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 سودابه صالحی
 

 160-62263362 تلفن:

 11062012120 

  salehis@gmail.com الکترونیکی:پست 
 s.salehi@art.ac.ir 

 

 

 

 تحصیالت

 دکترا

 (Queen’s university, Kingston, Ontario)   دانشگاه کویین، کینگستون، کانادا، 6112 

  (Specialization: Curriculum Studies/Cultural Studies)گرایش: آموزش هنر/مطالعات فرهنگی

 آموزش اتفاق: دلوز، گفتمان های خالقیت، و هنر دکترا: ینامهپایانان عنو

(Teaching Contingencies: Deleuze, Creativity Discourses, and Art) 

 کارشناسی ارشد

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 0236

 گرایش: ارتباط تصویری

 صویری در آموزش دینی کودکانکارشناسی ارشد: کاربرد ارتباط ت ینامهپایانعنوان 

 کارشناسی

 دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، 0223

 گرایش: ارتباط تصویری

 حضور جانبازان در جامعه تسهیل درگرافیک طراحی کاربرد کارشناسی:  ینامهپایانعنوان 

 

 تدریس یسابقه

    نرهای تجسمی، تهران، ایرانهدانشکده دانشگاه هنر، ، رسمی هیئت علمی       تاکنون -0232 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه هنرهای کاربردی، تهران، ایرانمدعوهیئت علمی         0221 - 0233

 ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران، ایرانمدعوهیئت علمی        0233  - 0231

 ، ایرانیزدی هنر و معماری، دهمدعو، دانشگاه یزد، دانشک هیئت علمی        0223  -0223

 ی هنر، نیشابور، ایرانمدعو، دانشگاه مشهد، دانشکده هیئت علمی         0211 -0222

 مدعو، دانشگاه شریعتی، انستیتو هنر و معماری، تهران، ایران هیئت علمی         0211 -0211

 ده هنرهای دیجیتال، تهران، ایرانمدعو، دانشگاه صدا و سیما، دانشک هیئت علمی        0211 -0216
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 واحدهای درسی تدریس شده

 مبانی هنرهای تجسمی 

 مبانی رنگ

 (بندی و پوستر، بسته، طرح عملی جامع)شامل کارگاه طراحی گرافیک محیطی کارشناسی یهای ارتباط تصویری دوره کارگاه

  کارشناسی ارشد یهای ارتباط تصویری دوره کارگاه

شناسی هنرهای ، زیباییی کتابت، آشنایی با هنرهای معاصر، روش تحقیق در هنرهای دیداری: تاریخچهدروس نظری شامل

  دیجیتالی 

 ی کارشناسی(ی دورهنامهمورد پایان 11)راهنمایی بیش از  کارشناسی یدوره ینامهپایان

 کارشناسی ارشد یدوره ینامهپایان

 

 های کارشناسی ارشدنامهراهنمایی پایان

 .6111بررسی رویکردهای تعاملی در تبلیغات محیطی با تمرکز بر آثار تولید دشه در اروپا بعد از (. 0211) .یلدا ،حصارکی

 ن، دانشگاه هنر.ارشد ارتباط تصویری، تهرای کارشناسینامهپایان

ارشد ی کارشناسینامهپایان .های بصری فونت فارسی و قابلیت تشخیص آنی میان ویژگیبررسی رابطه (.0211). نرگس ،توکلی

 ن، دانشگاه هنر.ارتباط تصویری، تهرا

طراحی کمپین تبلیغاتی حفاظت از محیط زیست شمال ایران )با تاکید بر تبلیغات سازمان  (.0211). مائده ،حسینی کومله

WWF). ن، دانشگاه هنر.ارشد ارتباط تصویری، تهرای کارشناسینامهپایان 

ی نامهپایان .های راهنما در جهان اسالم )قرن پنجم تا دوازدهم هجری قمری(بررسی بصری نقشه (.0211). پروین ،زارع

 ن، دانشگاه هنر.ارشد ارتباط تصویری، تهراکارشناسی

ارشد ی کارشناسینامهپایان. المللی برند با رویکرد بینافرهنگیکارهای تبلیغات بینبررسی راه (.0211). مهرنوش ،زیدآبادی

 ن، دانشگاه هنر.ارتباط تصویری، تهرا

های خالق در طراحی پوستر با استفاده از تعامل فضای مثبت و منفی )مطالعه موردی پوسترهای ایده(. 0211. )زینب ،سعیدزاده

 ن، دانشگاه هنر.ارشد ارتباط تصویری، تهرای کارشناسینامهپایان .نومابار(

ارشد ی کارشناسینامهپایان. 1x6بررسی رویکرد طراح به مثابه مولفِ مایکل راک بر آثار استودیو  (.0211. )شادی ،طاهرخانی

 ن، دانشگاه هنر.ارتباط تصویری، تهرا

 .ن دبستانیهای آموزشی کودکارسان آموزشی برای طراحی نگارههای اطالعبررسی بصری نگاره (.0211). شکوفه ،پورعارف

ی نامهپایان. های تصری خط کوفی بنایی در پوسترهای ایرانی پس از انقالب اسالمیها و ارزشقابلیت (.0211). بهروز ،نادری

 ن، دانشگاه هنر.ارشد ارتباط تصویری، تهراکارشناسی
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ی نامهپایان. های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانبندی فیلمبررسی گرافیک عنوان (.0211). مژده ،هاشم بابادی

 ن، دانشگاه هنر.ارشد ارتباط تصویری، تهراکارشناسی

ارشد ارتباط تصویری، تهران، ی کارشناسینامهکارهای گرافیکی در برندسازی شهر. پایان(. بررسی راه0212رس، محبوبه. )تهمو

 دانشگاه هنر.

ارشد ی کارشناسینامه(. بررسی فرایند برندسازی بصری در تلویزیون با تاکید بر طراحی گرافیک. پایان0212، سحر. )رحیمی

 ن، دانشگاه هنر.ارتباط تصویری، تهرا

ارتباط تصویری، ارشد کارشناسیی نامه(. بازنمایی بصری انسان در پوسترهای جنگ ایران و عراق. پایان0212، رسول. )ربیعی

 تهران، دانشگاه هنر.

ارشد اسیکارشنی نامه(. بررسی طراحی جلد صفحات موسیقی ایران قبل از انقالب اسالمی ایران. پایان0212دخت. )دباغ، یاسمن

 ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.

ی نامههای عشایر بلوچ استان خراسان. پایانبافتههای موجود در دستمایههای گرافیکی نقش(. بررسی جنبه0212جاللی، آزاده. )

 ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.ارشد کارشناسی

ی نامهتن از هنرمندان شاخص اصفهان. پایان 01زنی ی آثار قلمهای گرافیک(. بررسی جنبه0212منشگر، مهرنوش. )

 ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.ارشد کارشناسی

های مورد مطالعه: طراحی جلدهای آثار ی تصویر با موسیقی سنتی ایران )نمونه(. بررسی رابطه0212عسلی، احمدعلی. )

ارتباط ارشد کارشناسیی نامهی ایران، لطفی، شجریان، علیزاده(. پایانی سه تن از اساتید برجستهموسیقایی منتشرشده

 تصویری، تهران، دانشگاه هنر.

ی نامهپایانها و تاثیرات ولفگانگ وینگارت بر طراحی گرافیک ساختارشکن. بررسی اندیشه (.0216، الدن. )شمس

 ارشد ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.کارشناسی

ارشد ی کارشناسینامهپایاناخالق در طراحی گرافیک با نگاهی به آثار تیمور کالمن و استفن زاگمایستر.  (.0216یان. )، کیاشراف

 ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.

ی نامهانپایهای تبلیغاتی ایران. بررسی فرایند گرافیک دیزاین از ایده تا اجرا: موردپژوهی کمپین (.0216اقدم، سولماز. )حسینی

 ارشد ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.کارشناسی

های ایران. های دانشگاهسایتهای مطرح جهان با وبهای دانشگاهسایتی تطبیقی و بصری وبمقایسه (.0216قاسمی، صفا. )

 ارشد ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.ی کارشناسینامهپایان

ارشد ارتباط ی کارشناسینامهپایانرسان متحرک با موضوعات اجتماعی. های اطالعسی بصری نگارهبرر (.0216شامخی، جواد. )

 تصویری، تهران، دانشگاه هنر.

. 6100تا  6111های ی نشنال جیوگرافی طی سالرسان در مجلههای اطالع(. بررسی موردی نگاره0216کاظمی، مجید. )

 صویری، تهران، دانشگاه هنر.ارشد ارتباط تی کارشناسینامهپایان
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ی نامهپایان ی آستان قدس رضوی(.های ازدواج )گنجینهقبالهتناسبات نظام  بصری (. بررسی0210، شیما. )جرموزی

 ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.ارشد کارشناسی

ی نامهپایان ی ناصر خلیلی(. مجموعههای مهرانگشترهای اسالمی در ایران )مایهبررسی بصری نقش(. 0210ملیسا. ) شادرس،

 ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.ارشد کارشناسی

شمسی(.  11ی تا پایان دهه 61ی (. بررسی تاریخ شفاهی طراحی گرافیک مدرن ایران )از دهه0210باغیشنی، نجمه. )

 ارشد ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.ی کارشناسینامهپایان

ی نامهپایان تنیدگی درون و برون: بررسی ارتباط اثر و محیط اطراف در تبلیغات نوین.درهم(. 0210، نازنین. )خاناغبدشاه

 پژوهش هنر، تهران، دانشگاه هنر.ارشد کارشناسی

ی نامهنپایاتا کنون.  0221های لباس مفهومی از لباس به مثابه اثر هنری: موردپژوهی نمایشگاه(. 0210زارع، مرضیه. )

 ارشد پژوهش هنر، تهران، دانشگاه هنر.کارشناسی

ی نامهپایانهای دشت شوشان. نگاری نقوش حیوانی سفالینههای هندسی در چکیده(. بررسی زیرساخت0210دلفانی، حبیب. )

 ارشد ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.کارشناسی

ارشد ارتباط تصویری، تهران، ی کارشناسینامهایران. پایان 11ی جالت دهههای چاپی در م(. بررسی آگهی0211قره، مژگان. )

 دانشگاه هنر.

ارتباط تصویری، تهران، ارشد کارشناسیی نامهی نقوش و نمادهای مرتبط با ایزدبانو ایشتار. پایان(. مطالعه0211عرفانی، نجوا. )

 دانشگاه هنر.

 ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.ارشد کارشناسیی نامهالمپیک. پایانهای (. بررسی مسکات0211جاودانی، مریم. )

ای )گرید( در طراحی پوسترهای مکتب سوئیس و سبک موج نو. ی تطبیقی نظام شبکه(. مقایسه0211سلطانی، شیما. )

 ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.ارشد کارشناسیی نامهپایان

شمسی.  21ی های سنتی در پوسترهای ایرانی بعد از دههبررسی رویکردهای احیاگرانه به فرم(. 0211کسمایی، مهستا. )

 ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.ارشد کارشناسیی نامهپایان

ی نامه(. بررسی عملکرد انسجام فضا در فرایند ارتباط بصری )موردپژوهی آکادمی هنر کرنبروک(. پایان0211اسروش، بهنام. )

 ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.ارشد کارشناسی

رود )جیرفت(. ظروف سنگی حوزه هلیل های گیاهی و جانوری به کار رفته درمایه(. بررسی تحلیلی نقش0221خیری، فائزه. )

 تصویرسازی، تهران، دانشگاه هنر.ارشد کارشناسیی نامهپایان

ارتباط تصویری، ارشد کارشناسیی نامهگاه ساختارشکنانه بر طراحی گرافیک. پایان(. بررسی تاثیر دید0221مباشری، شهره. )

 تهران، دانشگاه هنر.

ی نامهغرب. پایان 31و  21های باخ و تاثیر آن بر تبلیغات دههای ویلیام برن(. بررسی دیدگاه0221ماهرانی، فرخ. )

 ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.ارشد کارشناسی
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ارتباط تصویری، تهران، ارشد کارشناسیی نامه(. بررسی تطبیقی سبک انشعاب وین و رترو. پایان0221ایی، معصومه. )رض

 دانشگاه هنر.

 تصویرسازی، تهران، دانشگاه هنر.ارشد کارشناسیی نامهپایان تصویرسازی در تبلیغات.(. 0222کریمی، ویدا. )

ارشد کارشناسیی نامهپایان منفی: نقش فضای منفی در پوسترهای فرهنگی ایران. فضای مثبت، فضای(. 0222)حسینی، غزال. 

 ارتباط تصویری، تهران، دانشگاه هنر.

 ، تهران، دانشگاه هنر.ارتباط تصویریارشد کارشناسیی نامهپایان .های آموزشیطراحی گرافیک محیط(. 0222ذاکری، نوشین. )

 

 فعالیتهای پژوهشی 

 Faculty-Student Mentorship Program for Self-identified Minority Students مدیریت تحقیق، طراحی و

 در دانشگاه کویین کانادا؛ فعالیت در گروههای مختلف پژوهشی دانشگاه کویین که شامل موضوعات زیر بوده است:

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع سفارش دهنده عنوان طرح ردیف

0 Indian Diaspora Queen’s University 2007 2007 

6 E-learning and Art 

Education 

Collaborative research 

among four universities 

2005 2006 

2 Creativity in 

Performing Art 

Queen’s University 2005 2006 

1 The Faculty-Student 

Mentorship Program 

Queen’s University 2004 2007 

1 Co-op program Queen’s University 2002 2004 

ی هاتحقیق بصری: روش 2

 تحقیق در طراحی گرافیک

 0221 0222 دانشگاه هنر

 
           

 کتاب 

ی سودابه صالحی، مرجان زاهدی(. تهران: ای بر طراحی دو بعدی: درک فرم و کارکرد )ترجمه(. مقدمه0210، جان. )باورز

 انتشارات حرفه هنرمند.

 .دانشگاه هنری سودابه صالحی(. تهران: )ترجمه نگاری چیست؟تایپ)در دست انتشار(. ، دیوید. جری
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های تصویری کودکان. فصلی از کتاب درسی برای مربیان کانون پرورش فکری کودکان و (. کتاب0231. )ودابهس ،صالحی

 نوجوانان.

 

 مقاالت

در واره طرح گیریتاثیر قیاس تصویری در فرایند شکل(. سنجش 0212، علیرضا؛ حسامی، منصور؛ صالحی، سودابه. )زادهاصفهانی

 .10 نگره،سازی. آموزش مجسمه

های راهنمای مسجدالنبی، قبرستان بقیع و قبرستان معالت. های بصری نقشه. ویژگی(0211. )سودابه ،صالحیپروین و  زارع،

  .تاریخ اسالمژوهشنامه پ

 (. 6)66، یتجسم یهنرها بایز یهنرها. لمیف یبندعنواندر  ینگارپیتا (.0211. )سودابه ،یصالحو  تایرز، قیصدیصفر

 .حرفه: هنرمند. های فعالیتیف و حوزهگرافیک دیزاین محیطی: تعار(. 0211صالحی، سودابه. )

 .610-622، 2و1ی نقد کتاب هنر، فصلنامهشناسی تحقیق بصری: خوانش تصویر. (. روش0211صالحی، سودابه. )

های سایتبا وب جهان مطرحهای های دانشگاهسایتوب های بصریتطبیق ویژگی(. 0211قاسمی، صفا و صالحی، سودابه. )

 مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه اصفهان. .های ایراندانشگاه

، 01، و کاربردی ی هنرهای تجسمینامههای برتر جهان. های دانشگاهسایت(. بررسی وب0212قاسمی، صفا و صالحی، سودابه. )

012-23. 

ان قدس ی آستهای ازدواج مجموعهی ساختارهای زیبا )موردپژوهی قباله(. هندسه0212جرموزی، شیما و سودابه صالحی. )

 .221-220، 62 ،بهارستانرضوی(. 

ی نقد کتاب هنر، فصلنامهرویکرد مبتنی بر پژوهش در فرایند گرافیک دیزاین. (. 0212اقدم، سولماز. )حسینیصالحی، سودابه و 

 .16-11، 6و0

. 0221ی های دهههنرمندان ایرانی در نمایشگاه ی اثر هنری: رویکردبه مثابه(. لباس 0212زارع، مرضیه و صالحی، سودابه. )

  .21-26 ،01(6) هنرهای تجسمی،-هنرهای زیبا

 فعال در این حوزه در هنرمندان وضعیت لباس مفهومی از دیدگاهبررسی (. 0212و صالحی، سودابه. ) ، زارع، بیژنزارع، مرضیه

  .021-021 ،2(0) ،هنر و ادبیات شناسیجامعه. ایران

 .1-61، 1، ی پیکرهدو فصلنامهای در طراحی گرافیک. مباحث اخالق حرفه(. 0216صالحی، سودابه. )، کیان و  شرافا

 گیری و جذب مخاطب.تبلیغات نامتعارف محیطی: محیط عاملی برای غافل(. 0216. )و صالحی، سودابه خان، نازنینبداغشاه

 .012-003، 2(00) ،و کاربردی ی هنرهای تجسمینامه

 یدو فصلنامههای آثار ولفگانگ وینگارت. شکنی در تایپوگرافی: بررسی ویژگیساخت (.0216شمس، الدن و صالحی، سودابه. )

 . 12-20، 6(2) ،پیکره
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های ازدواج موجود در ی تناسبات ساختاری یکی از قباله(. تناسبات زیبا: مقایسه0216جرموزی، شیما و سودابه صالحی. )

 .061-023، 62(6) ی اسناد،گنجینهتان قدس رضوی با نظام تناسبات متداول در غرب. ی آسگنجینه

ی ارتباطات: موردپژوهی ی آن در گسترهبیان مفهومی برند و جوهره(. 0210، صالحی، سودابه و رشیدی، علی. )زندوکیلی، مژگان

  .30-10، 1 ،و کاربردی ی هنرهای تجسمینامه اپل.

 .62-22 ،12 حرفه: هنرمند،نگاهی به تلقی از طراحی گرافیک در ایران. (.0210صالحی، سودابه. )

 .002-026 ،12 حرفه: هنرمند،ی گرافیک معاصر ایران. ی گمشدهحلقه(.  0210قره، مژگان و صالحی، سودابه. )

 حرفه: هنرمند،دیوید کارسن.  (. طراحی ساختارشکنانه در آثار ادوارد فال، نویل برادی و0211صالحی، سودابه و مباشری، شهره. )

22 ،11-11. 

 .062-021، 22 حرفه: هنرمند،ی سودابه صالحی(. (. هشت سالی که تاریخ دیزاین مجله را تغییر داد )ترجمه0211) دروم، پرین.

 

 هادر کنفرانس شدهارائهمقاالت 

یک فونت  های بصریویژگی نی بیرابطهبررسی (. 0211شهریور . )صالحی، سودابهنرگس؛ افتخاری مهابادی، سمانه؛ و  توکلی،

مقاالت سیزدهمین کنفرانس آمار چکیده  .پواسنپذیری آن با استفاده از رگرسیون لوژستیک و فارسی و بازخوانش

 .10 ص ،ایران ،ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

R Bhargava, K., Sharma, J.C., & Salehi, S. (2008, September). Building bridges: A case 

study on the role of the Indian Diaspora in Canada. The Centre of the Study of 

Democracy, Queen's University. Retrieved 17 February 2010 from http://www.david-

kilgour.com/2008/PenutimateDiasporaOct10.pdf 

R Salehi, S. (2005, November). Protest and art: Pedagogy and creativity. Paper presented at 

the Higher Education Academy, C-SAP (Sociology, Anthropology, Politics), Birmingham, 

England. 

R Salehi, S. (2005, May). Art, capitalism and protest. Paper presented at the annual meeting 

of Canadian Sociology and Anthropology Association, University of Western Ontario, 

London, Ontario. 

R Salehi, S. (2005, April). Creative act in protest. Paper presented at the fourth annual 

meeting of American Association for the Advancement of Curriculum Studies, McGill 

University, Montreal, Quebec. 

R Salehi, S. (2005, April).  Newness and innovation in art: A critical counter-culture of the 

90’s. Paper presented at the annual Education Graduate Student Symposium, Queen’s 
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University, Kingston, Ontario. 

R Salehi, S. (2004, May). How to live with uncertainty and learn to like it: Chaos theory and 

its implications for classroom practice. Paper presented at the annual meeting of the 

Canadian Society for the Study of Education, Winnipeg, Manitoba. 

R Salehi, S. (2004, April). Creativity and chaos: Chaos theory and its implication for art 

education. Paper presented at the annual Education Graduate Student Symposium, 

Queen’s University, Kingston, Ontario. 

R Salehi, S. (2003, May). Knowledge for What? A Post-Modern Approach to Art Education. 

Paper presented at the annual meeting of the Canadian Society for the Study of Education, 

Dalhousie University, Halifax, NS. 

R Salehi, S. (2003, April). How they do what they do: Post-modern approaches to 

constructing artistic knowledge. Paper presented at the annual Education Graduate Student 

Symposium, Queen’s University, Kingston, Ontario. 

 

 سخنرانی

 های پژوهش کیفی. ارائه شده در دانشکده ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران.عنوان: روش 01/2/0216

  ارائه شده در دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران.   عنوان: هنرهای عمومی و فرهنگ بصری. 63/3/0216

ی کارکرد هنر در عنوان: برندسازی شهری: تصویر یک شهر. ارائه شده در هفت شهر: همایش تخصصی در باره 61/1/0210

 زندگی شهری، مشهد: برگزارکننده: مدیریت امور هنری شهرداری مشهد.

 . ارائه شده در دانشگاه شریعتی.ک محیطیعنوان: طراحی گرافی 01/6/0211

 

 های کودکانتصویرسازی کتاب

 بلدم شعر بگویم )تصویرگر: سودابه صالحی(. تهران: نشر پیدایش. (.0231افشین. ) عالء،

 (. بنویس را آسمان )تصویرگر: سودابه صالحی(. تهران: نشر پیدایش.0232ابراهیمی، جعفر. ) 

 )تصویرگر: سودابه صالحی(. تهران: انتشارات دانش.(. روز جشن 0233، م. )ماهوتی

 (. پروانه زیبای من )تصویرگر: سودابه صالحی(. تهران: نشر عصر.0232زکائی، ا. )

 (. جشن عبادت )تصویرگر: سودابه صالحی(. تهران: نشر دانه.0231تهرانی، مازیار. )

 

 ایحرفهسوابق 
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2006-2008      Designer and Coordinator of the Faculty-Student Mentorship Program for Self-

identified Racialized Students at Queen’s University                                                                                             

2002-2008      Research assistant at Queen’s University                                                                                   

2002-2008      Digital Photographer at Museum of Health Care                                                         

              

 مدیر گروه ارتباط تصویری دانشگاه هنر     0222-0216

 دبیر علمی اولین همایش ملی آموزش عالی هنر     0216-0216

 شرکت تبلیغاتی نقطه طالییمشاور هنری      0211-0221

 های نوهمکاری با مشاوران ایده     0221-0222

 مشاور هنری انجمن دیابت ایران     0221-0232

 طراح گرافیک در گرافیک آیه     0221-0221

 مجله رسانه وزارت ارشاد اسالمی طراح گرافیک    0230-0222

 طراح گرافیک در مرکز پخش صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران     0231-0223

 آموزش طراحی به معلمان هنر آموزش و پرورش      0222-0221

 پاره وقت انتشارات سروش طراح     0223-0222

 اندازی واحد گرافیک شرکت مخابرات ایرانراه    0223-0222

 

 


