
 مریم کهوند
04/1350/ 01متولد   
 تهران

دانشگاه هنر  ي هنرهاي تجسمی گروه ارتباط تصویري دانشکده عضو هیأت علمی  
هاي ارتباط تصویري و تصویرسازي دانشگاه هنر مدیر گروه رشته  

 سوابق تحصیلی
1374کارشناسی فنی ارتباط تصویري، دانشگاه هنر،   

1378هنر، کارشناسی ارشد ارتباط تصویري،دانشگاه   
1394 ، دانشگاه هنرش فرهنگ دیداري)ی(با گرا دکتراي پژوهش هنر  

 
و اجرایی اي سوابق حرفه  

تا کنون 1372طراح گرافیک از   
1374طراح فونت فارسی آبان،   

تا کنون 1376عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از   
1386-1388عضو شوراي فونت فارسی/ شوراي عالی اطالع رسانی،   

-1387نماینده تحصیالت تکمیلی گروه کارشناسی ارشد تصویر سازي، دانشکده تجسمی، دانشگاه هنر، 
1386 

1387 داور انتخاب آثار طراحی پوستر ششمین دوره تصویر سال،  
1387 -1389مدیر استعدادهاي درخشان دانشگاه هنر،   

1388عضو شوراي برگزاري هفته گرافیک ایران، اردیبهشت   
1388 -1391انجمن علمی دانشجویان گرافیک، مشاور   

1391 -1388سرپرست کمیته پژوهش انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران،   
1388دبیر علمی دومین دوره پژوهشی نشان اردیبهشت، انجمن طراحان گرافیک ایران،   

1389هاي شهري در بخش گرافیک،  داور دومین جشنواره کارت پستال  
1390نشان پژوهشی اردیبهشت، انجمن طراحان گرافیک ایران،  دبیر علمی سومین دوره  

1391 -1392عضو هیأت مدیره ششمین دوره انجمن طراحان گرافیک ایران،   
1392اي، رهقعضو شوراي برنامه ریزي سومین نمایشگاه دوساالنه آثار طراحی گرافیک ایران: سرو ن  

  
  1393اردیبهشت، انجمن طراحان گرافیک ایران،  گزاري چهارمین دوره پژوهشی  نشان عضو شوراي سیاست
1395گزاري پنجمین دوره پژوهشی نشان اردیبهشت، انجمن طراحان گرافیک ایران،  عضو شوراي سیاست  

 
 سوابق آموزشی

1370 -1374هاي هنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،  کارشناس آموزش هنر، مرکز آفرینش  
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، در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هاي آموزشی ارتباط تصویري وهمدرس طراحی گرافیک در گر
1379نقاشی، طراحی پارچه و گروه چاپ دانشگاه هنر از   

تا کنون  1384هاي دانشجویی از نامه مشاوره و راهنمایی پایان  
، 2007اي براي شرکت در مسابقات جهانی مهارت،  مدرس و مشاور هنرجویان سازمان آموزش فنی و حرفه

2013و  2008  
1385، 1386هاي آموزشی براي دانشجویان دانشگاه ایندوس ولی کراچی ،  مدرس کارگاه  

1390 -1391مدرس مرکز آموزش هنرهاي اسالمی حوزه اندیشه و هنر اسالمی،   
 

 سوابق هنري
تا کنون 1372هاي گروهی و انفرادي داخل و خارج از کشور از  شرکت در نمایشگاه  

1388هاي شهري تهران،  برگزیده اولین نمایشگاه کارت پستال  
1386برگزیده اولین نمایشگاه پوستر پایداري،   

 
 سوابق پژوهشی

1387برنده اولین نشان پژوهش انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران،   
ینگارش مقاله با عنوان  چین حروف ا  ی ب شنای 1387، نشریه شوراي فونت فارسی، آ  

فیکاله با عنوان ترجمه و نقد مق را حی گ ی و طرا شکن ختار ، تهران، انتشارات 1، کتاب اردیبهشت سا
1388یساولی،   

نترجمه مقاله  ه گفتما اب ه مث فی ب را یپوگ ا 1390، تهران، انتشارات یساولی، 2، کتاب اردیبهشت ت  
دودهنگارش مقاله با عنوان  ح دامنه و م ی،  ف را یپوگ ا 1390، 38، نشریه حرفه هنرمند، شماره ت  

دنگارش مقاله با عنوان ن م دی هو ري و مف دا دی رهنگ  ، نامه هنر، نشریه علمی پزوهشی دانشکده ف
1390، 8تجسمی دانشگاه هنر، شماره   

ا مینگارش مقاله با عنوان  ی د؟ آ دا ه  ئ را ا فیک  را حی گ ز طرا ا ی  حث قابل ب ر  غی ریف  ع ت ن  وا ، نشریه ت
1392، 46حرفه هنرمند، شماره   

دیدمان و بحران دیداري: خوانشی انتقادي از زندگی روزمره، فصلنامه کیمیاي هنر،  نگارش مقاله با عنوان میان
1394فرهنگستان هنر، پاییز   

 
ها سخنرانی  

هاي سوییس و  هاي نوین آموزش طراحی گرافیک در دانشگاه بررسی تطبیقی روش
1384هفته پژوهش، دانشکده تجسمی، دانشگاه هنر، تاالر فارابی، ایاالت متحده،   

1386، تاالر فارابی، بندي از ایده تا تولید بستهمینار س  
، فرهنگسراي نیاوران، هاي آزاد هنري در کارآفرینی و اقتصاد هنر آموزشنقش  نشست تخصصی

1388 
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1389پردیس دانشگاه هنر، هفته پژوهش، تایپوگرافی، فاصله و کاربر، سمینار   
1390انشگاه هنر، هفته پژوهش، ، پردیس باغ ملی، دجستاري در فرهنگ دیداريسمینار   

1393، دانشکده تجسمی، دانشگاه هنر، تاالر فارابی، هفته پژوهش، هاي نگریستن راهمیزگرد پژوهشی   
 1394، دانشگاه هنر، پژوهشکده هنر، هفته پژوهش ، آذر هاي  تحلیل تصویر روشمیزگرد تخصصی 

، دانشگاه تهران، رهنگ دیداريمتدولوژي هاي تحلیل تصویر با رویکرد فسخنرانی با موضوع 
 1395نگارخانه تهران، اردیبهشت 

 1395، دانشگاه هنر، پژوهشکده هنر، خرداد هاي نوین سیالیت تایپوگرافی در رسانهسخنرانی با موضوع 
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