
:۱۳۹۷بان ماه آتا  ۱۳۹۲از مهر ماه سال  مهدی مقیم نژاد رزومه  

 

 :فعالیت های هنری و نمایشگاه ها

 نمایشگاه انفرادی:

 ،۱۳۹۲آذر۲۹الی۱۵واقع نمایی ها،فصل پنجم:وساطت الهی،گالری محسن 

 گروهی: های نمایشگاه

 ،۱۳۹۷مهر ۶ریور شه ۲۳ششمین جشنواره بین المللی هنر برای صلح،پردیس سینمایی ملت،تهران 

 ۱۳۹۷شهریور ۱۸مرداد الی  ۲۶،،گالری الله،تهرانآب:نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی 

 ،۱۳۹۷تیر ۱۵الی  ۱تک درخت: نمایشگاه گروهی عکس به یاد عباس کیارستمی،گالری ایوان،تهران 

 ۲۲۸،۱۳۹۷تیر ۲۹تیر الی  ۱:نمایشگاه گروهی عکس،گالری راه ابریشم،تهران 

  ۱۳۹۶شهریور ۳۰الی  ۲۱بزرگ هنر برای صلح،خانه هنرمندان ایران،تهران،پنجمین جشنواره 

 ۱۳۹۶مرداد ۲۰الی  ۶جامعه شناسی،گالری ابد،تهران،-فراجهش:کوششی در بازنمایی مفهوم فرگشت در حوزه زیست 

 :۱۳۹۶تیر ۳۰الی  ۱۶عکاس،به یاد عباس کیارستمی، گالری ایوان،تهران،۷۷عکس، ۷۷یک تکه زندگی 

 ۱۳۹۶اردیبهشت ۱۳الی  ۱،،گالری هپتا،تهرانهشت ماه جاللی:نمایشگاهی در نکوداشت سعدیاول اردیب 

  دست های بارانی،اکسپو و نمایشگاه سه نسل از هنرمندان بابل در پاسداشت یکصدو پانزدهمین سالروز تولد حسین

 ۱۳۹۵آذر  ۲۵الی  ۱۹ بابل،نوشیروانی، 

 ۱۳۹۵مهر  ۵شهریور الی  ۲۵ن ایران،تهران،چهارمین جشنواره هنر برای صلح،خانه هنرمندا 

 ،۴فروردین الی  ۲۷ششمین ساالنه هنر معاصر پرسبوک:از طبیعت زدایی تا طبیعت زیستی،فرهنگسرای نیاوران،تهران 

 ۱۳۹۵اردیبهشت 

 ،۱۳۹۴بهمن  ۶دی الی  ۲۵بدون عنوان: نمایشگاه گروهی عکس، گالری اردیبهشت،تهران 

 ۱۳۹۴دی و بهمن سی معاصر ایران،پردیس سینمایی ملت،تهران،هی به عکاواقعیت و خیال: نگا 

 ،۱۳۹۴مهرماه ۱-شهریور۲۰زمستان:نمایشگاه گروهی عکس،گالری محسن، تهران 

 ،۱۳۹۳دی ماه۱۹مهرماه الی ۲۴نوسنت گرایی در هنر معاصر ایران،موزه هنرهای معاصر تهران 

 ،۱۳۹۳آبان  ۳۰حراج خیریه بنیاد کودک ایران،هتل استقالل تهران 



  ۱۳۹۳آبان ماه ۸الی ۲، نمایشگاه گروهی عکس، مشهد، مرکز چهارسوق هنر،۲یک قرار ساده 

 ،۱۳۹۳مهرماه  ۵شهریور الی  ۲۹دومین نمایشگاه هنر برای صلح، خانه هنرمندان ایران 

 ،۱۳۹۳مهر ماه ۵شهریور الی  ۲۱رهایی غزه، نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر ایران، فرهنگسرای نیاوران 

 ۱۳۹۳خرداد  ۹مین حراج تهران )هنر مدرن و معاصر ایران(، هتل آزادی پارسیان، تهران، سو 

 ،دی ۲۵الی۲۰هنر برای صلح،نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی به نمایشگاه گردانی سلماز شعبانی،گالری محسن

 ۱۳۹۲ماه

 ۱۳۹۲اسفند  ۱۴الی۴م، جابه جایی، نمایشگاه گروهی عکس به نمایشگاه گردانی جالل سپهر،گالری راه ابریش 

 ،۱۳۹۲آذر۱۰الی۸اولین حراج آثار هنری شیراز،هتل ستارگان شیراز 

 ،۱۳۹۲آذر۲۲آبان الی  ۱۱به روایت عکاسان معاصر ایران، گالری پردیس ملت 

 ،آبان الی  ۲۰چهارمین نمایشگاه ساالنه هنر معاصر پرسبوک، بخش هنرمندان مدعو،خانه هنرمندان ایران

 ۱۳۹۲آذر۲۰

 

 :های پژوهشی فعالیت

 کتاب ها:

 (دو جلد،نشرپرگار،۱۳۹۳-۱۳۸۳در ستایش امر واقعی:گزیده متن هایی درباره هنر و عکاسی  ،)۱۳۹۷ 

 ،(۱۳۹۷)چاپ سوم۱۳۸۹نشانه شناسی عکاسی،گوران سونسون،ترجمه مهدی مقیم نژاد،نشر علم 

 (نشر حرفه هنرمند،۱۳۹۰-۱۳۸۳باران شغال:مجموعه شعر،)۱۳۹۵ 

 ۱۳۹۴تال،بروس وندز،ترجمه مهدی مقیم نژاد،انتشارات سوره مهر،هنر در عصر دیجی 

  عکاسی و نظریه:بررسی تطبیقی نظریه های ساختارگرایی و پساساختارگرایی در نقد عکس،انتشارات سوره

  (۱۳۹۷)چاپ سوم۱۳۹۳مهر،

 سایر فعالیت ها:

  دفتر  ،"مبانی نظری عکاسی"و  "انهنر ایران و جه فرهنگ و"طراح سواالت کارشناسی ارشد عکاسی در زمینه های

 ۱۳۹۸و۱۳۹۷آموزش کشور، سازمان سنجشزمون سازی و روان سنجی آ



 آن راهبردی الگوهای تدوین و تهران شهرکالن در شهری سازی مجسمه موجود وضع بررسی "پژوهشی طرح داور"، 

 ۱۳۹۶دانشگاهی،بهمن جهاد معماری و هنر و فرهنگ ی پژوهشکده

 ۱۳۹۳،آذر۲۶۳دوهفته نامه تندیس ویژه عکاسی معاصر ایران،شماره بخش عکس دبیر مهمان 

  ۱۳۹۲،پاییز  ۴۸دبیر مهمان بخش عکاسی فصلنامه حرفه هنرمند،شماره 

 

 :استاد راهنما در پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

 ،دانشگاه هنر تهران،شهریور  بازشناسی واقعیت برساخته در عکاسی مفهومی با تاکید بر آثار تامس دیمند،ثریا دانش پژوه

 ۱۳۹۶ماه 

 ،دانشگاه  بررسی تاثیر روش بازنمایی عکاسی مد متداول در غرب بر عکاسی مد اینستاگرامی در ایران،مریم هاتفی کوشا

 ۱۳۹۶هنر تهران،بهمن ماه 

 ،۱۳۹۶ه دانشگاه هنر تهران،مهر ما بررسی ویژگی های رسانه های نوین در گسترش امکانات عکاسی،علی اقتداری 

  ،تحلیل ضمیر ناخودآگاه با رویکرد مکتب فروید در آثار پنج نمونه از هنرمندان فتومونتاژ معاصر غرب،صمد قربان زاده

 ۱۳۹۶دانشگاه هنر تهران،تیر ماه 

  مطالعه تطبیقی کارکرد ملت ساز عکس های انقالب مشروطه و کارکرد توده ساز عکس های انقالب اسالمی ایران،صنم

 ۱۳۹۶نشگاه هنر تهران،تیر ماه توکلی، دا

  تحلیل بازنمایی عدم تفاوت هویت جنسیتی در عکاسی کارگردانی شده با دیدگاه پساساختارگرایی)تحلیل و بررسی آثار

 ۱۳۹۶لیندباب،نیر آریلی،پترا ون ولزن،جوک اوسترهوف و فرانسوا هری(، دانشگاه هنر تهران،تیر ماه 

 ه.ش بر اساس قشرهای اجتماعی  ۱۳۴۰و  ۱۳۳۰دگی اصفهان در دهه های بررسی نشانه شناختی عکس های خانوا

 ۱۳۹۶مختلف،سارا بحرینیان، دانشگاه هنر تهران،تیر ماه 

 عکاسی با رجوع به آرای پدیدارشناسی مارتین هایدگر)مورد پژوهی:جریان عکاسی  بررسی امکان های مراقبه از طریق

 ۱۳۹۵گاه هنر تهران،تیر ماه میکسانگ و مکتب دوسلدورف(،سینا ممتحنی،دانش

 نوشت جیم گلدبرگ،دویین مایکلز -نوشت)با نگاهی بر آثار عکس-بررسی و تحلیل تعامالت تصویر و نوشتار در قالب عکس

 ۱۳۹۵ماه  تیردانشگاه هنر تهران، و سوفی کل(، سیمین بنا،

 ،۱۳۹۵ماه  خردادانشگاه هنر تهران،د بررسی و تحلیل زیبایی شناسی عکاسی موبایلی به عنوان رسانه جدید،سحر سقا 

 ۱۳۹۴دانشگاه هنر تهران،بهمن ماه  ثیر عکس درمانی بر کاهش اظطراب،افسردگی و ترس، ریحانه اناری،أبررسی ت 



  ۱۳۹۳،مهدی صادقی،دانشگاه هنر تهران،بهمن ماه ۱۸۵۰-۱۹۲۳بررسی تاریخ عکاسی عثمانی بین سال های 

  مستند و عکاسی مفهومی پس از دهه هفتاد میالدی،طیبه رحمانی،دانشگاه بررسی تعامالت متقابل ژانرهای عکاسی

 ۱۳۹۳هنر تهران،بهمن ماه 

  بررسی شاخصه های تصویری هویت ملی در عکاسی هنری معاصر ایران)از دهه هفتاد شمسی تا کنون(،مریم نعمت

 ۱۳۹۳الهی،دانشگاه هنر تهران،بهمن ماه

 میان رسانه های هنری)مورد پژوهی:کریس مارکر،اندی وارهول و سیگ  ماهیت شناسی و بررسی جایگاه فتوموشن در

 ۱۳۹۳هاروی(،نغمه جهانی،دانشگاه هنر تهران،بهمن ماه 

  مطالعه تطبیقی تصاویر عکس بنیاد کتاب علوم ششم ابتدایی در کشورهای ایران و آمریکا،نعمت اهلل مومنی

 ۱۳۹۳بیدختی،دانشگاه هنر تهران،بهمن ماه 

 در اروپا و آمریکا،مهدی میر ۱۹۶۰در پرتره به منزله ی تصویر تبلیغاتی پس از دهه ی  کارکرد هویت

 ۱۳۹۳اشرافی،شهریور

 ۱۳۹۳بررسی مفهوم اقتباس در عکاسی،نیلوفر مهرگان، دانشگاه هنر تهران،تیر ماه 

 اجتماعی تبریز در دوره ی انقالب اسالمی،هوشنگ ذکاوتی قونسولکندی،دانشگاه هنر -بررسی عکس های سیاسی

 ۱۳۹۳تهران،تیر ماه

 ادبیات داستانی مدرن اروپا از ابتدای تاریخ عکاسی تا  :ثیر عکاسی بر ادبیات داستانی مدرن اروپا)نمونه پژوهیأت

 ۱۳۹۲ران،اسفندمیالدی(، الهه شاملو،دانشگاه هنر ته۶۰دهه

  مطالعه تطبیقی آثار تیپ نگاری آنتوان سوریوگین و آگوست زاندر، فاطمه شریعتی،دانشگاه هنر تهران، بهمن ماه

۱۳۹۲ 

 

 :و ورک شاپ ها ، گفت و گوی هنرمند، جلسات نقد و بررسیسخنرانی

 ۱۳۹۷آبان ۲۵-۲۴مهر و  ۲۷-۲۶اتر الف،تبریز،یورک شاپ:مفاهیم به زبان عکاسی،جشنواره بین المللی ت 

 ،۱۳۹۷مرداد ۳۰الی  ۲۶ورک شاپ:بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان 

 ۱۳۹۷شهریور ۹الی ۶(،جنگل بوال،مازندران،۲ورک شاپ:چهارمین سمپوزیوم هنر در طبیعت)می خواهم زنده بمانم 

 جشنواره ملی عکس نقره،دانشگاه  :در باب اهمیت و محدودیت نظریه،همراه با حمید سوری،دومینجلسه نقد و بررسی

 ۱۳۹۶دی۱۰هنر تهران،تاالر فارابی،



 روز با عکاسان،خانه هنرمندان ۱۰ "هاه دورتمند،برنام:آموزش عکاسی در دانشگاه هنر تهران و دانشگجلسه نقد و بررسی

 ۱۳۹۶آذر۱۹، ایران

 ،۱۳۹۶مهر۲۰سخنرانی:عکاسی صحنه پردازی شده:مفاهیم و موضوعات، فصلنامه عکاسی 

 ،همایش بین المللی عکاسی نجومیسخنرانی: زیبایی شناسی و عکاسی(TWAN)،شهریور  ۱۰،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۳۹۶ 

 روز با عکاسان،خانه  ۱۰:عکاسی امروز:فرصت های تازه،همراه با دکتر مسعود مترجم زاده،برنامه جلسه نقد و بررسی

 ۱۳۹۵آذر  ۲۲هنرمندان ایران،

  سالن زمستان خانه "روز با عکاسان ۱۰ "نمایی ها: از خودآگاه فردی تا ناخودآگاه جمعی،برنامهگفت و گوی هنرمند:واقع ،

 ۱۳۹۵آذر  ۲۱هنرمندان ایران،

 همراه با مهرداد افسری،اولین جشنواره ملی عکس دانشجویی ایده عکاسانه و تجربه زیسته،:جلسه نقد و بررسی

 ۱۳۹۵آذر ۱۵نقره،دانشگاه هنر تهران،تاالر فارابی،

 :۱۳۹۵آبان ۲۴فرهنگی هنری هگمتانه، ۀعکاسی هنری معاصر،موسسسخنرانی 

 ۀموسسهمرا ه با حمید سوری،مهران مهاجر،اسماعیل عباسی، مروری بر آموزش عکاسی در ایران،:جلسه نقد و بررسی 

 ۱۳۹۵مهر ۱۵فرهنگی هنری ماه مهر،

 :۱۳۹۵مهر  ۴عکاسی جنگ در ایران،نگارخانه برگ،سخنرانی 

 :۲۴عکاسی:هدف یا وسیله؟روندهای عمده عکاسی در هنر معاصر جهان،انجمن عکاسان استان مرکزی،اراک،سخنرانی 

 ۱۳۹۵فروردین 

 :۱۳۹۴مرداد۱۹هنرهای معاصر تیوا،کرج، ۀعکاسی معاصر و فضاهای میان رشته ای،موسسسخنرانی 

 ۱۳۹۴اردیبهشت۲۲، پنجمین جشن عکس دانشگاه هنر،: درباره آثارگفت و گوی هنرمند 

 :اندی گراندبرگ پس از ” فتوژورنالیسم قدیم و جدید“فتوژورنالیسم در وضعیت اکنون:بازخوانی انتقادی متن سخنرانی

 ۱۳۹۴اردیبهشت۲۶سی سال،خانه هنرمندان ایران،

 جامعه شناسی عکاسی هنری در ایران،با همراهی محمد مهدی رحیمیان،حامد کیا و رامیار :جلسه نقد و بررسی

 ۱۳۹۳بهمن۱۴ه هنرهای معاصر تهران،منوچهرزاده،موز

 کرسی نقد عکس در دانشگاه های ایران،با همراهی فرشید آذرنگ و شهاب الدین عادل،موزه :جلسه نقد و بررسی

 ۱۳۹۳بهمن۷هنرهای معاصر تهران،

 ۱۳۹۳دی ماه۲۷نشانه شناسی عکاسی،با همراهی دکتر فرزان سجودی،خانه هنرمندان ایران،:جلسه نقد و بررسی 



 نقد و بررسی کتاب عکاسی و نظریه،با همراهی دکتر فرزان سجودی و دکتر امیرعلی :نقد و بررسی جلسه

 ۱۳۹۳دی ماه ۲۳چارسوی هنر، ۀنجومیان،موسس

 ۱۳۹۲آذر۵گالری پردیس ملت،همراه با حمید کشمیرشکن و حمید سوری،عکاسی معاصر ایران،:جلسه نقد و بررسی 

 :۱۳۹۲آبان ۱۷الف،تبریز، عکاسی فاین آرت، موسسه فرهنگیسخنرانی 

 

 

 :فعالیت های اجرایی

  ۹الی ۶(،جنگل بوال،مازندران،۲چهارمین سمپوزیوم هنر در طبیعت)می خواهم زنده بمانمعضو هیئت داوران 

 ۱۳۹۷شهریور

  ۱۳۹۶شهریور ۱مرداد الی ۲۶،ملی هنرهای تجسمی جوانان،تبریزجشنواره  بیست و پنجمینعضو هیئت داوران 

 ۱۳۹۶اردیبهشت۲۳الی۱۸،ملی عکس فیروزه،تبریزمین جشنواره هشتن عضو هیئت داورا 

  بهمن ۲۷،،گالری تم تهران"زندگی زیباست)انجمن پزشکی صرع ایران("عکس جشنواره  اولینعضو هیئت داوران

 ۱۳۹۶اسفند۴الی

  محوریت  روابط ایران و چین با همایش بین المللی چشم انداز توسعۀبخش عکس اولین عضو هیئت داوران دبیر و

 ۱۳۹۶دی۱۸،هتل الله تهران،گردشگری و تجارت

  ۱۳۹۶دی۱۶الی ۱۰،دانشجویی عکس نقره،دانشگاه هنر تهرانملی مین جشنواره دوعضو هیئت داوران 

 انجمن  ملی عکاسان ایران،خانه هنرمندان "روز با عکاسان ۱۰ "عضو شورای سیاست گزاری برنامه،

 ۱۳۹۶آذر۲۴الی۱۴ایران،

  ۱۳۹۶آذر۱۰،،اراک"من و شهر،زشت و زیبا"ملی عکس مین جشنواره دوعضو هیئت داوران 

  ۱۳۹۶اردیبهشت،ملی عکس وقف،همدانجشنواره مین پنجعضو هیئت داوران 

  ۱۳۹۶اردیبهشت۱۶الی۱۳،ملی عکس قزوینجشنواره  دومینعضو هیئت داوران 

  ۱۳۹۵بهمن۸الی۳،ملی عکس فیروزه،تبریزمین جشنواره هفتعضو هیئت داوران 

 ۱۳۹۵آذر۱۷الی۱۳،اولین جشنواره ملی عکس دانشجویی نقره،دانشگاه هنر تهرانیئت داوران عضو ه 

  ۱۳۹۵فروردین،سومین جشنواره ملی عکس کرسم،اوزعضو هیئت داوران 



  ۱۳۹۴بهمن،اولین جایزه عکس چی چست،ارومیهعضو هیئت داوران 

  ۱۳۹۴مهر۱۷الی۱۵،ملی عکس فیروزه،تبریزمین دوره جشنواره ششعضو هیئت داوران 

 ،۱۳۹۴اردیبهشت۳۱الی۲۹عضو هیئت داوران چهارمین دوره جشنواره بیرجند در قاب 

 ،۱۳۹۴بهار-۱۳۹۳قسمت، پاییز۱۶مجری و کارشناس ویژه برنامه هنرهای تجسمی کرانه،شبکه چهار سیما 

 ،۱۳۹۳دی ماه۲۳الی ۳عضو شورای سیاست گذاری وهیئت داوران سیزدهمین دوساالنه عکس ایران 

 ۲۸الی  ۲۱ش عکس و عضو هیئت داوران دومین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران، پردیس سینمایی ملت،دبیر بخ 

 ۱۳۹۳شهریور 

 ،۱۳۹۳شهریور۲۳عضو هیئت داوران پنجمین جشنواره عکس فیروزه،تبریز 

 ۱۳۹۳دان ایران،شهریور نعضو هیئت داوران سومین جشنواره عکس رژان، خانه هنرم 

 ۱۳۹۳مهر ۷شهریور الی  ۱۴ن نمایشگاه ساالنه آن الین هنر معاصر پرسبوک،عضو هیئت داوران پنجمی 

 ،۱۳۹۳تیر  ۱۵الی  ۱عضو هیئت داروان سومین دوره جشنواره پرتره سازی، تهران، گالری شیرین 

 ،الی  ۲۰عضو هیئت داروان سومین دوره جشنواره هنر دانشجویی)سپید و سیاه(، تاالر فارابی دانشگاه هنر تهران

 ۱۳۹۳یبهشت ارد۲۹

  ،اردیبهشت  ۳۱الی  ۲۹عضو هیئت داوران نهمین دوره جشنواره عکس اردیبهشت،بندر عباس، فرهنگسرای طوبی

۱۳۹۳ 

 ،۱۳۹۳اردیبهشت۱۷الی ۱۳عضو هیئت داوران سومین دوره جشنواره بیرجند در قاب،بیرجند 

 ۱۳۹۲رضوان،مشهد، اسفند ۀان اولین جشنواره عکس خانه دوست )عکاسی و زیارت(، نگارخانورعضو هیئت دا  

 ۱۳۹۲فرهنگ و فیلم تهران،اسفند  سۀین جشنواره بیمه در یک نگاه، موسعضو هیئت داوران اول 

 ،۱۳۹۲آذر۲۰آبان الی  ۲۰عضو هیئت داوران چهارمین نمایشگاه ساالنه هنر معاصر پرسبوک،خانه هنرمندان ایران 

 


