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مینا محمدی وکیل
سوابق تحصیلی:
دکترای پژوهش هنر سال  ،5232دانشگاه تهران با معدل  57/87با درجه عالی.
کارشناسی ارشد پژوهش هنر سال  ،5271دانشگاه تهران با معدل  57/77با درجه عالی.
کارشناسی ارشد نقاشی سال  ،5277دانشگاه الزهراء با معدل .58/86
سوابق آموزشی:
 :5271تدریس دروس هنر در دانشگاه آزاد اسالمی.
 5271تا  5236تدریس دروس هنر در دانشگاه علم و فرهنگ.
 :5278انتخاب به عنوان مدرس نمونه در دانشگاه علم و فرهنگ از سوی انجمنهای علمی دانشجویی.
(چهارمین همایش گرامیداشت ارباب معرفت)
 :5278تدریس در مجتمع هنر و معماری دانشگاه یزد.
از  5273تدریس در دانشگاه الزهراء.

سوابق پژوهشی:
 :5270چاپ مقاله «تالقی بیش واقعیت غربی و عرفان شرقی» در نشریه تندیس شماره 563ص.3

 :5277چاپ مقالة «پست مدرنیسم ،نظریه و عمل» در شماره  53و  52فصلنامة هنری ،پژوهشی کتیبه
(وابسته به دانشگاه یزد) صص .33 – 33
 :5277چاپ مقالة «نقد معناشناختی در مطالعه تطبیقی ادبیات و نقاشی» در شماره  3از دورة جدید
فصلنامة علمی ـ ترویجی جلوة هنر (وابسته به دانشگاه الزهراء) صص .31 – 27
 :5233چاپ مقالة «انسانمداری از منظر سوفیستها و فالسفه بزرگ یونان» در فصلنامه علمی ـ
پژوهشی تاریخ فلسفه ،شمارة  51پائیز ( .5233وابسته به بنیاد حکمت صدرا) صص .531 – 510

 :5232چاپ مقالة «از تحریم صورتگری تا صورتنگاری عریان» در مجلة علمی ـ پژوهشی هنرهای
زیبا ،دوره 53شمارة ( 3وابسته به دانشگاه تهران) صص .1 – 50

 :5231پذیرش چکیده مقاله «مؤلفههای پست مدرنیسم در افکار و آثار هنرمند معاصر عرب ،نادیا کعبی ـ
لینکه» مشترکاً با حمیده صفایی عرشی ،در هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر.
 :5231چاپ مقالة «آبی ایرانی ،بینشی تاریخی ،کنشی امروزی» ،نشریة هنرآگه ،شمارة  ،7خرداد ،5231
صص  11ـ .12
 :5231شرکت در بیستمین همایش بزرگداشت صدرالمتألهین ،با عنوان فلسفه و جهان عاری از فلسفه،
بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،خرداد ماه و چاپ خالصه مقاله در ویژهنامه همایش.
سوابق هنری:
 : 5281شرکت در سومین نمایشگاه نقاشی بانوان ایران (تجلی احساس) و چاپ اثر در کتابی با همین
عنوان.
 :5281شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی ،نگارخانه بامداد.
 :5280شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی ،نگارخانه بامداد.
 :5270شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی ،نگارخانه کمال الدین بهزاد.
 :5231شرکت در نمایشگاه نقاشی و مجسمه سازی شروه ،با  3اثر در موضوع شاهنامه ،مجتمع فرهنگی و
هنری صبا ،فرهنگستان هنر.
 :5231برگزاری نمایشگاه نقاشی از آثار دانشجویان دانشگاه الزهرا ،با عنوان «برداشت آزاد» در نگارخانه
کمالالدین بهزاد ،آبان ماه.
 :5231شرکت در نمایشگاه «آبی ایرانی» موزه هنرهای معاصر اهواز ،بهمن و اسفند .5231
 :5231شرکت در نخستین دوساالنه نقاشی فصلنامه نقاشان امروز ،زمستان .5231
 :5231شرکت در نمایشگاه نقاشی اساتید دانشگاه الزهرا در نگارخانه بانو ،اردیبهشت ماه.
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