
 

  9531، متولد سال  مهدی حامدی

 9531اخذ مدرک کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر اصفهان در سال   -

 9531اخذ مدرک کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر اصفهان در سال   -

 

 عضو هیات علمی گروه نقاشی دانشگاه هنر اصفهان   -

 تا کنون  9511از بهمن  مدیر گروه نقاشی دانشگاه هنر اصفهان  -

 راهنمایی پایان نامه ها

 پایان نامه کارشناسی 35راهنمایی بیش از  -

 پایان نامه کارشناسی ارشد 1راهنمایی  -

 پایان نامه کارشناسی ارشد 3مشاوره  -

 تدریس

 کارشناسی ارشدس مبانی نظری هنر در مقطع تدریس در-

 تریس  درس تاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران و جهان در مقطع کارشناسی ارشد -

 ، طراحی ، نقاشی ...مبانی هنرهای تجسمی تجزیه و تحلیل آثار هنری و نقاشی ، ریس دروس تاریخ نقاشی ، دت -

 

 

 

 پژوهشی –مقاالت علمی 

، پاییز و  9/35، دو فصلنامه شناخت ، شماره  هالی با آننظام نشانه ای حاد واقعیت در اندیشه بودریار و تطبیق آثار  -

 19زمستان 

شماره  19، فصلنامه هنرهای زیبا ، دوره  تبیین گفتمان سوژه و قدرت در تامالت فوکو و آثار هالی با تاکید بر مفهوم زندان -

 13، پاییز  5

 مقاالت ارائه در سمینار و چاپ شده

ی جمهور ارائه مقاله با عنوان " نقش های سرنمونی" در سمینار اولین گردهمایی گنجینه های از یاد رفته ، فرهنگستان هنر -

 9531 راناسالمی ای

 9531در کتاب مجموعه مقاالت فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران ،  با عنوان " نقش های سرنمونی"چاپ مقاله  -

 داوری مقاالت

 11 دانشگاه شهید بهشتی –داوری مقاله  در  دوفصلنامه علمی پژوهشی شناخت  -

 15 پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهانژوهشی علمی پداوری مقاله  نشریه  -

 ، دانشگاه اصفهان 19بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها" ، بهمن "داوری مقاله در دومین کنفرانس ملی  -

 شگاه اصفهان، دان 19بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها" ، بهمن "داوری مقاله در دومین کنفرانس ملی  -

 9519داوری مقاالت هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان  -

 9511 داوری مقاالت هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان -



 9515داوری مقاالت هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان -

 9511داوری مقاالت هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان -

 داوری جشنواره های هنری

  9531عضو هیات انتخاب اولین جشنواره بین المللی نقاشی دانشجویی،تهران -

 ، دانشگاه هنر اصفهان 19،  هنری اولین سوگواره هنرهای تجسمی عاشورا -داوری بخش نقاشی مسابقه فرهنگی -

 9511فهانداور بخش  نقاشی جشنواره هنر عاشورا، دانشگاه هنر اص -      

، دانشگاه  19داوری بخش طراحی و نقاشی چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور،  -

 اصفهان

 11عضو شورای داوران دومین نمایشگاه ساالنه آثار دانشگاه هنر اصفهان ،  -

حسین،حضرت ابوالفضل العباس و هنری نقاشی با موضوع آزادگی به مناسبت میالد حضرت امام -داوری مسابقه فرهنگی -

 11حضرت زین العابدین ، 

 نمایشگاه ها

 9513، گالری هما تهراننقاشی نمایشگاه انفرادی  -

 9511، گالری هما تهران نقاشینمایشگاه انفرادی  -

 9515، گلری خورشید تهران نقاشینمایشگاه انفرادی  -

 9513،  گالری صبا تهرانفرهنگستلن هنر جمهوری اسالمی ایران ،  نقاشینمایشگاه گروهی  -

 9513،  گالری آ تهران نقاشینمایشگاه گروهی  -

 9513،  ری هما تهرانلگا نقاشینمایشگاه گروهی  -

 9513،  موزه هنرهای معاصر اصفهان نقاشیایشگاه گروهی نم -

 9511،  گالری نقش خانه حوزه هنری اصفهان نقاشینمایشگاه گروهی    -

 9513،  گالری سایان اصفهان نقاشینمایشگاه گروهی  -

 
 

 


