
                                                                    ملوسک رحیم زاده تبریزی

       4531متولد:

 صادره از مشهد    

 

 

 

  دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنرهای اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشکده هنرو معماری

 تهران مرکز

 

  )فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، رشته ارتباط تصویری ،  دانشگاه تهران )پردیس هنرهای زیبا 

 درجه عالی پایان نامه و 49.75 الفبا معدل    

 ( رشته ارتباط تصویری14/41فارغ التحصیل ممتازدرمقطع کارشناسی با معدل الف ) ، دانشگاه فردوس مشهد 

 

  (رشته گرافیک رایانه ،دانشگاه جامع 81/47ل الف)مقطع کاردانی با معدفارغ التحصیل رتبه اول وممتاز در

 علمی کاربردی

 

 )دیپلم رشته گرافیک هنرستان )نظام قدیم 

 

 

 

   اخذ لوح تقدیر از  و( وزارت علوم، تحقیقات وفناوری  )،  4513دانشجوی نمونه کشور در گروه هنر،  سال

 محترم جمهورریاست  

 

 اخذ لوح تقدیر از وزیر محترم علوم،تحقیقات و دانشجوی نمونه گروه هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی و 

 فناوری

 

 سوابق تحصیلی

 مدارک علمی و هنریافتخارات و 



  4513و  4511دانشجوی نمونه استان خراسان درسالهای  

 

 عضو استعدادهای درخشان درتمام مقاطع تحصیلی عالی 

 

  4511نقاشی ، گواهی نامه مهارت فنی وحرفه ای اخذ  

 

  4515، حسابداری با کامپیوترگواهی نامه مهارت فنی وحرفه ای اخذ  

 

  4515کارور رایانه ، گواهی نامه مهارت فنی وحرفه ای اخذ 

 

  4514، گواهی نامه مهارت فنی وحرفه ای کارور گرافیکاخذ  

 

  4515،نقاشی از وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  گواهی نامه مهارتاخذ 

 

 
 

  تا کنون4575موسسه آموزش عالی رسام کرج از سال  ، گروه ارتباط تصویریمدرس هیات علمی و 

 

 ازسال ، تهران  54درمرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر شماره و عکاسی دروس تخصصی گرافیک  تدریس

 4571تا  4574

 

  تهران  و مرکز فرهنگ و 51تدریس دروس تخصصی گرافیک درمرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر شماره 

 کنونتا 4571ازسال ، هنر البرز

 

  4571، سال تدریس دروس تخصصی گرافیک درمرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر البرز 

 

  فرهنگ و هنر مشهد سال هنرستان غیر انتفاعی مرکز علمی کاربردی و دردروس تخصصی گرافیک تدریس

4511-4513 

 

 وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد  آزاد هنری آییندر آموزشگاه گرافیک  ونقاشی دروس تخصصی  تدریس

 4511تا  4511اسالمی خراسان رضوی از سال 

تدریسسوابق   



 

  مهراز وابسته به سازمان فنی و حرفه ای آزاد هنری در آموزشگاه گرافیک  ونقاشی دروس تخصصی تدریس

 4578تا  4511 خراسان رضوی از سال

 

 

 

  ، 4573تا  4575موسسه آموزش عالی رسام کرج از سال  مدیر گروه ارتباط تصویری 

 

  54مدیرگروه هنرهای تجسمی )رشته های عکاسی وگرافیک(درمرکزعلمی کاربردی فرهنگ وهنر شماره 

 4571تا  4571از سال تهران 

 

 4519ازمرداد  عضو بنیاد ملی نخبگان کشور  

 

 4517ال عضوانجمن خانه نخبگان مشهد ازس  

 

  (4571-75عضو اصلی انجمن علمی گرافیک دانشگاه تهران  )سال تحصیلی 

 

  (4519-11عضو اصلی انجمن علمی گرافیک موسسه آموزش عالی فردوس مشهد) سال تحصیلی 

 

  4591فعالیت در امور گرافیکی بصورت آزاد از سال 

 

 4513و 4511سال طرح نوین در هنر ارائه طرح کارآفرینی و   

 

 
 

 

 4514از سال  فعالیت درکانون کارآفرینی فرهنگی هنری پویش 

 

 4511ازسال عضو بسیج هنرمندان مشهد وقزوین  

 فعالیت های فرهنگی ، هنری

 

راییفعالیت های علمی و اج  



 

  4578از سال  قزوینعضو بسیج هنرمندان 

 

   4514ازسال عضو اصلی انجمن فارغ التحصیالن کالسهای تخصصی هنر مشهد 

 

  4511ازسال خراسان رضویفعالیت هنری درحوزه هنری 

 

  4515درموسسه توسعه هنرهای تجسمی از سال فعالیت هنری 

 

 4511 تاسیس ،مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی عضو موسس آموزشگاه آزاد هنری آیین با 

 

  4514 ،تاسیسعضو موسس آموزشگاه هنری مهراز با مجوز سازمان فنی وحرفه ای خراسان رضوی 

 

  همایش ملی حکمت مطهر -جشنواره ملی حرکت ) هنری همایش ملی جشنواره وشرکت در بیش از ده- 

 –جشنواره هنر جوان  –جشنواره ثقلین  –جشنواره پیامبر اعظم)ص(  –جشنواره بین المللی خوارزمی 

 تا کنون 4595از سال جشنواره ملی علمی کاربردی و...(  -جشنواره حضور

 

  تا کنون 4515از سال  انفرادی بصورت گروهی ونقاشی و گرافیک شرکت در نمایشگاه های هنری 

 

 4573تا 4575نمایشگاه های هنری دانشجویی در موسسه آموزش عالی رسام از سال  سرپرستی ورکشاپ هاو 

 

 المان های شهر عکاسی با عنوان)تاکنون  4575ازسال  داوری مسابقات مختلف در موسسه آموزش عالی رسام:

 و ورکشاپ عکاسی( ورکشاپ تصویرسازی)اولین علم و عمل(و داوری خالقیت و  اتمن (و)مسابق

 

 



 

 

 

 

 

   4513سال مصاحبه  تخصصی در مجله اقتصاد سبز وابسته به آستان قدس رضوی 

 

  4513سالهفته نامه سراسری دانشگاه جامع علمی کاربردی مصاحبه  تخصصی در 

 

  کارگاه  تخصصی پیرامون تحلیل هنری صحن انقالب در موزه ی مرکزی حرم مطهر سخنرانی و برگزاری

  75رضوی در شهریور 

 

  در سازمان فنی و حرفه ای کرج به مناسبت روز جهانی گرافیک  نشست تخصصی با حضور استاد قباد شیوا

 )برگزارکننده : موسسه آموزش عالی رسام ( 71اردیبهشت  در

 

 شاپ ها و سمینارهای تخصصی در موسسه آموزش عالی رسام به مناسبت هفته پژوهش و هفته برگزاری ورک

 71-73و  75-71گرافیک سا لهای تحصیلی 

 

 
 

 

 

  4571سالمشترک با دکتر علیرضا باوندیان ، ، شرکت درهمایش ملی قرآن کریم و هنر  

  4511 سال،  1همایش بین المللی هنرنبویشرکت در 

 4573سال، به صورت مشترک ، سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در استانبول  شرکت در 

  ،4573سال همکاری با فصلنامه علمی تخصصی هنرپژوه بعنوان هیات تحریریه 

 4513سال ، همکاری با روزنامه قدس و چاپ مقاالت هنری و ورزشی  

 مصاحبه ها و برگزاری ورکشاپ ها

 

  فعالیت های پژوهشی



 تعطیالت ، نگاه نو، فصلنامه علمی تخصصی هنرپژوه، فصلنامه علمی )ع(اقلیم رضا   :ارائه مقاالت به نشریات ،

 ازپژوهشی فرهنگ رضوی،  دو فصلنامه  علمی پژوهشی مبانی نظری هنرهای تجسمی دانشگاه الزهرا. 

  4573تا4511سال 

   کتاب تخصصی با اخذ مجوز چاپ از وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی 3تالیف 

  از آثار برتر عکاسی و پوستر دانشجویان رسامتالیف وگردآوری دو کتاب 

  تا کنون4575پایان نامه کارشناسی با درجه عالی در موسسه آموزش عالی رسام از سال  13راهنمایی  

  تاکنون4575پایان نامه کارشناسی در موسسه آموزش عالی رسام از سال  48داوری بیش از  

 
 
 

 

 

 عناوین مقاالت  فصلنامه ها  مجری

فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ  بنیاد فرهنگی رضوی

 رضوی

گونه شناسی ساختاری و محتوایی کتیبه های 

 چهار ایوان صحن عتیق حرم مطهر رضوی

 دانشگاه الزهرا

 

دوفصلنامه  علمی پژوهشی 

 مبانی نظری هنرهای تجسمی  

مطهر  چهارایوان صحن عتیق حرمزیبایی شناسی 

 رضوی

 دانشگاه الزهرا

 

بررسی کارکرد های عناصر تزیینی معماری  فصلنامه علمی تخصصی هنرپژوه

 اسالمی در حرم رضوی

 دانشگاه الزهرا

 

گذری بر آیین ها وجشن های ایران باستان با  فصلنامه علمی تخصصی هنرپژوه

 رویکرد به جشن مهرگان

 دانشگاه الزهرا

 

هنرپژوهفصلنامه علمی تخصصی  سیری درنقوش کاشی کاری صحن عتیق حرم  

 مطهر رضوی

، پایان نامه هامقاالت ،تالیفات   



 

 

محل همایشمجری و   عناوین مقاالت  همایش ها و کنفرانس ها 

 -دانشگاه هنر اصفهان

 اصفهان

1همایش بین المللی هنرنبوی  بررسی معرفت شناسی هنر در آراء سنت  

 گرایان ومدرنیست ها

موسسه آموزش عالی و 

قم -اندیشه اسالمی  

تبیین شان خیال در نگاه استاد شهید  همایش ملی قرآن کریم وهنر

 مرتضی مطهری

استانبول -ترکیه  سومین کنفرانس بین المللی  

 علوم و مهندسی استانبول

 انقالب رینگا دیوار بین تطبیقی مطالعات

مکزیک انقالب و ایران اسالمی  

 

 

 

 انتشارات  شماره شابک عناوین کتاب ها

 همیاران جوان 791-741-1394-55-5 یوگا سالمت جسم و جان

 همیاران جوان 791-741-1394-51-8 مروری بر دوران هنری پیکاسو

 جوانهمیاران  791-741-1394-53-9 عنصر خط در گرافیککاربرد 

 همیاران جوان 791-741-1394-54-1 آنالیز تصاویر به پرسپکتیو های موازی و مخروطی

 همیاران جوان 791-741-1394-59-4 کاربرد عنصر بافت در گرافیک

  ها عناوین پایان نامه مقطع تحصیلی  استاد راهنما 

 هم آوایی و ارتباط عناصر بصری در کتیبه های حرم رضوی  کارشناسی ارشد دکتر صداقت جباری

 عکاسی در گرافیک )فتو گرافیک( کارشناسی دکتر علی عابدی

 گرافیک های ایستا کاردانی محمدابراهیمی فخر



 

 

 

 محل نشر  نشریات وروزنامه عنوان مقاالت

 مشهد اقلیم رضا)ع( تجزیه و تحلیل ونقد دواثر از پیکاسو و سالوادور دالی 

 مشهد اقلیم رضا)ع( علم پرسپکتیو

 مشهد اقلیم رضا)ع( نقش عنصر بافت در هنرهای تجسمی  

 مشهد اقلیم رضا)ع( تجسمینقش عنصر خط در هنرهای 

 مشهد اقلیم رضا)ع( تاریخ هنر ایران )مکاتب نگارگری(

 مشهد اقلیم رضا)ع( پیکاسو ) بررسی دوره های هنری(

 مشهد اقلیم رضا)ع( تاریخچه طراحی گرافیک

 مشهد تعطیالت بهره گیری از گرایش اطالعات در عصر حاضر

 مشهد تعطیالت زیبایی شناسی هنر

 مشهد تعطیالت های کاری خالقمکان 

 تهران  نگاه نو تاثیر عکاسی در گرافیک

 تهران نگاه نو سیری در طراحی جلد کتاب

 تهران نگاه نو هنر از منظر استاد مرتضی مطهری

 تهران نگاه نو معرفی آثارو زندگی استاد مرحوم مرتضی ممیز

 مشهد روزنامه قدس (هنرروزمره )نیم نگاهی به گرافیک وکاربرد آن در زندگی 

 مشهد روزنامه قدس نقش یوگا در سالمت تن و روان  


