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 شرح حالخالصه 

 

 منصورحسامی کرمانی نام ونام خانوادگی :

 1431    انتهر   متولد :

 متاهل   تاهل :عیت وض

 دبیرستان شهید با هنر تهران 1431دیپلم  -  تحصیالت : 

               مرکز تربیت معلم هنرر شرهید مرهرره تهرران تنرا تهرام بر  دلیرل  1431کاردانی  -

 نشگاه(در داقبولی 

 دانشگاه هنر تهران 1431الی  1431کارشناسی رشت  نقاشی  -   

دانشرگاه تربیرت مردره تهرران 1411الی  1431کارشناسی ارشد رشت  نقاشی  -   

                                                                   مارک میالده، د انشگاه 1001سال  DEA کارشناسی ارشد هنرهاه تجسهی  -   

 فرانس   / بلوک، استراسبورگ                          

 فرانس  / دانشگاه مارک بلوک، استراسبورگ  1003دکتره هنرهاه تجسهی  -   

 

 تهای دانشگاهی :فعالی

 

 تا کنون 1411عضو هیات علهی گروه نقاشی دانشگاه الزهرا    

تجزیرر   – 3و  4و  1و  1 تررارین نقاشرری (درمقرررک کارشناسرری تترردرید دروه -

اشررنایی بارشررت  هرراه هنررره  –تجزیرر  وتحلیررل ارررار نقاشرری  –وتحلیررل ارارتجسررهی 

  1و  1، طراحی ، نقاشی د یوارهمعاصر

و  1  مبانی نظره هنرهاه تجسهی (در مقرک کارشناسی ارشدتتدرید دروه  -

 -رانیتحلیل ارار نقاشی ای روش نقد و -تحلیل ارارهنرهاه تجسهی روش نقد و - 1

، اشنایی با اراء متفکران در باب هنر، مقایس  اندیش  هاه شرق و زبان تخصصی

 غرب در زمین  هنر

زبران و بیران در  –اشرنایی برا مکاترن هنرره دروه تدر مقررک دکترره(  تدرید -

 ، واژه شناسی هنرهنر جدید

 

   :)مستقل و مشترک( فعالیت های پژوهشی

 

یستم، چاپ وانتشار، شهاره نخست، اردیبهشت اخرین پدیده هاه اسکنروسمقال   -

1414 

تررازه هراه محصررونت تکنیکری حرروزه ه نشرر، چرراپ وانتشرار، شررهاره ه مقالر   -

        1414چهارم، 

اولرین مجلر  ه دیجیترال بردون فریلم، چراپ وانتشرار، شرهاره ه پرنجم، اسرفند مقال   -

1414 

 1413م، بهاروتابستان دوم و سویادداشت فصل، جلوه ه هنر، شهاره ه مقال   -

نقده برنهایشگاه دوسانن  ه نقاشی، جلوه ه هنرر، شرهاره ه دوم وسروم، مقال   -

 1413تابستان  و بهار

 و سروم، بهرار ژاپن، جلروه ه هنرر، شرهاره ه دوم و نگرشی برهنرچین ومقال   -

 1413تابستان 

هشتم  یست و، ب1131مقدم  چینی ها ب  نتیج  نهی رسد، سالم، شهاره ه مقال   -

 1413مهر 

 1411کیهان فرهنگی، مهر چاپ شده در ، "غارهی نقاش پژوهشی در"مقال   -

چاپ شده در ، "نظریات پل ریکور روایت تصویره یامتن: کنکاشی در"مقال   -

 1411، تابستان  31، شهاره فصلنام  هنر

 & The Relationship Between Artistic Creation, Time         مقال  -

Spectator in the Era of New Technology  
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 ام، انگلستان ه، بیرمنگ 1001سال  IRCEدر گردههایی ارائ  شده  

 Double or Multiple Identity of Contemporary Art               مقال  -

 ، انگلستان، منچستر 1003سال  IRCEدر گردههایی ارائ  شده 

در Le Rayonnement de l’Humanisme en Art Achemenide  مقال   -

 ، فرانس  1003سهینار تجلی انساندوستی دراندیش  ایرانیان، سال 

مقالرر  " قررزوین شررهره برر  قرردمت تررارین : مررروره بررر احرروال هنرمنرردان نقرراش  -

 1413دربارصفوه " ارای  شده در ههایش قزوین، شهریور 

شرده در ههرایش مکترن  مقال  " محهده هروه : از هرات ترا اصرفهان "، ارایر  -

 1413اصفهان، اذر 

 سررخنرانی " بحررران هویررت درهنرهرراه تجسررهی امررروز غرررب"، ارایرر  شررده در -

 1413سلسل  سخنرانی هاه برپا شده دردانشکده هنر دانشگاه یزد، ده ماه 

   قرن  شیراز: خاستگاه هویت یابي نگارگري ایراني مكتن تیهوري درمقال  "  -

 1411ی  شده درههایش مکتن شیراز، اذر ماه " اراهشتم هجري قهري

مقال  " شباهت و تفاوت نگارگره ایرانی در دوره ه ایلخانی با نقاشی چینی در  -

 1411دوره ه یوان"،  ههایش مکتن تبریز، اردیبهشت ماه 

، 33نشان از بی نشانی" چاپ شده در نشری  هنرهاه زیبا، شهاره  مقال  " -

 1411زمستان 

  "ایده ه خیر درهنر از منظر سنت گرایان" چاپ شده در فصلنام  ادبیات مقال -

 ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی1410و هنر دینی، شهاره چهارم، پاییز 

شکوفایی هنر دوره ه تیهوره در شهر  لیپژوهشی در زمین  ها و دنمقال  " -

 1410ابان  ارائ  شده در ههایش هنرهاه اسالمی، دانشگاه بیرجند،هرات" 

مقال  "سنت از منظر سنت گرایان تسید حسین نصر("، چاپ شده در نشری   -

 1411هنرهاه تجسهی دانشگاه زاهدان، بهار 

مقال  "اسین شناسی مدیریت دپارتهان نقاشی دانشکده هنر دانشکاه الزهرا  -

 1411( ارائ  شده در ههایش پیشگامان توسع ، 1410-1413ت

تقابل نقاشی ایران و چین در سده ه هفتم و هشتم ماریر مقال  "مرالع  ه ت -

مرالعات تربیقی هنر، علهی پژوهشی دو فصل نام  چاپ شده در هجره قهره"، 

 1411پاییز و زمستان 

"، ، هنرمند فلسرینی مقاومتارر از ناجی العلی س مقال  "نشان  شناسی فرهنگی  -

 1411ر ارائ  شده در ههایش بین الهللی هنر مقاومت، اذ

مقال  "پژوهشی در مفهوم و چگونگی نواوره در ارار حسین بهزاد" پذیرفت   -

 1411شده در ههایش دوسانن  نگارگره، موزه هنرهاه معاصر تهران، 

مقال  "تحلیل نشان  شناختی تصویره از یک نگاره خری هزار و یک شن ب   -

 1411اه بیرجند، نشری  نگارین  هنر، دانشگروش یوره لوتهان" چاپ شده در 

در تفسیر مخاطن از ارر هنره بر مبناه  هرمنوتیک پل ریکوربررسی مقال  " -

هنرهاه تجسهی، هنرهاه زیبا علهی پژوهشی نشری  چاپ شده در عنوان"، 

1414 

باغ نظر، علهی پژوهشی شده در نشری   چاپ " بازار جهانی هنر "مقال   -

1414 

اه انقالب دبا موضوعیت شهه نگاردیواری بر شهدا؛ تحلیلمقال  "شهایل شناسی  -

از منظر اروین پانوفسکی"، ارئ  شده در دومین ههایش ملی اسالمی ایران 

 1414دیوارنگاره شاهدان شهر، زمستان 

 An Investigation into Conceptual Art with Positivistمقال            -

Approach (A Case Study of Joseph Kosuth),   

 نشری  علهی پژوهشی 1013در شهاره ه ماه می  نتشر شدهم

  Journal of Language & Literature   

 پژوهشی در کاربرد میراث کهن ساسانی در طراحی نشان  تمرالع مقال  "  -

 1411، نشری  هنرهاه زیبا، پاییز مورده نشان  دانشگاه تهران(

 The Plastic Function of Dot’s Place on Farsi Typographyمقال       -
 نشریه علمی پژوهشی  5102شماره اکتبر منتشر شده در 
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     International Journal of Science & Technology  
 The Meaning of Order in Persian Painting (The Case Studyمقال   -

of Mourning on the Death of Timur) 

 Asian Culture and History       نشری  1015ژوئی  منتشر شده درشهاره ماه 

 Minimalist Structures in Urban Space: A Criticism to theمقال   -

Works by Sol Lewitt from the point of View of  Arthur C, Danto 

 Environmental Management     نشری  1013شهاره ماه می منتشر شده در 

 

 
 

 

 

 

 کتابها :

 

 1431، انتشارات برگ "د وتکنیکهاه نقاشی دیوارهموا" -

 1413تجلد دوم(، انتشارات جهاد هنر  "تکنیکهاه گرافیک" -

 1411، انتشارات هنروران "اه هنره جهانه فهرست موضوعی دانشگاه" -

ت جلد اول و دوم(، انشارات جهاد  "مجهوع  دروه تخصصی کارشناسی ارشد" -

 1413هنر 

 1411طرح تا مرمت"، انتشارات سهت "نقاشی دیواره از  -

 1413"زبان تزیین" معاونت پژوهشی دانشگاه هنر،  -

 

 

 ا :هنمایشگاه

 

 1433گرامیداشت سالگرد دفاع مقده، موزه ه هنرهاه معاصر تهران  –جهعی 

 1003فرانس   ،تانر مرکز فعالیتهاه دانشجویی استراسبورگ –انفراده 

 1413 تیر  ،ین بهزادنگارخان  کهال الد –  انفراده   

 1411موزه هنرهاه معاصر اصفهان، تابستان  –جهعی    

 1414نگارخان  دانشگاه الزهرا، زمستان  –جهعی    

 1413 پاییزدانشگاه الزهرا، نگارخان   –جهعی    

 1413دانشگاه الزهرا، بهار نگارخان   –جهعی    


