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 ، کاشان.0221سید جواد سلیمی، متولد 

 .0231سال  ،ی هنرهای دراماتیک()دانشکده دانشگاه هنرکارشناسی سینما، 

 .0231سال  ،ی هنرهای زیبا()دانشکده دانشگاه تهران کارشناسی ارشد سینما،

 .0231سال  ،دانشگاه هنر ش هنر،دکترای پژوه

 تاکنون. 0231ي هنرهاي تجسمي، دانشگاه هنر)تهران( از سال  عضو هیأت علمي گروه عكاسيِ دانشكده

  j.salimi@Art.ac.ir پست الکترونیک:

 11163066شماره تماس: 

 

 

 

 ی تدریس:قهساب

ریتم در هنرها، کارگردانی تا کنون، برخی از واحدهای تدریس شده عبارتند از:  0233تدریس از سال 

مقاله وسمینار، فیلم زنده و تصویر متحرک، تجزیه و تحلیل فیلم، آشنایی با سینما، تولید تلویزیونی، ، 0

های شیوهعکاسی رنگی، فیلم زنده و تصویر متحرک، ، آشنایی با هنرهای سنتی، 1و0عکاسی پایه 

 دریایی، ماهواره و ....، عکاسی هوایی، 0عکاسی تخصصی پیشرفته تاریکخانه، 
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 ترجمه و تالیف:

 0232/ سالی دروس کارشناسی ارشد عکاسیبازنگری برنامهمجری طرح  -

های عکاسی، ی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشتهی تطبیقی نحوهمطالعهطرح پژوهشی  -

فرانسه، کره، سازی در جهان )امریکا، انگلستان، برزیل، ترکیه، چین، گرافیک، نقاشی و مجسمه

 0261/ سال ی آن با ایرانمالزی و هندوستان( و مقایسه

 0261/ سالی دروس کارشناسی ارشد عکاسیبازنگری برنامهمجری طرح  -

 

 0231ی چهارم/ سال ی خط و ربط/ شماره/ نشریهدرخت و پرندهداستان  -

 0211/ وزارت آموزش و پرورش/ سال هنر سال اول راهنماییکتاب  -

-های سراسری سالهای تشریحی آزمون  هنر در آزمونها و پاسخهنر )مجموعه پرسش کتاب -

 0232/ انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور/ سال  (0231تا  0230های 

 0231/ انتشارات شقایق روستا/ سال (1البراتوار عکاسی رنگی )کتاب  -

 0233کشور/ سال / مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش مجموعه مفاالت هنرکتاب  -

 0233/ انتشارت شقایق روستا/ سال گریم و رتوشکتاب  -

 0233/ انتشارات شقایق روستا/ سال رنگ در چاپکتاب  -

 0233/ انتشارات شقایق روستا/ سال (0البراتوار عکاسی رنگی )کتاب  -

 0233/ انتشارات جهاد دانشگاهی/ سال تصویربرداریکتاب  -

های های سراسری سالهای تشریحی دروس هنر در آزمونها و پاسخهنر )مجموعه پرسشکتاب  -

 0233/ انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور/ سال (0233تا  0233

 0261/ انتشارات دانشگاه سوره/ سال خوانی به پرده سینمااز پردهکتاب  -

 .Amphoto انتشارات Paul Jonas ینوشتهبندی عکس ترکیبی کتاب ترجمه -

 

 0231، پاییز 1ی ی پنجم، شمارهی سینمای فارابی/ دورهفصلنامه/ 0راز کیهان مقاله  -

 0231، تابستان 2ی ی پنجم، شمارهی سینمای فارابی/ دوره/ فصلنامه1راز کیهان  مقاله -

/ بهار ی علمی پژوهشی هنرنامهفصلنامهدر مدارس/  "ی آموزشیواسطه"فیلم به عنوان ی مقاله -

0233 

/ 03و  01ی / نامه فرهنگستان علوم/ شمارهان پیشگام در ایرانتاریخ عکاسی و عکاس  یمقاله -

 0233سال 

ی معماری مساجد از زمان ورود سینما به ایران تا های ساخته شده دربارهفهرست فیلمی مقاله -

مهر  11-11افق آینده/  -المللی معماری مسجد/ مجموعه مقاالت دومین همایش بین0233سال 

 / دانشگاه هنر0236
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 0233ی علمی پژوهشی رهپویه هنر/ بهار / فصلنامههنردوسویه، هنردرمانی تلفیقیی مقاله -

ی علمی پژوهشی رهپویه / فصلنامههنر درمانی تلفیقی، خانواده درمانی و عصب شناسیی مقاله -

 0233هنر/ بهار 

ي هنر/ بهار پژوهشي رهپویهي علمي فصلنامهمدرن قرابت در رقابت هنرها/هنر پستي مقاله -

0260 

هاي مطابق با موازین با تاكید بر گرایش 0651بندي عكاسي مد پس ازطبقهي مقاله -

 61/فصلنامه علمي پژوهشي زن در فرهنگ و هنر/ زمستان اسالمي

 

 :های اجراییمسئولیت

 0246تا  0243از سال  رئیس موزه نگارستان

 تا کنون 0212ساعت همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور از سال  1111بیش از 

 0253تا  0253ي وزارت آموزش و پرورش در شوراي فیلم وزارت ارشاد اسالمي از سال نماینده

 0213ریزي آموزشي سازي سازمان پژوهش و برنامهمعاون دفتر پژوهش امور هنري نمونه

 0232تا سال  0231از سال  وزارت ارشاد اسالميمعاون مركز اسالمي آموزش فیلمسازي 

 0233 تا 0231ارشد عکاسی دانشگاه هنر از سال سرپرست گروه کارشناسی

 0233های درسی در سال ریزی و تالیف کتابعضو کمیسیون تخصصی برنامه

 0231معاونت اداری و مالی دانشگاه هنر 

 0231ریزی هنرهای نمایشی در سال ی برنامهعضو کمیته

 0233معاونت دانشجویی دانشگاه هنر 

 0233ی سینما در سال ی تخصصی رشتهعضو کمیته

 0236عضو ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه هنر در سال 

 0231مشاور علمی فصلنامه علوم اجتماعی/ پاییز و زمستان 

 0231سوره  دانشگاهسرپرست 

 0231ریزی هنرهای تجسمی ی برنامهسرپرست کمیته

 0231ریزی هنرهای نمایشی سال ی برنامهکمیتهعضو 
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 0261تا  0232ي دانشگاه سوره از سال عضو هیئت رئیسه

 0231عضو هیات داوران پژوهش فرهنگی سال 

 تا کنون 0233ی رهپویه هنر از سال ی نشریهعضو هیات تحریریه

 0233در سال  سورهمدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

ی اول متقاضیان شدگان مرحلهگزاری مصاحبه و آزمون شفاهی پذیرفتهی برهمکاری در زمینه

ی تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی متقاضیان کل کشور در سال کارشناسی رسمی دادگستری رشته

0233 

  0231سوره  دانشگاهی هنر دانشکده ریاست

ی طراحی و دادگستری رشتهی اول آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی مصاحبه با پذیرفته شدگان مرحله

 .0233گرافیک در سال 

 نامه با دانشگاه ناپل جهت همکاری بین دانشکده معماری ناپل و دانشکده معماری سوره.امضای توافق

 0260تا  0233ی هنرهای تجسمی دانشگاه هنر از سال ریاست دانشکده

 0233/ سال ی سراسری هنر درمانی در ایراندومین کنگرهعضو هیات علمی 

 0261تا  0233سال  ی علمی پژوهشی هنر ازبیر فصلنامهسرد

 سراسری  هايی موسیقی در کنکورمتمرکز رشتهی سازمان سنجش در آزمون عملی نیمهنماینده

 0236ی پذیرش دانشجوی هنر در سال عضویت زیرکارگروه بازنگری در شیوه

 0261هنر در سال  رهپویه ی علمی پژوهشیسردبیر فصلنلمه

 0261سوره در سال  کوتاه ی فیلمنخستین جشنوارهدبیر 

 0260ی انتخاب و معرفی پژوهش فرهنگی در سال عضو هیات داوران در سومین دوره

 0260شناسی سال ی عکس ایرانعضو شورای علمی دومین جشنواره

 0261شناسي در سال ي عكس ایراندبیر علمي نخستین جشنواره

 0260شناسي در سال ي عكس ایرانعلمي نخستین جشنوارهدبیر 

 0260شناسی در سال ی عکس ایرانداوری نخستین جشنواره

 0260سرپرستی چاپخانه دانشگاه هنر در سال 
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 0260ی کارآفرینی دانشگاه هنر در سال عضو کمیته

 0260عضویت در کارگروه هنر از سال 

 سالن قصر نوکسل بیروتبرپایی نمایشگاه بزرگ هنری ایران در 

 ی هنرهای تجسمی دانشگاه هنرعضو شورای پژوهشی دانشکده

 داوری آثار پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ی کتاب سال جمهوری اسالمی ایرانمسئول بررسی و گزینش کتب برگزیده هفدهمین دوره

 دانشگاه هنرسرپرست گروه کارشناسی عکاسی 

 0233تا سال  0235از سال  ارشد آهنگسازي دانشگاه سورهمدیر گروه كارشناسي

 ي آموزش عالي هنر شیرازعضو هیئت موسس، موسسه

 

 

 

 تقدیرها:

 1111دریافت مدال دانشگاه رم در سال  - -

ی فرهنگ و هنر از سوی وزیر های درسی و منابع آموزشی حوزهتقدیر برای تدوین برنامه -

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 0253ریزي آموزشي در سال تقدیرنامه از معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه -

 یبرنامه 3اندازی سوره برای تدوین، پیگیری، تصویب و راه دانشگاهتقدیر از سوی ریاست  -

 ی کارشناسی ارشد )آهنگسازی، گرافیک، نقاشی، صنایع دستی و ادبیات نمایشی(دوره

 

 :کارشناسی ارشدهای پایان نامه

 1331شیرین حکمی، های کاربردی رنگ در عکاسی، )استاد راهنمای نظری(،زمینه -1

 1333نیا، تفسیر، تحلیل و نقد عکس، )استاد راهنمای عملی(، پیام تیموری -2

های عنوان بررسی نیازهای طراحی در میز و صندلی تحریر برای کودکان دبستانی در محیط -2

 0233هللا حسینی)ارشد طراحی صنعتی(، )استاد مشاور(، سید فتحمسکونی، 
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 1338، )استاد راهنمای عملی(، مسعود امیرلویی، 33تا  73تاریخ عکاسی ایران از  -4

هللا زارع فتحعملی(،نظری و ریزی عکاسی تبلیغاتی، )استاد راهنمای مدیریت و برنامه -7

 1338خلیلی،

 1338)استاد راهنمای عملی(، محمد اسمعیلی منفرد، ی کیش، شناسی جزیرهعکاسی مردم -1

 1338انتزاع و عکاسی، )استاد مشاور(، محمدحسن خدام محمدی،  -3

، نگاری:بیان حاالت درونی شخص در عکاسی چهره و تطبیق آن با اندیشه و احساسچهره -8

 1331)استاد راهنمای عملی(، داریوش محمدخانی، 

 0236مجید مردانیان، ، )استاد راهنمای عملی(، ایرانفتوژورنالیسم: عکاسی خبری جهان و  -1

، )استاد ي پس از انقالبشناسایي كاركردهاي ارتباطي عكاسي و گرافیك در دو دهه -11

 1331راهنمای عملی(، علی ثابت، 

 1331سعید جانبزرگی،  عکاسی جنگ، )استاد راهنمای عملی(، -11

االمینی زهره روح )استاد راهنمای عملی(، ،ی قاجاربررسی عکاسی پرتره در دوره -12

 1381طرقی، 

)استاد راهنمای عملی(، فرشید آذرنگ، ، های چاپ عکس بعضی از عکاسانتکنیک -13

0231 

)استاد ، ی آثار فتومونتاژ بر اساس شمای ارتباطی رومن یاکوبسنیباشناسانهزنقد  -14

 1381نژاد حسینی، مهدی مقیم راهنمای عملی(،

 0231)استاد راهنمای عملی(، حشمت افتخاری، پاییدن،  -03

 راد، )استاد مشاور(، کتایون قدس چگونگی تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتال، -01

تاریخ تطبیقی عکاسی ایران و جهان، )استاد راهنمای نظری(، شهریار خوانساری)ارشد  -03

 0231پژوهش هنر(،

  0230ناصر امانی نیکجه، ، )استاد راهنمای نظری و عملی(، آموزش عکاسی )شیمی( -03

ی سازوکارها و چگونگی تشکیل تصاویر الکترونیک، دیجیتال و آنالوگ در مقایسه -06

 0230، )استاد راهنمای عملی(، ارسطو مداحی گیوی، فرآیندهای فتوگرافیک

 0230، )استاد راهنمای عملی(، محمد غفوری، رویکرد سوررئالیستی در عکاسی -11

 0230زاده، راهنمای نظری و عملی(، یوسف زینال، )استاد تجلی تعزیه در عکس -10

 0230بخش، ، )استاد راهنمای نظری و عملی(، مرتضی جانفرآیند نوردهی -11

 0230، )استاد مشاور(، رویا امینی، مدرنیسم در عکاسیپست -12

، )استاد راهنمای های عکاسی مطبوعاتی: فتوژورنالیسمبررسی تحلیلی و تطبیقی شاخه -11

 0230ریحانی، عملی(، پگاه 

، "واقعیت و حقیقت: فیلم مستند"تحت عنوان  "هنر پست مدرن"ی فصلی از کتاب ترجمه -13

 0230)استاد مشاور(، حسن مصلح)ارشد سینما(، 

های یوسف شاهین، )استاد مشاور(، رضا بررسی سینمای مصر با نگاهی به فیلم -11

 0230اسکندر)ارشد سینما(، 
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ی من، )استاد راهنمای نظری(، حمید دهقانپور)هرشد ی عروج نورآباد دهکدهفیلمنامه -13

 0230ادبیات نمایشی(، 

، )استاد راهنمای نظری و عملی(، حسن المعارف عکاسان مستندنگار برجسته جهاندایره -13

 0231نژاد مقدم، رجبی

، )استاد مشاور(، کاتیا سلماسی، دوست محمدخان معیرالممالک، عکاس دوره قاجار -16

0231 

 0231، )استاد راهنمای نظری(، رضا نبوی، (2و1) عکاسی پیشرفته -21

 0231، )استاد راهنمای عملی(، علیرضا سندگل، شناسیعکاسی و مردم -20

 0231، )استاد راهنمای نظری و عملی(، فاتح وزیری، عکاسی مواد غذایی -21

، )استاد های ایرانی دوران حکومت خاندان پهلویبررسی تحلیلی عکاسی در سفرنامه -22

 0231عملی(، حسن غفاری، راهنمای 

، )استاد راهنمای عکاسی خبری(1طرح تدوین وعنوان شرح درس عکاسی مطبوعاتی -21

 0231نظری و عملی(، فرهاد سلیمانی، 

نژاد، ، )استاد راهنمای عملی(، کیهان ولیزن، هویت و پسامدرنیسم در آثار سیندی شرمن -23

0231 

استاد راهنمای نظری و عملی(، ، )ی عکاسی )عکاسی طبیعت(ی کتاب یکصدسالهترجمه -21

 0231سالومه منوچهری، 

، )استاد راهنمای گر)شرمن،کروگر،پرینس و...(بررسی کارهای پنج عکاس اقتباس -23

 0232نظری و عملی(، شهریار خوانساری، 

، )استاد انقالب اسالمی تا کنون(ابتدایایران)ازسیرتحوالت عکاسی مستنداجتماعی -23

 0232امانی تهرانی، راهنمای عملی(، عبدالحمید 

 0232جاودانگی، )استاد راهنمای نظری(، مجید پاکرای،  -26

 0232، )استاد راهنمای عملی(، سلیمان محمودی، نگاری(سادات پارسانیان)تیپ -11

، )استاد راهنمای نظری(، هادی فکر جوان بازخورد رنگ بر مخاطب در هنر عکاسی -10

 0231طالمی، 

، )استاد تجربه دوباره نگریستن -ایران 33تا  13های بررسی آثار و نقد عکاسی سال -11

 0231پور، راهنمای نظری و عملی(، محسن یزدی

 0231، )استاد راهنمای عملی(، شاهین شهابلو، آموزش عکاسی خبری -12

، )استاد راهنمای نظری و عملی(، بابک آزادیخواه، عکاسی زیر آب و    آکواریوم -11

0231 

 0231راهنمای نظری و عملی(، حمید امینی، ، )استاد Photo Speakترجمه کتاب  -13

 0231فر، ، )استاد راهنمای نظری و عملی(، کفایت آریاییتاریخ عکاسی گیالن -11

، )استاد راهنمای نظری ی معاصر تهران بزرگهای شهدای جنگ بر جامعهتاثیر عکس -13

 0231و عملی(، عباس حاجی پور آرائی، 



8 
 

، )استاد راهنمای عملی(، رامتین (1111تا  0631تاثیرات عکاسی بر هنر معاصر) -13

 0231جیحون، 

، )استاد راهنمای دید نامتعارف در عکاسی تبلیغات تجاری با نگاهی به آثار ایروینگ پن -16

 0231عملی(، مهدی نوشاد، 

)عکاسی برای تبلیغات(، 0231تا 0211سیر تحول و پیدایش عکاسی معاصر ایران از  -31

 0233رحیمیان، )استاد راهنمای عملی(، محمدمهدی 

)استاد ینال عکاسی)چهارم الی نهم(، بررسی عکاسی معاصر ایران با نگاهی به بی -30

 0233راهنمای عملی(، مهرداد افسری، 

، )استاد نقد كودكانه عكس )جستاري پیرامون چگونگي نگاه منتقدانه كودكان به عكس( -31

 0233راهنمای عملی(، حسین جلودار، 

ی انتخابات ریاست جمهوری، های نهمین دورهدر عکس های ایدئولوژی و سیاستجلوه -32

 0233شکوفه علیدوستی، )استاد راهنمای نظری و عملی(، 

، )استاد راهنمای اجتماعي آن بر عكاسي ایران-جنبش مشروطه و تاثیر تحوالت سیاسي -31

 0233عملی(، اسماعیل صادقیلر، 

، )استاد الب اسالميهاي پس از انقتصویر زن دز آثار عكاسان زن ایراني در سال -33

 0233راهنمای عملی(، فواد ترشیزی، 

 0233، )استاد راهنمای عملی(، سعید رضایی نودهی، ویرایش دیجیتال -31

، )استاد راهنمای سازيهاي بكار رفته در صنعت فرهنگها و معرفي روشارزیابي شیوه -33

 0233نظری و عملی(، غزل صدر، 

)استاد راهنمای عملی(، آمنه  ،قاجارومعاصر دورهدر عكس دركودك و مقایسهبررسي -33

 0233محمودیان، 

تهران، )استاد راهنمای نظری و عملی(، رامیار  -تحلیلی بر عکاسی هنری بعد از انقالب -36

 0231منوچهرزاده، 

، )استاد راهنمای عملی(، سعید آزادی، ي ایراني با معماري ایرانانطباق نور در اندیشه -11

0231 

چیدمان و تاثیر آن بر هنر عکاسی با توجه به آثار سیندی شرمن،  بررسی هنر مفهومی و -10

 0231)استاد مشاور(، پرستو کشاورز، 

، )استاد راهنمای The portrait photographers guide o posingترجمه كتاب  -11

 0231عملی(، رویا خرسندی، 

ابراهیمی ی کتاب بحران واقعیت، )استاد راهنمای عملی(، مریم لدنی و مسعود ترجمه -12

 0231مقدم، 

، )استاد راهنمای بررسي و ساختار آن در عكس)با نگاهي به عكاسي معاصر ایران( -11

 0231نظری و عملی(، وحید دشتیاری، 
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بررسی نقش عکاسان زن در پیشبرد عکاسی و تاثیرگذاری آنان در فاصله زمانی از  -13

 0231، )استاد راهنمای نظری و عملی(، الهه دولتی، 0661تا  0611

)استاد راهنمای نظری و عملی(،  ،0611تا  0611عکاسان زن بین دو جنگ جهانی  -11

 0231افسانه علیپور، 

 0233تحلیل و بررسی عکاسی طبیعت ایران، )استاد راهنمای عملی(، گلریز فرمانی،  -13

، )استاد راهنمای نظری و عملی(، عباس افضلی، تاریخچه عكاسي در شهر كرمان -13

0233 

 0233راهنمای نظری و عملی(، کریم متقی،  ، )استادتفسیر عكس -16

، )استاد هاي ناصري و مظفري در نشریات شرف و شرافتهاي دورهجلوه عكس -31

 0233راهنمای نظری و عملی(، هوشنگ سالمت، 

، )استاد راهنمای نظری و عملی(، اعظم کرد، بررسي تحلیلي عكاسي مد در ایران -30

0233 

كرد به پانوراماهاي دیجیتال سه بعدي و هاي ن.ین عكاسي پانوراما با رویشیوه -31

، )استاد راهنمای درجه 251پانوراماهاي شیئي در فضاهاي واقعیت مجازي با میدان دید كامل 

 0233نظری(، ایمان سیوف جهرمی، 

، )استاد راهنمای عملی(، مهناز بررسي تطبیقي عكاسي بناهاي تاریخي اصفهان -32

 0233عباسپور، 

، )استاد راهنمای نظری و عملی(، حسن الكترونیكيعكاسي در عصر تصویرسازي  -31

 0233خوبدل، 

 0233، )استاد راهنمای نظری و عملی(، مهیار صدر محالتی، نگاريبرجسته -33

، )استاد راهنمای نظری و عملی(، هاي دیدن در عكاسي معاصربررسي نگاه و شیوه -31

 0233هللا نوری، غالمحسین فتح

، )استاد راهنمای نظری و عملی(، فریبا عكاسيهاي زن و مرد در تفاوت دیدگاه -33

 0233اکبرپور، 

 0233، )استاد راهنمای عملی(، محمد اسمعیلی منفرد، شناسي جزیره كیشعكاسي مردم -33

انگیز آن بر فرم و محتواي تصاویر بررسي و تحلیل پدیده شب از منظر تاثیرات خیال -36

 0233ی، استاد راهنمای نظری و عملی(، مهناز شعبان)، عكاسانه

های لورنا سیمپسون(، )استاد کاربرد واژه در تصویر مفهومی)و مروری بر عکس -31

 0233راهنمای نظری و عملی(، ثمر ثمری، 

چهل شاهد)اولین گروه بسیجی خبرنگار جنگ(، )استاد مشاور(، غالمرضا مسعودی،  -30

0233 

ر ی پهلوی دوم تا عصبررسی نقش عکس در انعکاس رخدادهای مهم سیاسی دوره -31

 0233حاضر، )استاد راهنمای نظری و عملی(، عمران نیکزاد، 
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، )استاد راهنمای 0611بررسی آثار و نقش زنان عکاس از ابتدای تاریخ عکاسی تا سال  -32

 0236عملی(، غزل دانا، 

ای بر هنرهای تجسمی اواخر قرن بیستم، )استاد راهنمای نظری تاثیر هنرهای چند رسانه -31

 0236هاشمی، سادات و عملی(، الهام

مدرنیسم، )استاد راهنمای نظری و عملی(، رضا گلچین ی پستعکاسی مستند در دوره -33

 0236کرمی، 

بررسی ارتباط کادر تصویر)پنجره( با مفهوم عکس، )استاد راهنمای نظری و عملی(،  -31

 0236الهی دهکردی، الهه فتح

 0236فاضل،  عکاسی استودیویی از ایده تا چاپ، )استاد راهنمای نظری(، مهدی -33

بررسی آرا و نظریات منتقدین و متفکرین برجسته )قرن بیستم( در باب نظریه انتقادی  -33

 0236عکاسی، )استاد راهنمای نظری و عملی(، فائقه کردستانی، 

های تخت جمشید)از دوره ناصرالدین شاه قاجار تا پهلوی اول، ی عکستحلیل و مقایسه -36

 0236االسالمی، ملی(، ندا شیخرضا خان(، )استاد راهنمای نظری و ع

بررسی و تحلیل آثار عکاسان ارمنی ایران، بعد از انقالب اسالمی، )استاد راهنمای  -61

 0236نژاد اسبفروشانی، نظری(، داود جلیل

تاثیر آموزش دانشگاهی عکاسی بر عکاسی هنری ایران بعد از انقالب، )استاد راهنمای  -60

 0236نظری و عملی(، علی ناجیان، 

، )استاد 0611تا  0603های ی سالبررسی عکاسی روسیه )شوروی( در فاصله -61

 0261راهنمای نظری و عملی(، مریم موسوی، 

جایگاه عکاسی در تاریخ ثبت و نمایش حرکت، )استاد راهنمای نظری و عملی(، پویا  -62

 0261زمانیان، 

نماي هجري شمسي )استاد راه 0243بررسي تاریخ عكاسي معماري ایران تا سال  -61

 0261نظریو عملي(، امیررضا منشي، 

 
 

 

 

 

 :عکاسی های مقطع کارشناسینامهپایان

 .0236نژاد، سال عکاسی فرم در تئاتر، کیهان ولی -0

 .0233ها، فاطمه موسوی، سال آینه -1

 .0233پردازی شده )خاطرات به یاد ماندنی(، حدیثه حسینی، سال ی صحنهپرتره -2

 .0233بلوری، سال گذار به طبیعت، زانیار  -1
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 .0233عکاسی پرتره در نور طبیعی، سمیه نیکوفر، سال  -3

 .0236جزئیات در طبیعت، حسین طباطبایی، سال  -1

 
 

  

 :و کنفرانس سخنرانی

 ی پژوهشرابی دانشگاه هنر به مناسبت هفتهدر تاالر فا 0231با عنوان نماد و نشانه در سال 

در اولین همایش  کشور جهان و ایران 6دانشجوی کارشناسی هنر در مطالعه تطبیقی نحوه پذیرش ی مقاله

 .0260ملی آموزش عالی هنر در آذر ماه سال 

 

 

 

 :های آموزشیشرکت در کارگاه

ها با هدف ی اعضای هیات علمی دانشگاههای نقد ادبی ویژهشرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه

 0232آن و پیوند این نقد با هنرهای کگوناگون در سال های مختلف آشنایی با نقد ادبی و شیوه

 شرکت در کارگاه آموزشی مبانی کامپیوتر و اینترنت

 0231شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق در سال 

 0233کارگردان فیلم کارآفرینان ساخته شده در سال 

 1101طراحی برای بقا )حفظ منابه طبیعی( در سال  یالمللشاپ بینکوررد شرکت

 

 


