
 نمونه رزومه برای ثبت روزمه اعضاء هیات علمی

 

 

 

 
 

  اطالعات شخصی

 سمیه  :  نام

 رمضان ماهي  :نام خانوادگي 

 هنر عضو هیأت علمي دانشکده  

 تصویرسازی :گروه 

 soore.ac.irramezanmahi.s@آدرس پست الکترونیك:  
 

  درباره من

 

را  کنکور    7رتبه    79را در رشته علوم تجربي از مدرسه نمونه مردمي مهرنامي اخذ کردم. در کنکور سراسری سال    دانشگاهيپیشدیپلم خود را در رشته ریاضي و  

  1382به نگارش مقاله و تحقیقات نظری عالقه داشتم در سال    ازآنجاکهمقطع کارشناسي درس خود را به پایان رساندم.    در  شاگرداول   عنوانبهو    آوردم  دست  به

نیز با    85ارشد سال  کارشناسي  مقطع  کنکور  پژوهشگر دانشگاه هنر انتخاب شدم. در  -دانشجو   ترینجوان  عنوانبهپژوهشي خود را چاپ کردم و  -اولین مقاله علمي

  88سال    درانتخاب شد و  کده هنرهای زیبا  دانش  برگزیده   نامهپایان  عنوانبه  امنامهپایان  ،شاگرداوليو عالوه بر    فتهکنکور سراسری دانشگاه تهران پذیر  در  3  رتبه

در    التحصیل فارغ آغاز کردم.  را  تهران  دانشگاه  در  تدریس  زمان  از همان  و  فارسي،  4  ایوقفهشدم  ادبیات  روی  بر  را  مطالعات خود  دایره  ،  شناسياسطوره ساله 

علیقلي محمودی بختیاری، محمد ضیمران،    ،ابك احمدی، نصراله حکمتزیر نظر استادان بزرگي چون ژاله آموزگار، ب  حکمت شرق و فلسفه هنر متمرکز کردم و

در دکتری    4با رتبه    1392در سال    پژوهشي بود.  -که ثمره آن چندین مقاله علمي  انجام دادم   را  آزاد  اتي و... مطالع  علي رامین، حسن بلخاری  رضا داوری اردکاني،

که تسلط خوبي بر آن دارم    عالوه بر زبان انگلیسيشدم.    التحصیلفارغدوره،    شاگرداول  عنوانبهبا باالترین نمره رساله و    97و در سال    حصیلفلسفه هنر مشغول به ت

فرانسه زبان  دارم.    نیز  زبان سنسکریتو    با  مدیر گروه گرافیآشنایي  و  هنر  پژوهش  درگروه  تهران  دانشگاه  ارشد  کارشناسي  مقطع  مدرس  و  در حال حاضر  ك 

 تصویرسازی دانشگاه سوره هستم. 

 
 ( دانشگاهی) سوابق تحصیلی

 19.50: نامهپایان، درجه عالي؛ نمره 1397فلسفه هنر، دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری، واحد تهران، سال اخذ:  دکترای  -

 19.75: نامهپایان، درجه عالي؛ نمره 1388تصویرسازی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، سال اخذ: کارشناس ارشد،   -

 ، درجه عالي 1384دانشگاه هنر، سال اخذ: ي، نقاشي، کارشناس  -
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 دروس تدريس شده

 :کارشناسی -

و   رایانه  کودک،  دنیای  در  هنر  تصویر،  تحلیل  و  نقد  تحقیق،  روش  اسالمي،  هنر  تاریخ  جهان،  و  ایران  هنر  تاریخ  تجسمي،  هنرهای  ،  افزارنرممباني 

،  و جهان ، تاریخ معاصر گرافیك، نقد و تفسیر عکس،  آشنایي با مکاتب گرافیك، نقش و نقاشي دیواری در ایران  افزارنرمرایانه و    هنرهای معاصر،

 تاریخ فلسفه غرب

 :کارشناسی ارشد  -

تصویر،   تحلیل  و  علمي، سمینار  هایرسانهنقد  تصویرسازی  تصویرسازی،  تاریخچه  اسالمي،  نظری حکمت  مباني  هنر شرق،  بصری، حکمت  ،  نوین 

 ، مباني عرفاني هنر شرق روش تحقیق، روش پروپوزال نویسي

 

  شدهچاپ داخلی مقاالت

 97، سال  27پژوهشي( شماره  -، فصلنامه کیمیای هنر )علميشناسي و هنرهای سنتي در حکمت هنر هندزیبایينسبت  -

 . 97سال  71پژوهشي(، شماره -، فصلنامه تخصصي تئاتر )علميهایي برای ظهور رسه در نمایش هندیناتیاشاستره، دستورالعمل -

 1394، اسفند8، شمارهفقیه یتوالماهنامه فرهنگي، اجتماعي مهر و ماه، حوزه نمایندگي قلب شهر اسالمي،  -

- The Manifestation of Fire  and Light  in  the Icons of Mir-Heidar’s Miraj Nameh, International Journal of Arts, 

Scientific & Academic Publishing, 2012; 2(4): 16-25, doi: 10.5923/ j. arts.20120204.01, p-ISSN: 2168-4995,  e-

ISSN: 2168-5002  

 1391، مرداد167ترویجي(، شماره  -، کتاب ماه هنر)علميلوح نامه حمورابي  یهاارزشکنکاشي در  -

 1391شهریور   11، شنبه  962، روزنامه وطن امروز، شماره نیست درخطر موسیقي سنتي  -

 1391 ماه ید، نقد و تحلیل نمایشگاه سرزمین عجایب، گالری شکوه، وهم خالق و تجسم دنیایي غریب -

 در مجله هنر فردا  شده چاپ، 1391، گالری ابریشم، آذر يگوهردشت، نقد و تحلیل آثار فشانآتش -

 1389بهار ، 41پژوهشي(، شماره  -، مجله هنرهای زیبا دانشگاه تهران، )علميتجلي آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش -

 1388، آبان134ترویجي(، شماره -، کتاب ماه هنر)علمياینجو هنر ایران کهن بر مکتب شیراز دوران آل   یرتأث -

 1384، تابستان 27پژوهشي(، شماره   -علميدانشگاه هنر) هنر نامه، مجله جایگاه رستم در شاهنامه و دیگر ملل -

   1384، بهار26پژوهشي( ، شماره   -علميدانشگاه هنر) هنر نامه، مجله باستانهای مشترک ایران و چین بررسي اساطیر و افسانه -

   1383، تابستان 23پژوهشي(،  شماره  -علميدانشگاه هنر) هنر نامه، مجله  در ایران یشه پشت شهنر نقاشي  -

 1382، پاییز20، شماره  پژوهشي( -علمي، مجله هنر نامه دانشگاه هنر)وداخدای ریگ وسهيس -

 

 : المللیینبو کنفرانسهای  هايشهما -

رامایانا( - )حماسه  آتش  در  سیتا  نگاره  در  ور  آیین  بین  شده ارائه،    تجلي  کنفرانس  مالزی،در  تکنولوژی  و  علوم  در  پژوهش  مقاله:  1394المللي  کد   ،

BCJ-02362-AB   ارائه پوستری 

 CDG002441-ABالمللي عمران، معماری و شهرسازی، کد مقاله:  در سومین کنگره بین شده ارائه تبلور فرهنگ اسالمي در شهرهای سنتي، -

های نوین پژوهشي در  المللي یافتهدر کنفرانس بین  شدهارائه  تطبیق نقش آتش در روایات سیاوش، سیتا و ابراهیم )در ادبیات ایراني، هندی و اسالمي(، -

 ICMS2016-00940139، کد مقاله: 1394علوم، مهندسي و فناوری،  

التواریخ  تحلیل - زبده  نسخه  در  ابراهیم  حضرت  بین  شده ارائه،  نگاره  کنفرانس  دبيدر  مهندسي  و  علوم  مقاله:  1394امارات،  -المللي  کد   ،BBE-

00876-AB     



شمایل - ایرانيتحلیل  نگارگری  در  آتش  بیندر    شده ارائه،  اسالمي-های  و  کنفرانس  هنر  عمران،  شهرسازی،  معماری،  افقزیستیطمحالمللي  های  ؛ 

  SS15-05250260: کد مقاله 1394به گذشته، آبان  آینده، نگاه 

 

 

   منتشرشده  کتب

 تاریخ تصویرسازی علمي در دست چاپ  -

 

 علمی  مجامع در عضويت

 1400، آموزش عالي و توسعه پایدار، سال  پژوهيینده آعضو شورای اجرایي همایش ملي  -

 آموزش در شورای فناوری و ارتباطات )فاوا(، دانشگاه سوره ی هاسامانهعضو کارگروه تخصصي  -

 1400دانشگاه سوره سال  پژوهيینده آهمایش ملي  يرساناطالعتبلیغات و  مسئولعضو کمیته علمي و دبیر هنری و  -

 99انتخاب آثار جشنواره استاني نور محمد)ص(، اسفند  یأتهعضو  -

 99جشنواره استاني نور محمد)ص(، دانشگاه سوره، اسفند  گذاری یاستسعضو شورای  -

 99عضو شورای تخصصي گروه پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه سوره سال  -

 98ال  رئیس شورای تخصصي ارتباط تصویری و تصویرسازی دانشکده هنر دانشگاه سوره از س -

 1400تا سال   97عضو شورای تخصصي گروه نقاشي دانشکده هنر دانشگاه سوره از سال   -

 97عضو شورای تخصصي گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه سوره از سال  -

 98پژوهشي کیمیای هنر از سال   -عضو هیأت داوران مجله علمي -

 97هنر اصفهان از سال   پژوهشي پژوهش هنر دانشگاه  -عضو هیأت داوران مجله علمي -

 از سال   97عضو هیأت داوران مجله علمي پژوهشي مطالعات تطبیقي هنر دانشگاه هنر اصفهان -

 95تخصصي رهپویه هنر دانشگاه سوره از سال  -عضو هیأت داوران مجله علمي -

 

 تدوين سرفصل آموزشی  -

 98اردیبهشت  تدوین سرفصل آموزشي کارداني به کارشناسي گرافیك، دانشگاه سوره  -

 99تدوین سرفصل آموزشي کارداني به کارشناسي تصویرسازی، دانشگاه سوره تیر  -

 

 مشاوره/راهنمايی تحت هاینامه پايان

 96/ 22/6در منسوجات اصفهان در دوران صفوی و قاجار، دانشجو: هانیه نقشینه، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع:  پردازییترواتحلیل عناصر  -

یافتي، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع:  ، دانشجو: معصومه کرم90-70تحلیل محتوای عناصر بصری نگارگری ایراني در پوسترهای معاصر ایران دهه   -

2/7/96 

 97/ 24/6، تصویرسازی، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: غضنفر یرم، دانشجو: زهره السادات ی صفویطبیعي در منسوجات دوره های نقوش مطالعه ویژگي -

، دانشجو: نویده خیری، دانشگاه سوره، تاریخ  خانه مقدم-مجموعه کاخ گلستان و موزه   يکاش  نهیگنج  دري  نقوش انسان  یرگریتصو   ی هايژگیو  ۀمطالع -

 6/97/ 26دفاع: 

 97/ 11/ 27آهنداني، تاریخ دفاع:  پور ید سدانشجو: سید مهدی  (،1396-1386مطالعه تطبیقي گرافیك پوسترهای سینمایي ژانر درام در ایران و امریکا ) -



در    هایژگيو - پیکار  و  رزم  تصویرنگاری  )  یهاکتاببصری  ایراني  نگارگری  بر  مبتني  ایران،  نوجوان  و  پرور  یها کتابکودک  فکری  کانون  ش 

 97/ 12/ 11، دانشجو: پروین حیدری زاده، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: (1396تا1340

آثار جمشید  تحلیل شمایل - دانشگاه    شناسیقتحقشناختي  نقاشي،  ارشد  کارشناسي  هوتن،  بهرام  دانشجو:  پانفسکي،  نظریه  اساس  بر  کامراني  بهنام  و 

 99سوره، تاریخ دفاع: شهریور  

، کارشناسي ارشد  وجیهه دانا سیدآبادی، دانشجو:  90و    80محیطي شهر تهران و مشهد در دهه آن درگرافیك  ی و مطالعه تأثیرات کارسیر تحول آیینه -

 99گرافیك، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور 

خ   یرتصو   20  يبررس - موجودات  کتاب  موضوع  با  معاصر  هنرمند  پنج  لو   یالياز  ارشد  بورخس  ییسخورخه  کارشناسي  بروجردی،  مژده  دانشجو:   ،

 99تصویرسازی، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور 

 99دفاع: شهریور  هایپررئالیستي در نقاشي معاصر ایران، دانشجو زهرا کریمي، کارشناسي ارشد نقاشي، دانشگاه سوره، تاریخ  هاییشگرا -

، دانشجو: عظیمه دزاشیبي، کارشناسي ارشد نقاشي، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور  هنرمندان معاصر  یطيدر هنر مح  یافال  یگاه مطالعه کاربرد و جا -

99 

نقاشي - ارشد  لیال آزاد، کارشناسي  دانشجو:  نیکسون و آن کاوارا،  نیکالس  آثار  مفهوم گذر زمان در  تاریخ دفاع:  بررسي چگونگي  دانشگاه سوره،   ،

 99شهریور 

قاجار تهران  هایکوبهحیواني و گیاهي در    هایبرگهبررسي ویژگي   - تاریخ دفاع:  عصر  فاطمه بیات غیاثي، ارشد گرافیك، دانشگاه سوره،  ، دانشجو: 

 99بهمن 

دانشجو: نسیم حسیني، ارشد تصویرسازی، دانشگاه سوره، تاریخ  ،  صنیع الملك  شبیكهزار و    ی نسخه  هاینگاریتحلیل ساختار تصویری عجایب   -

 99دفاع: بهمن 

 99، دانشجو: فاطمه بیات غیاثي، ارشد گرافیك، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: بهمن نقش کوبه اساس برده عدد طراحي نشانه   -
 

 های اجرايی مسئولیت

 1400پایدار، سال  ، آموزش عالي و توسعه پژوهيینده آدبیر هنری همایش ملي  -

 1399دبیر هنری جشنواره استاني نور محمد )ص(، سال  -

مدیر گروه ارتباط تصویری )کارشناسي پیوسته و ناپیوسته(، گروه کارشناسي ارشد ارتباط تصویری و کارشناسي ارشد تصویرسازی دانشکده هنر   -

 98دانشگاه سوره از سال  

 1398«، دانشگاه هنر سوره کبوتر مهاجر 176یادمان سردار و دبیر هنری رویداد فرهنگي » -

و   - )اولین  تبیان  اجتماعي  سال   ینتربزرگدبیر بخش هنری شبکه  مهر  از  اسالمي(  تا  1390سایت رسمي جمهوری  سایت چیزی    1396،  این  در 

 است .  منتشرشده در وب  نبجاینامقاله تحلیل آثار هنری، پژوهش هنری، آشنایي مکاتب هنری، تاریخ هنر ایران و جهان از  500قریب به  

 

 داوری

 1399داور بخش گرافیك و تصویرسازی جشنواره استاني نور محمد )ص(، سال  -

 1398کبوتر مهاجر« دانشگاه هنر سوره،   176داور رویداد فرهنگي »یادمان سردار و  -

 98داور جشنواره ملي حرکت، سال   -

 

 برگزاری نمايشگاه



   1386برگزیده دومین همایش تجسمي کارگاهي مهر، اصفهان،   نفرِ -

   1386نقاشان ایران، فرهنگستان هنر،  دوساالنه -

   1385سومین جشنواره هنر جوان، موزه معاصر،   -

   1385نقاشان دانشگاه هنر،  دوساالنه -

   1383نمایشگاه انفرادی، گالری هفت ثمر،  -

 1382نمایشگاه گروهي، گالری برگ،  -

   1381نمایشگاه گروهي، گالری برگ، -

 1380نمایشگاه گروهي، گالری برگ، -

 1376نمایشگاه گروهي، گالری سبز،   -


