ساالر

 ۹۹-۹۸نیمسال دوم  نقاشي  کارشناسي ارشد  زهرا داودی

 ۹۹-۹۸نیمسال دوم  تصویرسازی  کارشناسي ارشد  مژده بروجردی

 ۹۹-۹۸نیمسال دوم  تصویرسازی  کارشناسي ارشد  پردیس چوپاني 

 00-۹۹نیمسال دوم  گرافیك کارشناسي ارشد  مهدیه موسوی

 00-۹۹نیمسال دوم  پژوهش هنر کارشناسي ارشد  معصومه روح روان 

 00-۹۹نیمسال دوم  گرافیك کارشناسي ارشد  فهیمه سادات موسوی 

 00-۹۹نیمسال دوم  هنر اسالمي  کارشناسي ارشد  الناز بندگي 

 00-۹۹نیمسال دوم  گرافیك کارشناسي ارشد  فاطمه ابوالقاسمي

 00-۹۹نیمسال دوم  هنر اسالمي  کارشناسي ارشد  ملیحه آبساالن

 00-۹۹نیمسال دوم  گرافیك کارشناسي ارشد  امین باغشاهي 

 00-۹۹نیمسال دوم  پژوهش هنر کارشناسي ارشد  لیال قائدی بارده ئي 

 

 برگزاری نمايشگاه 

 ۱۳۸۷ سازیمجسمهبرگزاری نمایشگاه انفرادی 

 ۱۳۸۷ سازیمجسمه شرکت در اولین اکسپوی 

 ۱۳۹۲برگزاری نمایشگاه انفرادی تصویرسازی 


