

بانو مهرانگيز مظاهري تهراني
محل و تاريخ تولد :قزوين 1231،
ايميل mazaheriir@yahoo.com :

تحصيالت و توانايی های علمی:
 دكتری تاريخ هنر  ،دانشگاه دولتي ليل فرانسه 1531 كارشناسي ارشد تاريخ هنر ،دانشگاه دولتي ليل فرانسه 1535 كارشناس ارشد زبان شناسي  ،دانشگاه دولتي مونس بلژيك 1531 -كارشناسي زبان  ،دانشگاه الزهرا(س) تهران 1531

سوابق شغلي و ساير فعاليت ها:
 رييس دانشكده هنر دانشگاه الزهرا 91-18 معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده هنر دانشگاه الزهرا 99-91 مدير گروه صنايع دستي دانشكده هنر الزهرا 98-99 مدير گروه تحصيالت تكميلي دانشگاه علم وهنر از سال11 عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا از سال79 عضو گروه هنرهاي سنتي فرهنگستان هنر عضو گروه مطالعات تطبيقي هنر فرهنگستان هنر عضو گروه پژوهش علمي و هنري پژوهشگاه فرهنگستان هنر عضو گروه واژه گزيني تخصصي هنرهاي تجسمي فرهنگستان ادب فارسي عضو گروه برنامهريزي كارشناسي ارشد صنايع دستي در وزارت فرهنگ و آموزش عالي 93 عضو گروه برنامهريزي و شوراي علمي هنرهاي سنتي وزارت ارشاد اسالمي به مدت دو سال 99-91 عضو شوراي عالي فني پژوهشي و هنري سازمان صنايع دستي ايران از  11الي 15 عضو گروه هنر بنياد ملی نخبگان در سال 11 عضو کميته منتخب اعضای ترفيع اعضای هيات علمی پژوهشکده هنر در سال 11 عضو انجمن علمئ فرش1

 عضو گروه هنرهای سنتی وصنايع دستی موسسه فرهنگی اکو عضو گروه برنامهريزي پژوهشكده فرهنگ هنر اسالمي حوزه هنري (كارشناسي ارشد) 93-93 عضو گروه برنامهريزي كارشناسي فرش 93-97 عضو انجمن مطالعات بينالمللي جوامع فارسي زبان از سال 18 عضو كميته هنرهاي سنتي شوراي هنر 91 هياات موساس دنادين دانشاکده هناری (دانشاکده هنار مازنادران  ،دانشاکده هنردانشاگاه آزاد ازوين و دانشاکدههنردانشگاه علم وهنر يزد-اردکان)
 عضو هيأت تحريريه مجله جلوه هنر دانشگاه الزهرا از سال 95 عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي گلجام فرش از سال 15 عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي نگره وابسته به دانشكده هنر دانشگاه شاهد از سال 15 عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده هنرهاي زيبا عضو هيأت تحريريه مجله رشد آموزش هنر عضو شوراي پژوهشي دانشكده صدا و سيما طااراب برنامااه گاارايش رشااته صاانايع دسااتي (نگااارگري ،طراحااي فاارش ،ساابال و دااوب) و ارائااه آن بااه دفتااربرناماهريزي آمااوزش عااالي درسااال  93و گرايشااي

کااردن رشااته صاانايع دسااتي بااراي اولااين بااار در گااروه

صنايع دستي دانشكده هنر دانشگاه الزهرا از سال 93
 عضو هيأت امناء سازمان صنايع دستي (مؤسسات آموزش عالي وابسته به سازمان صنايع دستي) تا سال 15 عضو شوراي برنامهريزي درسي هنر دوره تربيت معلم 91 عضو كارشناسان خبره (جايگاه فرش در ميراث فرهنگي) عضو كميته فرهنگي ،اجت ماعي و سياسي شوراي مشاوران سازمان صدا و سيما از سال 18 عضو كميته ارزيابي جشنواره طربهاي مردمي در شهرداري سال 15 عضو شوراي گروه پژوهش هنر دانشكده هنر الزهرا مسئول امورپاياننامههاي دانشكده هنر الزهرا و تدوين آييننامه مربوط امور پاياننامهها 95-18 مسئول برگزاري سه دوره آزمون دكتري پژوهش هنر در دانشكده هنر دانشگاه الزهارا ( ،)91-18راهانادازيدوره كارشناسي ارشد پژوهش هنر و صنايع دستي در دانشكده هنر الزهرا91—11
 برگزار كننده رشته کارشناسی ارشد صنايع دستي دانشگاه علم و هنر يزد از 118

 مسئول سبر دانشكده هنر الزهرا 98-18 عضويت در كميته ارتقاء دانشكده هنر ،عضو شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده هنر الزهرا عضو شوراي آموزشي دانشكده هنر الزهرا عضو هيأت مديره انجمن دانشآموختگان دانشگاه الزهرا از  18لغايت 17 هيأت مؤسس و عضو هيأت مديره و رئيس كميته علمي آموزش انجمن دوستي ايران و كانادا -هيأت مؤسس انجمن دوستي ايران و بلژيك

برگزاري همايش  ،نمايشگاه و كارگاههاي آموزشي :
 برگزار كننده همايش «روشهاي نوين آموزش دانشگاهي هنر» و عضو هيأت علمي اين همايش برگزاري نمايشگاه «زن ،هنر و گبتگوي ميان تمدنها با همكاري دفتر منطقهاي يونسكو در اردن 18 برگزاري نمايشگاه هاي متعدد در دانشكده هنر نمايشگاه ملي زنان جهان ،نمايشگاه سبال و سراميك ،بينالمللايصنايع دستي و غيره.
 دبير اولين جشنواره هنرهاي سنتي جوانان سال 13 عضو گروه مطالعات هنر و زيبائی در جشواره بين المللی فارابی عضو كميته علمي در ششمين كنبرانس بينالمللي فرش عضو كميته علمي كنگره بينالمللي هنرهاي اسالمي آرسيكا در اصبهان 11 عضو كميته علمي همايش بينالمللي كمال الدين بهزاد در تهران و تبريز (فرهنگستان هنر) 18 عضو كميته علمي همايش بينالمللي سلطان محمد در تهران و تبريز (فرهنگستان هنر) 18 عضو كميته علمي همايش بينالمللي ايرانشناسي در دو همايش و ارزيابي  18مقاله عضو كميته علمي اولين همايش هنر اسالمي در دانشگاه تربيت مدرس عضو كميته علمي همايش مباني هنرهاي سنتي در فرهنگستان هنر13 برگزاري كارگاه آموزشي بافت تاپستري و ساوزندوزي سانتي پاكساتان و البساازي و دااپ پاتياك اياران درايران و پاكساتان از تااريخ  11/5/11لغايات  11/3/1در دانشاگاه الزهارا (س) -دانشاكده هنار ،كاه باا همكااري
دانشگاه الزهرا و مؤسسه فرهنگي اكو
 برگزاري كارگاه هنر در متن زندگي  ،تاالر وحدت ،وزارت ارشاد اسالمي 18 كارگاااه آموزشااي دوره دانشآفزايااي هناار ايااران ويااژه اسااتادان خااارجي بااا همكاااري فرهنگسااتان هناار و مركااز5

آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 15
 كارگاه دانشافزايي براي طالب حوزه م و مشهد به مدت يك سال حوزه هنري عضو برگزاري ستاد اجرايي زنان فيلمساز آسيايي در دانشكده صدا و سيما -برگزاري سمينارهاي متعدد در دانشكده هنرالزهرا و دانشكده صدا و سيما

سوابق آموزشي:
 دبير آموزش و پرورش تا سال 1538 تدريس در دانشگاههاي كشوري:دانشكده هنرالزهرا :تاريخ هنر و تمدن اسالمي -روش تحقيق -مطالعات تطبيقي هنر كارشناسي ارشد-
بررسي تطبيقي هنرهاي سنتي ايران و جهان كارشناسي ارشد-بررسي نقوش و نمادها در
هنرهاي سنتي ايران كارشنارسي ارشد-كارگاه پژوهش و زمينه كارشناسي ارشد-سمينار
مباحث منتخب در هنر ايران دكتراپژوهش هنر-روش تحقيق پيشرفته دكترا پژوهش هنر-
روشها و نظريههاي نقد در هنر دكترا پژوهش هنر
دانشکده صداوسيما :تاريخ هنر ،هنر و تمدن اسالمي-برگزاري سمينار حكمت هنر اسالمي كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران «هنرهاي زيبا»  :طرب اشياء كارشناسي -كارگاه طراحي و توليد آثار هنري كارشناساي ارشاد
دانشگاه عالمه طباطبائی :آشنايي با فرهنگ ايران و جهان ،كارشناسي ارشد مديريت امور فرهنگي -زن در
ايران و هنر ،كارشناسي ارشد مطالعات زنان -تاريخ هنر بعد از اسالم ،دكتراي فلسبه
هنر
دانشگاه تربيت مدرس :هنر مصر باستان ،تأثير و تأثر تمدني ،بينالنهرين ،و هنر دوره صبويه كارشناسي ارشد
دانشگاه امام خميني قزوين :زبان فرانسه دكتري پزشكي
دانشگاه سيستان و بلوچستان :تاريخ هنر ،هنر و تمدن اسالمي
دانشگاه هنر و معماري آزاد اسالمي :تاريخ هنر  1و  -8مطالعات تطبيقي كارشناسي ارشد پژوهش هنر
دانشگاه سوره :تاريخ هنر  1و 8
دانشگاه شاهد :تاريخ هنر
دانشگاه علوم و تحقيقات :تاريخ هنر دکتری فلسبه هنر
دانشگاه علم و اردکان يزد :تاريخ هنر كارشناسي ارشد
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دانشگاه هنر :تاريخ هنر  1و 8

گزيده ای از مقاالت و سخنرانيها در كنفرانسهاي بينالمللي و ملی:
 ارائه مقاله و سخنراني :همايش زن ،به زبان انگليسي" هنر و گبتگوي ميان تمدنها" -اردن ،امان8888 - -ارائه مقاله و سخنراني «نقاط نقل هنار اساالمي در گتشاته و حاال «دوسالدور

آلماان  »8888در اجاالس ساه

روزه آكادمي علوم لوکوم»
 ارائه مقاله و سخنراني «روابط فرهنگي اياران و تركياه از ساده  11تاا  11ه سايمووزيوم رواباط تار  -اياراناز گتشته تا امروز دانشگاه سلجوق -ونيه تركيه 11
 ارائه مقاله و سخنراني تزئيناات وابساته باه معمااري (باا تأكياد بر يهالصاخره ،مساجد جاامع دمشاق) در ساوريه«دمشق» 15
 سخنراني "معماري دوره تيموري" ،كنگره بينالمللي و هنر تيموري (مشهد) سخنراني "هنر دوره اسالمي ايران"  ،كنگره زنان فيلمساز آسيايي 97 سخنراني "تأثيرات هنر ايراني بر ملل مختلف سلسله"  ،سخنرانيهاي دوره پاييزه مركز گبتگوي تمدنها سخنراني "بررسي تطبيقي بناهاي آرامگاهي بين تمدن ايران و هند"  ،سمينار بينالمللي گبتگوي تمدنها تجدد معماري و شهرسازي از ديدگاه تاريخ هنر تجدد معماري و شهرسازي ايران و گبتگوي تمدنها بررساااي تطبيقاااي آرامگااااهي باااين تمااادن اياااران و هناااد «نخساااتين هماااايش ملاااي ايرانشناساااي مركاااز هماااايشفرهنگستان هنر»
 "تزئينات مرتبط با معماري تيموريان" كنگره بينالمللي هنرها و صنايع دستي اسالمي اصبهان( ،آرسيكا) "مسئله هويت و معماري ايراني" مركز بازشناسي اسالم و ايران "نمااايش هناار ايااران پايش از اسااالم باار هناار ايااران پااس از اسااالم «تعاماال اسااالم و ايااران در گسااتره تاااريخ»"دانشگاه فردوسي مشهد مهر ماه 15
 "«سرو» يكي از مهمترين نقشمايههاي فرش كرمان" ،اولين نمايشگاه فرش در كيش 15 "بررسي كاخ دهلستون دوره صبويه در زوين" ،كنگره بينالمللي زوين عصر صبوي 17 , "بررسي معماري اسالمي در دوره صبويه و مقايسه آن با معماري امروز ايران" ،سلسله مباحاث هنار ،انديشاهو ادب در گسترهي حوزه هنري فرهنگ ايراني -اسالمي 18/9/9
 "هنر بيزانس" ،همايش بينالمللي حكمت و فلسبه هنر موزه معاصر3

 "هنر دوره رون وسطي" ،دانشكده هنر و معماري تبريز "نقاشي مكتب زوين" همايش سلطان محمد مكتب زوين ،وزارت ارشاد زوين با همكاري فرهنگستان هنر "تأثير هنر ايران بر هنر تركيه" ،برنامه همانديشي جهاني شدن هنار در اياران و آساياي صاغير" فرهنگساراينياوران فرهگنستان هنر

گزيده ای از مقاالت:
 معماری در عهد تيموری ،جلوه هنر ،پاييز و زمستان  ،1597شماره های 1و1 آرامگاه در دوران اسالمی ايران و تأثير آن بر آرامگاه های گورکانيان هند ،جلوه هنر ،1515 ،شماره 83 خوشنويساای در آغاااز عصاار صاابوی تحااوالت ،کارکردهااا ،حاميااان و هنااروران ،پژوهشاانامه تاااريخ تماادناسالمی ،بهار و تابستان 1518
 صورت زن در نگارگری معاصر (نوين)  ،کتاب ماه هنر ،بهمن و اسبند  - 1513شماره  181و 188 تاثير نور فضاهای داخلی بار کيبيات زنادگی و رفتارهاای اخال ای انساان ،اخاالق در علاوم و فنااوری ،پااييز وزمستان  - 1517شماره  5و 3
 Naturalism In Chinese And Persian Paintings: Sung, Yuan And Moghul Ilkhanid DynastiesSpring-Summer 2009; 6(12):7-32 ، IslamicArt

گزيده ای از طرحها:
 بررسي حيوانات و موجودات خيالي و اساطيري در تزئينات آثار هنري دانشگاه الزهرا بررسي وضعيت آموزشي صنايع دستي در دانشكده های هنري  -مجري اصلي "طرب ملي" وزارت علوم بررسي وضعيت كنوني رشتهها و فعاليتهاي هنري و ارائه راهكارهاي بهبود و گسترش آن باا تأكياد بار هناراسالمي و سني «طرب ملي» 18
 بررساي و معرفاي پارداههاي ايراناي و اصاالب و تكميال نقاوش آنهاا از دوره ساسااني تاا پاياان دوره صابويه ،همكار اصلي طرب دانشگاه الزهرا
 ناظر طرب شناسايی پيشه ها و صنايع دستی شيراز شناسايي ،ريشه يابي و احياء طرحها و نقوش الي كرمان مجري طرب مركز تحقيقات فارش دساتبامجری طرب مهرانگيز مظاهری ) سال 13
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اياران )

راهنمايي و مشاوره پاياننامههاي كارشناسي ،كارشناسي ارشد -دكترا:
 كارشناساااي بااايش از  588عااادد و  60پايانناماااه كارشناساااي ارشاااد و حااادود  30عااادد پايانناماااه دکتاااری دردانشگاههاي مختلف.

تقدير و تشكر:
 لوب تنديس سرو هنر خانه هنرمندان ايران -مرداد 1518 تقدير نامه بابت عضويت در برنامهريزي كارشناسي فرش از آ اي محمدرضا نعمتزاده وزير صنايع ادرداني بارای برناماهريزي كارشناسااي ارشاد پژوهشاكده هناار اساالمي توساط آ ااي دكتاار محماد رجباي رئاايسپژوهشكده هنر
 تقدير نامه برای عضويت در برنامهريزي كارشناسي فرش ازآ اي مهندس حسين آروري مدير عامل و رئايسهيأت مديره سازمان صنايع دستي
 تقدير نامه جهت برگزاري هبته فرهنگي جمهاوري اساالمي اياران از آ ااي اساماعيلي ،مادير كال همكاريهاايفرهنگي و هنري در كشور سوريه 1515
 تقدير نامه بابت عضو يت در هيأت تحريريه مجله هنرهاي زيبا از رئيس دانشكده هنرهاي زيبا درداني برای برگزاري کارگاه زنان فيلمساز آسيايي در ايران توسط آ اي زورق رئيس دانشكده صدا و سيما درداني از همكاري پژوهشي با طارب" بررساي وضاعيت كناوني رشاتهها و فعاليتهااي هناري" ساركار خاانمدكتر رهنورد مجري طرب و رياست دانشگاه الزهرا
 تقدير و تشكربرای همكاري در طرب ملي" بررسي وضعيت آموزشي صنايع دستي در دانشكده هاای هناري"از آ اي ابراهيم آبادي مدير كل طرب برنامهريزي
 تقاادير نامااه جهاات همكاااري در برنامااهريزي و برپااايي نمايشااگاه پيشكوسااتان هنرهاااي ساانتي از آ اااي مهناادسموسوي رئيس فرهنگستان هنر 15

گزيده ای از ارزيابی کتاب :
 امکااان برداشاات از تاااريخ ادبيااات ايااران ( اارن  ) 1-3هجااری مااری جهاات شااناخت تاااريخ نساااجی ايااران ازجشواره بين المللی فارابی
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 تاريخ نقاشی ايران اثر تاليبی يکی از اعضای محترم هيات علمی دانشکده صدا و سيما مطالعات هنرو زيبائی شناسی مربوط به جشواره بين المللی فارابی نماد گرائی در بستر زيبا شناسی فرش درايران اثر تاليبی يکی از اعضای هيات علمی دانشگاه کاشان 18 -هنر آبگينه از انتشارات سمت

ترجمه و تأليف:
ترجمه كتاب تاريخ خط Writing, the Story of Alphabet and Script
كتاب هنر اسالمي در حال تأليف
آثار در حال ترجمه:
- Fabled cities of central Asia
- Islamic Ceramic
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