
1

 

 جالل الدين سلطان كاشفي 
 ـ تهران 1323متولد 

 نمایشگاه های گروهی و انفرادی، ، عضویت ها ،، اشتغال، فعالیت های جنبیگرافی حاضر شامل تحصیالتوبی

دریافت لوح سپاس و داخلی و خارجی، صدا و سیما، انعکاس نمایشگاه ها در کاتالوگ، مجالت، روز نامه های 

 ،ودر دست انتشار کتب منتشر شده  ،و در دست انتشار منتشرشده  خالصه مقا الت و تمقاال، تقدیر، سخنرانیها

 اسی ارشد و دکتری می باشد.کارشناسی، کارشن پایان نامه های تعدادی از راهنمایی، مشاوره و داوری

 

 تحصيالت
 1334ـ آغاز فراگيري طراحي و نقاشي، تهران، 

 1342مينياتور، تهران، ـ ديپلم ، هنرستان هنر هاي زيبا، رشتة 

 1349ـ ليسانس، آكادمي هنرهاي زيبا، رشتة نقاشي وگرافيك، وين،

 1351ن، رشته زيبايي شناسي، پاريس،بـ فوق ليسانس تخصصي، دانشگاه سور

 1352، بوزار ، رشتة نقاشي و حكاكي ) چاپ دستي ( پاريس ،  ـ دو فوق ليسانس افتخاري

دكوراسيون و صحنه س، هاي كارگرداني مستند، ويدئو فيك تلويزيون فرانسه ، رشته ـ سه گواهي نامة آموزشي از راديو

 1354آرايي ، پاريس، 

 1357ـ دكتري، دانشگاه سورين ، رشتة زيبايي شناسي ، پاريس ، 

 2/8/1381( دانشگاه هنر،Ms-officeگواهي نامه كارگاه آموزش ارتقاي توانمندي هاي پژوهشگران )-*1

 31/3/1382دانشگاه هنر ،  "روش تحقيق"كارگاه گواهي نامه  -2

 12/9/1383دانشگاه هنر، "Imaje  Ready"به كمك نرم افزار "web "طراحي صفحات"گواهي نامه كارگاه  -3

 11/10/1383دانشگاه هنر ،  "Corel Drawطراحي و ترسيم به كمك نرم افزار  "گواهي نامه كارگاه آموزشي  -4

 8/11/1383دانشگاه هنر ،  "مباني نظري نشانه شناسي هنر  "موزشي گواهي نامه كارگاه آ -5

 11/1383 /28دانشگاه هنر، "شيوه هاي نقد ادبي آشنايي با "گواهي نامه كارگاه آموزشي  -6

 ،اه هنردانشگ "رشهاي علمياآشنايي با پايگاههاي علمي و شيوه هاي استناد در نگ "گواهي نامه كارگاه -7

10/4/1388 

فناوري  و ومپژوهشگاه عل "آشنايي با اصول و مباني پژوهش هاي كيفي  "آموزشي هي نامه كارگاه گوا -8

 21/2/1390اطالعات،

و هشگاه علوم و فنا وري ا تهران،پژ" ( Nvivo )گوا هي نا مه كارگاه آشنا يي با نرم افزار تحليلي داده هاي كيفي -9

 1390/.13/10ت،طالعا

پژو هشگاه  تهران،"  ISIمقا له هاي علمي در مجله هايتوليد و چاپ شيوه هاي كار گاه با  گواهي نا مه آ شنا يي -10

 16/11/1390علوم و فنا وري ا طالعات 

و هشگاه علوم و فنا وري ا پژ تهران،"داوري و مقا الت پژوهشي و تر ويجي  نحوهگواهي نا مه آ شنا يي با  -11

 25/11/1390،طالعات

پژو  تهران، "نگارش مقاالت پژوهشي و ترويجي براي نشريات فارسي زبان با آشنايي "اه آموزشي گواهي نامه كارگ -12

 .23/12/1390 وري ا طالعاتهشگاه علوم و فنا

.5/1392/ 28تهران، دانشگاه هنر،  ،"اصول تعليم و تربيت اسالمي"ه گوا هي نا مه كارگا -13  
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 اشتغال 
 با آثار هنرمندان بزرگ آشنا شويم ( ساخت فيلم ويسندة فيلمهاي هنري و تاريخيبه عنوان محقق و ن ) ـ صدا و سيما

 .1358 تهران 

مسئول تهية  به عنوان فعال  ) اداره كل توليد فيلم و عكس ( ،مركز امور سينماييوزارت فرهنگ وارشاد اسالمي ـ 

 .1359تهران  تكدي در ايران ( معضل در مورد تحقيقات امور سينمايي ) تحقيقسرپرست بخش فيلمهاي مستند و

با توجه به ) مرگ اهريمنفيلم  ، از جملهطراحي و كارگرداني فيلم انيميشن ـ كارشناس آموزش هنرهاي تجسمي و 

 . 1363تا  1359از  ( تهران ، جنگ ايران و عراق

به عنوان محقق و  (هجُنگ هنر هفت ه هاي برنام )در ـ صدا و سيما: همكاري با گروه هنر و ادب شبكة دوم سيما 

 . 1364تا  1363از  ، تهران  هنويسند

به عنوان  عضو  (در فرهنگ سراي نياوران )فعاليت اداره كل پژوهش و آموزش هنري   ،ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي

  1368تا  1364هيأت تحريرية فصلنامة هنر از 

  .1380تا  1364، فعاليت از  ـ تأسيس آموزشگاه آزاد هنر هاي تجسمي، تهران، شهرك اكباتان

 .1371تا  1368از  فعاليت ،نگارخانه سپهريمديرـ 

و در فرهنگسراي نياوران ) مركز آموزش هنر (   ) تاريخ و تحليل هنر(تدريس تئوري وعملي هنرهاي تجسمي  -

 . 1369تا  1364تهران از   ،دانشكده هنر هاي زيبا (، دانشگاه تهران )الزهرا، آزاد اسالمي   دانشگاه

از  تهران و تدريس دروس فوق الدكر وچاپ هاي دستي، ـ عضو هيأت علمي دانشگاه هنر )در مرتبه استاد ياري (

 .1380تا  1369

 . 1387و  1383تا  1369تدريس در دانشگاه هنر اصفهان از  -*

 .1381تا  1380تدريس در مؤسسه آموزش عالي سوره )واحد شيراز( از  -

 1390تا  1380از  واصفهان، و تدريس در تهران (مرتبة دانشياريدر )دانشگاه هنر عضو هيأت علميـ 

 

 ، داوري و ...مديريت ،عضويت ي:فعاليتهاي جنب

 .1355ـ عضو مركز تحقيقات دانشگاه سوربُن، در زمينة زيبايي شناسي هنر هاي اسالمي، پاريس، 

 .1356 يس ،ـ عضو جامعة هنرمندان فرانسه در موزه گراند  پاله، پار

 .1369تا  1368از   ،ـ عضو شوراي برنامه ريزي دفتر تحقيقات و مطالعات هنري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 .1375تا  1372ـ مدير گروه كارشناسي ارشد پژوهش هنر در دانشگاه هنر، تهران، از 

 .1374تا  1372ـ عضو كميسيون بررسي موارد خاص دانشجويان، دانشگاه هنر،از 

 .1378تا 1375پژوهشي دانشگاه هنر( تهران از  -ـ عضو هيأت تحريرية هنر نامه ) فصلنامه علمي 

در  از آن بهره برداري آكواتينت و  استفاده ي صحيح از شيوه ي جهتدر ايران، ، و ساخت دستگاه آكواتينت ـ طراحي

 1376 تهران،،كارگاه چاپ دستي دانشگاه هنر

 .1383، موزه هنرهاي معاصر اصفهان،مي در سومين نمايشگاه ساليانة نقاشيداور آثار هنرهاي تجس -*

 .31/2/1390تا 13 5/83/نر تطبيقي )فرهنگستان هنر( تهران، از  ـ عضو كميتة علمي هم انديشي ه

  .1386،تحقيقات و فناوري )به عنوان نماينده دانشگاه هنر( تهرانت در شوراي ارزشيابيوزارت علوم،شرك -

 . 1387شوراي پژوهشي دانشكده هنرهاي تجسمي در دانشگاه هنر، تهران ، عضو  -

 .1387عضو شوراي علمي هم انديشي چند صدايي در هنر ايراني )فرهنگستان هنر ( تهران ،  -

 تاكنون. 1387تهران از ، عضو هيأت تحريريه نشريه ايران آذين -

 تاكنون.10/5/1388و فناوري، تهران از    توزارت علوم تحقيقا لنامه پژوهشيفص حريريهت يأتهعضو -

 تا كنون. 1388از  "نشريه تخصصي بيناب "عضو هيأت تحريريه -

 تا كنون. 1371مردادتهران از  ،دانشگاه هنر "نامه هنر"پژوهشي -تحريريه فصلنامه ي علمي عضو هيأت -

 تاكنون. 9/12/1389دانشگاه هنراصفهان، از "پژوهش هنر "عضو هيأت تحريريه نشريه -
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 تا كنون 1387پژوهشي هنرهاي تجسمي ايران ، از  -انجمن علمي هيئت موئسس درعضو -

 تا كنون. 24/6/90از ،تجسمي يهاشگاه هاي هنرمدير مسئول برگزاري نماي -

 تاكنون 24/6/90پژوهشي هنر هاي تجسمي ا يران از -انجمن علميي مديره  عضو هيأت -

 هاي تجسمي ا يرانپژوهشي هنر -انجمن علميسا تيد دا نشگاه ها درداوراولين نمايشگاه گروهي ا  -

 تا كنون.2/8/1390از (تطبيقي هتر)دانشگاه هنراصفهان  پژوهشي مطالعات -عضو هيأت تحريريه فصلنامه ي علمي -

فت گراوند آشنا يي با كار ُبرد شيوه هاي ُكلو ُفن، ،نمك و شكر ) لي جهت  ( workshap )گزاري كار گاه آموزشيبر -

  22/9/1390تهران،( در چاپ د ستي ) به منا سبت  هفته پژو هش، دانشگاه هنر( 

 ا يران. هاي تجسميپژوهشي هنر -انجمن علميدا نشجويان دا نشگاه ها در ا سا تيدوهي گرو دومين نمايشگاهداور -

 تا كنون 9/9/1390از  خانه هنرمندان ا يراندر عضو گروه پژوهشي هنر تطبيقي -

 تا كنون 19/9/1390عضوكميته هنر هاي تجسمي شوراي برنامه ريزي آموزش عالي از -

در  ي چاپ دستي جهت ايجاد رشته ( رشته چاپ دستي ) مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشدطراحي دروس  -

 .1390دانشگاه هنر، تهران، 

و بلوچستان، دانشكده هنر و معماري( مطالعات هنرهاي تجسمي )دانشگاه سيستان فصلنامه  ي عضو هيأت تحريريه -

 تاكنون. 1390از بهار

 تا كنون 29/7/91عضو كميسيون تخصصي جهت ارتقاء استادان دانشگاه در دانشگاه هنر تهران از تاريخ -

 تا كنون 1391/   7/ 29از تاريخ  ، تهران،در دانشگاه هنر هيأت مميزهعضو گروه  -

سازمان پژوهش هاي علمي و  ، تهران،ا نزد همين جشنواره جوان خوارزميپ در  عضوگروه تخصصي معماري و هنر -

 .1392 /7ا/صنعتي ايران، 

 هاي و نقاشي، با بكارگيري تكنيك)چاپ دستي( حكاكي  ،نگارگري ،درزمينه هنرطراحي،اثر 250از اجراي بيش  -

 كنون. تاش  1340گوناگون، از سال 

 

  قاشي و چاپ دستين نگارگري، طراحي، :ينمايشگاه هاي گروه
 1342و  1341، 1340ـ هنرستان هنر هاي زيبا، تهران،

 1349و 1347آكادمي هنر هاي زيبا ، وين،  -

 1351ـ موزه گراند پاله ) سالن پائيزي ( پاريس، 

 1353ـ موزه آزادي تهران 

 1357،  1356، 1354ـ موزه گراند پاله ) سالن هنرمندان فرانسه( پاريس 

 1363( تهران ، 6معاصر ) سالن شماره ـ موزه هنر هاي 

 1363 ـ تأتر شهر ) ارسال اثر، از موزه هنر هاي معاصر ( تهران ،

 1364ـ فرهنگسراي نياوران، تهران، 

 .1367هنر هاي معاصر تهران ( كرمان،   ـ موزه هنري كرمان ) ارسال اثر از موزة

 1367هران، ـ دانشگاه آزاد اسالمي ) به مناسبت نمايشگاه اساتيد ( ت

 1369تهران ) به مناسبت نمايشگاه اساتيد ( تهران،  ـ نگارخانة

 1370سپهري، تهران،   ـ نمايشگاه بين المللي، غرفة نگارخانة

 .1372) به مناسبت افتتاح فرهنگسرا ( تهران،  ـ فرهنگسراي خاوران 

، 1372و سـاالنة نقاشـي ايـران( تهـران ،     ـ موزه هنرهاي معاصر ) به مناسبت دومين ، سومين و چهارمين نمايشـگاه د 

 1376و 1374

 1376تهران،  به مناسبت هفتة پژوهش ( دانشگاه هنر،  ـ نگارخانة هنر ) نمايشگاه اساتيد، 

  1379نقاشي جهان اسالم( تهران، ـ موزه هنرهاي معاصر ) به مناسبت اولين نمايشگاه بين المللي دو ساالنة 

 1379به مناسبت چهارمين نمايشگاه طراحان معاصر ايران ( تهران،  ،2ـ گالري برگ ) سالن شماره 

 1380تهران ، پژوهش ( دانشگاه هنر ، هنر ) به مناسبت هفتة  ـ نگارخانة
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 1380نمايشگاه اساتيد دانشگاه هنر اصفهان ( اصفهان، دومين ـ موزه هنرهاي معاصر اصفهان ) به مناسبت

 1381 دومين نمايشگاه بين المللي دو ساالنه نقاشي جهان اسالم ( تهران، موزه هنر هاي معاصر ) به مناسبت -*

 1382 ، به مناسبت دومين نمايشگاه استادان و دانشجويان دانشگاه هنر( تهران،3 ـ گالري برگ ) سالن شماره

 1382( ـ موزه هنر هاي معاصر اصفهان ) به مناسبت سومين نماشگاه ساليانة نقاشان معاصر اصفهان

 1383  ،، به مناسبت سومين نمايشگاه استادان و دانشجويان دانشگاه هنر(تهران3 گالري برگ ) سالن شمارهـ 

ـ مركز فرهنگي ـ هنري صبا )به مناسبت سومين و چهارمين دوساالنة بين المللي نقاشي جهان اسالم ( تهران، 

 1385و1383

 1384بين المللي طبيعت در هنر شرق( تهران،  ـ مركز فرهنگي ـ هنري صبا )به مناسبت همايش و نمايشگاه

هنري صبا با همكاري موزه هنرهاي معاصر ) به مناسبت هفتمين دو ساالنه ملي نقاشي معاصر  -فرهنگي  ةسسمؤ -

 .1386اسفند ماه  29بهمن تا  23ايران ( تهران ، 

سسة ؤم -گارخانه هاي ايران ؛ هنري صبا )برگزاري نمايشگاهي از آثار هنرمندان منتخب ن –فرهنگي  ةسسؤم -

 .13/2/87 تا  25/1/87دانشگاه هنر (  تهران،  )صبا و نگارخانه هنرهنري  –فرهنگي 

  .2/3/87تا 28/2/87نگارخانه دانشگاه هنر )برگزاري نمايشگاهي از آثار استادان دانشگاه ( تهران ،  -

 87مهر ماه  8ر مدرسين دانشكده هاي هنر( تهران ، موزه هنرهاي معاصر ، نمايشگاه آثار نقاشي )منتخبي از آثا -

 .1387آبان ماه  20لغايت 

 /7/2برگزاري اولين جشنواره هنرهاي تجسمي، با عنوان رنگ مهرباني ( تهران، ، نمايشگاه آثار نقاشي ) گالري فام -

1388. 

 .1388مجتمع فرهنگي و سينمايي پرديس ، نمايشگاه آثار نقاشي، تهران ،  -

آذرماه  4آبان تا 29تهران از  نقاشي()نمايشگاه گروهي اعضاي هيات علمي دانشگاه هنر ، در رشته   رخانه امروزنگا -

1388. 

تهران از  ، نمايشگاه آثار نقاشي جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر، سومين و دومين موزه هنرهاي معاصر،  -

 .1388،1389اسفند 12بهمن تا  12

 .1390)مصلي تهران(  يشگاه بين المللي قرآن كريمنمانوزدهمين  -

  1390دي ماه  الي... / 8ايران،هنري صبا )هشتمين نمايشگاه دو ساالنة نقاشي  -مؤسسة فرهنگي -

 .1390 / دي ماه27الي -/16تهران،  )نمايشگاه گروهي نقاشي با عنوان آفرينش( اكو يكنگار خانة ديپلمات -

فرا رسيدن سالروز تأسيس انجمن هنرمندان نقاش ايران(  ايشگاه نقاشي )به مناسبتخانه هنرمندان ايران )نم -

 .1390دي ماه  29الي 20تهران،

 10موزه هنرهاي معاصر، چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر، نمايشگاه آثار نقاشي،  تهران از   -

 .0139اسفند14بهمن تا 

/لغايت 29/11( تهران  - 2آفرينش -ه مناسبت نمايشگاه نقاشي استادان و دانشجو يان)بنگار خانه كمال الدين بهزاد   -

6/12/90.13 

  31/2/1391الي  /21بازارنقاشي تهران ( هنري صبا ) به مناسبت تشكيل  -مؤسسة فرهنگي -

 .1/4/1391الي /9/3( امروز  هنري صبا )به مناسبت نما يشگاه چاپ دستي -مؤسسة فرهنگي -

 .1391دي ماه 7آذر ا لي  8يشگاه نقاشي )به مناسبت عاشورا ( تهران، ا معاصر فلسطين، نم موزه ي-

 .1392ماه  ارديبهشت 2 0تا 16تهران،  ،نمايشگاه طراحيسالن مير ميران، خانه ي هنرمندان ايران،  -

تهران، شرقي،  )پشت پرچين خيال(  گالري خيال بانام ( به مناسبت هفتة نفاشيهنري صبا -مؤسسة فرهنگي -

27/2/1393. 

ران( تهران ي)به مناسبت برگزاري اولين نمايشگاه آثار پيشكسوتان نقاشي توسط مجموعه داران ا نگارخانة عقيلي -

 16/11/93الي  10/11/93

 (ايران عكس و نقاشي توسط حلقة هنر تطبيقيمنتخب آثارابن سينا)به مناسبت برگزاري نمايشگاه  فرهنگسراي -

 15/12/93الي 9/12/93تهران، 
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   نقاشي و چاپ دستينگارگري،  طراحي، :هاي انفرادي يشگاهنما
 1346ـ گالري بين المللي ، وين، 

 1348 ايران ، وين ، ـ خانة

 1349 ،ـ خانه ايران ، پاريس

 1350ـ گالري بوزار، پاريس ، 

 1352(، فرانسه، 2ـ مركز فرهنگي پارلي )

 1354ا ، تهران، ـ كانون بين المللي هنر هاي زيب

 1372و 1369 تهران ، ـ نگارخانه سپهري ،

 1383مهر ماه  گالري كالسيك، اصفهان ، -*

 1383ـ فرهنگسراي آيينه،اراك، آبان ماه 

   1383  ـ گالري برگ، تهران، آذر ماه

 1384گالري هفت ثمر، تهران، مهرماه  -

 1385ـ گالري سيحون، تهران، آبان ماه 

 1386اد، تهران، ارديبهشت ـ گالري طراحان آز

 .1386نگارخانه دي ، تهران ، آذر ماه  -

 نگارگري، نقاشي و چاپ دستيطراحي در زمينة  آثار منتخبي از نمايشگاه اقدام به برگزاري خانه ي هنرمندان ايران،  -

افتتاح همزمان  ز ودر سالن استاد جليل شهنادانشگاه  سخنراني اسا تيدبا (  حقير داشتنکو ) به مناسبت اينجانب

 .در تهران مي نمايد 1391 آذرماه 16الي  9 تاريخ به بهار نمايشگاه درنگارخانه هاي نامي و
 

روزنامه هاي داخلي  ،، مجالتها لوگتادر كااينجانب و نقد آثار هنري  نمايشگاه ها انعکاساز

در  -آنها به علت ازدياد -است1380تا  0135 كه مربوط به سالهايو سيما صداو وخارجي

 .شودمي خود داري  بيوگرافياين 
 1381بهمن  5،  8صفحه  12-4106ابرار، شماره  -*1

 .1381پخش در تهران، بهمن ماه «زير باران بايد رفت» با عنوان « خانواده » ،تلويزيونيِبرنامه ضبط  صدا و سيما :   -2

   1383آبان ماه  14)ويژه(  2، صفحة 1288شمارة   جام جم، -3

  1383دي ماه  15تهران، ص     ،41تنديس، شمارة -4

 19بـين الملـي نقاشـي جهـان اسـالم (        سومين دو ساالنة  گفتگو با شبكة خبر ) به مناسبت افتتاحية : صدا و سيما -5

 1383بهمن ماه 

 .1384تهران، فروردين ، ٥١تا  ٤٨صفحه ، 49نشريه ايران آذين، شماره  -6

  1384مهر ماه  27كرمان،  ، ٤ص  ، 52شماره  فرهنگ و ادب  همراه، سال دوم، -7

در موزه هنر هـاي معاصـر    4گفتگو با مدير هنري شبكه  ،برنامه مهاجر، جهت پخش در برنامة گلستانه :صدا و سيما -8

 .1384)به مناسبت افتتاحيه مجموعه آثار ايراني موزه هنر هاي معاصر( تهران ، آذر ماه 

و  نمايشـگاه نقاشـي   برگزاريبه مناسبت ) آميزش هنر نقاشي فيگوراتيو با فضاي انتزاعيزير عنوان: ،ستنديگفتگو با  -9

 .1385آبان ماه  16تهران، ، 8ص ، 86( شماره در گالري سيحون چاپ دستي

، 864296( سرويس فرهنگ و هنر ـ هنرهاي تجسمي ، خبر شـماره   ISNAخبرگزاري دانشجويان ايران ، ايسنا) -10

دبـي(  در كشورهاي اسالمي )ُ در دومين نمايشگاه بزرگ حراج كريستيمناسبت شركت ه ) ب 3/3، 2/1،3/2، 1/1صص 

 1/11/1385و فروش يك اثر نقاشي( تهران ، 

بـه مناسـبت نمايشـگاه در گـالري     چاپهـاي دسـتي امـروز ايـران     گفتگو در باب  (برنامه هفت اقليم) راديو فرهنگ -11

   1386ماه طراحان آزاد ، ارديبهشت 

 .1386آبان ماه  ١٩،  106... شماره  تا شقايق هستدر باب كتاب  ، گفتگوكتاب هفته -12
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گفتگو درباره آثار رامراند ) به مناسبت برگزاري نمايشگاه رامبرانـد در گـالري صـبا (     (برنامة درشهر ) صدا و سيما -13

 1386خرداد ماه 

 .1386ر نگارخانه دي و انتشار كتاب تا شقايق هست ... آبان ماه خبرگزاري فارس: اعالم تشكيل نمايشگاه د -14

 )به مناسبت نمايشگاه نقاشي اساتيد دانشگاه هنر(، تهران . اتاق آبيگفتگو با برنامه  ،صدا و سيما -15

شـاعر   )به مناسبت سالگرد تولد سهراب، «نقاشي سهراب همان كالم شاعرانه اوست : »روزنامه اعتماد : زير عنوان  -16

 /1387مهر ماه  ١٥ – 1787و نقاش معاصر( تهران ، شماره 

 .1387آبان ماه  ١،  620، شماره  «سهراب نقاش كالم  » روزنامه كارگزاران، زير عنوان -17

صدا و سيما ، شبكه آموزش ، برنامه صبح و آموزش )پخش برنامه زنده در باره آموزش تاريخ هنر ايران و جهـان از   -18

 ٦از در بيست جلسه تنظيم شده بود كـه   برنامهاين تا به امروز : معماري ، مجسمه سازي و نقاشي ( ان تاريخ سپيده دم

 .ادامه داشته است 26/12/87 تا 1387آبان ماه 

 .1391مرداد ماه  10هنرمندان معاصر ايران( تهران،  ة)زندگينام 27ص ،229تنديس، شمارة  -19

 نكوداشـت ) با عنوان نمايشگاه منتخـب آثارو  علمي پژوهشي هنرهاي تجسمي ايران انجمن الكترونيك خبرنامه ي -20

 .1391، پائيز 5سال دوم شماره اينجانب(  

مكعب،  نشريه بين المللي هنر, دو همفته نامه تخصصي )موفقيت سهراب در به كارگيري رويكـردش بـه جهـان(     – 21

 .14 و 13.صص 1392، آبان ماه 30سال سوم، شماره تهران، 

   1392) به مناسبت نكوداشت وي ( انتشارات فرهنگستان هنر،   ، انديشمند و هنرمند نوگراآيت الهيحبيب اهلل  -22

 

 دريافت لوح سپاس و تقدير 
بـه مناسـبت    ) از انجمن هنرمندان فرانسـه  در رشته نقاشي ( MENTION HONORABE)ديپلم افتخار دريافت-1

   .   1356 پاريس، پالهموزه گراند( 1977شركت در سالن

حكاكي ) چاپهـاي دسـتي (    در رشته ( (de la Hoge)و دوالهوگ  (Belindole)جايزه ي بلين دوله   بررنده ي -2

  .1356 پاريس، ،موزه گراندپاله ( 1977به مناسبت شركت در سالن )از انجمن هنرمندان فرانسه،

و تحويـل آن  هنرهاي معاصـر  ي ر اينجانب توسط كارشنا سان موزه ازمجموعه آثا  ،اهلل اكبرعنوان  ايك اثر ب انتخاب -3

ايـن اثـر توسـط معاونـت امـور        : آن موزه 6سالن شماره  نمايشگاه نقاشي دربرگزاري به مناسبت    - هموز به گنجينه 

 .1363تهران،، نگهداري مي شودآرشيو موزه هنرهاي معاصر  درهنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي خريداري و 

در محـل دائمـي نمايشـگاههاي بـين     ، صي نقاشي و مينياتور، به مناسبت شركت دردومين نمايشگاه تخصلوح تقدير -4

 .1372 ،تيرماه 3تا 1تهران، المللي

 .1372ركت در دومين نمايشگاه دو ساالنه نقاشي ايران، ديماه به مناسبت ش ،لوح تقدير -5

 .1373تهران، توسعة فرهنگي،مناسبت شركت در سمينار ه لوح تقدير، ب -6

 .1373، تهران،هنر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه از نهادلوح سپاس  دريافت -7

 .1376ساالنة نقاشي ايران، موزة هنرهاي معاصر، تهران،لوح تقدير، به مناسبت شركت در چهارمين نمايشگاه دو  -8

 .1380دانشگاه هنراصفهان، اساتيدبه مناسبت شركت در دومين نمايشگاه  ،لوح تقدير -9

 .1380آذر ماه  24 - 30شركت در بزرگداشت هفتة پژوهش )دانشگاه هنر( لوح تقدير به مناسبت

 .1381 هنر تهران، و مسئولين دانشگاهاز هيأت مميزه مركزي  تقدير نامه -*10

 .1382ساالنه نقاشي معاصر اصفهان ( برگزاري سومين نمايشگاه درانجمن هنرمندان نقاش اصفهان )تقدير نامه از  -11

 .1383انجمن هنرمندان نقاش اصفهان )به مناسبت داوري آثار نقاشي(  تقدير نامه از  -12

 .1384  ،فرهنگستان هنر تهران،همايش سلطان محمد ( شركت در لوح سپاس ) به مناسبت -13

 ،دانشگاه آزاد اسالمياشتغال ( همايش منطقه اي هنر و شركت در به مناسبت لوح سپاس) -14

 .1384واحد اسالمشهر،

در بزرگداشــت هفتــة پــژوهش در دانشــگاه آزاد اســالمي ،واحــد و ســخنراني شــركت  ســبتلــوح تقــدبر ) بــه منا -15

 .1388كرمانشاه،
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 12بهمـن تـا    12 ،ازهنرهـاي تجسـمي فجـر    المللـي  بـين  ةجشـنوار  سپاس )به مناسبت شركت در دومـين  لوح -16

 .1388اسفند

 12بهمـن تـا    12از بـين المللـي هنرهـاي تجسـمي فجـر،       جشـنوارة  سومينوح سپاس ) به مناسبت شركت درل -17

 1389اسفند

 )ع(علـي مقدس حضرت اية يك اثرنقاشي به آستان )به مناسبت ار نمايندگي مقام معظم رهبري نهاد لوح تقدير از -18

 .1390 ( با موضوعيت علي)ع()نذر امير، 

   .1390اسبت شركت در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قران كريم،تهران،به من  ،لوح سپاس -19

 .8/10/1390تهران،ايران، به مناسبت شركت درهشتمين نمايشگاه دو ساالنه ملي نقاشي  ،لوح تقدير -20

 .1390تهران،  ديپلما تيك اكو، هنري -نگار خانه فرهنگيبه مناسبت شركت در لوح تقدير، -21

بهمـن مـاه تـا     10از  هـاي تجسـمي فجـر،   درچهارمين جشنواره بـين المللـي هنر   مناسبت شركت لوح سپاس،به -22

 .1390 اسفند ماه 12

 .1391آذرماه  9اينجانب در خانه ي هنرمندان ايران، تهران،  به مناسبت برگزاري نمايشگاه و نكوداشت تقديرلوح  -23

 .1391آذرماه  9تهران، اي هنري ايران، انجمن علمي پژوهشهلوح سپاس،  به همان مناسبت، از   -24

 .1391آذرماه  9ايران، تهران، تجسمي ي هاهنر يپژوهش -لوح تقدير،  به همان مناسبت، از  انجمن علمي -25

 5/3/1393تهران، در دانشگاه هنر، رگزاري دومين هفته ي نقاشي تقدير نامه، به مناسبت ب -26
 

  ها در همايش سخنراني

 1379دانشگاه هنر،  پژوهش، هفتة به مناسبت ” هنر وپژوهش“ ـ 1

سـلطان محمـد؛     بـين المللـي   "همايش " به مناسبت )نگاهي به واقع گرايي و واقع گريزي در آثار سلطان محمد ـ* 2

تبريـز،  تـاالر    ،دانشـگاه ه هنراسـالمي  نگارگر مكتب تبريز( برگزاري همايش: فرهنگستان هنر ، تهران ، تـاالر وحـدت و  

ارديبهشـت  /22//3شـماره  . سـلطان محمـد(  هما يش بـين ا لمللـي    ي  نشريه روزانه معراج خيال ) )درج در،   دانشگاه

 .1384ماه/

نقش جهـان و چـاپ    يهنر پژوه محلدر تأثير نيروي تخيل و تجسم در هنر نقاشي شرق )به مناسبت نشست علمي -3

 .1385بهمن ماه  ١٧، خالصه مقاله در مجموعه چكيده مقاالت فرهنگستان هنر، تهران 

 ..1387كاشان،  كانون انديشه جوان سپهري،در  سهراب بر پهنه بوم نقاشي هنگاه شاعران -4

به بررسي ابعاد و عناصر چند وجهي در سبك كوبيسم و ارتباط آن با چند صدايي در موسيقي ، سالن سينما تيك ) -5

 .11/12/1387تهران هنري صبا( ،  –مؤسسه فرهنگي در "همايش "مناسبت برگزاري

نقش نمادين آب در حجاريهاي طاق بسـتان)به مناسـبت برگـزاري همـايش مطالعـات تطبيقـي هنـر (در دانشـگاه          -6

   .26/9/1388آزاداسالمي،واحد كرمانشاه،

در خانه هنرمنـدان، سـالن .....،    شنگاهي به آثار استاد محجوبي ) به مناسبت نمايش و رونمايي كتاب مجموعه آثار  -7

 1391تهران، 

رگـاه چـاپ   در كا Work Shap  اجـراي  همزمان غرب و در تاريخ و تكنيكهاي چاپ دستي)گراوور سازي(نگاهي به  -8

 .1390/آذر ماه  22، نردانشگاه هتهران  ( مناسبت هفتة پژوهش) به  دانشگاه  دستي

لن اسـ دانشـگاه الزهـرا،   ي( تهـران،  مباني نظري هنر هاي تجسمي در سي سال اخير)بعد از انقالب اسـالم  بررسي  – 9

 .5/10/1390هنر،آمفي تئاتردانشكده ي 

چـاپ هـاي دسـتي در موسسـه ي     گروهـي  سخنراني در شبكه هاي صدا و سيما )به مناسبت برگزاري نمايشگاه   -10

 .1391، تهران، هنري صبا –فرهنگي 

 ,Historic Semiotic:از سه منظـر   در ايران، و پيامد هاي آن سيك سوررئاليسم درنگاهي به آثار خيالپردازانه  -11

Hermeneutic,  هللاحبيـب  دكتـر  نـامورمطلق و   بهمـن  سخنراني دكتـر  كاري و)به مناسبت هفته ي پزوهش، با هم 

 .9/1391/ 27 ،فارابي تاالر ،هنر دانشگاه تهران، درخشاني(

 29/2/1393رگزاري هفتة نقاشي، تهران، ) به مناسبت ب تاالر فارابيدانشگاه هنر،  مروري برآثار اينجانب،  -
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  منتشر شدهالت مقا
مذهب و زيبايي شناسي هنرهاي تجسمي، نوشته دكتر جالل الدين كاشفي، فصلنامة هنر، شماره هشتم ، بهار ـ   - 1

 .39تا  12، ص  1364تابستان 

 37تا  10، ص1364پائيز  شماره نهم،  هنر غرب، فصلنامة هنر، زيبايي شناسي هنر هاي تجسمي اسالمي و  - 2

 63تا  22،ص  1365ـ بهار انتزاعي، فصلنامة هنر، شماره دهم، زمستانو هنر  مينياتورهاي ايراني - 3

 137تا  88ص  ، 1365شماره يازدهم، تابستان  فصلنامة هنر، مينياتورهاي معاصر ايران،  - 4

 115تا  66، ص 1365ئيز فصلنامة هنر، شماره دوازدهم، پا نقاشيهاي معاصر ايران،  - 5

 277تا  222ص  ، 1366ـ بهار  1365زمستان  روند سبكهاي نو در نگارگري ايران،فصلنامة هنر ، شماره سيزدهم ،  -6

 129تا  46، ص1367بهار  تلفيق عناصر همگن در كالبد شكل و رنگ، فصلنامة هنر، شماره پانزدهم،   - 7

، 1367تابستان ـ پائيز  شماره شانزدهم،  هنر،  د نگاره هاي نوين، فصلنامةتجلي انگاره هاي سنتي در تار و پو  - 8

 169تا  138ص

  153تا  136، ص 1368بهار ـ تابستان  هنر، شماره هفدهم،  نگاهي اجمالي به هنر حكاكي ايران، فصلنامة  -9

 .117تا  92ص ، 1369ـ بهار  1368هنر، شماره هيجدهم، زمستان  فانتاستيك رئاليسم، فصلنامة -10

 91تا  68، ص 1369، شماره نوزدهم ،تابستان ـ پائيز آبستره امپرسيونيسم،فصلنامة هنر -11

 91تا  76، ص 1370شماره بيستم، تابستان  فصلنامة هنر،  نقش زمان ومكان در وادي هنر،  -12

 8، ص1372،  2انتشارات موزه هنر هاي معاصر ،شماره  نقش،  هويت وهنر معاصر،  -13

                             23تا  14ص  1377زيبايي در اسارت كاخ هزار توي تفكر، فصلنامة دانشگاه هنر ) هنرنامه( شمارة صفر ، بهار  -14

بهار   2نگاهي اجمالي به هنر نقاشي هند وانديشه هاي عرفاني آن ، فصلنامة دانشگاه هنر )هنرنامه(، شماره  -15

  25تا  14ص  1378

 .47 تا 37ص 1378زمستان  5هنر نامه( شماره  )ـدانشگاه هنر  هنر نقاشي معاصر هندو انديشه هاي نوگرا، فصلنامة -16

   ، ص1381مقاله منتشر شده در نمايه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،  12درج  -*17

 پژوهشي  _علمي  فصلنامة، قيوسيدر مي عناصر چند وجهي در سبك كوبيسم و ارتباط آن با چند صدايي بررس -18

 61تا  51صص، 1388پاييزوزمستان ، 4ةشمار تهران،، دانشگاه هنر، هاي تجسمي و كاربردينامةهنر

تهران،  نامة هنرهاي تجسمي و كاربردي ( -دانشگاه هنر) پژوهشي _علمي فصلنامة ، پونتي و شكل وارة تن -مرلو -19

 به عنوان استاد مشاور،  هدايت دانشجو را به عهده داشتم() كمقالة مشتر ،18تا  5. ص 1390، 7شمارة 

 "جلوه هنر "ترويجي _علمي  فصلنامةدو در نقش برجسته و تنديسه هاي طاق ُبستان،  « آب» سي  دجايگاه قُ -20

 41تا  29 صص ،1391 و زمستان، پائيز8 ةدانشگاه الزهرا، تهران، شمار

ر آثار سلطان محمد نگارگر بااستفاده از اصول و قواعد هنر اسالمي فصلنامة كارگيري ديدگاه هاي اجتماعي ده ب -21

    17الي 4ص، ص1392، تابستان 26دانشگاه  شاهد، تهران، شماره ، پژوهشي نگره _علمي 

  _علمي  ، فصلنامةبررسي عنصر تخيل و تجسم از منظر هگل وژيلبر دوران و بازتاب آن در نگار گري ايران،  -22

   63الي  47صص،   1392 ، پائيز و زمستان12 هنرهاي تجسمي و كاربردي، دانشگاه هنر، تهران، شمارة نامة پژوهشي

 پژوهشي  –نسور، فصلنامه علمي مز اِيمطالعة تطبيقي ساختار بصري ماسك هاي آفريقايي و نقاب در آثار ج  -23

 30  الي 15  صص1393،پائيز و زمستان 8شمارة  ،چهارم دانشگاه هنر اصفهان، سال« مطالعات تطبيقي هنر» 

 
 

 خالصه مقاالت منتشر شده
  .1384فرهنگستان هنر، سلطان محمد )نگارگر مكتب تبريز( درآثار  نگا هي به واقع گرايي و واقع گريزي -*1

 .1385فرهنگستان هنر، ،تأثير نيروي تخيل و تجسم در هنر نقا شي شرق -2

 .1387 فرهنگستان هنر، ،وم نقا شيسهراب بر پهنه بنگاه شاعرانه  -3

 .1387فرهنگستان هنر، ،و عنا صر چند وجهي در سبك كوبيسم و اتباط آن با چند صدايي در موسيقيابعادسي برر -4

 .1388فرهنگستان هنر، ،نقش نما دين آب در حجاريهاي طاق بستان -5
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 مقاالت در دست انتشار
 قا شي ا يرانير كالبد هنر ندزيبا يي مفاهيم نگاهي به -1
 .نقش نما دين سرو در  نگارگري و نقا شي ا يراني-2
 

 منتشر شده كتب 
مـتن كتـاب توسـط اينجانـب      پژوهشي در باب هنر اسالمي و سـاختمان هندسـي آن،   )هندسي(طرحهاي اسالمي-*1

تـا   1362 ازن كتاب اتتشارات فرهنگ،اي وانتشارات كارگاه هنر تهران،  "ج بورگوان"توسط  تصاويرنوشته شده است و  

 تجديد چاپ شده است. بار 6 كنون

 چـاپ اول: تابسـتان   طبيعت و نجواي گلهـا(  انتشـارات فرهنگسـتان هنـر،     لكِ. )سهراب در كّ تا شقايق هست . . -2

1386. 

 
 مجموعه مقاالتبه صورت  :منتشرشده كتب

فتگومندي در هنرهـاي  فصل چهارم: گ ،نرفتگومندي در ادبيات و هگ ،هنري -مجموعه مقاالت نقدهاي ادبيكتاب  -*1

، انتشارات سـخن  تهران،  (سبك كوبيسم و ارتباط آن با چند صدايي در موسيقيتجسمي)بررسي عناصر چند وجهي در 

 .324الي  301صص،، 1390 :چاپ اول،

 (شـي معاصـر ايـران   از پيشگامان هنـر نقا  ،گاهي اجمالي به آثار استاد احمد اسفنديارين)كتاب مجموعه مقاالت ...   -2

محمود جوادي پور و منصوره ي حسيني در خانـه  به مناسبت برگزاري نكوداشت استادان: احمد اسفندياري، ويژه نامه، 

 .22/2/1392تهران, انتشارات فرهنگستان هنر،  ي هنرمندان ايران،

تهـران، ،   (اي طاق بستاننقش نمادين آب در حجاري ه) طاق بستان ،هنري -مجموعه مقاالت نقدهاي ادبي كتاب - 3

 .123الي  109صص ، 1392انتشارات سخن، ،چاپ اول، 
   

 كتب در دست انتشار
 ه.ش. ( تهران، انتشارات..... 1357م/1978ق.م تا 3500پيدايش و تحول حكاكي در ايران، ) از   -1

سري گرافي و گرافي، ليتوگرافي، زيلو گرافي، كالكوشامل ) كتكني  -تاريخ كارگاه چاپ دستي مقدماتي و پيشرفته:  -2

 .1394چاپ اول:  ،هنره انتشارات دانشگاتهران،  غيره(

 
 كارشناسي ارشد، رسالۀ دكتري كارشناسي، راهنما، مشاور و داور پايان نامه هاي

   1393تا پايان  1381 زاغاز آترويجي،   -علمي پژوهشي و -مقاالت علميوداور
 .در دانشگاه هاي گوناگون رشته هاي نقاشي و گرافيكدر  ي كارشناسيپايان نامه ها 60از  بيشي راهنما

 وتصوير گري گرافيكي،نقاشپژوهش هنر، رشته هاي در  كارشناسي ارشدپايان نامه هاي  80از  بيشراهنما و مشاور

 .در دانشگاه هاي گوناگون كتاب

تصوير  و گرافيك ،نقاشي، اي پژوهش هنردر رشته هدكتري  تعدادي ، پايان نامه كارشناسي ارشد 100از بيش ر داو

 .پرويجي -و غلميپژوهشي  –غلميوداوري بسياري مقاالت  در دانشگاه هاي گوناگون كتابسازي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


