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 ̋علمی ی رزومه ̋

 
 

 صادلی ًیا  سارا

 داًطکدُ ٌّز داًطگاُ داهغاى: نشانی

 sadeghis@du.ac.irالکترونیک:                        نشانی

   09154722256  :تلفن
                                

              

  .داًطگاُ پل ٍالزی ضْز هًَت پلیِ کطَر فزاًسِاس  )گزایص ٌّزّای تجسوی( ٍّص ٌّزژدکتزی دررضتِ پ

 .بَدُ است ٌّزهٌداى هؼاصز ایزاى ٍ ًمد آثار چالص ّاایٌجاًب رٍی  ٍّطی ژٍ کار پ هَضَع پایاى ًاهِ

 هدارج تحصیلی بدست آهدُ:

 (فزاًسِ  ٬هًَت پلیِ ٬ٍّص ٌّز در داًطگاُ پل ٍالزیژدکتزی دررضتِ پ) ١٩آباى   – ٨۷سال تحصیلی 

 (فزاًسِ ٬هًَت پلیِ ٬اس داًطگاُ پل ٍالزی  ٍّص ٌّزژپ کارضٌاسی ارضد در رضتِ) ٨٨ –٨۷سال تحصیلی

 فزاًسِ( ٬تَلَس ٬کارضٌاسی ارضد  تاریخ ٌّز اس داًطگاُ هیمای) ٨۷ –٨١سال تحصیلی

 (فزاًسِ ٬تَلَس ٬کارضٌاسی تاریخ ٌّز اس داًطگاُ هیمای) ٨٨-٨٨سال تحصیلی

 (هطْد ،ثاهي  یت هؼلنبتز آهَسش ػالی هزکشکارضٌاسی ٌّز ّای تجسوی اس ) ٨۰-٨٨سال تحصیلی:

 هطْد( ،کارداًی ٌّز ّای تجسوی اس تزبیت هؼلن ّاضوی ًژاد) ۷۷-۷١سال تحصیلی

 

 

 :ارایِ ضدُ ٍ سویٌارّای همالِ ّا

. (ِ سباى فزاًسِب) ٨۰٩٨هجلِ تْزاى در حال چاپ  ٬ ٌّزهٌداى ایزاًی بیي سٌت ٍ هدرًیتِ ˗  

. (بِ سباى فزاًسِ) ٨۰٩٩سال چاپ   ٬٨٬هجلِ تْزاى  ضوارُ ٬ثار هاتیس آتاثیز ضگزف ًگارگزی ایزاًی در  ˗  

 

-Looking of some contemporary artists Iranians on women through artistic creations, to 

be  submitted for ; International Symposium on "Frontiers and invention - the dynamics 

of creation." University Paul Valéry-Montpellier III, 17 to 19 June 2010. 
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 صیّوا ، دٍهیيییٍ تَجِ ًَجَاًاى بِ درس ٌّزدر همطغ راٌّوا طزفتیػلل ػدم پ یبز رٍ یٍ باس ًگز یبزرس -

 . ٢٠٠٢ سپتاهبز ٩-١١، گ، فزاًسِ، استزاسبَرفزاًسِ  ایزاًی داًطگاّْایٌّز  اىیداًطجَ

 ٬الدیاس ه صیدر سدُ پٌجن پ یًَاًی ﴾استل﴿یسٌگ ّای یادبَد لَح یًمص بزجستِ ّا یٍ هؼزف یبزرس ٌاریسو-

 .٢٠٠٢ یه ٬تَلَس یمایداًطگاُ ه

تَلَس،  یمایداًطگاُ ه الد،یاس ه صیدر سدُ چْارم ٍ پٌجن پ یًَاًی ﴾الیف﴿ يیهَرد ًمَش ٍ کاربزد جام سر ٌاردریسو -

 .٢٠٠٢ لیآٍر

 ی)هطالؼِ هَردیدست غیدر حَسُ صٌا یگذار ِیسزها صیٍ افشا ییدرآهدسا شاىیدر ه ییرٍستا یّا یًمص تؼاًٍ -

 . ۱٣٩٣یی،هجلِ ػلوی پژٍّطی، در ًَبت چاپ،اسفٌد هاُرٍستا یشیپژٍّص ٍ بزًاهِ ر ِهجل، فزش یّا یتؼاًٍ

بزرسی جایگاُ ٌّزی ایزاى در حزاجی ّای بیي الوللی خاٍرهیاًِ، ّوایص بیي الوللی التصاد ٌّز ایزاى، ضیزاس اسفٌد  -

۱٣٩٣. 

هطالؼِ تطبیمی تاثیز ًمص ٍ رًگ در آثار هؼواری اسالهی ٍ هسیحی بز آراهص اًساى)هطالؼِ هَردی هسجد  -

ی ٍ افك ّای ًَیي ٌّز ٍ هؼواری، تْزاى داًطگاُ تزبیت گَّزضاد ٍ کلیسای ٍاًک، ّوایص بیي الوللی هباًی ًظز

 .۱٣٩٣هدرس،اردیبْطت 

تاثیز باسار ایزاى در رضد ٍ تَسؼِ التصادی، کٌفزاًس بیي الوللی هدیزیت،فزٌّگ ٍ تَسؼِ التصادی، هطْد  -

 .۱٣٩٣اردیبْطت 

 

 پژٍّص ّا:

 . ٨۰٩٨تزی ًاهِ دک اىیػٌَاى پا ٬ ًمد ٍ بزرسی آثار ٌّزهٌداى هؼاصز ایزاى -

 .٨۰٩٩٬ٌّز ارضد در تاریخ ًاهِ کارضٌاسی اىیػٌَاى پا ٬تاثیز ٌّز ضزق در آثار هاتیس ٍ پیکاسَ -

 .٨۰٩۰ ٬ٌّز کارضٌاسی در تاریخ ًاهِ اىیػٌَاى پا ٬سًاى ادالیسک ٍ ًاثیز ًگارگزی ایزاًی در آثار هاتیس -

 ارضد یًاهِ  کارضٌاس اىیػٌَاى پا ٬یتجسو یٌّزّادر  تِیسٌت ٍ هدرً اىیه یزاًیسى ا یکًٌَ یٍ دٍگاًگ طیضزا -

 .٨۰۰٨ ٬پژٍّص ٌّز در 

 

 :ًوایطگاُ

 : ضْز تَلَس فزاًسِ ٌّزی ّْایًوایطگادر  ﴾تذّیب ٍ ًگارگزی﴿ ٌّزی آثار ِ یارا
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Persian art exhibition, March 29 to April 1, 2005. INRA d’Auzeville-Toulouse, France. 

Persian art exhibition, June 1, 2005. Intercultural Festival, Toulouse Capitol, France. 

Persian art exhibition, June 1, 2006. Intercultural Festival, Toulouse Capitol, France. 

Persian art exhibition, June 1, 2007. Intercultural Festival, Toulouse Capitol, France. 

 :ستدری تجزبِ

اس بْوي هاُ در همطغ کارضٌاسی، داًطکدُ ٌّز داهغاى تدریس درٍس تاریخ ٌّز؛حکوت ٌّز،طزاحی،طزاحی گزافیگ 

 .تا کٌَى ۱٣٩۱

 ۱٣٩۱اس ٍ بِ ػٌَاى استاد راٌّوا پایاى ًاهِ ّوکاری با داًطگاُ بیي الوللی اهام رضا هطْد در همطغ کارضٌاسی ارضد

 تاکٌَى.

 

 سابمِ فؼالیت ّای اجزایی:

 تاکٌَى. ۱٣٩٣هدیز گزٍُ رضتِ تلَیشیَى ٍ ٌّزّای دیجیتال داًطکدُ ٌّز داهغاى اس سال 

 تاکٌَى. ۱٣٩٣سزپزست هؼاٍى آهَسضی داًطکدُ ٌّز داهغاى اس خزداد هاُ


