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انعقاد قرارداد همکاری به عنوان محقق پسادکتری با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور پسادکتری: 

قد ع، تاریخ «جایگاه اپلیکیشن اینستاگرام در طرحواره زیبایی شناختی کردن زندگی روزمره»در چهرچوب طرح 

 21/2/11قرارداد 

 (2114کنکور دکترای سراسری رشته پژوهش هنر در سال  21رتبه )دانشگاه الزهرادکتری رشته پژوهش هنر 

 1طول دوره تحصیل: ،  31/33 معدل ، دوره سوم رتبه ،3131 سال التحصیل ،فارغالزهرا  دانشگاه ارتباط تصویری،کارشناسی ارشد: 

 ترم.

 32/22معدل  ،3133 سال التحصیل ،فارغپیام نور تهران شرق  دانشگاه هنر،پژوهش کارشناسی ارشد: 

 :دکتریپایان نامه 

را معنوی میت دکتر راهنمایی به ،الزهرا دانشگاه ،هنردانشکده  ،عنوان: جایگاه اپلیکیشن ها در شکل دهی به فرهنگ بصری دیجیتال

 ، درجه عالی5/21نمره پایان نامه: ، 2112 اردیبهشت،  محمدرضا مریدی دکتر مشاوره با و راد

 پایان نامه کارشناسی ارشد:

 بررسی شکاف بین گرافیک هنری و گرافیک بازارای . با بررسی چهار راس اثرهنری، سفارش دهنده، طراح، مخاطب: عنوان



، نمره پایان 2111، شهریور زهرا مسعودی امین  دکتر مشاوره با و میترا معنوی راد دکتر راهنمایی به ،الزهرا دانشگاه ،هنردانشکده 

 ، درجه عالی1/21نامه: 

 

 پژوهشی -علمی مقالات

-Pixelچیدمان تعاملی :در هنرهای تعاملی با تکیه برآراء گادامر(پیکرهمطالعاتی» بازی«استحاله مفهوم سوبژکتیوعنوان مقاله: -1

Onde شماره ، هنرهای تجسمی–هنرهای زیبا در نشریه علمی پژوهشی  چاپ،  )به اجرا درآمده در پاویلیون یونی کردیت میالن

 .11-55، صص 99، تابستان 52

عنوان مقاله: بررسی شاخصه های اصالت در آثار الوگرافیک و اتوگرافیک، با تکیه بر نظریه نلسون گودمن، چاپ در نشریه علمی -5

 .1191پژوهشی مبانی نظری هنرهای تجسمی، 

)برگرفته از رساله های هنری نرم افزارهای تلفن همراه هوشمندشنیفرهنگ بصری دیجیتال برساخته از اپلیکعنوان مقاله: -1

چاپ در  هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی.،محمدرضا مریدی ،میترا معنوی راد  ،،فاطمه مرسلی توحیدیدکتری(، نویسندگان: 

 .99-111، صص 99تابستان 

یرش در دو ، پذ«عنوان مقاله: تحلیل زیباشناسانه عمل عکاسی در بستر فاین آرت با رویکردی به نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو -4

 93-106 ، صفحه1931، بهار و تابستان 1، شماره 2دوره ، پژوهشی مبانی نظری هنرهای تجسمی فصلنامه علمی

 پذیرش در نشریه علمی پژوهشی، «بافت محورانه میان زیبایی شناسی و اخلاق در گرافیک تجاری»عنوان مقاله: تبیین نسبت -5

 .73-49، صص 22دوره -69. چاپ در پاییز ابوالقاسم دادور، هنرهای زیبا)هنرهای تجسمی(. نویسندگان: ، فاطمه مرسلی توحیدی

بررسی رویکرد کیچ در عرصه ارتباطات بصری)برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد(. پذیرش در نشریه علمی عنوان مقاله:  -6

-69ص -64در پاییز پژوهشی هنرهای زیبا)هنرهای تجسمی(. نویسندگان: دکتر میترا معنوی راد، فاطمه مرسلی توحیدی. چاپ 
5 

 ترویجیمقالات علمی 

دانشگاه امام رضا)ع( « چاپ و نشر»چاپ شده در فصلنامه علمی ترویجی « جایگاه تعامل مخاطب با گرافیک حسی»مقاله با عنوان 

 .1/121112به شماره 

 تخصصیمقالات علمی 

شناختی مخاطبان ارتباط تصویری مطالعه موردی: نهادی با ذائقه زیبایی-بررسی رابطه سرمایه اقتصادی و فرهنگی  عنوان مقاله: 

، بهار و 2شماره  2دوره  ، دو فصلنامه علمی پژوهشنامه نقاشی و گرافیک،طراحی جلد کتاب از منظر مخاطبان در شهر تهران

 .11-21، صص 1931تابستان 

https://jfava.ut.ac.ir/?_action=article&au=530367&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://jfava.ut.ac.ir/?_action=article&au=530367&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://jfava.ut.ac.ir/article_66701.html#au1
https://jfava.ut.ac.ir/article_66701.html#au1
https://jfava.ut.ac.ir/?_action=article&au=352414&_au=%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7++%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://jfava.ut.ac.ir/?_action=article&au=352414&_au=%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7++%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://jfava.ut.ac.ir/?_action=article&au=380862&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://jfava.ut.ac.ir/?_action=article&au=380862&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://arjgap.alzahra.ac.ir/article_3916.html
https://arjgap.alzahra.ac.ir/article_3916.html
https://arjgap.alzahra.ac.ir/article_3916.html


، نشریه پیکره، کارکردهای هنـر مفهومـی در مفاهیم هنـر مقاومـت ) مطالعة موردی: باغ مـوزهیِ دفـاع مقـدس(عنوان مقاله: 

 .11-61، صص 31پاییز و زمستان 

 1-2. ص 14هنری هنرپژوه شماره پاییز -، چاپ شده درفصلنامه علمی«بررسی تاثیر فتومونتاژ در تبلیغات خلاق ایران»مقاله 

هنری هنرپژوه شماره تابستان -، چاپ شده درفصلنامه علمی«تصویرشناسی هنر اصفهان از منظر سفرنامه های دوره صفوی»مقاله 

 1-2. ص 15

 و سخنرانی مقالات همایشی

 )سخنرانی(،  خوانش پوسترهای قباد شیوا از منظر آیکونولوژی69مقاله برگزیده در اولین سمپوزیوم گرافیک ، اردیبهشت  =2

بررسـی تـوانش زیبـایی شـناختی مخاطبـان طـرح »سخنرانی در همایش اقتصاد هنر در ایران با ارائـه مقالـه ای بـا عنـوان -1

 .32-33، صص 1، سال دوم، شماره پژوهش هنر تحلیلیفصلنامه آموزشی و چاپ مقاله در  «جلد کتاب

 طراحـی رویکردهـای نگـاری تـاریخ »بـا عنـوان ، « تـاریخ هنرنگـاری ایـران»ارائه مقاله برگزیده و سـخنرانی در همـایش -1

 ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.15، اسفند «ایران در اخیر دهه سه در کتاب جلد

دومین همـایش ملـی مبـانی نظـری هنرهـای تجسـمی ایـران از منظـر جامعـه شناسـی توسـ  چاپ کامل مقاله در کتاب -4

 انتشارات آبان. شابک:

مطالعــه رویکردهــای ســفارش دهنــدگان آثــار گرافیــک بــا تکیــه بــر نظریــه اجتمــاعی »بــا عنــوان  2-76-3747-966-639

نامـه کارشناسـی ارشـد. تـاریخ و محـل همـایش: برگرفتـه از پایـان  -ارائـه بـه صـورت سـخنرانی« هوارد بکـر« دنیاهای هنر«

 ، پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی5/62/67

 

چـاپ کامـل مقالـه در کتـاب دومـین همـایش ملـی مبـانی نظـری هنرهـای تجسـمی ایـران از منظـر جامعـه سـخنرانی و -5

 شناسی توس  انتشارات آبان. شابک:

ــوان  6-76-3747-966-639 ــا عن ــش آن در »ب ــوژی و نق ــرآیکونول ــاعی هن ــات اجتم ــاد مطالع ــار قب ــوردی: آث ــه م . مطالع

 ، پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی5/62/67تاریخ و محل همایش:  -ارائه به صورت سخنرانی« شیوا

 

بررسـی علـل افتـراق تعرفـه اقتصـادی انجمـن »ارائـه مقالـه در کنفـرانق اقتصـاد هنـر در ایـران بـا موضـوع  سـخنرانی و -9

و چــاپ بــه صــورت چکیــده در کتــاب کتــاب چکیــده مقالــات « تعرفــه عــرف در بــازار طراحــی صــنفی طراحــان گرافیــک بــا

 . 7395997همایش اقتصاد هنر در ایران: ناشر: فرهنگستان هنر شماره کتابشناسی ملی: 

 

، عنـوان: بررسـی 6762ارایه مقاله به صورت پوسـتری و چـاپ چکیـده در همـایش ملـی قـرآن کـریم و هنـر، اردیبهشـت -3

 تصویری قصص قرآنی بر هدایت انسانی) با تکیه بر آرای شهید مطهری(آهنگ 

 

http://paykareh.scu.ac.ir/article_13495.html
http://paykareh.scu.ac.ir/article_13495.html


ارایه مقاله به صورت پوستری و چاپ چکیـده در همـایش مبـانی نظـری هنرهـای تجسـمی در سـه دهـه اخیـر در ایـران،  -9

 «ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری دانشگاه الزهرا». عنوان: 6762اسفند 

 

. 6762، آبــان »آمــوزش ریررســمی در مــوزه هــا و مراکــز علــم«شــرکت بــه همــایش و دعــوت بــه ســخنرانی در همــایش -6

 عنوان مقاله: موزه های نسل سوم: موزه های آموزشی و مدرن.

 

 6764در سال « تاثیر گرافیک حسی در بسته بندی»پذیرش مقاله در کنفرانق بین الملی بسته بندی با عنوان -66

 

 های تحقیقاتیطرح 
 

بررسی اثر بخشی یادگیری مبتنی بر مساله، بر توسعه مهارت کارآفرینی دختران دانشجو، با تاکید بر کسب و کارهای عنوان طرح: 

 6764، سال، مجری طرح: پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا» خانگی

 

 من علمی هنرهای تجسمی ایران و دانشگاه الزهرا مشارکت انجبا »شناسه استاندار سازی آثار هنرهای تجسمی ایرانعنوان طرح:  

 6763برگزاری و سخنرانی در نشست طرح تحقیقاتی شناسه استانداردسازی آثار، پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات، آبان 

 برگزاری و سخنرانی در نشست طرح تحقیقاتی شناسه استانداردسازی آثار، پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات

 

 کتاب:تالیف 
توس  انتشارات  0-98-5002-600-978با شماره شابک « در ایران کتاب دهه اخیربررسی رویکردهای طراحی جلد »کتاب -6

 2113، دانشگاه الزهرا و انتشارات مرکب سفید

 

 توس  انتشارات سیمیا  1-441-222-311-122مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد نقد ادبی و هنری به شماره شناسه  -1

مجموعه  2-451-222-311-122مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تاریخ هنر و ادبیات ایران و جهان به شماره شناسه   -1

توس    توس  انتشارات سیمیا  1-441-222-311-122سوالات کنکور کارشناسی ارشد نقد ادبی و هنری به شماره شناسه  

 انتشارات سیمیا

 )در دست چاپ(کارشناسی ارشد انتشارات سیمیادرسنامه نقد ادبی هنری کنکور -4

 

 :داوری

، 2112پژوهشی نخستین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال)خرداد -عضو هیئت ارزیابی متون)مقاله و پایان نامه( در کمیته علمی

 )عضو هیئت هم اندیشان پنل نخستین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال(فرهنگستان هنر(. 

 علمی پژوهشینجمن های ا عضویت در

 انجمن علمی پژوهشی هنرهای تجسمی ایران فعال عضو
 عضو انجمن پژوهش های هنرهای تجسمی ایران



 

 مدرک زبان

  بMsrtمدرک زبان 

 UTEPTمدرک زبان تافل دانشگاه تهران

 

 فعالیت هنری

 2111رویش و صلح در بخش آزاد، نوروز، فصل -برگزیده شدن پوستر در دومین نمایشگاه سالانه بین المللی پوستر بهار-

 2111، «تایپوگرافی ایرانی»راهیابی اثر به نخستین نمایشگاه -
 برگزیده شدن-

 اثر طراحی جلد کتاب  3

 اثر عکاسی 5

 لوگوتایپ 2

 پوستر  6

 از طریق فراخوان کتاب سال گرافیک انتشارات بابان و چاپ در کتاب سال گرافیک انتشارات بابان.

 ، موسسه فرهنگی اکو14معاصر ایران. اسفند  گرافیکلد کتاب در نمایشگاه ارزش آفرینی طراحی جرتبه سوم بخش -

 14. شهریور شرکت در نمایشگاه گروهی تصویرسازی بهشت در خیال من. فرهنگسرای ابن سینا-

 11هی پوستر سلام بر زندکی سال وشرکت در نمایشگاه گر-

 

 سوابق کار طراحی: 

 طراحی کتاب صراط مستقیم 

 طراح گرافیک شرکت سروستان سپاهان

 طراحی وبسایت شرکت صبا الکترونیک

 نوینطراحی لوگوی دبیرستان فرهنگ 

 طراحی بروشور کتاب ادعیه 

 آشنایی و تسل  به نرم افزارهای:

Adobe Photoshop 

Illustrator 

Indesign 

Coerldraw 
 :تدریقسوابق 

 2111. مقطع کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی 1مطالعات تطبیقی هنر 



 2412، موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی، 1 مبانی هنرهای تجسمی

 2411آثار هنرهای تجسمی، موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی، تجزیه و تحلیل و نقد 

 2411، موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی، 2 مبانی هنرهای تجسمی

 2411تاریخ هنر جهان، مقطع کارشناسی ارشد پژوهش هنر، موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی، 

 2111هنر در دنیای کودکان، دانشگاه الزهرا، 

 2112، دانشگاه الزهرا،2مبانی گرافیک 

 2112مبانی تبلیغات، دانشگاه الزهرا،

 2111. مقطع کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی 2مطالعات تطبیقی هنر 

 2111. موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی (طراحی نشانه)1ارتباط تصویری 

 2111. موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی )خلاصه سازی(2ارتباط تصویری 

 2112 کتاب آرایی در آسیای میانه، دانشگاه الزهرا،

 2112دانشگاه الزهرا،  ،1آشنایی با هنر در تاریخ

 2111، دانشگاه الزهرا، 2آشنایی با هنردر تاریخ

 2112حکمت هنر اسلامی دانشگاه الزهرا، 

 15-13، نیمسال )استان البرز(دانشگاه ریرانتفاعی رسام 2شناخت هنر گرافیک 

 15-13دانشگاه ریرانتفاعی رسام، نیمسال  1شناخت هنر گرافیک 

 13-15، دانشگاه رسام، نیمسال  )طراحی ست اداری(1تکنولوژی کارگاه گرافیک 

 13کتاب آرایی در آسیای میانه، دانشگاه رسام، 
 

 :در رشته پژوهش هنر و ارتباط تصویری دورس توانایی و علاقمندی های تدریق

 مبانی گرافیک-

 هویت بصری-

 گرافیک محیطی-

 کارگاه گرافیک)طراحی پوستر، هویت بصری، نشانه(-

 گرافیکتبلیغات و -

 موشن گرافیک-

 تاریخچه طراحی گرافیک-

 مطالعات تطبیقی هنر-

 جامعه شناسی هنر-

 روش شناسی هنر-



 1و2هنر در تاریخ آشنایی با -

 1و2هنر و تمدن اسلامی -

 هنرهای تجسمی مبانی -

 نقد و تجزیه و تحلیل آثار ارتباط تصویری-

 حکمت در هنر اسلامی-

 روش تحقیق در هنرکارگاه -

 آشنایی با آرا متفکران درباره هنر-


