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 :فردی مشخصات -1

 ارشناسی ارشدک سازمانی فعلیپست  مرتبه علمی  خانوادگی نام نام
 

 دکتری

 استادیار صابر زینب
آموزشی و پژوهشی معاون 

 دانشکده صنایع دستی
 پژوهش هنر

 

 

 

 فلسفه هنر

  

 : داخلی و خارجی نشریات در شده چاپ مقاالت-2

 تاریخ نشریه نام عنوان ردیف

 1931 شناختپژوهشی  -نشریه علمی ایگُ یهایبر نقاش دیبا تأک یی،رها جنون در هنر به مثابه نییتب  1

2 

  جیوشی مایآثار ن نحوه بازنمایی ساحل در لیتحل 

 آن با آثار بهمن محصص  سهیو مقا 

 پژوهشی -نشریه علمی

 مطالعات تطبیقی هنر

1934 

9 

 سوژه  یقدرت و صورتبند یساختارها یبررس 

 شلیم یهادگاهیبر د یبا ابتنا یادام بووارو م شوتیکدن یهادر رمان 

 فوکو

 پژوهشی -نشریه علمی

 ینظر استیپژوهش س

1931 

4 
براساس « سعدی و جوان کاشغری»الدین بهزاد از داستان خوانش کمال 

 عبدالرحمان جامیالگوی تعلیم و تربیت عرفانی نورالدین

 پژوهشی -نشریه علمی

 نگره

1934 

5 
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Social Sciences 

7 
 سیمور هرشناساندایپد هایشهیبر اند ینهاد موزه؛ با ابتنا  یانتقاد یررسب

 یمرلوپونت

پژوهشی حکمت و  -نشریه علمی

 فلسفه
1935 

8 
تبیین نسبت خودآفرینی زیباشناختی فردی با کنش سیاسی در اندیشه 

 ریچارد رورتی
 1934 شناختپژوهشی  -نشریه علمی

3 

شب از رمان صد  یرمان طوبا و معنا یریرپذیتاث یانتقاد-یقیتطب یبررس

  ییسال تنها

 تهیجدال سنت و مدرن یهمایبر درون دیتاک با

 پژوهشی -نشریه علمی

 یفارس اتیپژوهش زبان و ادب
1935 

 دانیم هیخمسه برالس، بر اساس نظر یزن در نگاره ها ریتصو ییبازنما 11

 ویبورد ریپ

زن در  یپژوهش یعلمنشریه 

 فرهنگ و هنر

5931 

 یپژوهش یعلمنشریه  ی بیماری، رنج و مرگ در اشعار نیما یوشیجتبیین معناهای نازیباشناسانه 11

 شعرپژوهی

5936 

 1931 دانشنامه جهان اسالم یرانیا ینقاش و سفالگر نوگرا ،یکاظم نیحس  12

 به مثابه تجربه هنر  19

  یتخصص -یماهنامه علم

 اطالعات حکمت و معرفت

1988 

 1987 خردنامه یفرهنگ ماهنامه شروطهپیرامونی در هنر م هایهویت  14

 بخارا محصص: حرکت هنرمند روی مرز بهمن  15
دست  در

 چاپ

 1988 باشناختیز (چی: تاتارکوسندهی)نو سیمسیم ترجمه  16

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 شرکت در همایش:-9

ردی

 ف
 تاریخ مکان برگزاری عنوان همایش عنوان مقاله

1 
رابطه شعر و  یشناس نهیشیپ  

 رهن در فلسفه ینقاش

  «اتیهنر و ادب» شیهما

 دیبه کوشش فرهنگستان هنر و دانشگاه شه

 یبهشت

 تهران، دانشگاه شهید بهشتی

 
1311 

2 
تحلیل نبوغ هنرمندانه بهزاد در   

بر اساس آراء  "نام من سرخ"رمان 

 کانت

پیوندهای زبانی و ادبی  همایش بین المللی

ایران و ترکیه، به کوشش دانشگاه استانبول، 

ه عالمه طباطبایی و سازمان فرهنگ دانشگا

 و ارتباطات اسالمی

تهران، دانشگاه عالمه 

 طباطبایی
1333 

شمایل نگاری غالم زنگی در  3

 نگاره های کمال الدین بهزاد

 

اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر 

 ایران

 

 1331 بجنورددانشگاه 

 و فرهنگ بر جامی تأثیر بررسی 4

 نهم عصر هنر

 ملی همایش دومین

 در خراسان مشاهیر و مفاخر ازشناسیب

 فارسی ادب

 

دانشگاه فرهنگیان شهید 

 مفتح

1331 

 

 

 :ارایه سخنرانی -4

 تاریخ ارائه محل عنوان

 1931 دانشگاه هنر اصفهان اکفراسیس؛ شعر و نقاشی

 1934 دانشگاه هنر اصفهان پیوند نقاشی ایرانی با مبانی عرفانی

های الهام گرفته شده از مثنوی شناسی نگارهزیبایی

 معنوی
 1932 دانشگاه هنر اصفهان

 1932 دانشگاه هنر اصفهان و شعر ینقاش یافقها یزی: درهم آمسیاکفراس

 1936 آ )تهران(گالری  مدرنیته: نیما یوشیج و بهمن محصصتجربه 

 1935 )تهران( هنوزنشر  و ادبیاتبیماری 
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:کتاب  -5  

 سال نشر انتشارات عنوان کتاب 

1 
بر درآمدی بر تاثیر ترجمه رمان 

 رمان فارسی
 1331 علمی فرهنگی

2 
ترجمۀ شعر و تأثیر آن بر شعر 

 معاصر فارسی  

پژوهشگاه هنر، 

 فرهنگ و ارتباطات
1331 

3 

 اکفراسیس

 )مقدمه ای پژوهشی بر کتاب(

 

 1331 چشمه

 

 

 :ارگاهک برگزاری -6

 

 تاریخ محل برگزاری نوع فعالیت

 1332 دانشگاه هنر اصفهان برگزاری کارگاه تحلیل گفتمان 

 1331 دانشگاه هنر اصفهان اتیو ادب نمایدر س ینامتنیعناصر ب یکارگاه بررس یبرگزار

 دیماه1331 دانشگاه هنر اصفهان یبه آثار هنر ینظر یکردهایکارگاه رو یبرگزار

 1331 دانشگاه هنر اصفهان پروپوزال نویشیکارگاه  یبرگزار

 


