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 تحصیالت:

 هنر در جنسیت تحوالت مدرنیسم؛ و مدرنیزاسیون دیالکتیک :رساله عنوان 46۳۱ انتهر الزهرا دانشگاه در هنر پژوهش تریدک

 46۳۱ انرته الزهرا دانشگاه هنر، وهشژپ ارشد ناسکارش مدرن ایران

 عماریم و هنر ی هدانشکد از عمومی نقاشی شناسکار شناسی نشانه ردرویک با نظامی پیکر هفت های نگاره نقد :لهرسا عنوان

 هنرستان از نقاشی دیپلم .هاکنی دیوید و شیلر چارلز استیز، ریچارد آثار در عکس از فاستفاده :رساله عنوان 64۱۱ یزد شگاهدان

 46۱۳ اصفهان زیبای هنرهای

 

 نمایشگاه های انفرادی:

 46۳۱ .رانژاله ته گالری در ویدیو و چیدمان و عکس نفرادیا هایشگانم

 46۱۱ .تهران .شیال گالری .نقاشی یانفراد نمایشگاه

 

 فعالیت های گروهی:

 46۳۱ -تهران نره گاهدانش .برگ پاییز جشنواره در زمینی هنر طرح اجرای

  46۱3  -تبریز کبود، مسجد بریزت هنری زهحو نقاشی شاپ ورک در تشرک

  46۱3  -یزد اسکندر زندان ریگال قاشی،ن جمعی نمایشگاه در شرکت

  46۱۱ -اسالم جهان نقاشی المللی بین دوساالنه چهارمین در تشرک

  46۱1 -یزد علی امام نگارخانه در نقاشی جمعی نمایشگاه در تشرک

  46۱1  -دیز دانشگاه اریمعم و هنر کدهدانش فرهنگی مرکز شرق، هنر در طبیعت عنوان با نقاشی جمعی نمایشگاه در شرکت

  46۱1 - سیاعک بخش در سوم رتبه کسب با فرهنگی میراث هنر جشنواره در کتشر

 46۱6 سال اصفهان، هنری حوزه نقاشی، جمعی نمایشگاه در کتشر

 46۱6-یزد مارلیک نگارخانه نقاشی، جمعی نمایشگاه در کتشر

 



 مقاالت پژوهشی و علمی:

   نشریه .مدرن ایران هنر در سیتجن بازنمایی و زن نقاشان

                  46۳3-هنر کیمیای

 46۳6-هنر تطبیقی مطالعات نشریه .اکو تصویری رمزگان اساس بر سپید گنبد در گور بهرام نگاره شناختی نشانه نقد

  46۳3-جنسیت رصهع تحوالت و مدرن ایران هنر مقاله شنگار

 46۳1-لیسان هرشمن الین اثر بریتمور روبرتا مفهومی پروژه به نگاهی با معاصر هنر در جنسیت و هویت لهمقا نگارش

  46۳6 -کشمیرشکن حمید دکتر نوشته نوین، دیدگاههای و ها ریشه ایران؛ معاصر هنر کتاب ترجمه در همکاری

 46۳6 -رمعاص یهنرها موزه .معاصر هنر در اییگر تنوسن ایشگاهنم کاتالوگ ش متوننگار

 ۱14۱-(BMS) برلین ایالتی موزه نمایش راهنمای کتابچه در ایرانی آثار با مرتبط متون نگارش 

 


