به نام خدا

گزارشي از سوابق علمي ،پژوهشي و آموزشي (رزومه)
الف) مشخصات:
نام و نام خانوادگی :مريم كشميري
متولد آبانماه 9531؛ تهران.
ب) سوابق تحصیلي:
دكتري پژوهش هنر ،دانشگاه الزهرا9515 ،ـ.9511
رسالۀ دكتري :شيوههاي ديدن و ادراک بصري در نگارگري ايرانی و علم مناظر برپايۀ نگارههاي سدههاي 1ـ 91ه.ق95 /ـ 91م .و
آراي ابنهيثم،استاد راهنما :دكتر زهرا رهبرنيا ،تيرماه .9511
كارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه الزهرا9531 ،ـ.9511
پاياننامۀ كارشناسی ارشد :روند پذيرش اجتماعی هنر مدرن در ايران با نگاهی به آثار هنرمندان سقاخانه ،استاد راهنما :دكتر زهرا
رهبرنيا ،مهرماه .9511
كارشناس گياهپزشکی ،دانشگاه گيالن9513 ،ـ.9531
پ) سوابق پژوهشي:
 .1کتاب:
ـ تذهيب در ايران :تاريخچه ،نقوش و اصطالحات ،انتشارات سمت ،بهار .9511
 .2مقاله:
ـ نقش هاي پارچه در شهرياري ساسانی برپايۀ گزارش عربی حمزه اصفهانی از نگارههاي كتاب ملوک بنیساسان ،فصلنامۀ علمی ـ
پژوهشی هنرهاي زيبا ـ هنرهاي تجسمی ،دانشگاه تهران ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،1تابستان 9511؛

ـ مقام نوازندگان در عصر صفوي بر اساس نگارۀ مستی الهوتی و ناسوتی اثر سلطان محمد ،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی هنرهاي زيبا،
هنرهاي نمايشی و موسيقی ،دانشگاه تهران ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،1تابستان 9511؛
ـ باستانگرايی :شيوهاي بيانگر براي نوسنتگرايان (زير نظر دكتر ابوالقاسم دادور) ،دوفصلنامۀ علمی ـ ترويجی جلوۀ هنر ،دانشگاه
الزهرا ،دورۀ  ،1شمارۀ  1پاييز و زمستان 9511؛
ـ بازتاب انديشههاي علمی در نگارگري ،اهميت نقره در بازنمايی آب بر اساس يافتههاي علم مناظر ،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی
هنرهاي زيبا ،هنرهاي تجسمی ،دانشگاه تهران ،دورۀ  ،19شمارۀ  ،1تابستان 9511؛
ـ خوانش پسامدرنی آثار هنري بر اساس آراي فردريک جيمسون با تمركز بر مجموعۀ هيچ پرويز تناولی (زير نظر دكتر زهرا
رهبرنيا) ،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی كيمياي هنر ،فرهنگستان هنر ،سال ششم ،شمارۀ  ،15تابستان 9511؛
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ـ مقايسۀ تجلی الهۀ زولو و خداي پدر در ديوارنگارۀ دوربان بر پايۀ نظريۀ فضاي سوم هومی بابا( ،زير نظر دكتر اشرفالسادات
موسويلر) ،دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات تطبيقی هنر ،دانشگاه اصفهان ،سال ششم ،شمارۀ دوازدهم ،پاييز و زمستان 9513؛
ـ بررسی پيشينۀ نقش گل اناري در هنر ايران از دوران باستان تا عصر سلجوقی ،دوفصلنامۀ علمی ـ ترويجی پژوهش هنر ،دانشگاه
اصفهان ،شماره دهم ،زمستان 9511؛
ـ نشانهشناسی حکمی ـ اسالمی در آثار نوسنتگرايی ،فصلنامه تخصصی نقشمايه ،دانشگاه آزاد واحد يادگار امام (شهر ري)،
شماره پانزدهم ،تابستان .9511
ت) همایش:
تجلی نمادهاي شيعی در نقاشی قهوهخانه و جريان سقاخانه ،ارائه شده در :همايش جايگاه هنر شيعی در تبيين مفاهيم و ارزشهاي
اسالمی ،فروردين .9511
ث) سوابق تدریس:
تدريس در دانشگاه سوره ،گروه هنرهاي اسالمی ،از نيمسال نخست  11-15تا 13ـ.11
عناوین دروس:
انسان ،طبيعت ،طراحی
شناخت و ارزيابی هنرهاي سنتی 9
شناخت و ارزيابی هنرهاي سنتی 1
شناخت و ارزيابی هنرهاي سنتی 5
زيبايیشناسی نگارگري
تاريخ تطبيقی نگارگري با شرق.
ج) فعالیتهای هنری:
ـ حضور در ششمين جشنوارۀ هنرهاي تجسمی فجر ،9511 ،بخش نگارگري.
ـ اجراي پروژۀ هنري در جدال با خاموشی (در دست انجام).
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