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 به نام خدا                                                         

 

                                                                میترا زارع  نام و نام خانوادگی:

     22199122990    تلفن:                 

       Mitra.Zare1985@yahoo.comایمیل:            

 

 اطالعات شخصی

 21/6/2661تاریخ تولد:          

 تهران -ایران محل تولد:

 متاهل وضعیت تاهل:

 

 تحصیالت

 دیپلم ریاضی فیزیک

 -سراسری 892ی کنکور )رتبه 1801در سال  التحصیل از دانشگاه هنر تهرانفارغ -کارشناس عکاسی

 خواب را یاد آورید((.نامه: خواب )خواب آن بي)عنوان پایان .(141عکاسی  زیرگروه

ی کنکور سراسری )رتبه 1822در سال  اندانشگاه هنر تهراز التحصیل فارغ -ارشد عکاسیکارشناس

هاي نامه: عكاسي از انرژي)عنوان پایان .(01/10ارشد با معدل اول در مقطع کارشناسی یرتبه -8

 نادیدني(.

 ی کاریسابقه
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 .1802تا  1801ی فرهنگی اهورا از سال عکاس خبری نشریه -

 .1802تا  1802ای رفاه از سال های زنجیرهعکاس تبلیغاتی فروشگاه -

. )واحدهای 02-22تدریس در دانشگاه جامع علم و فرهنگ اراک در نیمسال دوم سال تحصیلی  -

 های عکاسی(.تدریس شده: آشنایی با عکاسی و تکنیک

. )واحدهای 22-21سال تحصیلی  و دوم ی هنر دانشگاه سمنان در نیمسال اولدریس در دانشکدهت -

-و فنون عرضه و ارائه 9، عکاسی پایه 1(، عکاسی پایه 1تدریس شده: فیزیک و ابزارشناسی )

 ی عکس(.

 . )آموزش عکاسی دیجیتال وو بهار تدریس در مجتمع فنی تهران)واحد میرداماد( در ترم پاییز -

 شناسی(. زیبایی

 ، )عکاسی پایه(.29و  21های تابستانی دانشگاه هنر در تابستان تدریس در کالس -

واحد تدریس ، )21-29تدریس در دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر در نیمسال اول سال تحصیلی  -

 و عکاسی رنگی(. 1عکاسی پایه شده: 

عکاسی پایه واحد تدریس شده: )، 21-29تدریس در دانشگاه هنر در نیمسال دوم سال تحصیلی  -

1). 

، 21-29در نیمسال دوم سال تحصیلی  141تدریس در دانشگاه جامع فرهنگ و هنر واحد  -

 )واحدهای تدریس شده: تاریخ عکاسی و رویکردهای نوین در عکاسی معاصر جهان(.

های ضمن خدمت معلمان آموزش و پرورش برای کتاب هنر ساعت در دوره 12تدریس بیش از  -

 .28و  29در تابستان و هشتم پایه هفتم 

 ، )واحد تدریس شده: عکاسی پایه(.29-28تدریس در دانشگاه هنر در نیمسال اول سال تحصیلی  -

 ، )واحد تدریس شده: عکاسی پایه(.29-28تدریس در دانشگاه هنر در نیمسال دوم سال تحصیلی  -

، )واحد تدریس شده: تاریخ عکاسی 28-24در دانشگاه هنر در نیمسال اول سال تحصیلی  تدریس -

 جهان(.

 های پژوهشیمقاالت و طرح

کشور  2مطالعه تطبیقی نحوه پذیرش دانشجوی کارشناسی هنر در "همکاری در طرح پژوهشی با عنوان 

 .1821در سال  تر سید جواد سلیمیکد به همت "جهان و ایران

 .28در سال  هنرنامهی در فصلنامه علمی پژوهشی های نادیدنعکاسی از انرژیپذیرش شده مقاله 

 تالیفات

 .1829در سال وزارت آموزش و پرورش تالیف بخش عکاسی کتاب هنر پایه هفتم 

 .1828تالیف بخش عکاسی کتاب هنر پایه هشتم وزارت آموزش و پرورش در سال 

 .1828وزارت آموزش و پرورش در سال نهم تالیف بخش عکاسی کتاب هنر پایه 



 

3 
 

 ایهای حرفهمهارت

 ی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهرانی زبان انگلیسی از مجموعهدیپلم مکالمه

 رومافزار فتوشاپ و الیتنرم آشنا به

 

 های اجراییمسئولیت

 1822سال  من ماهدانشگاه هنر از به گروه عکاسی کارشناس

 1821هنرهای تجسمی دانشگاه هنر از بهار سال کارشناس پژوهش دانشکده 

 1821نشگاه هنر در سال عکاسی دا آزاد هایاندازی کالسراه

 1821های آزاد عکاسی دانشگاه هنر از سال دوره از کالس پنجبرگزاری  سئولیتم

 1821های ارزشیابی کارکنان دانشگاه هنر در سال سی فرمررکارشناس کارگروه ب

در سال  وزارت علوم،تحقیقات و فناوري های آموزشی گروه هنرهای تجسمیبرنامههمکاری در تدوین 

1821 

 1829همکاری با سازمان سنجش کشور در سال 

 

 


