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  سوابق فردي، علمي، آموزشي و پژوهشي
  اعضاي هيئت علمي

  

  
  

                                                                          
  : فردي مشخصاتالف) 

 مليت خانوادگي نام نام
  

  سابقه تدريس
 

  
 پايه مرتبه علمي  وضعيت تاهل

 3پايه  مربي  متاهل سال11 ايراني براري ميثم

   

 تلفن
email fax همراه كار محل 

03132217500  --------------- m.barari@aui.ac.ir 
meysambarari@gmail.com 

-------------- 

  
  

  : آموزشي سوابقب) 

 كشور شهر دانشگاه نام تحصيلي رشته تحصيلي مدرك
 اخذ تاريخ

 مدرك

 1387 ايران صفهانا هنر فرش  كارشناسي

 1389 ايران اصفهان هنر ع دستيصناي كارشناسي ارشد

   
   : ليسانس فوق نامه پايان عنوان

 هجري و الهام از طراحي و تكنيك آن جهت كاربرد امروزين 5و  4بررسي سفالينه هاي مازندران قرون 

 : وسازماني اداري پستهاي

كار محل شهر سازماني پست
 تاريخ

 دانشگاه يا موسسه نام
 خاتمه شروع

  دانشگاه هنر اصفهان  ادامه دارد  96آذر اصفهان كده صنايع دستيسرپرست دانش
 دانشگاه هنر اصفهان 96آبان91اسفند اصفهان سرپرست گروه كتابت و نگارگري

  مركز ملي فرش ايران  1396  1396 كاشان رييس كارگروه بافت فرش
 هاندانشگاه هنر اصف 91اسفند  89آبان اصفهان مسئول اجرايي محتوايي وب سايت

دانشكده هنرهاي تجسمي و كاربردي  90خرداد  89مهر اصفهان نماينده موقت پژوهشي
 دانشگاه هنر اصفهان ادامه دارد 1392 اصفهان عضو گروه هيات جذب دانشكده صنايع دستي

  نهمين المپياد دانشجويان فرش  1393  1393 كرمان رييس كارگروه بافت فرش
 دانشگاه هنر اصفهان 1395 1395 اصفهان ين المللي هنر و صناعات ايرانيعضو كميته علمي نخستين همايش ب

 دانشگاه هنر اصفهان 1388 1388 اصفهان عضو كميته اجرايي پنجمين همايش بين المللي هنر نبوي

     و .....
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  دروس تدريس شده :

  رديف
  يامؤسسهدانشگاهنام

  كههاييدرسعنوان  آموزشي وپژوهشي
  نمائيد.يا مي نمودهتدريس 

  تاريـخ 
شرو  تلفــن  نشاني مؤسسه 

  پايان  ع 

1  

  
  
  
  
  

  هنر اصفهان
  

  
  
  
  

كارشناسي 
  ارشد

 03132217469 دانشگاه هنر اصفهان  1394 1394 كارگاه نقاشي و زمينه
 03132217469 دانشگاه هنر اصفهان  1395 1394 كارگاه طراحي سنتي

   دانشگاه هنر اصفهان  1397 1396 تاريخ نگارگري در ايران
   دانشگاه هنر اصفهان  1397 1396 2هنر در تمدن اسالمي

  03132217469 دانشگاه هنر اصفهان  ادامه دارد 1394 روش تحقيق درهنرهاي سنتي ايران  
   دانشگاه هنر اصفهان ادامه دارد 1392 تاريخچه نگارگري در ايران

   دانشگاه هنر اصفهان ادامه دارد 1392 2و1بررسي مكاتب نگارگري
  

  كارشناسي
  03132217469  دانشگاه هنر اصفهان  ادامه دارد 1390 3و2و1كارگاه طراحي سنتي

 03132217469  دانشگاه هنر اصفهان  ادامه دارد 1390 تاريخچه نگارگري

 03132217469  دانشگاه هنر اصفهان  ادامه دارد  1392  2و1آشنايي با هنر در تاريخ

 03132217469  دانشگاه هنر اصفهان  ادامه دارد  1389  2و  1مباني هنرهاي تجسمي 

 03132217469  دانشگاه هنر اصفهان  ادامه دارد 1389 2و1كارگاه طراحي سنتي

 03132217469  دانشگاه هنر اصفهان  ادامه دارد 1389 كارگاه حجم سازي

 03132217469  دانشگاه هنر اصفهان  ادامه دارد  1389  كارگاه نساجي و بافت 

2  
آموزش عالي 

  بزرگمهر
  

  ------   جنب پل غدير  1389  1387  2و  1كارگاه طراحي سنتي   كارشناسي
  ------   جنب پل غدير  1389  1387  كارگاه نساجي و بافت

  

 :ليسانس فوق دوره هاي پروژه براي مشاور استاد               

 دانشجو خانوادگي نام و نامرديف
تحصيليمقطع

 دانشجو
 نامه پايان عنوان

 كارشناسي ارشد سميرا آقاداودجلفايي 1
چهال محال و با الهام از فرش هاي خشتي  تبلور باغ ايراني در هنر مشبك معرق چوب

 بختياري 

 كارشناسي ارشد شبنم آقا گدي 2
همسطح و با الهام از طراحي و ساخت وسايل كاربردي چوبي به صورت كادرهاي غير 

 سربندهاي اسليمي كاشيكاري مسجد جامع عباسي

 تلفيق تكنيك چاپ و مشبك كاري چوب به منظور ساخت وسايل كاربردي كارشناسي ارشد مريم رضوي 3

 فريده داودي 4
گونه شناسي تطبيقي نقش مايه هاي كاشيكاري مسجد شيخ لطف اهللا و الهام از آن كارشناسي ارشد

 برد در زيورآالت امروزينجهت كار

  مژده طباطباييان نيم آورد  5
پژوهشي بر نقش مايه هاي كاشي كاري مسجدسيد اصفهان و بازآفريني آن در كارشناسي ارشد

 تزيينات لباس

  كارشناسي ارشد  مريم بهرامي ماهوركي  6

  مريم مسلمي فر  7
ورقه و گلشاه و مقايسه آن با سفالتحليل و بررسي رابطه متن و تصوير در منظومه كارشناسي ارشد

  نگاره هاي دوره سلجوقي

 كارشناسي ارشد  نرگس مدني  8

  اكرم صادقي  9
مطالعه و تحليل تاثير ادبيات ايران بر نقشمايه هاي قالي هاي عصرصفوي و  كارشناسي ارشد

  قاجارباتاكيدبرخمسةنظامي

  مرضيه محمدطالبي طرمذي 10
هاي حسابي و هندسي آجركاري هاي خانه هاي محله جلفاي اصفهان و مقايسه اينمطالعه ويژگيكارشناسي ارشد

  نقوش با نقوش هندسي نگارگري دوره صفويه

  تحليل بصري تذهيب هاي سه مجلد از قرآن هاي دوره قاجار جهت طراحي تذهيب جلد قرآنكارشناسي ارشد  زهرا صديقي اصفهاني 11

  گونه شناسي مدال ها و زيورآالت نگاره دار زند به منظور طراحي زيورآالت شدكارشناسي ار  پريناز اميري پبدني 12
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  سوابق علمي و پژوهشي )ج

  رديف
 يا دانشگاه نام

  مؤسسه
  آموزشي وپژوهشي

كه هاييپژوهشعنوان
  نمائيد.مي يا نموده

  تاريـخ 
  تلفــن  نشاني پژوهشگاه

  پايان  شروع 

   
    1395  1394  در مازندرانسفال و سفالگري   

    ساري، خ طالقاني، كوچه

1    
      1395  1394  گليمچه متكازين  دانشنامة مازندران

    
      1395  1394  فرش و فرشبافي در مازندران  

2  
  

  مجله پژوهش هنر
بازشناسي ويژگي هاي فني و

ظاهري سفالينه هاي 
  روستايي(ساري)

  4460755  اصفهان  1395  1394

3  
  

  مجله نگره
ناسي تطبيقي قاب هايبازش

خشتي فرش هاي چهارمحال و 
  بختياري

  02166741880  تهران، دانشگاه شاهد  1392  1390

4  
  

فصلنامه هنرهاي سنتي 
  اسالمي

بازخواني نقش مايه كهن الگوي
سه گانه با محوريت درخت سرو 

  در هنر ايران
اصفهان، خ صائب، پژوهشكده   1393  1392

  32357755  هنرهاي سنتي اسالمي

5  
  

  هنر اصفهان
بررسي آسيب شناسي اقتصادي
صنايع دستي از منظر توليد، 

  صادرات و واردات
  4460755  اصفهان  1389  1388

6  
  

  هنر اصفهان
بررسي سرو در هنر ايران پيش 

  4460755  اصفهان  1387  1387  از اسالم

 : شده منتشر كتب            

 كتاب عنوان
 ترجمهتاليف ناشر كارنوع

 گلدستهانتشارات جهاد دانشگاهي و  --------  *سفال ساري - 1سفال و سفالگري درتبرستان كتاب

 پيام نور --------  * 1 فرش بافت

 پيام نور --------  * 2فرش بافت

  


