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 : فردی مشخصات الف(  

 تولد  تاریخ ملیت  خانوادگی نام نام
 سابقه تدريس جنسیت 

 
 پایه مرتبه علمی 

 مونث  مذکر 

 11 استادیار سال 12  * 1358 ایرانی ناصحی ابوذر 

 

 تلفن
email fax 

 همراه  کار  محل منزل

03136251109 03136262683 09122346778 
a.nasehi@aui.ac.ir 

 
03136262683 

 : آموزشی  سوابق ب( 

 کشور  شهر دانشگاه  نام تحصیلی  رشته تحصیلی  مدرک
 اخذ تاریخ

 مدرک 

 1393 ایران تهران  تهران دانشگاه  پژوهش هنر دکتری

 1385 ایران تهران  تهران دانشگاه  تصویرسازی فوق لیسانس 

 1382 ایران تهران  د شاه اه دانشگ نقاشی لیسانس 

 1377 ایران کاشان  دبیرستان نمونه مردمی آسودگی  تجربی دیپلم

 

 رات متقابل تصویرسازی صدر اسالم و بیزانس تاثی   : لیسانس فوق نامه پایان عنوان

 صفوی تصویرسازی علمی عهد      : دکتری رساله عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ده : دروس تدريس ش

 سال کشور  شهر گاه نشدا نام تحصیلی  رشته نام درس 

  ایران اصفهان  هنر اصفهان  دکتری سمینار 

  ایران اصفهان  هنر اصفهان  دکتری روش تحقیق 

  ایران اصفهان  هنر اصفهان  ارشد  تصویرنقد و تحلیل 

  رانای اصفهان  هنر اصفهان  ارشد  گرافیک محیطی 

  ایران اصفهان  هنر اصفهان  ارشد  تصویرسازیتاریخ 

  ایران اصفهان   هنر اصفهان  اسی کارشن تصویرسازی

  ایران اصفهان  هنر اصفهان  کارشناسی  گرافیک محیطی 

  رانای اصفهان  هنر اصفهان  کارشناسی  کارگاه خالقیت

  ایران اصفهان  هنر اصفهان  کارشناسی  هنرو تمدن اسالمی

  ایران اصفهان   هنر اصفهان  ارشد  یآموزش -تصویرسازی علمی

 

 

 : نی وسازما اداری پستهای 

 کار  محل شهر سازمانی  پست
 تاریخ 

 دانشگاه  یا موسسه نام
 خاتمه شروع 

  الت یو تحص  یمعاونت آموزش

 یتجسم ی دانشکده هنرها یلیتکم
 نر اصفهان دانشگاه ه 1394 1393 اصفهان 

ارتباط تصویری و   مدیر گروه 

 رسازیتصوی
 دانشگاه هنر اصفهان  1398 1396 اصفهان 

پژوهش   یدکتر یراهبرد تهیعضو کم

 هنر
 دانشگاه هنر اصفهان  1394 1393 اصفهان 

  یدکتر یتخصص  تهیعضو کم

 یپژوهش هنردانشکده تجسم
 دانشگاه هنر اصفهان  1394 1393 اصفهان 

 یعلم ییتوانا یعضو کارگروه بررس

جذب گروه ارتباط   انیمتقاض

 یریتصو

 دانشگاه هنر اصفهان  - 1394 اصفهان 

  یا در شور یدانشکده تجسم نده ینما

 انتشارات دانشگاه 
 دانشگاه هنر اصفهان  1397 1395 اصفهان 

امتحانات دانشکده   یناظر برگزار

 یتجسم
 دانشگاه هنر اصفهان   1401 اصفهان 

 

 

 



 : دکتری و لیسانس  فوق دوره های پروژه برای راهنما استاد

 

1 

1 
ري مسجد سيد ي كاشي كاها مايهنقش  پژوهشي در

 ئينات لباس اصفهان و بازآفريني آن در تز
 ژده طباطبائيان نيم آورد م  *

 صمد نجارپور جباري

 ر ناصحي ابوذ

 حميده كيخسروكياني   * امه شاملوهاي شاهنشناختي نگارهبررسي سبک  2
 جواني  اصغر

 ناصحي ابوذر 

3 
ارتباط گرافيک ديني پس از انقالب ايران با آرا سنت  

 گرايان 
 ابوذر ناصحي  عاطفه زمانيان  *

4 
ر  تركيب بندي طرح و رنگ در گزيده آثاي  يسهمقا

 مد و محمود فرشچيان سلطان مح
 فر شيما راد  *

 ونک ضيه پيراوي مر

 صحي بوذر ناا

5 
بررسي نقوش عصر سلجوقي و الهام از آن در گرافيک  

 معاصر ايران 
 ايوذر ناصحي  سپيده ريزي   *

6 

ادر تحليل نقوش وصفحه آرايي قرآن مير عبدالق

ن روزبهان ايسه آن با قرآهند و مقرازي از حسيني شي

 شيراز  شيرازي از مكتب

 نوروزي  اكرم  *
 صمد نجارپور جباري

 ابوذر ناصحي 

7 
مطالعه تاثير هنر بيزانس و چين در نگارگري مكتب  

 ل نگاره هاي آن دورهلخاني و تطبيق آن با سفااي
 سيده نرگس مدني   *

8 
رقه و منظومه ودر  رو تصويي رابطه متن تحليل و بررس

 سلجوقي سفال نگاره هاي دوره  شاه و مقايسه آن باگل
 مريم مسلمي فر   *

9 
  سجد شيخ لطف اهللبررسي تاثير نقوش كاشيكاري م

 ز انقالب ايران بر پوستر و طرح جلد كتاب بعد ا
 حسن پورمريم م  *

10 

سخه الحشايش بيقي تصويرسازي علمي نتط يبررس

ش ه الحشايكتابخانه مجلس شوراي اسالمي و نسخ

 آستان قدس رضوي

 

*  
 آمنه حيدري

 

11 
 روي جلد با متن كتاب در  بررسي تطبيقي پرتره زن 

 هلوي دوره پ
 ي اصفهاني سميه ناج  *

12 

گردشگري حيطي سايت هاي طراحي نور در گرافيک م

ميدان نقش  بررسي موردي) تاريخي شهر اصفهان 

 (جهان 

 

*  
 نب منصوري زي

 

13 

اشي قهوه خانه با رويكرد نقي سي روايت شناسربر

 ژنت 

 

*  
 نيان مباركهشادي آقاجا

 

14 

ي تصويرسازي شخصيت هاي تركيبي در كتاب  بررس

سم اسكندر ذوالقرنين بر اساس نظريه صور نمادين طل

 ارنست كاسيرر

 شريفي مريم   *

15 
مطالعه تطبيقي تصويرسازي جانوران در نسخه هاي 

 يدوس ش ديسكورمتعدد الحشاي
 ناس اتدادر  *



16 

ل نگارانه ي پنج تصويرسازي از انجيل ررسي شماي

محفوظ در موزه كليساي وانک با تكيه بر   396شماره 

 ين پانوفسكي اروراي آ

 عصياني خوزاني مجتبي   *

17 
كواكب دوره  بررسي تصويرسازي علمي نسخه صورال

 قاجار
 رشته هادي پور ف  *

18 
دو  بررسي تطبيقي ساختار صوري در تصويرسازي

 صفوي مه عهد نسخه شاهنا
 بهاري مريم   *

19 
ورالكواكب ) نسخه  ررسي تصويرسازي علمي كتاب صب

 وچهرخان(من
 احمدي جزني فاطمه   *

20 
برسي تكنيک هاي هنر ديجيتال و تاثير آن 

 آموزشي ي علمي رتصويرسازب
 يال شجاع صفار ل  *

21 

 صر ايران بامعا ويرسازي ديجيتالتحليل آثار تص

 ات  مدرن براساس نظريد پست رويكر

 زان فراسوا ليوتار

 نوال مهاوي   *

 
 
 

 

 سوابق علمي و پژوهشي (ج

 : خارجی  ومجالت  نشریات در  شده چاپ مقاالت

 تاریخ نشریه  نام ن عنوا ردیف 

 1396 هنرهای زیبا  ی در تمدن اسالم یعلم یرسازیکاخ گلستان ) منوچهرخان( اوج تصو ش ینسخه الحشا 1

 1396 پژوهش های باستان شناسی ایران  پنجم تا هشتم یسده ها یدر آثار سفال ریش  ی ه ینقش ما یلیتحل یبررس 2

مقایسه تطبیقی تصویرسازی علمی نسخه الحشایش آستان قدس رضوی با نسخه های   3

 الحشایش پیش از آن 
 1396 مطالعات تطبیقی هنر 

قدس رضوی با  درآمدی بر مقایسه تطبیقی تصویرسازی علمی نسخه الحشایش آستان  4

 تصاویر عینی گیاهان دارویی
 1399 نگره

 1399   هنرهای زیبا  شکوهمند به آسمان یرالکواکب منوچهرخان، نگاهنسخه صو یهایرسازیتصو 5

 1393   هنرهای زیبا  مشهد  11نقش خاندان قرچغای خان در پیشبرد هنرهای مکتوب قرن  6

لطف اهلل   خیمسجد ش یطیمح کیدر گراف یمصنوع ینور و نورپرداز یشناس بیآس 7

 اصفهان 
 1400 پژوهش هنر

 1395 پژوهش هنر درخت سرو نیبر نقش نماد د یبا تاک   یرانیا یزبان مشترک باغ و نگارگر یبررس 8

 1396 جلوه هنر هنر معاصر یآن در زبان عرفان یگر و تجل بیترک  لیتخ 9

 یرسازی( بر تصو6موجود در آستان قدس ) قرن   شینسخه الحشا  ی صور رات یمطالعه تأث 10

 ی مربوط به دوره صفو ش یالحشا ی نسخه ها
 1399 ی و نقاش کیپژوهشنامه گراف

 

 

 



 : پژوهشی های  پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه عنوان  ردیف 

طرح پژوهشی با عنوان » در آمدی بر روانشناسی خالقیت در حوزه هنرهای معاصر اسالمی« با معاونت   1

 پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان 
 دانشگاه هنر اصفهان 

 درآمدی بر شاخه های مختلف تصویرسازی در تمدن اسالمی  "ا عنوانطرح پژوهشی ب 2

 )تصویرسازی دینی، ادبی و علمی ( 
 دانشگاه هنر اصفهان 

 دانشگاه هنر اصفهان  تبیین جایگاه فعلی و چشم انداز پژوهشی)سپهر پژوهشی( دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان  3

 : پژوهش  و تحقیق  برای عالقه  مورد موضوعات

 نسخ تصویری 

 رسازی تصوی

 گرافیک محیطی 

 : المللی  بین کنفرانسهای  و سمینارها  به  شده ئهارا مقاالت

 تاریخ کنفرانس  محل عنوان  ردیف 

1 

   An Introduction to Creativity Psychology in Religious Art 

کنفرانس بین المللی معماری  

شهرسازی عمران هنر محیط  

 زیست

94 

2 

 معاصر  یمثبت آن در معمار راتیتاث ی تالیجید یمعمار

  یالملل نیکنگره ب نیسوم

و توسعه   یعمران، معمار

 شهید بهشتی  -یشهر

94 

3 
تکنولوژی ها و امکانات دسترسی سریع و ساده به ساخت کارکتر و بازی سازی مطالعه  

 موردی کمپانی میکسامو

سومین کنفرانس ملی بازی  

های رایانه ای؛ فرصت ها و  

 اصفهان   -چالش ها

97 

بافت   یطیمح کیدر گراف یکیگراف یآن به عنوان عنصر ینقش نور و اصول طراح یبررس 4

 شهر اصفهان  یخیتار

شهر   یکنفرانس مل ن ینخست

 یاسالم یرانیا
97 

5 

، شهر اصفهان با   یمورد ی)بررسیشهر اسالم یطیمح کیگراف ینقش نور در طراح یبررس

 لطف اهلل(  خی بر مسجد ش دیتاک 

  یکنفرانس مل نیپنجم

در   یکاربرد ی پژوهشها

و   یعمران، معمار یمهندس

 تهران   -یشهر تیریمد

95 

6 
آستان قدس   شینسخه الحشا یعلم یرسازیدر تصو یمکاتب مختلف هنر ینی هم نش

 ی رضو

  یالملل ن یب  شیهما نیدوم

 یرانیمطالعات ا ،یشرق شناس

 هندوستان  - یپژوه دل ی و ب

95 

7 

 دیهنر جد یدر گفتمان عرفان لیتخ گاه یجا

  یالملل ن یکنفرانس ب ن یاول

و  یفرهنگ یمطالعات اجتماع

 ر یغد - ینیپژوهش د

95 



8 

 ی آستان قدس رضو شینسخه الحشا یعلم یرسازیبه تصو ینگاه

نقش خراسان   یمل شیهما

  - یهنر اسالم ییدرشکوفا

 مشهد 

94 

9 

سرو ) به عنوان عنصر منظره پرداز( در باغ و   نینقش نماد  سهیو مقا یبررس   ال یخ یباغ ها

 یرنیا ینگارگر

  یالملل ن یکنفرانس ب ن یاول

در   یکاربرد یپژوهش ها

و   یعمرام معمار یمهندس

 ی شهر تیریمد

94 

 د( سوابق نمایشگاهی 

 تاریخ محل عنوان  ردیف 

 400 دانشگاه صنعتی اصفهان  ه اصفهان در مسیر توسعهنمایشگا 1

 85 تهران  معاصرموزه هنرهای  جشنواره هنر مقاومت اولین  2

 82 کاشان طباطبایی ها خانه  انفرادی  3

 98 دانشگاه هنر اصفهان  گروهی 4

 95 گالری صبا تهران  گروهی 5

 : شده  اخذ  مدالهای و افتخاری مدارک و جوایز( ه

 کشور تاریخ کننده  اهدا موسسه یا  سازمان عنوان  ردیف 

 ایران 85 موزه هنرهای معاصر تهران   اومتنواره هنر مقجشرتبه دوم نقاشی در  1

 ایران 85 معاصر تهران  یموزه هنرها تصویرساز برتر 2

 ایران 84 شهرداری کاشان  جشنواره معراجگزیده رپژوهشگر ب 3

 


