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 ̋علمی ی رزومه ̋

 
 

 صادقی نیا  سارا
 دانشکده هنر دانشگاه دامغان هیات علمیضو ع

 sadeghis@du.ac.ir :الکترونیک نشانی

                                
              

  .دانشگاه پل والری شهر مونت پلیه کشور فرانسهاز  هنرهای تجسمی( )گرایش هنر رشتهدکتری 

 .هنرمندان معاصر ایران و نقد آثار چالش هابررسی   کترید موضوع پایان نامه

 مدارج تحصیلی

 (فرانسه  ٬لیهمونت پ ٬وهش هنر در دانشگاه پل والریژدکتری دررشته پ) ١٩آبان   – ٨۷سال تحصیلی 

 (فرانسه ٬مونت پلیه ٬از دانشگاه پل والری  وهش هنرژپ کارشناسی ارشد در رشته) ٨٨ –٨۷سال تحصیلی

 فرانسه( ٬تولوز ٬کارشناسی ارشد  تاریخ هنر از دانشگاه میقای) ٨۷ –٨١سال تحصیلی

 (فرانسه ٬تولوز ٬کارشناسی تاریخ هنر از دانشگاه میقای) ٨٨-٨٨سال تحصیلی

 (مشهد ،ثامن  یت معلمبتر آموزش عالی مرکزکارشناسی هنر های تجسمی از ) ٨۰-٨٨صیلی:سال تح

 

 :های داخلی و خارجیمایشها و هائه شده در کنفرانست ارمقاال

 دومینییدر مقطع راهنما و توجه نوجوانان به درس هنر شرفتیعلل عدم پ یبر رو ینگرو باز یبررس ، 

 . ٨٠٠٨ سپتامبر ١-٩٩، گ، فرانسه، استرازبورفرانسه  ایرانی دانشگاههایهنر  انیدانشجو شیهما

 از  شیدر سده پنجم پ یونانی ﴾استل﴿یسنگ های یادبود لوح ینقش برجسته ها یو معرف یبررس ناریسم

 .٨٠٠٨ یم ٬تولوز یقایدانشگاه م ٬الدیم

 دانشگاه  ،الدیاز م شیدر سده چهارم و پنجم پ یونانی ﴾الیف﴿ نینقوش و کاربرد جام زرمورد  ناردریسم ـ

 .٨٠٠٢ لیتولوز، آور یاقیم

 مطالعه تطبیقی تاثیر نقش و رنگ در آثار معماری اسالمی و مسیحی بر آرامش انسان)مطالعه موردی  ـ

، همایش بین المللی مبانی نظری و افق های نوین هنر و معماری، تهران مسجد گوهرشاد و کلیسای وانک

 .٩٣١٣بیت مدرس،اردیبهشت دانشگاه تر
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  کنفرانس بین المللی مدیریت،فرهنگ و توسعه اقتصادی، مشهد تاثیر بازار ایران در رشد و توسعه اقتصادی ،

 .۱٤٩٣اردیبهشت 

  کنفرانس  نیاول ،یاسد یبن دیمج ا،ین ی، سارا صادقکودکان یرفتار یکارتون ها بر الگوها ریتاث زانیم یبررس

 .٩٣١٨ماه  ید رازیش ،یو گردشگر یدست عیهنر، صنا یالملل نیب

 فروش، مطهره  یدر بازارها رجندیطرح و نقش فرش ب یبر صادرات و نوآور یکردیـ رو یدست عیاقتصاد صنا

ماه  ید رازیش ،یو گردشگر یدست عیهنر، صنا یالملل نیکنفرانس ب نیاول ا،ین یمقدم، سارا صادق یرخشان

٩٣١٨. 

  یسارا پوزش، مجله تخصص ا،ین ی، سارا صادق یرانیا یو نمادشناسانه نقش طاووس در هنرها یلیتأو یبررس 

 .٩٣١٢ماه  بهشتیدانشکده هنر دانشگاه دامغان، ارد یتجسم یو هنرها یشینما اتیادب

 ی و ، سارا صادقی نیا، اولین کنفرانس بین المللی هنر،معماررانیهنر معاصر ا یریروند شکل گ یبررس

 .٩٣١٢، تهران آذر ماه ISCکاربردها،

 اولین کنفرانس بین المللی  ،رانیجنبش نوگرا ا یریدر شکل گ یهنر یدوساالنه ها یبرگزار ریتاث

 .٩٣١٢، تهران آذر ماه ISCی و کاربردها،هنر،معمار

 مسکو، ی و کاربردهاین کنفرانس بین المللی هنر،معمارمود ،انینمادها و نشانه ها در آثار احمد نادعل یبررس ،

 .٩٣١٨آذرماه 

 مسکو، آذرماه ی و کاربردهاین کنفرانس بین المللی هنر،معمارمود ،یمذهب یدر معمار ینمادشناس یبررس ،

٩٣١٨. 

 و دانشگاه الزهرا )س( رانیا یتجسم یهنرها یانجمن علم ،یطیمح ستیز یهابر بحران یطیهنر مح ریتاث، 

 .٩٣١٨،تهران

 دومین سمپوزیوم روز جهانی دیخورش هیبر آرا دیبا تاک دچاهینقوش گورستان سف یشناسبر نشانه یدرآمد ،

 .٩٣١۷گرافیک، تهران، اردیبهشت 
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 ت معتبر علمیچاپ شده در نشریامقاالت      

  (ه زبان فرانسهب) ٨٠٩٨، سال چاپ٨۷شماره مجله تهران  ٬هنرمندان ایرانی بین سنت و مدرنیته             

  (به زبان فرانسه) ٨٠٩٩سال چاپ   ٬٨٣مجله تهران  شماره ٬ ثار ماتیسآتاثیر شگرف نگارگری ایرانی 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, ٩۷ 

to ٩١ June ٨٠٩٠. 

 مطالعه یدست عیدر حوزه صنا یگذار هیسرما شیو افزا ییدرآمدزا زانیدر م ییروستا یها ینقش تعاون(

اسفند ، ISCعلمی پژوهشی،  شریهن یی،روستا یزیپژوهش و برنامه ر همجل، فرش یها یتعاون یمورد

 . ۱٤٩٤ماه

 یو هنرها یشینما اتیادب یمجله تخصص ،یرانیا یو نمادشناسانه نقش طاووس در هنرها یلیتأو یبررس 

 .٩٣١٢، ٨شماره ،یتجسم

 ی)مطالعه مورد یدوم و مکتب عثمان زیمکتب تبر یدر نگارگر یبند بیساختار شکل و ترک یقیتطب یبررس 

 .٩٣١٨، ٨۷ش، ISC ،یو تمدن اسالم خیتار یپژوهش یفصلنامه علم ،نامه مانیشاهنامه شاه طهماسب و سل

 The Study of the Efficiency of Educational Packages  On Children’s Creativity   

 and Learning  (Case Study on Children of ٨-٨ Years Old in District One of 

Zahedan’s Ministry of Education, Indian Journal of Arts,٨٠٩۷. 

 یتجسم یو هنرها یشینما اتیادب یمجله تخصصا، اروپ ستمیبر آثار هنرمندان قرن ب یرانیا ینگارگر ریتأث، 

 .٩٣١٨، ٢ شماره

 به  یمکتب هرات)با نگرش موضوع یدر نگارگر یموریعهد ت یکاریکاش ناتییتز ینگارواقع گاهیجا یبررس

 .در نوبت چاپ، ISC ،یمطالعات هنر اسالم یپژوهش یفصلنامه علم ،بهزاد یهانگاره

 پژوهش ها

 . ٩٨٠٨نامه دکتری  انیعنوان پا ٬ نقد و بررسی آثار هنرمندان معاصر ایران -

 .٨٠٩٩٬هنر ارشد در تاریخ نامه کارشناسی انیعنوان پا ٬تاثیر هنر شرق در آثار ماتیس و پیکاسو -
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 .٨٠٩٠ ٬هنر کارشناسی در تاریخ نامه انیعنوان پا ٬ر ماتیسزنان ادالیسک و ناثیر نگارگری ایرانی در آثا -

 ارشد ینامه  کارشناس انیعنوان پا ٬یتجسم یدر هنرها تهیسنت و مدرن انیم یرانیزن ا یکنون یو دوگانگ طیشرا -

 .٨٠٠٨ ٬پژوهش هنر در 

 

 نمایشگاه

  ١٨نقاشی انفرادی، نگارخانه بهار، مشهد، اردیبهشت نمایشگاه برگزاری. 

  ١۷گروهی هنرهای تجسمی صد نقش، موزه هنرهای معاصر فلسطین، خرداد نمایشگاه در شرکت. 

 شهر تولوز فرانسه هنری ههاینمایشگادر  ﴾تذهیب و نگارگری﴿ هنری آثار ه یراا : 

Persian art exhibition, March ٨١ to April ٨٠٠٢ ,٩. INRA d’Auzeville-Toulouse, France. 

Persian art exhibition, June ٨٠٠٢ ,٩. Intercultural Festival, Toulouse Capitol, France. 

Persian art exhibition, June ٨٠٠٨ ,٩. Intercultural Festival, Toulouse Capitol, France. 

Persian art exhibition, June ٨٠٠ ,٩۷. Intercultural Festival, Toulouse Capitol, France. 

  ارشد یکارشناس ینامه ها انیپا ییراهنما

مام رضا  یالملل نیدانشگاه برخشانی مقدم، ، مطهره بررسی علل رکود بازار فرش دستباف خراسان جنوبیـ              

 ١٢بهمن ماه مشهد، 

 ان،یجعفر حهیمل ،یگروه یسال در رسانه ا ٨تا٨کودکان  یبرا یغاتیتبل یآموزش یبسته ها ییکارا یبررسـ              

 .٩٣١٨آذرماه  ،یمام رضا مشهد، درجه عال یالملل نیدانشگاه ب

 هیدانش آموزان پسر سه ساله دوم ناح ی)مطالعه موردشنیمینوجوانان از قهرمانان ان کودکان و یریالگوپذـ              

 .٩٣١٨ ورماهیمام رضا مشهد، شهر یالملل نیدانشگاه ب ،یاسد یبن دیمج مشهد(، ٨

 ینتعاو ی) مطالعه موردیدست عیحوزه صنا دریگذار هیسرما شیو افزا ییدرآمدزا زانیها در م ینقش تعاونـ              

 ،یمام رضا مشهد، درجه عال یالملل نیدانشگاه ب ،یدختیب انیپروانه امان (،یفرش دستباف استان خراسان رضو یها

 .٩٣١٣ ورماهیشهر

 یارشد به عنوان داور خارج یکارشناس ینامه ها انیپا یداور

مام رضا ا یالملل نی، دانشگاه بفرد انیاکبر رضایعل ،یآموزش هنر در پرورش تفکر انتقاد یکردهایـ رو               

  ٩٣١٨وریمشهد، شهر
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هنر شهر مشهد، مهسا  های ¬دانشگاه کیرشته گراف النیفارغ التحص یو اقتصاد یمشکالت شغل یـ بررس                

 .٩٣١٣ ماهیمام رضا مشهد، د یالملل نیدانشگاه ب ،یفرخ

مام رضا مشهد،  یالملل نیسمانه خدمتگزار، دانشگاه ب ،یهنرآثار  یارزش گذار یو راهکارها ارهایـ مع              

 ٩٣١٣ ماهید

 دیوح ،یآستان قدس رضو یخط یمکتب هرات با استناد به قرآن ها بیها و تذه هیآرا ریس یـ بررس               

  .٩٣١٨مام رضا مشهد، بهمن  یالملل نیدانشگاه ب ،یتوسل

 :دموار ریسا

 .٩٣١٨ بهشتیدانشکده هنر، ارد دهیبرگز ـ استاد                 

 . ٩٣١٨ بهشتیساعت در ارد ٩٠در دانشکده هنر به مدت  ینقاش یکارگاه تخصص یـ برگزار                 

 .٩٣١٨دانشکده هنر دانشگاه دامغان، آذرماه  ینشست پژوهش نیدر اول یـ ارائه مقاله و سخنران                 

 .دانشکده هنر دانشگاه دامغان یتجسم یو هنرها یشینما اتیفصلنامه ادب هیریتحر آتیو هـ عض                 

 .تا کنون ٩٣١٣دانشکده هنر از بهمن  یعلم تیصالح یـ عضو کارگروه بررس                 

 .٩٣١٨ تبهشی،ارد یانقالب فرهنگ یعال یشورا یدانشکده هنر دامغان در نشست تخصص ندهیـ نما                 

 .تا کنون ٩٣١٣ ماهیدانشگاه دامغان از د یتجسم یـ استاد مشاور کانون هنرها                 

 

 سابقه فعالیت های اجرایی:

 تاکنون. ۱٤٩٤نشکده هنر دامغان از سال مدیر گروه رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال دا  -

 تاکنون. ۱٤٩٣سرپرست معاون آموزشی دانشکده هنر دامغان از خرداد ماه -


