
 بسمه تعالي

 

 مشخصات فردي:

 

منوچهر:آزاده بهمني پور                                      نام پدر: نام و نام خانوادگي  

تهران:صادره از                                                      4252:شماره شناسنامه  

متاهل: وضعيت تاهل                                                    3/4/1359:   تاريخ تولد  

    09124546408:تلفن همراه

35233325:تلفن منزل  

.معلم .خيابان دشت محله ساختمان آجري قرمز .ميدان الغدير.خيابان مدرس.بلوار آزادي. دامغان: نشاني  

atma_az@yahoo.com 

افتسال دري  مدرك تحصيلي رشته تحصيلي نام موسسه 

دبيرستان نمونه  1376

 مردمي باهنر

 ديپلم رياضي فيزيك

)س(دانشگاه الزهرا 1380  كارشناسي ارتباط تصويري 

هنر و دانشگاه آزاد  1387

 معماري تهران مركز

 كارشناسي ارشد نقاشي

)س(دانشگاه الزهرا 1396  دكتري پژوهش هنر 

 

 

 موفقيت و افتخارات تحصيلي:

1372»هنر و ادبيات صدا وسيما «از موسسهطراحي و نقاشي دريافت ديپلم   



15/5/1380اخذ كارت ومجوز مديريت آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد   

15/12/1386عضو پيوسته انجمن نقاشان ايران   

13/2/1394عضو موسسه توسعه هنرهاي تجسمي   

 

 فعاليت علمي پژوهشي:

سال »تصورات يك كودك نابيناتصوير سازي با الهام از تخيالت و « با عنوان دفاع از پايان نامه كارشناسي 

استاد راهنما خانم دكتر عفت اسادات افضل طوسي1382  

سي صحنه كربال از نقاشي قهوه خانه اي بر ررب -نشانه متن ،معنا« دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان 

سركار خانم منيژه : دكتر محمد ضيمران، استاد مشاور: استاد راهنما1387سال »اساس نظام هاي نشانه شناسي

 صحي

سال »پروپاگاندا در پست مدرنيسم با تاكيد بر هنرهاي تجسمي ايران« با عنوان  دكتري دفاع از پايان نامه

)از دانشگاه بركلي(پروفسور مينو معلم : خانم دكتر عفت اسادات افضل طوسي، استاد مشاور: استاد راهنما1396  

1395و1396داوري مقاالت مجله علمي پژوهشي هنرهاي تجسمي دانشكده هنر دامغان از سال   

 1397)بخش طراحي پوستر وطراحي لگو و آثار تجسمي (هكاتوم در اسفند ماه   هنرهاي ديجيتال داور جشنواره

 1398)بخش پوستر( - ارديبهشت داور جشنواره تئاتر

 

 طرح اجرايي :

1379گالري طراحان آزاد برگزاري يك نمايشگاه انفرادي در   

1382شركت در نمايشگاه گروهي در گالري طراحان آزاد  

1384شركت در نمايشگاه گروهي در گالري آرته  

1385شركت در نمايشگاه گروهي در گالري باران  

1386شركت در نمايشگاه گروهي در گالري آتبين  

1387شركت در نمايشگاه گروهي در گالري خانه هنرمندان ايران  

1381در نمايشگاه گروهي در گالري خانه هنرمندان ايران شركت  



1387شركت در نمايشگاه گروهي در گالري خانه هنرمندان ايران   

1389شركت در نمايشگاه گروهي در گالري برگ  

  1392شركت در نمايشگاه گروهي در گالري خانه هنرمندان ايران با عنوان زنان نقاش ايران

1395گالري خانه هنرمندان ايران با عنوان كارنماي پژوهشي  شركت در نمايشگاه گروهي در  

1390شركت در دوساالنه ملي نقاشي ايران   

1390شركت در چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر   

 1398طراحي و اجراي پوستر اولين همايش ملي هنرهاي نمايشي و ديجيتال 

 1398هنرهاي نمايشي و ديجيتالطراحي و اجراي لگوي اولين همايش ملي 

  1398طراحي و اجراي لگوي مركز تحقيقات و فرهنگ سينما و ادبيات نمايشي

1386تا 1383تهران /مديرطراحي و گرافيست :سمت  شركت تبليغاتي آريو گرافيك  

02166924886:تلفن.5پالك .كوچه ولدي .نرسيده به ميدان ولبعصر . خيابان وليعصر:آدرس  

1387تا1386طراح و گرافيست:سمت/ ازي شهرداري كل تهرانسازمان زيبا س  

02188452402:سازمان زيبا سازي شهرداري كل تهران تلفن.نرسيده به خيابان شريعتي .خيابان مطهري :آدرس  

1388تا1387تهران /سمت طراح و گرافيست  شبكه خبري پرس تيوي  

02123011240تلفن. كوچه هفتم.بلوار فرهنگيان .ميدان كاج.سعادت آباد :آدرس  

 

 فعاليت آموزشي:

1388رشته گرافيك دانشكده هنر دانشگاه سمنان) عملي-واحد نظري  2(تدريس هندسه نقوش در صنايع دستي ايران    

1388رشته گرافيك دانشكده هنر دانشگاه سمنان) عملي-واحد نظري  2(تدريس كاربرد رايانه    

1389كاربردي سمنان تدريس دروس كارگاه گرافيك در دانشگاه علمي   

سياز نيمسال دوم سال تحصيلي سوابق تدر( - عضو هيات علمي دانشكده هنر دانشگاه دامغان)تاكنون - 1391  

رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتال) واحد نظري عملي2( 1تدريس درس طراحي   



رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتال) واحد نظري عملي2( 2تدريس درس طراحي   

رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتال) نظريواحد عملي2(مباني هنرهاي تجسمي  تدريس درس   

رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتال) نظريواحد عملي2(تدريس درس سير تحوالت گرافيك   

رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتال) نظريواحد عملي3(  1تدريس درس طراحي گرافيك   

رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتال) ظريعملينواحد 3(  2تدريس درس طراحي گرافيك   

رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتال) نظري - عملي واحد 4(  1تدريس درس كارگاه گرافيك   

رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتال) واحد نظري عملي3(  2تدريس درس كارگاه گرافيك   

ديجيتالرشته تلويزيون و هنرهاي ) واحد نظري2( تدريس درس درك و بيان بصري   

 

 آشنايي با زبان هاي خارجه:

  MSRT  احذ مدرك 

 آموزش هاي تخصصي:

8/11/1383كسب گواهي نامه بين المللي كاربردي كامپيوتر از سازمان مديرت و برنامه ريزي استان سمنان  

 

 مقاالت علمي پژوهشي:

فصلنامه علمي » وپاگاندا در مكتب سقاخانه بر اساس نظريات پير بورديوپر« مقاله علمي پژوهشي با عنوان

1359تابستان  19شماره - پژوهشي كيمياي هنر  

فصلنامه » روالن بـارت  اتيبـر اساس نظر يتعامل يدر هنـرها ـنهينقش آ ـليتحل« مقاله علمي پژوهشي با عنوان

مقاله پذيرفته شده و در نوبت چاپ است -علمي پژوهشي هنرهاي تجسمي  

1398در همايش ملي هنرهاي نمايشي وديجيتال »سايبريتاويل هنر به مثابه ابزار در فضاي « ارائه مقاله كنفرانس   

 1397سخنراني پژوهشي در هفته پژوهش در آذرماه 

 

 



 راهنمايي و مشاوره:

1396عربمحمد رضا ه پايان نامه كارشناسي رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتال راهنمايي و مشاور  

1397قاسمياحمد راهنمايي و مشاوره پايان نامه كارشناسي رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتال   

  1394شريعتي راهنمايي و مشاوره پايان نامه كارشناسي رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتال مريم

1398حسين پور اسماعيله پايان نامه كارشناسي رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتال راهنمايي و مشاور  

 

 

 

 

 


