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 تحصیالت

هنر و علم، تجربه تحقیق در حوزه هاي ترجمه،  وفلسفه  متخصص در علوم میان رشته اي در زمینه هاي آکادمیک تاریخ
 هنرهاي تجسمی و ژورنالیسم

1388ن انشگاه منچستر، انگلستاتاریخ هنر و مطالعات بصري، د :دکترا  

 عنوان تز: آنتروپی: بین فرم هنري و بی فرمی؛ با رویکردي ویژه به هنر معاصر ایران

 استاد راهنما: پروفسور دیوید لوماس

1380ن پژوهش هنر، دانشکده هنرهاي زیبا، دانشگاه تهرا :کارشناسی ارشد   

ل مفهوم فضا در کوبیسم و فیزیک نسبیتعنوان تز: تحلیل همگامی هنر و علم؛ رویکردي به تحو  

 استاد راهنما: دکتر علی رامین

1376، مرکز -قاشی عمومی، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران: کارشناسی  

  عنوان تز: هنر پست مدرن و ریشه هاي آن

 استاد راهنما: بابک اطمینانی

1374، ي و منابع طبیعی، دانشگاه تهرانمهندسی خاکشناسی، دانشکده کشاورز  :کارشناسی  
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 حوزه هاي تحقیق

 فلسفه و تاریخ هنر و علم، آنتروپی، هنر مدرن، هنر معاصر ایران

 

 تجربه هاي حرفه اي

در مقاطع کارشناسی، روش تحقیق  و معاصر، تئوري هنر و نقد هنري،مدرن و استادیار دانشگاه هنر، تدریس تاریخ هنر  
تا کنون 1389ترا، از زمستان و دککارشناسی ارشد   

1388-1389   مقطع کارشناسی ،منچستر دانشگاه متروپولیتن سدرم 

سینماي هالیوود در، کیفیت هاي فرمی رشته پنهان (معنویت در هنر مدرنیسم) موضوع درسها:    

 مربی طراحی فیگور، منچستر 1389-1387

  مقطع کارشناسی ،مدرس، دانشگاه منچستر 1388-1387

)سرزمین نگون بختیو  یآرمانسرزمین درس: سوررئالیسم، اتوپیا و دیستوپیا ( موضوع   

انگلیسی/ فارسی/آذري    89-1388  منچستر ، DALanguages مترجم 

 طراح و نقاش طراحی داخلی و نقاشی دیواري رستوران الیو، منچستر 1385

 مدرس دانشگاه هنر، تهران 85-1384

و تحلیل و نقد آثار تجسمی دانشجویان رشته هاي مختلف هنري در مقطع کارشناسی (نقاشی، عکاسی، صنایع دستی موضوع درس: تجزیه             

              ))و طراحی صنعتی) و کارشناسی ارشد (فلسفه هنر

 مدرس انستیتوي هنري آریا، تهران 85-1384

  موضوع درس: ژرژ باتاي و زیبایی شناسی بی فرمی

81-1379ی دانشگاه تهران مدرس جهاد دانشگاه  

  موضوع درس ها: تاریخ هنر، مبانی هنرهاي تجسمی



 دوره هاي آموزشی

 روش آموزش آکادمیک دانشگاه منچستر 1387

 روش تحقیق و مهارت هاي کامپیوتري دانشگاه منچستر 1383

ازي کتاب سازمان گفتگوي تمدن ها، تهرانسروش هاي تصویر 1379  

 مدیریت فضاهاي انسانی و مدیریت زمان انستیتو کاوش، تهران 1378

 تالیف

2014 یز، آوریلمیدل ایسترن استاد آو ورنالج ،"1960ایرانی در دهه ي  روشنفکري و هنر، هنر ملی تاریخ هاي روایت"   

  208-204)، صص. 2012(بهار  1، ش. 20، ج. عرب استادیز جورنال، نویسنده: تالین گریگور، در ساختن ایراننقد کتاب: 

  )1390(زمستان  6، ش. هنر فردا، با همکاري آذر محمودیان، "قوم نگار در هنر معاصر ایران-خود به مثابه دیگري: هنرمند"

، پائیز مجله فرهنگ آشتی،  "تو منو به گریه می اندازي"مروري بر نمایشگاه   

نین استادیزراایبراي چاپ در  آماده ارایه  Mapping the Unmappable: the Construction of 
Bam’s Catastrophe  

207 (بهمن1385) ، شماره دو هفته نامه تندیس  "منتقد هنري از چه چیزهایی باید احتراز کند؟ "  

،  موزه هنرهاي معاصر "هنر و جهانی شدن"، بولتن براي سمینار بین المللی "مطالعات پسا استعماري و نظریه رسانه"
   تهران، دي

1385 

 

 ترجمه

(1387 ،جایزه ترجمه کتاب سال  برنده  ) ، ساندرو بکوال، فرهنگ معاصرهنر مدرنیسم   

9(پائیز 1383) ، شمارهحرفه هنرمندنوردهی مظاعف: دگرگونی در یک خانه حومه اي؛    

  )1384(بهار 11 ، شمارهحرفه هنرمندمصاحبه هومی بابا با میترا تبریزیان،  فراسوي محدودیت ها:



(1381 ر(بها  1 ، شمارهحرفه هنرمندفضاي بین واژگان،    

 

 گزیده اي از ارائه مقاالت

شناسی بیروت،  انستیتوي شرق "ایران، 1970و  1960هاي  هاي روشنفکري در دهه شناسی و جریان تاریخ هنر، زیبایی"
93شهریور   

معاصر ایران، دانشگاه بن، آلمان، خرداد سمپوزیوم هنر  "،ئو اُریانتالیسم و روایت هاي بازنمایی بدن در هنر معاصر ایرانن"
91 

  90، مرداد سمینار آیکا (انجمن بین المللی منتقدان هنر) ایروان، ارمنستان "،ناسیونالیسم، تاریخ هنر ومکتب سقاخانه"

SOAS ،BRISMES کنفرانس ، 1389مهر ، لندن    "،روایت هاي تاریخ هنر و روشنفکران ایرانی" 

 دانشگاه ادینبورو "؟،روشنفکرها کجایند"در هنر معاصر ایران، :  بدنیتا روایت هاي بازنمایی  دیگري: از ناسیونالیسم"
1389 اردیبهشت،  

1387 اردیبهشت برنامه ریز سمپوزیوم دانشجویان دکترا دانشگاه منچستر   

"ساختن دانش بصري:شرق و غرب ":موضوع سمینار   

 

    

 زبان ها

)متوسطابتدایی تا -خواندنسی (روان)، عربی و فرانسه (فارسی و ترکی آذري (مادري)، انگلی  


