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 مدارج علمی 

  ٩١  آبان   –  ٨۷  یلیسال تحص

      فرانسه  ٬هیپل  مونت  ٬یدررشته پژوهش هنر در دانشگاه پل والر  یدکتر

    استاد راهنما : پروفسور والری ارول                        

  ٨٦  –٨۷یلیتحص  سال

 فرانسه   ٬هیپل  مونت  ٬یارشد در رشته پژوهش هنر  از دانشگاه پل والر   یکارشناس

                          استاد راهنما : پروفسور والری ارول                         

  ٨۷  –٨٩یلیتحص  سال

 فرانسه   ٬تولوز  ٬یقایهنر از دانشگاه م  خیارشد  تار  یکارشناس

    ستاد راهنما : پروفسور لوس بارلنگا                          

 فرانسه  ٬تولوز  ٬یقایهنر از دانشگاه م  خیتار  یکارشناس   ٨٤-٨٦یلیتحص  سال

 معلم ثامن ، مشهد   تیترب  یاز مرکز آموزش عال  یتجسم  یهنر ها  یکارشناس   ٨۰-٨٢یلیتحص  سال

 نژاد، مشهد   یمعلم هاشم  تیاز ترب  یتجسم  یهنر ها  یکاردان   ۷۷-۷٩یلیتحص  سال

 فعالیت های پژوهشی  

 الف( مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

گذاری در حوزه صنایع دستی) مطالعه موردی تعاونی های فرش دستی استان  نقش تعاونی ها ی روستایی در میزان درآمدزایی و سرمایهـ  

، پروانه امانیان بیدختی، سارا صادقی نیا، مجله علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد،  خراسان رضوی( 

 . ٩٣اسفند  

The Study of the Efficiency of Educational Packages  On Children’s Creativity and Learning  (Case 

Study on Children of 6-2 Years Old in District One of Zahedan’s Ministry of Education), 

MlihehJafarian, Sara Sadeghinia, Indian Journal of Arts, Oct 2017. 

، سارا صادقی نیا، سارا پوزش، مجله تخصصی ادبیات نمایشی و هنرهای  ایرانی  درهنرهای  طاووس  نقش  ونمادشناسانه  تأویلی  بررسیـ  

 .٩٥اردیبهشت ماه  ،  دامغان  تجسمی دانشکده هنر دانشگاه
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مجله تخصصی ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی دانشکده هنر دانشگاه    ،اروپا   ستمیبر آثار هنرمندان قرن ب  یرانیا  ینگارگر  ریتأث  -

 . ٩٦دامغان، اردیبهشت  

شاهنامه شاه طهماسب و    یمورد)مطالعه  یو مکتب عثمان  زدومیمکتب تبر  یدر نگارگر   یبند  بیساختار شکل و ترک   یقیتطب  یبررسـ  

 ٩٦آذر  ، الهام حصاری، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ و تمدن اسالمی،  سارا صادقی نیا،  ( نامه  مانیسل

 )به زبان فرانسه(.    ٢۰١٣،    ٨٦، شماره  مجله تهران  ،تهی سنت و مدرن  نیب  یرانیهنرمندان ا  ˗

 )به زبان فرانسه(.    ٢۰١١،  ٦٣رهتهران  شمامجله  ،    سیدر آثار مات  یرانیا  یشگرف نگارگر   ریتاث  ˗

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 . 

  یرانیهنر ا  انیدانشجو  شی هما  نیدوم  ،ییو توجه نوجوانان به درس هنردر مقطع راهنما  شرفتیعلل عدم پ  یبر رو   ینگر   زو با  یبررس  -

 .  ٢۰۰٦سپتامبر    ٩-١١فرانسه ، استرازبورگ، فرانسه،    یدانشگاهها 

  ٬تولوز  یقا یم  دانشگاه  ٬الدیاز م  شیدر سده پنجم پ  یونانی  ﴾استل﴿یسنگ  ادبودی  یلوح ها  ینقش برجسته ها  یو معرف  یبررس  ناریسم  -

 .٢۰۰٦  یم

 .٢۰۰٥  لیتولوز، آور  یقایدانشگاه م  د،الیاز م  شیدر سده چهارم و پنجم پ  یونانی  ﴾الیف﴿  نینقوش و کاربرد جام زرمورد    ناردریسم  -

 : و خارجی ارائه و چاپ مقاالت درهمایش ها و کنفرانس های بین المللی داخلی ب(

 . 1398ماه  شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، آبان ن همایش ملی باستان، چهارمیتاثیر دین و فرهنگ بر نقوش گورستان سفیدچاه ـ          

شناسی، تاریخ و هنر ایران، تهران،  دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستانهای باستان،  مُهرها در شناساندن تمدننقش    ـ          

 . 1397اسفند 

،  و جهان عربالمللی هنر و معماری در علوم ارتباطی ایران  ، کنفرانس بینمایه های تزیینی در هنر اسالمینگاهی به جایگاه نقش  ـ          

 . 1397شان، اردیبهشت  دانشگاه کا

آذر ماه    25و    24ـ بررسی نمادشناسی در معماری مذهبی، دومین کنفرانس بین المللی هنر معماری و کاربردها، روسیه ـ مسکو،            

1396 . 

  25و    24دومین کنفرانس بین المللی هنر معماری و کاربردها، روسیه ـ مسکو،    نشانه ها در آثار احمد نادعلیان،بررسی نمادها و    ـ           

 . 1396آذر ماه  

 . 1396آذرماه    16، رشت،  21ـ جیرفت تمدن ناشناخنه هزاره سوم پیش از میالد، کنفرانس ملی علوم انسانی در قرن             

  ،اولین کنفرانس بین المللی هنر معماری و کاربردها، تهرانران یجنبش نوگرا ا  یر یدر شکل گ  یهنر  یدوساالنه ها   یبرگزار  ریتاث  -            

 . 1395آذر ماه  

 . 1395آذرماه    اولین کنفرانس بین المللی هنر معماری و کاربردها، تهران  ن،رایهنر معاصر ا  یر یروند شکل گ  یبررس  -           

یزد، اسفند  ، سارا صادقی نیا، مطهره رخشانی مقدم، همایش ملی زیلو میبد،  زدی  بدیم  یلویدر ز  جیرا  یها   هینقش ما  یبررس -             

1395 . 



کنفرانس بین المللی هنر،  ، سارا صادقی نیا، مجید بنی اسدی، اولین  بررسی میزان تاثیر کارتون ها بر الگوهای رفتاری کودکانـ               

 . 1394صنایع دستی و گردشگری، شیراز دی ماه  

مطهره رخشانی مقدم،  ایع دستی ـ رویکردی بر صادرات و نوآوری طرح و نقش فرش بیرجند در بازارهای فروش،  اقتصاد صنـ               

 . 1394دی ماه    سارا صادقی نیا،اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری، شیراز

، سارا صادقی نیا، پروین پارسی نیا، کنفرانس بین المللی مدیریت،  تاثیر بازار هنر معاصر ایران در رشد و توسعه اقتصادی ـ               

 .    1394فرهنگ و توسعه اقتصادی، مشهد، اردیبهشت  

، سارا صادقی نیا،اولین همایش بین المللی اقتصاد هنر ایران،  خاورمیانه المللی بین های درحراجی  ایران هنری  جایگاه  بررسیـ               

 . 1393شیراز، اسفند  

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

های نوین هنر و معماری،  ی، رویا امینی هرندی، همایش مبانی نظری و افق  سارا صادقی نیا،مصطفی رستمی، فرزانه شابختکلیسای وانک(، 

 . 1393المللی افقهای جدید معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، اردیبهشت    کنگره بین

 سابقه تدریس           

 1391استادیاردانشکده هنر دانشگاه دامغان از اسفند                 

 تاکنون.   1392کاری تدریس و راهنمایی پایان نامه با دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد در مقطع کارشناسی ارشد از سال  هم              

 :شگاهینما           

 شهر تولوز فرانسه :   یهنر  یشگاهها ینما  در  ﴾ یو نگارگر   بیتذه﴿  یآثار هنر   هیارا

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. 

 . 96  بهشتینگارخانه بهار، مشهد، ارد  ته،یسنت و مدرنبا عنوان    نقاشی  یانفراد  شگاهینما

 : ییاجرا یها تیفعال           

 تاکنون.  ١٣٩٣دانشکده هنر دامغان از سال    تالیجید  یو هنرها   ونیزیگروه رشته تلو  ریمد -

 تاکنون.   ١٣٩٤دانشکده هنر دامغان از خرداد ماه  یمعاون آموزش   -

     

 سایر موارد:            

 

 96و    94پژوهشگر برگزیده دانشکده هنر در سالهای     ـ                       

 . 98و    94استاد برگزیده در سال  ـ                         

 

 


