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 هانيه دالوريان                               

 ، بيرجند11/60/1101متولد                                 

 کرج: محل سکونت                                

 متأهل، دارای يک فرزند                               
 

    :سوابق تحصيلي 
 1110-1111دانشگاه فردوس، مشهد، ايران،  ،کارشناسي ارتباط تصويری-                   

 1111-1106تهران، ايران،  تهران مرکزی، دانشگاه آزاد واحد معماری ونقاشي، دانشکده هنرکارشناسي ارشد  -                   

 1111-1106تهران، ايران،  دانشکده هنر ومعماری، 50/10کل ارشناسي ارشد نقاشي با معدلدوره کيک در رتبه  -                   

 1101-1100تحقيقات تهران، ايران، و واحد علوم دکتری تخصصي رشته فلسفه هنر، دانشگاه آزاد   -                   
 

 روئين پاکباز،                                       منيژه صحي، همايون ثابتي مطلق، ،بابک اطميناني  دتيااس زير نظر 1106تا  1111سالهای  نقاشي  -                   

 .يعقوب عمامه پيچ، مهرداد خطايي محمدباقرضيائي،                     

 .مشکي، علي عابدیساعد  زير نظر اساتيد 1111تا  1110سالهای  کگرافي -                   

 

 :عنوان پایان نامه های مقاطع تحصيلي

 نزد فرانک سيبليمفاهيم زيباشناختي و نازيباشناختي : دکتری تخصصي -                   

 کودک وارگي در آثار واسيلي کاندينسکي، پل کله، خوان ميرو و ژان دوبوفه: کارشناسي ارشد -                   

 تصويرگری جلد کتاب با تکنيک منوپرينت: کارشناسي -                   
 

  :تدریس سوابق

 :مقطع کارشناسي ارشد

 1100گروه ارتباط تصويری، مقطع کارشناسي ارشد تحقيقات تهران، تدريس در و واحد علوم اسالمي دانشگاه آزاد   -        

 1105-1100ارتباط تصويری،  گروهاسالمي واحد تهران غرب، تدريس دردانشگاه آزاد   -       

        ط تصويری و پژوهش هنر،تدريس درمقطع کارشناسي ارشد، رشته های ارتبا  معماری کمال الملک نوشهر، دانشگاه هنر و  -       

           1100-1101 

                         معماری ، دانشگاه هنر وو پژوهش هنر استاد راهنما و مشاور پايان نامه های دوره کارشناسي ارشد رشته ارتباط تصويری  -        

        1101-1100 ،موسسه آموزش عالي طبری، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب نوشهر،کمال الملک            
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 :پایان نامه های مقطع کارشناسي ارشد به شرح عناوین زیر یاستاد راهنما

 :گروه ارتباط تصویری

 های امروز و تطبيق آن با پيکتوگرام( کوهدشت)بررسي نشانه های تصويری روی سنگ قبرهای لرستان  -

 ق.بررسي گرافيکي نقوش و نشانه های جانوری در سفال نيشابور دوره ساماني قرون سوم تا چهارم ه -

 مطالعه ميزان تأثيرپذيری پوسترهای مکتب فرانسه از سبک های اکسپرسيونيسم و آرت دکو با تأکيد بر آثار آدولوف مورن -

 در ايران با تمرکز بر آثار مميز و اسدالهي   06در آرم های دهه  مطالعه بصری چگونگي تلفيق حروف فارسي و التين -

 تببين مؤلفه های بصری طراحي پوسترهای تئاتر لهستان با تمرکز بر تکنيک فتوگرافيک در آثار ميشل باتوری -
  1105تا  1115بررسي قابليت های گرافيکي خط کوفي بنايي در لوگوتايپ های ايراني سال های  -

 (06با تمرکز بر آثار پوستر دهه )شناسي تصويری مکتب سقاخانه و تأثير آن برگرافيک معاصر نماد  -

 نظير جان هارتفيلد و رائول هاوسمن 1055تا  1015تني بر تکنيک فتومونتاژ در آثار هنرمندان آلماني مکتب دادا سال های مطالعه مؤلفه های بصری مب -

 با تمرکز بر داستان های شاهنامه( 16دهه )ی کتب کودک و نوجوان مطالعه ويژگي های بصری در تصويرساز -

 ايران 06و  16صفوی و تأثير آن در طراحي پوسترهای دهه  -مطالعه عناصر بصری نگارگری در دوره تيموری -

 (تهران)هنری مطالعه بصری چگونگي تلفيق تصوير و نوشتار در نشانه های تلفيقي با تأکيد بر مؤسسات فرهنگي و گالری های  -

       دهه اخير ايران يک تبيين مؤلفه های بصری در ساختار تمبرهای دوره قاجار و مقايسه آن با تمبر های -

 در دست بافته های عشاير ايران( جانوری -گياهي)مطالعه بصری ساختار نقوش تلفيقي -

 1011تا  1116مطالعه وجوه ساختار شکني در هنرهای تجسمي از سال  -

 بررسي عوامل مؤثر در طراحي کاراکتر بازی های رايانه ای در ايران -

 سال گذشته ايران 56مطالعه بصری تغييرات نشانه های بانکها در  -

 :گروه پژوهش هنر

 بررسي و تحليل فرش های دوره صفويه با رويکرد زيبايي شناسي رنگ -

 آرايه های ايران باستان تا دوره قاجارمطالعه و تحليل بصری موجودات خيالي عجايب المخلوقات در  -

 (کاندينسکي، ميرو، پل کله و دوبوفه)مطالعه کنتراست های رنگي در هنر مدرن با ابتنای بر آثار -

                                                                                                                                                            (مطالعه موردی عکس های شادی قديريان)تأثير جنسيت بر آثار عکاسان زن در ايران با رويکرد الين شوالتر  -

  :مقطع کارشناسي سوابق تدریس

 1110-1101 ارتباط تصويری،  دانشگاه آزاد اسالمي واحد طبس، -          

 1106-1101 ارتباط تصويری، ،جهاد دانشگاهي بيرجند کاربردی-آموزش علميمرکز -          

 1101 ارتباط تصويری، ،تهران 11کاربردی فرهنگ و هنر واحد -مرکز آموزش علمي -           

 :تدريس درمقطع کارشناسي، گروه هنرهای تجسمي  معماری کمال الملک نوشهر، دانشگاه هنر و -          

 1101-1101تصويری و نقاشي، رشته های ارتباط               

 1101-1100دانشگاه غير انتفاعي رسام کرج، تدريس در مقطع کارشناسي گروه ارتباط تصويری،   -           

 استاد راهنمای پروژه، طرح و رساله نهايي دوره کارشناسي پيوسته و ناپيوسته ارتباط تصويری،   -           

  1106-1101، اسالمي واحد طبسدانشگاه آزاد                

 استاد راهنمای پروژه، طرح و رساله نهايي دوره کارشناسي ناپيوسته ارتباط تصويری وکارشناسي پيوسته نقاشي    -           

  1101- 1100 معماری کمال الملک نوشهر، دانشگاه هنر و               
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        غيرانتفاعي رساماستاد راهنمای پروژه، طرح و رساله نهايي دوره کارشناسي پيوسته و ناپيوسته ارتباط تصويری، دانشگاه   -          

 1101-1100کرج،              
 

                   :دانشگاهيفعاليتهای اجرایي 

    1101-1101کمال الملک نوشهر،معماری  نر وتحصيالت تکميلي دانشگاه ه مدير  -                  

     1105-1100مدير گروه ارتباط تصويری و گرافيک، دانشگاه غير انتفاعي رسام کرج،   -                  

 نر و معماری دانشگاه هارتباط تصويری، پژوهش هنر، : هنرهای تجسمي مقطع کارشناسي ارشد،گروه مدير  -                  

 1101-1101کمال الملک نوشهر،                      

 معماری  نر ودانشگاه هارتباط تصويری، نقاشي، مقطع کارشناسي، : گروه هنرهای تجسميمدير  -                  

                 1101-1101کمال الملک نوشهر،                      

    1101-1101نر ومعماری کمال الملک نوشهر،دانشگاه هتکميلي عضو شورای تحصيالت   -                  

      1101-1101 نر ومعماری کمال الملک نوشهر،دانشگاه هعضو شورای آموزشي   -                  

   1101-1101 نر ومعماری کمال الملک نوشهر،دانشگاه هعضو شورای پژوهشي   -                  

 1106-1101مديرگروه هنر دانشگاه آزاد اسالمي واحد طبس،   -                  

 

 :ن مقاله هاعنوا

 بررسي مفاهيم زيباشناختي و نازيباشناختي؛ با ابتنای بر انديشه های زيباشناسانه فرانک سيبلي، -            

   1100مجله علمي پژوهشي فلسفه تحليلي،    

 1105کيفيات و احکام زيباشناختي در گفتمان انتقادی نزد فرانک سيبلي، مجله علمي پژوهشي شناخت، تبيين  -             

 الکون ابن عربي درتناسب با حکمت و هنر اسالمي،کنفرانس بين المللي علوم و   هی شجر رمز و خيال در رساله -             

                   1101مهندسي، دبي،                      

 اقتباس از کهن الگوها در شخصيت پردازی بازی های رايانه ای در ايران، همايش بين المللي نوآوری -              

 1101و تحقيق در هنر و علوم انساني، استانبول، ترکيه،                    

 رستم و ديو سپيد در مکتب شيراز، اولين کنفرانس بين بررسي نقش مايه ها وتحوالت تصويری نگاره ی جدال -              

   1101المللي هنر، صنايع دستي و گردشگری، شيراز،                    

 1101،  10و 15بررسي هفت اثر از خوان ميرو در نسبت با نقاشي کودکان، فصلنامه هنر، شماره های  -             

 1106، نيم ساالنه زيبا شناخت،کودک وارگي در آثار واسيلي کاندينسکي، پل کله، خوان ميرو و ژان دوبوفه -             

 1106وتحليل هفت اثر از نقاشي های پل کله، فصلنامه هنر، تجزيه -             

- The study of Aesthetic and Non-aesthetic concepts Based upon Frank Sibley`s Aesthetic Thoughts,   

Journal titled Man In India, Vol.97, September 2017 

 

- Studying the Alignment and Mutuality of Aristotle`s Aesthetics Theory  and clivebl`s Meaningful form 

theory, Science and Education Academic Journal, No SP4, 2017 
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- Visual study of symbolic motifs in chaharmahal va bakhtiari and Qashqai nomads weavings Focusing on 

plant and animal designs, The 2nd International Conference Of Science and Enginering In the Technology 

Era, September 07, 2017 

 

- Study of visual components: composition, form and colored contrasts in works of modernists of thr twen 

tieth century with emphasis on works of Kandinsky,miro,klee,Dubuffet, The 2nd International Conference 

Of Science and Enginering In the Technology Era, September 07, 2017 in Belgium-Brussels 

 

- Analysis of colored contrasts used in works of modernities twentieth-century, 3rd.International conference 

on Researches in science & Engineering, 31th Agust 2017 in Bangkok 

 

 :ارائه مقاله

 ، کودک وارگي در آثار واسيلي کاندينسکي، پل کله، خوان ميرو و ژان دوبوفهعلمي با عنوان  سخنراني -                

          1101،آذرماه دانشگاه آزاد اسالمي واحد طبس هفته پژوهش،                   

 دانشگاه هنر ومعماری   هفته پژوهش، ايزدی اين نيروی جادويي و آسماني، سخنراني علمي با عنوان فرهّ -                

 1101آذر ماهکمال الملک نوشهر،                   
 

 :مدرک زبان

 1105 در سال  EPT آزمون -

 

 :منتخبي از نمایشگاه ها

 1111 ايران، گالری نامي، خانه هنرمندان، تهران،-      :انفرادی

 1110گالری مهروا، تهران، ايران، -                   

 1101، ونکوور، کانادا،    NORTH SHORE ART CRAWL گالری کارون، -      :گروهي

                1106گالری کارون، ونکوور، کانادا، -                   

 1106مرکز پورت مودی، بزرگداشت سهراب سپهری، ونکوور، کانادا،  -                   

                                                                                                                                                1101هنری، بيرجند، ايران، گالری بهمن، اکسپوآثار -                   

 1101ايران،  گالری شفق، ايالم، -                   

 1110د، ايران، گالری آرتين، مشه-                   

                                                                                                                                                    1111 گالری سروش، مشهد، ايران،-                   

 1110تهران، ايران، موسسه فرهنگي هنری صبا،  -                   

 1115گالری ماه مهر، تهران، ايران، -                   

 1111ميراث فرهنگي، باغ رحيم آباد، ايران،  -                   

   1116ايران،  گالری ميرک، مشهد،-                   
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 : بي ینال ها

  1106هشتمين بي ينال ملي نقاشي معاصر ايران، راه يافتن يک اثر به  -                   

 1110راه يافتن دو اثر به هفتمين بي ينال ملي نقاشي معاصر ايران،  -                   
 

 :جوایز و مقام ها

  1101نفر اول برگزيده در جشنواره ملي نقاشي قرآني آيات شفق، ايران، ايالم،  -                  

 1111نفراول برگزيده نقاشي درپنجمين جشنواره هنرهای تجسمي، مشهد، ايران،  -                  

 1110نفراول برگزيده تصويرسازی در بزرگداشت مولوی، بيرجند، ايران،  -                    
 

 :فعاليتهای اجرایي

 1100تحقيقات هنراسالمي نگاره و موسسه مطالعات هنراسالمي، تهران، ، مرکز 1بهشت ايرانيطراحي داور جشنواره  -                 

 1101مسئول خانه طراحان ونقاشان حوزه هنری خراسان جنوبي، -                 

 1110 حوزه هنری خراسان جنوبي،دبير کارگروه نقاشي ديواری،  -                 

 1110وزه هنری خراسان جنوبي به سفارش شهرداری بيرجند، اجرای پروژه نقاشي ديواری ح -                 

 1111وژه نقاشي ديواری، شهرداری مشهد، اجرای دوپر -               

 1111ارائه يک اثر عکاسي با محوريت بهار ، ميدان جمهوری، مشهد،  -                 
 

 :سایرفعاليتها

 ISI  ،1101پژوهشي و  -تخصصي دوره آموزشي مقاله نويسي علمي دارای گواهي کارگاه -                 

 1101اجرای دو اثر نقاشي، ورک شاپ، اجالس جهاني زن وبيداری اسالمي، برج ميالد، تهران،  -                 

 1106ونکوور،کانادا،  ، PREVIEW (THE GALLERY GUIDE)نقدی برآثار نقاشي در مجله  -                

 1110 کاظم خراساني، تأليف اثر در کتاب نشانه ها،کارگاه گرافيک، 5چاپ  -                

 1110، تأليف الهه مروج، ...چاپ اثر در کتاب قسم به  -                

 1110،ايران، 110 نقدی برآثار نقاشي در دو هفته نامه تنديس شماره -                 

 1111، ايران، 110نقدی برآثار نقاشي در دو هفته نامه تنديس شماره  -                 
                  

                       

 

 

 

Email: haniyehdelavarian@yahoo.com                                                     
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