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  پژوهشي و علمي سوابق
  

  عبدي ناهيد
  تهران -1343 سال متولد
  n.abdi@aria.ac.ir: ايميل

  
  :تحصيلي سوابق

 و هرات مكاتب در ايران نگارگري تحليلي بررسي: رساله عنوان( تهران، هنر دانشگاه )،1387( هنر پژوهش دكتري -
 )آيكونوگرافي منظر از تبريز

 از ايران در نقاشي هنر آموزش تحول سير: نامهپايان عنوان( تهران هنر دانشگاه )،1375( نقاشي ارشد كارشناسي -
 ) تهران دانشگاه تا دارالفنون

 و زنان در هنري احساس ايمقايسه بررسي: نامهپايان ، (عنوانالزهرا دانشگاه )،1369ـ  1368( نقاشي كارشناسي -
                  )روانشناسي رويكرد با مردان

  
  :)پژوهشي عاليق( مطالعاتي حوزة 

  هنر نقد ،آيكونولوژي جهان، و ايران هنر تاريخ
 

  :زبان به آشنايي 
  انگليسي

  
  :پژوهشي سوابق
  كتاب
 تأليف

 .پرورش و آموزش وزارت سفارش به نقاشي، مكاتب با آشنايي كتاب -
 1391 سخن، انتشارات تهران: ،)ايراني نقاشي موردي مطالعة كاربرد و نظريه( آيكونولوژي بر درآمدي -

  ترجمه
 هاي كامپيوتري، در اختيار كتابخانه دانشگاه هنر.كتاب رنگ ةترجم -

  مقاالت
    هنر حوزه در بسيار مقاالت -
 )هنر فرهنگستان سفارش به( هنر ةحوز در ايرشتهميان هايرشته ضرورت و جايگاه بررسي -
  1391 ،3 ةشمار ،هنر كيمياي نشريه طهماسبي، و بايسنقري ةشاهنام دو وراي از آيكونوگرافيك هايمايهنقش بررسي -
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  پژوهشي طرح
  )1384( هنر فرهنگستان ـ هنر اي رشتهميان هايرشته ـ هنر هايرشته گسترش -
 )1392( هنر ةپژوهشكد حميدي، جواد استاد يادگارنامه -
 ازشير در شاهچراغ و ،مشهد در) ع( رضا امام قم، در معصومه حضرت متبركه بقاع نقوش آيكونوگرافيك ةمطالع -
 )انجام حال در(
  

  )هاسخنراني و سمينارها( مقاالت
 ختت معماري و هنر در انسان حضور كنفرانس آيكونوگرافي، رويكرد با) پارسه( جمشيد تخت هاينگاره بررسي -

 جمشيد

 ارائه رافيكگ پژوهشي كنفرانس اولين در مقاله اين( اجتماعيـ  تاريخي ديدگاه از گرافيك شناسيزيبايي ةتاريخچ -
 )درسي چاپ به معاصر هنرهاي ةموز سوي از 1 گرافيك ةمجموع در و
 طبيقي،ت هنر همايش( كشورها ديگر آموزشي نظام در تطبيقي مطالعاتي پيكره رويكرد در تطبيقي هنر بررسي -

 )هنر فرهنگستان
 شگاهدان هنر، آموزش نظام بازخواني نظري مباني بررسي سمينار( جهان در هنر هايرشته ةزمين در تحوالت بررسي -

 )اصفهان هنر
 )المياس آزاد دانشگاه اشتغال، و هنر ايمنطقه همايش( آن تأثيرات و هنر جرگه به افراد جذب بر ثرؤم هايمكانيسم -
  )معاصر هنرهاي ةموز تجسمي، هنرهاي و زن كنفرانس( ايران تجسمي هنرهاي در زن حضور -
المللي تاج همايش بين( ”Investigating Persian Feminine Signs beyond the Taj Mahal“ ةمقال -

 )محل، هند
  
  

  :آموزشي سوابق
 2 و 1 تاريخ در هنر با آشنايي تدريس -
 4 ،3 ،2 ،1 نقاشي عمومي تاريخ -
 اسالمي تمدن و هنر -

 تجسمي هنرهاي آثار تحليل و تجزيه -

 نقاشي آثار تحليل و تجزيه -

 معاصر هنرهاي با آشنايي -

 كودكان دنياي در هنر -

 كتابت ةتاريخچ -

 تحقيق و رساله اصول و مباني -
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  تجسمي هنرهاي مباني -
 2 و 1 پايه طراحي -
 ارشد كارشناسي دوره در هنري مكاتب تحليل -

    
  :اجرايي و علمي سوابق

  )1394 تير ـ 1390 بهمن( هنر فرهنگستان هنر پژوهشكدة پژوهشي معاون -
  )1388 ـ 1385 ( هنر فرهنگستان تطبيقي هنر گروه عضو -
  )كنون تا 1388( ايران، هنرمندان خانه ،ايران تطبيقي هنر ةحلق عضو -
  )كنون تا 1390( هنر پژوهشكدة هنر نقد پژوهشي گروه عضو -
  )1394 ـ 1390( هنر پژوهشكدة هنر تاريخ پژوهشي گروه عضو -
  )1394 ـ 1390 دي( هنر پژوهشكدة پژوهشي شوراي عضو -
  )كنون تا 1391() پژوهشي ـ علمي(  هنر كيمياي ةنشري ةتحريري هيئت عضو -
  )1394 اسفند( هنر تاريخ مطالعات شناسيروش تخصصي نشست علمي دبير -


