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 زاده عرب جمال

 گروه نقاشی، دانشکده تجسمی، دانشگاه هنر
 ایران، تهران، خیابان سرهنپ سخایی، دانشگاه هنر.

 

 

 :ایمیل

arabzadeh@art.ac.ir 

 jamalarabzadeh@yahoo.com 

 

 

 :تحصیالت 

 1384 انسانی، فرانسه علوم تکمیلی تحصیالت دانشکده ،استراسبورگ،"علوم شناختی و طراحی عمل" عنوان بارساله دکتری  تجسمی، هنرهای : دکترای1392ـ. 

 1382  1383ـ :DEA فرانسه.2 استراسبورگ بلوک، کمار دانشگاه تجسمی، هنرهای در ، 

 1381-1382 : MFA ،دانشگاه مستر هنرهای تجسمیUVHC .والنسیین، فرانسه ، 

 1376-1380 دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای ، "رنگ و نور توسط بازنمایی" عنوانبا  کارشناسی، نامه پایان در دفاع( 20 از 20)نمره  حداکثر اخذ نقاشی با : کارشناسی

 ، تهران.گروه نقاشیتجسمی، 

mailto:jamalarabzadeh@yahoo.com
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 1373  :  ایران ،زاهدان ، ریاضیاتدیپلم علوم. 

 آموزشی: هایفعالیت

 1397-1395 .معاون علمی پژوهشی پردیس بین المللی فارابی، دانشگاه هنر 

 1393- 1395 تهران هنر دانشگاه در کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی گروه مدیر. 

 1393-1397 هنر المللی فارابی دانشگاهپردیس بین در نقاشیکارشناسی ارشد  گروه مدیر. 

 1385- تهران هنر دانشگاه از تجسمی هنرهای دانشکده گروه نقاشی در هیات علمی و استادیار. 

 1397- .عضو گروه هنر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی 

 1398-  رش.، وزارت آموزش و پروگروه فرهنگ و هنر فیو تال یزیبرنامه ر یشوراعضو 

 1394 عضو هیات ممیزه کمیته علمی ـ تخصصی هنرهای تجسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی. -1400تا 

 1394- .عضو گروه پژوهش تاریخ تطبیقی هنر ایران، پژوهشکده دانشگاه هنر 

 1392- ایران نهنرمندان نقاش انجمن آموزش کمیته عضو. 

 1397-1400 نقاشی. علمی انجمن مشاور استاد 

 1387-1389 زاهدان هنر دانشگاه مدرس مدعو دانشکده. 

 1398- .مدرس مدعو موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد 

 1379-1381 تهران. زیبا دانشگاه هنرهای دانشکده آزاد های دوره نقاشی، و طراحی آموزش 
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 1392- ر، مطالعات تطبیفی هنر، نامه هنرهای تجسمی، هنرهای زیبا، و تخصصی در زمینه هنر: کیمیای هنر، نگره، جلوه هنر، پژوهش هن پژوهشی -علمینشریات  یداور

 ی، زن در فرهنگ و هنر.مرکز نشر دانشگاهی، و نقاش کیپژوهشنامه گرافی، باغ نظر، علوم انسان یهامتون و برنامه ینامه انتقادپژوهشی هنر و ادبیات،  جامعه شناس

 1386- 1394 جشنواره تجسمی فجر، پژوهشکده فرهنگستان هنر، موزه ملک،  .سخنران و یا با ارائه مقاله عنوان به هنر موضوع با کنفرانس و سمینار چندین شرکت در(

 .خانه هنرمندان، پژوهشکده دانشگاه هنر، هفته پژوهش(

 1376-1373 .تجربه آموزش هنر به کودکان و نوجوانان 

 

 :ایاجرایی و حرفهتجربیات 

 1397-1401- انجمن هنرمندان نقاش ایران. هنایب رئیس و عضو هیات مدیر 

 1401- .بازرس انجمن هنرمندان نقاش ایران 

 1398-  جشنواره تجسمی فجری دورهدبیر هنری دوازدهمین. 

 1400- رانیا ینقاش نالیب نینهم یگذار استیس یعضو شورا. 

 1401- دومین جشنواره معلمان هنرمند سراسر کشور. داور 

 1401- فردا"دانش آموزان سراسر کشور ی هنری داور چهلمین جشنواره فرهنگ" 

 1401- های فرهنگی تربیتی.داور سومین دوره جشنواره فرهنگی هنری کانون 

 1400- ی.رانیدوره نشان باغ ا نیداوران اول اتیه سیرئ 
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 1400- .استاد مشاور انجمن علمی گروه نقاشی 

 1399- .نماینده تحصیالت تکمیلی گروه نقاشی 

 1398- ها.ارت و ارزیابی بر فعالیت گالریعضور شورای نظ 

 1398-1400 - .بازرس خانه هنرمندان ایران 

 1399- های تجسمی جوانان کشور.گذاری بیست و هفتمین جشنواره هنرعضور شورای سیاست 

 1399- های تجسمی جوانان کشور.استاد کارگاه طراحی و داور بیست و هفتمین جشنواره هنر 

 1400- جوانان کشور یتجسم هایهنر جشنواره نیو هشتم ستیب یارگذ استیس یعضو شورا. 

 1400- معلمان هنرمند، وزارت آموزش و پرورش یهنر یجشنواره فرهنگ نیداوران نخست اتیعضو ه. 

 1400-  دانش آموزان سراسر کشور ) فردا ( یو هنر یجشنواره فرهنگ نیو هشتم یسعضو هیات داوران. 

 1399- آزاد کشور یوزشگاه هامآ یگریمرب انیمتقاض یو فن یعلم تیصالح یبررس یعضو شورا . 

 1398- معاونت هنری وزارت ارشاد. قانون برنامه ششم  92ماده  نیتدو یدر شوراویت عض ، 

 1399- پال.سازی، سومین جشنواره ملی مد و لباس سیعضو هیات داوران بخش تصویر 

 1397 ژکال. چهارم جشنواره گذاری سیاست شورای عضو 

 1396 ژکال. سوم جشنواره گذاری سیاست شورای عضو 

 1395 ژکال. دوم و مشاور جشنواره گذاری سیاست عضو شورای 
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 1394 ژکال. اول و مشاور جشنواره گذاری سیاست عضو شورای 

 1382-1384 یها شرکت در گرافیک طراح Telescopik، IGA، TvCampus.آلزاس، فرانسه ، 

 1374-1381  و موسسه خصوصی و دولتی. شرکت ینچند برای اره وقتپطراح و دیزاینر هنری 

 1376-1381 ایرانشطرنج  فدراسیونو طراح گرافیک ماهنامه رسمی  هنری مدیر . 

 1377-1380 تهران، ایران. معاصر هنرهای موزه ،بخش بین الملل گرافیک طراح 

 1373-1376 نقاشی و طراحی( نوجوانان برای هنر های کالس در تدریس(. 

 1400- ی دانشگاه هنر.علم اتیه یصنف یضو علل بدل شوراع 

  حوزه نقاشی در ای حرفهفعالیت  1373از سال. 

 

 جوائز:

 1393 کاریکاتور جشنواره جایزه ویژه Gazeh (تهران). 

 تهران هنر دانشگاه نهاد رهبری، 1390-1389 نمونه سال تحصیلی معلم انتخاب. 

 1384  ،جایزه ساالنه زبان فرانسهAlliance Française  ،Valenciennes. 

 1395 95-94 تحصیلی سال در برتر نامه استاد راهنما پایان. 

 1395 البرز. تجسمی هنرهای آزاد های توانمندی جشنواره برگزیده 
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 1375 (شیراز) ایران جوانان هنرهای تجسمی جایزه برگزیده جشنواره. 

 1373 (لوچستانسیستان و ب) جوانان هنرهای تجسمی جشنواره جایزه منتخب. 

 1373 (ارومیه) ایران جوانان هنرهای تجسمی ه جشنوارهبرگزید. 

 

 :بورس

 کشور فرانسه در ارشد برای تحصیل در مقطع کارشناسی فناوری و تحقیقات علوم، وزارت دریافت بورس به عنوان دانشجوی رتبه برتر توسط. 

 است ایران فناوری و تحقیقات علوم، وزارت توسط در مقطع دکتری یکساله برای تحصیل دریافت بورس. 

 

 فعالیت های علمی:

 

 :و تالیف ترجمه

 1401  اثر ناتالی هنیک، نشر علمی فرهنگی. "نبرد فرهنگی: مقایسه ای فرانسوی آمریکایی"ترجمه کتاب 

 1400  پایه نهم متوسطه، وزارت آموزش و پرورش. "فرهنگ و هنر"تالیف بخش طراحی کتاب 

 1399 پایه هشتم متوسطه، وزارت آموزش و پرورش. "فرهنگ و هنر"اب تالیف بخش طراحی کت 

 1399  پایه هفتم متوسطه، وزارت آموزش و پرورش. "فرهنگ و هنر"تالیف بخش طراحی و نقاشی کتاب 
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 1399  انجمن هنرمندان نقاش ایران. بیست قسمت."یک دقیقه یک نقاشی"مولف و کارشناس پروژه ، 

 1397 تهران هنر نشر دانشگاه فارسی، اثر میر شاپیرو از فرانسه به "ر انتزاعیخاستگاه هن " کتاب ترجمه.  

 1390 تهران. هنر نشر دانشگاه فارسی، نوشته ایزابل دومزون روژ از فرانسه به "معاصر هنر" کتاب ترجمه 

 

 مقاالت پژوهشی:

 آثار  یم امر واال در فلسفه کانت )مورد مطالعاتوبر مفه یمبتن کیرمانت یدر نقاش ییبازنما لیتحل(، 1401طمه. امین خندقی، جواد. عرب زاده، جمال، )انور شهرکی، ف

 (.17/7/1401، )اخذ پذیرش جلوه هنر قرن نوزدهم اروپا( دهیبرگز

 110، شماره 19دوره ، اغ نظرب(، جستجو و راهگشایی مفاهیم بینافرهنگی در آثار هنرمندان معاصر، 1400زاده، جمال. )باشی، الهه. عربحسامی کرمانی، منصور. پنجه ،

 .78-67صفحه ، 1401مرداد 

 متون و  ینامه انتقادپژوهش، قاجار یسلطنت یبر کتاب پرتره ها یاز عصر قاجار نقد یریتصو یتی: روایدربار ینگار کرهیپ ،(1401. )جمال, زاده عرب. الی, لیغفار

 .457-441 صفحه، 107 یاپیشماره پ - 7، شماره 22دوره ، یعلوم انسان یهابرنامه

 یهامتون و برنامه ینامه انتقادپژوهش، بر کتاب خاطرات معمار سنان ینقد :هیو تذکرة االبن انیتذکرة البن تیمعمار سنان به روا (1400. )جمال, زاده عرب. الی, لیغفار 

 .436-419 صفحه، 1401 خرداد، 103 یاپیشماره پ - 3، شماره 22دوره ، یعلوم انسان

 دوره ، یعلوم انسان یهامتون و برنامه ینامه انتقادپژوهش. در کتاب در باب مشاهده نزیالک مزیبر آراء ج یلیمشاهده به عنوان ابزار مورخ: تحل (1400. )جمال, زاده عرب

 .286-265 صفحه ،8، شماره 21

 علوم  یهامتون و برنامه ینامه انتقادپژوهش. یانسان در هنر اسالم کریب پبر کتا ینقد یانسان در هنر اسالم یبصر ییبازنما (1400. )جمال, زاده عرب. الی, لیغفار

 .239-256 صفحه ،5، شماره 21 دوره، یانسان
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 ی، موریمکتب هرات ت رینسخه منطق الط« پسر بر مرگ پدر هیمو»نگاره  یریو رمزگان تصو یمضمون لیتحل( 1400. )فرزانه ،فرخ فر .جمال ،زاده عرب .تکتم ی،نیحس

 .48-27 ،42, شماره   11دوره  ، هشنامه خراسان بزرگپژو

 54-39. 3شماره  ،سال دوازدهم، جلوه هنر. بورن لیهنر دان یانتقاد کردیبر رو ی: پژوهشمالینقد ماکس مال،ینیم یابزار بصر( 1399و نویسندگان. ) جمال, زاده عرب. 

 20 دوره، یعلوم انسان یهامتون و برنامه ینامه انتقادپژوهش. یشناسلیبه شما ییکردهایلمه: روو ک ریبر کتاب تصو ینقد (1399. )جمال, زاده عرب. الی, لیغفار ،

 .241-225 ،2شماره 

 172-159 ,5، شماره 19دوره , انسانی علوم های برنامه و متون انتقادی پژوهشنامهفطری.  هنری خودآموختگان، هنر کتاب بر نقدی (.1398. )جمال, زاده عرب. 

 هنرهای نشریه(. بینامتنیت رویکرد از استفاده با) طهماسبی شاه شاهنامه از ای نگاره در ای اسطوره کودکی زال بازنمایی(. 1398. )جمال, زاده عرب .لیال, یرانیام چهل 

 .78-69(, 1)24, تجسمی هنرهای -زیبا

 یهنرها /هنر هیرهپو، انییفرمانفرما یشاهرود ریمن یکار نهییبا آثارآ پاردیل یلوس هینظر یقیمطالعه تطب( 1398. )منصور ،حسامى .جمال ،عرب زاده .الهه ،پنجه باشى 

 .35-27، 4شماره  ،دوره دوم ،یتجسم

 38-33(, 4)24, تجسمی هنرهای -زیبا هنرهای نشریه. مرلوپونتی پدیدارشناسی منظر از نقاشی در نگاه(. 1398. )جمال, زاده عرب, لیال, غفاری. 

 بهار  8شماره  .یتجسم یهنرها ینظر یمبان، اریبودر ییوانما هینظر براساس یتیپررئالیها یایو دن سمیپررئالیها ینسبت نقاش( 1398اده، جمال. )زباصری، سحر. عرب ،

 .27-17، و تابستان

 84-71، 1، شماره سال سوم ،یاسالم یصناع یهنرها ی،تهماسب یخمسه نظام ینگاره ها ریتشع یقیتطب ی(. گونه شناس1397. )جمال, زاده عرب, فائزه, نوروزی. 
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 گرافیک نامه پژوهش. بارت روالن آرای و بالل وفا آثار در مؤلف بازنمایی(. 1397. )جمال, زاده عرب .منصور, حسامی .الهه, باشی پنجه 1شماره  1397و زمستان  زییپا 

 .28-17(, 1)1, نقاشی

 (, 47)13, نگره فصلنامه. قاجار تا تیموری دوران آراییکتاب در تشعیر و نستعلیق عناصر صورتگرایانه خوانش(. 1397. )ایرج, اسکندری, جمال, زاده عرب, فائزه, نوروزی

46-61. 

 140-125 ,(2 و 1) 4 ,هنر و ادبیات کتاب نقد فصلنامه. تجسمی هنرهای در معنا کتاب نقد ساختار؟ یا متد از پرسش: شناسی شمایل(. 1397. )جمال, عرب زاده. 

 84-71, (26) 7 ,هنر کیمیای. پدیدارشناسانه رویکرد با بایسنقری، شاهنامه های نگاره در مکان و زمان بررسی (.1397. )پرهام ,جمال, پیوندی, ادهعرب ز. 

 44-33(, 1)1, سمیتج هنرهای نظری مبانی(. بهزاد الدین کمال)  روستایی پیرمرد و مهنه شیخ نگاره بصری تحلیل(. 1395. )تکتم, حسینی, جمال, زاده عرب. 

 52-31 ,(14) 4 ,هنر کیمیای. باختین میخاییل اندیشه اساس بر بروگل پیتر هاینقاشی . تحلیل(1394. )شراره ,یکتا افتخاری ,کامبیز ,اقدم موسوی جمال, ,زادهعرب. 

 

 مقاله تالیفی تخصصی:

 52-45،  زییپا، شماره 131 یاپی، پفصلنامه نگاه نوی، و هنر نقاش یفسکیداستا(. 1400جمال. ) زاده,عرب. 

 1، شماره هنر نگار، شاپیرویر شناسی مه( شمایل1399جمال. ), زادهعرب. 

 ی.علوم انسان یمتون و برنامه ها یپژوهشنامه انتقاد، "روز شیپور: ستا یآثار محمود جواد دهیگز"بر کتاب  یادداشتی( 1398زاده, جمال. )عرب 

 (.9) 1, شهرکتابپیکاسو,  اثر گرنیکا تابلو تحلیل - آتش و خون مهلکه در وحشت ( غریو1395جمال. ), زادهعرب 

 (.10) 1, شهرکتابداوید,  اثر ها سابین تابلوی تحلیل -گوید می آشتی از انقالب یک ( وقتی1395جمال. ), زادهعرب 



11 

 

 294, شماره تندیستماد, اع گالری در ویسمه لیال نمایشگاه! کن دنبال را سفید ( خرگوش1393جمال. ), زادهعرب. 

 385-384بیجان, تندیس, شماره  ( طبیعت1397جمال. ), زادهعرب. 

 70, شماره حرفه هنرمندایران,  معاصر نقاشی در فیگوراتیو نگره کتاب بر ( یادداشتی1397جمال. ), زادهعرب. 

 

 ترجمه مقاله:

 .(.4، )3, زیباشناس، سنت کی انیاست؟ پا دهیرس انیهنر به پا خیتار ایآ( 1400) بلتینگ، هانس 

 (.1398بوهم, گوترفید) (3) ،3,زیباشناستصاویر.  منطق مورد در نکاتی زبان؟ از فراتر. 

 (.5، )3. زیباشناس، متنفرم یاز فرهنگ بصر( 1401. )میماکس ییبواد 

 (.4)1 ,شیوه, تئوری دو -شناخت و هنر( 1396). , پاسکاللودویگ, ژروم, دوکیک ,روبرتو ,کاساتی ,بولو, نیکالس 

 

 های بین المللی و ملی:شرکت در همایش

  در همایش  "ایران در هنر تاریخ آموزش تحول"ارائه مقاله کامل با عنوانModern Iranian Art and Architecture in the Shadow of the Classical Persian Past ،

 . 2018در شهر منچستر انگلستان، 

  علمی روش در همایش "پژوهش-آفرینش دانشگاهی پژوهش معرفی با تجسمی هنرهای در پژوهش های ویژگی بررسی پژوهشگر،-هنرمند "ارائه مقاله کامل با عنوان 

 .1396ایران، فرهنگستان هنر،  در هنر پژوهش های
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  ارائه مقاله کامل با عنوان"Réalisme pictural et contexte politique et social en Iran " ی در همایش علمlieux de la peinture ،در شهر استراسبورگ فرانسه ،

2009. 

 

 های پژوهشی:طرح

 1395  دانشگاه هنر تهران"مدیاتک اندازی راه و طراحی"مجری طرح پژوهشی ،. 

 1398  دانشگاه هنر تهران"هنر در پژوهش اثربخشی سنجی نظام و پژوهش کیفیت ساختار طراحی"مجری طرح پژوهشی ،. 

 1398 ایمعاصر در دن یداریگالر یو قانون یاحرفه ،یقواعد عرف "هشی به سفارت اداره کل هنرهای تجسمی با عنوان مجری پژو". 

 

 :هنری هایفعالیت

 1400  پال گالری افرند.  1400گروهی نمایشگاه 

 1399  گالری مهرسان.99در  99نمایشگاه گروهی ، 

 1399 ه هنر، بهمن ماه.نمایشگاه افتتاحیه گالری پردیس باغ ملی دانشگا 

 1398 .نمایشگاه فروش ساالنه گالری گلستان 

 1398 آس، تهران. گالری عکس،  ، حجم ، نقاشی گروهی نمایشگاه 

 1397 رایپاروگرافی، گالری وارطان، تهران. عنوان با نقاشی گروهی نمایشگاه 
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 1397 دفترچه، گالری افرند، تهران. گروهی نقاشی نمایشگاه 

 1397 امرداد، گالری افرند، تهران. نهساال نمایشگاه 

 1396 پالس، گالری افرند، تهران. 96 ساالنه نمایشگاه 

 1396 جان، گالری افرند، تهران. بی طبیعت نمایشگاه 

 1396 نپوشیدن، کانسپت استور مدام، تهران. برای لباسی نمایشگاه 

 1395 تهران ، ،گالری ایرانشهر"خانه"گروهی نمایشگاه. 

 1395 تهران ، ،گالری آوا"جایگاه"هیگرو نمایشگاه. 

 1394-1398 .عضو هیات داوران چهار دوره جشنواره سراسری نقاشی ژکال 

 1394 عضو هیات داوران جشنواره سراسری تجسم هنر، پاتوق. 

 1394 حمایت از نقاشان جوان "پارس آنالین عضو هیات داوران کمپین سراسری". 

 1394  گالری برسام، تهران. "شانل نقاگردهمایی سه نس"نمایشگاه گروهی 

 1394 .انجام سخنرانی و ورک شاپ به دعوت دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 مشارکت در راه اندازی مزون  1392 سال ازDUCH طراح هنری عنوان دیزاین به مختلف های پروژه اجرای و. 

 1393 تهران ، ،گالری صبا"نقاشی هفته"گروهی نمایشگاه. 

 1392 تهران اعتماد، گالری، "بازی تاریخ" گروهی گاهنمایش. 
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 1391   فرانسهاستراسبورگ هنر، منطقه ،آتلیه آزاد روزشرکت در ،. 

 1391 فرانسه.استراسبورگ جدید، معبدکلیسای  ،"امید" با عنوان نقاشیگروهی  نمایشگاه ، 

 1390 تهران.فردا گالری ،تهران هنر دانشگاهاستادان  نقاشی نمایشگاه ، 

 1390 تهران ،محسن گالری طراحی،گروهی  نمایشگاه. 

 1389 تهران، هنرمندان خانه ،"ها نسل همنیشینی" عنوان با نقاشیگروهی  نمایشگاه. 

 1389 تهران صبا، گالری ایران، در یهنرهای  گالری از منتخب آثار نمایشگاه اولین. 

 1388 تهران.، نگارخانه هنر تهران هنر دانشگاهاستادان  نقاشی نمایشگاه 

 1388 تهران در هنرمندان خانه طراحی،گروهی  نمایشگاه. 

 1387 تهران هنر، فرهنگستان زاهدان، معاصر نقاشان نمایشگاه. 

 1387 تهران آریا، گالری ،نقاشیگروهی  نمایشگاه. 

 1386 در"غیبت ،حضور "انفرادی نمایشگاه CROUS ، فرانسه استراسبورگ 

 1386 فرانسه ی والنسین،دانشگاه کتابخانه ،"(ها)لحظه ( ها) تجربه" گروهی نمایشگاه. 

 1385 تهران گالری، صبا ،دنیای اسالم نقاشی دوساالنه چهارمین. 

 1382 ایران تهران،معاصر هنرهای موزه، تهران نقاشی المللی بین دوساالنه ششمین. 

 1377-1380 تهران گالری ،(انفرادی و گروهی) طراحی و نقاشی نمایشگاههای در شرکت. 
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 :سخنرانی و همایش

 1400ماه اثر سینتیا فریلند. نشر چشمه، دی "ها و اشخاصپرتره"قد و بررسی کتاب ن. 

  در نشست تخصصی گروه هنر شورای بررسی مت.ن و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات "ابعاد اجتماعی هنر و بحرانی جمعی"سخنرانی با عنوان،

 .1399آذر  27فرهنگی،  

  1398هفته پژوهش  "نامهآموزش پیشرفته مایکروسافت ورد برای پایان"برگزاری کارگاه. 

  1398 های پایه یادگیری، مطالعه و پژوهش و ارائه، برای دانشجویان هنرهای تجسمی دانشگاه هنر.های ضروری در حوزه مهارتآموزش"سخنرانی با عنوان. 

  1398نشست تخصصی هفته پژوهش هنر، خانه هنرمندان مشهد. اسفند  ،"هنر معاصر و رسوایی"سخنرانی با عنوان. 

 راهنمایی پایان نامه:

 الهام بابایی تفتی، 11/11/1400، بررسی عملکرد گالریها به عنوان دروازه های ورود به دنیای هنر در عصر حاضر در ایران ، 

 شهرزاد شجری، 2/11/1400، د شناسی دانشگاه هنر ، دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا(آسیب شناسی آموزش طراحی معاصر در رشته نقاشی دانشگاههای هنری)مور ،  

 غزاله قدیانی، 28/6/1400، جایگاه هنر شرق در تاریخ نگاری هنر معاصر ، 

 رجبی، ، دالرام 23/6/1400، تحلیل ویژگیهای اثار هنرمندان مبتال به اختالل اسکیزوفرنی بر اساس روانکاوی خلق تصاویر ذهنی 

 زاده،، مریم مرشد21/6/1400، بازنمایی طبیعت بی جان در نقاشی معاصر ایران از منظر پدیدار شناسی 

 ثمین توفیقی، 29/4/1400، تجلی حقیقت در آثار ونگوگ با تکیه بر اراء هایدگر ، 

 پور مقدم، فرشته ولی، 26/3/1400، بررسی مسئله هویت در آثار دیاسپورای ایرانی بر اساس مطالعات پسا استعماری 
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 شهرزاد نقیبی، 30/7/99، بررسی کیفیت فتیش وار اشیای بازنمایی شده در آثار نقاشان معاصر ایرانی ، 

 آزاده باقری، 29/7/99، بررسی علل تغییر رویه در پیگر نگاری قاجاربر اساس آراء میخاییل باختین ، 

 زاهد شیخ بهایی، 24/11/98، ارتباط بنیان های نظری هنر انتزاعی و عرفان ، 

 زهرا زمانی،98-19/11، بازنمایی مفهوم مکان درهنر معاصر ایران و فرانسه ، 

 سادات باریکانی سیده زهرا، 28/6/98، بررسی مفهوم مرگ در آثار ادوارد مونک با رویکرد روانشناسی، 

 ( 1625-1529بررسی زمینه ی تاریخی ظهور رقعه نگاری از دوره شاه طهماسبی تاشاه عباس اول) ،علی حسن یکتایی، دانشگاه هنر.27/6/98 ، 

  هنر. ، طهورا عطاریه، دانشگاه26/6/98، 1960مادرانگی و هنر معاصر بررسی تصویر مادرانگی از نظرگاه تحوالت اجتماعی در هنر بعد از 

 هنر. ، دانشگاه17/11/97ی، شیرزاد ارشد، پریسا ، کارشناسی( اخیر ی دهه) ایران معاصر نقاشی در خانوادگی های عکس نقش 

 هنر. ، دانشگاه17/11/97سرخوش،  ارشد، زینب جان، کارشناسی بی طبیعت نقاشی در اشیا چیدمان نظام بررسی 

 هنر. ، دانشگاه17/11/97امیرگل، ارشد، نرگس روانکاوی، کارشناسی رویکرد با ذهنی تصاویر خلق در تجسمی هنرمندان خالقیت بررسی 

 هنر. ، دانشگاه31/6/97تیموری،  ارشد، آذر آیکونوگرافی، کارشناسی رویکرد با دوبلین بیتی چستر کتابخانه در محفوض سعدی انگلست تصاویر بررسی 

 هنر. ، دانشگاه26/6/97عزیزپور،  ارشد، فاطمه معاصر، کارشناسی دوران در تجسمی هنرهای تحوالت و لباس فرهنگی ارتباط هنری رسانه مثابه به لباس 

 هنر. ، دانشگاه10/4/97میاری،  ، سارا ارشد هرات، کارشناسی مکتب دمنه و کلیله نگارگری در مکر نمادین بازنمایی مطالعه 

 هنر. ، دانشگاه28/11/96ابادی،  رسول ارشد، حامد کلیک، کارشناسی و اشاره سبک ویدیویی های بازی در فضا آفرینش 

 هنر. ، دانشگاه25/11/96منتظری،  ارشد، سیدامین ادبیات، کارشناسی و نقاشی در روایت تطبیقی مطالعه 
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 هنر. ، دانشگاه23/11/96بجستانی،  معلم شادی ارشد، الملک، کارشناسی صنیع مصور ی نسخه یکشب و هزار سوم جلد تصاویر در روایی های مولفه ماهیت بازیابی 

 هنر. ، دانشگاه28/4/96ناصری،  نوروزی ارشد، پریزاد کارشناسیبرهم،  متقابلشان تاثیرات و مجسمه و نقاشی رسانه تطبیقی بررسی منقوش حجم 

 هنر. ، دانشگاه25/4/96حسینی،  ، سیما ارشد نقاشی، کارشناسی هنر بر ریاضی علوم تاثیر شناسایی مورد) تجسمی آثار در شناسی زیبا های نظریه بر علمی های انقالب نقش 

 هنر. ، دانشگاه25/4/96غفاری،  ، لیال ارشد مرلوپونتی، کارشناسی وریسم منظر از نقاشی بر پژوهشی نگاه روایت به نقاشی 

 هنر. ، دانشگاه21/4/96حمیدزاده،  ارشد، مهرنوش الزایمر، کارشناسی به مبتال هنرمندان توسط هنری اثر خلق بررسی فراموشی و آفرینش 

 هنر. ، دانشگاه19/4/96حسینی،  ارشد، گلناز ، کارشناسی(گودمن و گامبریچ های دیدگاه بر هتکی با)زبانی و ادراکی دیدگاه از نقاشی در بازنمایی منشاء تطبیقی بررسی 

 هنر. ، دانشگاه23/11/95کاکاوندی،  ارشد، شیوا روانشناسی، کارشناسی منظر از انعکاسی مفهوم با خودنگاره بررسی 

 هنر. ، دانشگاه23/11/95امیرانی،  چهل ارشد، لیال ، کارشناسی(بینامتنیت یکردرو با) طهماسبی شاه شاهنامه هاینگاره در ایاسطوره کودکان مضمون بررسی 

 هنر. ، دانشگاه20/11/95ایین،  نیک ارشد، مهسا ، کارشناسی1960 از پس معاصر هنر بر تکیه با آن جایگاه و هنری اثر فیزیکی ارزش شناختی هستی بررسی 

 هنر. ، دانشگاه19/11/95شاپورابادی،  احمدی ارشد، سلیمه رشناسیالحیوان، کا خواص کتاب در حشرات تصویرسازی بررسی 

 هنر. ، دانشگاه26/4/95بنیسی،  ظروفچی ارشد، شکوه روم، کارشناسی سلجوقیان و ایران میالدی 14 تا12 قرن پر هشت های کاشی تطبیقی مطالعه 

 هنر. ، دانشگاه22/4/95آیینی،  ارشد، سعیده ایران، کارشناسی معاصر نقاشی در حیوان نمود بررسی 

 هنر. ، دانشگاه22/4/95مخلصی،  ، مژده ارشد ، کارشناسی(اول عباس شاه حکومت)صفوی دوره فرهنگی-اجتماعی فضای با اصفهان مکتب نگارگری در مکان بازنمایی نسبت 

 هنر. ، دانشگاه22/4/95داودیان،  ارشد، شیرین ، کارشناسی( معاصر پردازی منظره در آن میراث)  رومانتیسم پردازی منظره در ناکجاآباد و پیا اتو 

 هنر. ، دانشگاه19/4/95وجدانی،  ارشد، محمد ایران، کارشناسی معاصر نقاشی در زدایی آشنایی مفهوم بررسی 
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 هنر. انشگاه، د19/4/95رزاقی،  مدنی ارشد، مرجان انسان، کارشناسی بدن بر رویکردی با معاصر تجسمی آثار در هیبرید موجودات مفهوم بررسی 

 هنر. ، دانشگاه15/4/95سعدی،  باصری ارشد،سحر ، کارشناسی( تاکنون 60 دهه از)  بودریار وانمایی ی نظریه براساس نقاشی در هایپررئالسم شیوه بررسی 

 هنر. ، دانشگاه19/4/95نمرودی،  ارشد، ژاله یانتزاعی، کارشناس نقاشی با آن تطبیقی مطالعه و بلوچ هنر سنتی های مایه نقش معنایی و تصویری های ریشه بصری بررسی 

 هنر. ، دانشگاه19/4/95میرآخورلی،  ارشد، محبوبه سقاخانه، کارشناسی جنبش هنرمندان آثار در تزئینی عنصر مثابه به اساطیر نقش 

 هنر. ، دانشگاه19/4/95فارسی،  عباس حاج ارشد، انسیه اخیر، کارشناسی دهه سه در ایران معاصر گرایانه واقع نقاشی در زن پیکره بازنمایی بررسی 

 کارشناسی(ص)محمد حضرت زندگانی تصویرسازی: عملی عنوان امروز تا قاجار دوره از دینی مصور های کتاب در اولولعزم پیامبران شمایل تصویرسازی بررسی: نظری عنوان ، 

 هنر. ، دانشگاه9/4/95اخوندی،  احمد ارشد، حسنی

 هنر. کشکمیری، دانشگاه خانی ارشد، فرامرز ، کارشناسی19 سده اواسط تا 17 سده اوایل از آن جهانی تاثیرات و ژاپن هنر در ژاپن نگاریمردم رویکرد بررسی 

 هنر. دانشگاه، 28/11/94جهرمی،  سهرابی ارشد، ساناز التواریخ، کارشناسی جوامع و حریری مقامات های نگاره در انسانی پیکره بازنمایی در بیزانس هنر تاثیر بررسی 

 هنر. ، دانشگاه21/11/94پیوندی،  ارشد، پرهام پدیدارشناسی، کارشناسی رویکرد با بایسنقری شاهنامه های نگاره بررسی 

 هنر. ، دانشگاه21/11/94نوروزی،  ارشد، فائزه کارشناسی، تهماسبی خمسه های نگاره تشعیر نقوش بررسی 

 هنر. ، دانشگاه17/11/94منشادی،  دهقان ارشد، زهرا پور، کارشناسی جوادی محمود تصویرسازی نسخه و سنگی چاپ نسخه گربه و موش های نگاره تطبیقی بررسی 

 هنر. ، دانشگاه17/11/94براتی،  ارشد، راحیل مد، کارشناسی تبلیغات تصویرگری بر آن تاثیر و آرنوو سبک در تزیینات شناخت 

 هنر. ، دانشگاه12/11/94البوشوکه،  ارشد، علی کارشناسی، قلم سیاه محمد به منسوب های نگاری عجایب با قزوینی نامه عجایب های نگاری عجایب تطبیقی بررسی 

 هنر. ، دانشگاه24/4/94نائینی،  افضلی ارشد، سعیده کنون، کارشناسی تا میالدی 60 دهه از معاصر انتزاعی هنر در آوری فن و مواد نقش 
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 هنر. ، دانشگاه14/11/93صفیاری،  ارشد، فرزانه ایران، کارشناسی معاصر نقاشی در اگزوتیسم به گرایش علل بررسی 

 هنر. ، دانشگاه23/9/93ادیب،  ارشد، غزال ، کارشناسی(نقاشی) هنری اثر خلق زمان در نقاش ذهنی وضعیت مطالعه 

 هنر. ، دانشگاه14/4/93یکتا،  افتخاری ارشد، شراره باختین، کارشناسی اندیشه براساس بروگل پیتر های نقاشی تحلیل 

 

 راهنمایی پایان نامه )عملی(:

 هنر. ، دانشگاه17/4/96، باوفابجندی ارشد، رقیه طهماسبی، کارشناسی شاهنامه در اسطوره نه بصری های شاخص بررسی 

 هنر. ، دانشگاه9/3/96مروی،  توانایی ارشد، بابک شاهنامه، کارشناسی تصویری تجسم در زروانی مقوالت و مفاهیم 

 هنر. ، دانشگاه10/4/94ماهرویی،  ارشد، اشکان ، کارشناسی(19 قرن دوم نیمه) اروپا تصویرسازی در فرم روایت تاثیر یبررس 

 هنر. ، دانشگاه10/4/94سیدی،  روزبه ارشد، سید کارشناسی،مصورالملک آثار پژوهی مورد قاجار، اواخر نقاشی و عکاسی رابطه بررسی 

 

 مشاوره پایان نامه:

 هنر. . دانشگاه26/6/97اسداللهی،  ارشد، علیرضا ، کارشناسی(کنون تا 1320 از) ایران آموزشی نظام در طراحی آموزش شناسی آسیب 

 هنر. ، دانشگاه19/6/97نوحی،  ارشد، احسان موزه، کارشناسی در معاصر هنری آثار نمایش و ارائه های مولفه تبیین 

 هنر. ، دانشگاه23/11/96اسدی،  ارشد، درسا جنوبی، کارشناسی آمریکای نقاشان آثار بر تاکید اب مدرنیست نقاشان آثار در مادر الگوی کهن بررسی 

 هنر. ، دانشگاه20/11/95تجر،  صادقی ارشد، عاطفه مکانیکی، کارشناسی روش به هنری اثر تولید روند بررسی 
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 هنر. ، دانشگاه2/8/95دزفولی،  حسین ارشد، امیر امر، کارشناسیگاد هرمنوتیک نظریات مبنای بر شناسانه معرفت امر عنوان به هنری تجربه بررسی 

 هنر. ، دانشگاه21/4/95حیدری،  ارشد، زهرا پژوهشی، کارشناسی الگوی مثابه به هنری فعالیت روند بررسی 
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Jamal ARABZADEH 

 

Department of Visual Arts 
Tehran University of Art 
Address: No. 56, Sakhai St, Hafez Ave, Tehran, Iran. 
 

 

Email: 

arabzadeh@art.ac.ir  

jamalarabzadeh@yahoo.com  

 

Education: 

 2007-2013: PhD in Visual Arts, University of Strasbourg, Graduate School of Humanities, Thesis entitled "The Practice 
of Drawing and Cognition." 

 2004-2005: DEA Plastic Arts, University of Marc Bloch Strasbourg 2. 

 2003-2004: First year MFA, UVHC Valenciennes. 

 1998-2002: Degree in Plastic Arts (painting mention) Obtaining the maximum point (20 of 20) Master's Thesis defense, 
Entitled "Representation by the Light and Color". 

 1995: Diploma of Physics and Mathematics Discipline, Zahedan, Iran. 
 

mailto:arabzadeh@art.ac.ir
mailto:jamalarabzadeh@yahoo.com
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Educational Experiences:  

 

 2013- 2022 (now):  Assistant Professor at Visual Arts Faculty of Tehran University of Art, Tehran, Iran. 

 2014-2016: Director of Painting Department at Tehran University of Art, Tehran, Iran.  

 2016-2019: Scientific and Educational Director of Farabi International Campus, Karaj, Iran. 

 2014-2019: Director of Painting Department at Farabi international Pardis, Tehran University of Art, Karaj, Iran. 

 2018-2021: Consultant Professor of the Scientific Association of Painting, Tehran University of Art, Tehran, Iran. 

 2015-2021: Member of the Supervisory Board of the Scientific-Specialized Committee of Visual Arts at University of 
Applied Science and Technology (UAST), Tehran, Iran. 

 2019-2022: Invited lecturer at Ferdows Institute of Higher Education, Mashhad, Iran. 

 2019: Member of the Editorial and Planning Board of the “Culture and Arts Group”, Ministry of Education, Tehran, 
Iran. 

 2009-2020:  Invited lecturer at the Faculty of Art, University of Zahedan, Iran. 

 2017: Art Committee Member of Council of Human Sciences Resources Studies, Tehran, Iran. 

 2015: Member of the Research Group of Comparative History of Iranian Art, Research Institute of the University of 
Arts, Tehran, Iran. 

 2013: Member of the Education Committee of Association of Iranian Painters (AIP), Tehran, Iran. 

 2013: Reviewer of Academic art journals: Kimya-ye-Honar, Negareh, Glory of Art, Art Studies, Comparative Studies in 
Art, Bagh-e-Nazar, Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, Women in Culture and Art, Letter of Visual 
and Fine Arts, Sociology of Art and Literature (Zibashenakht), Journals of  Graphic Arts & Painting Research, 
Daneshgahi Publication Center. 

 1995-1998: Experience in Teaching art for teenagers.  

 2006-2014: Participating in several Seminars and Conferences on the theme of Art as a speaker. 

 2001-2003 Teacher of drawing and painting, free courses of the Faculty of Fine Arts, Tehran. 
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Professional Experiences: 

 

 2018: Vice President of Association of Iranian Painters (AIP), Tehran, Iran. 

 2021: Chairman of the jury of the first “Iranian Garden” Award, Iran. 

 2021: Inspector of Association of Iranian Painters (AIP), Tehran, Iran. 

 2021: Member of the Policy Council of the Ninth Iranian Painting Biennale, Iran. 

 2019-2021: Inspector of the Iranian Artists Forum, Tehran, Iran. 

 2021: Member of the jury of the first cultural and artistic festival of artist teachers, Ministry of Education, Iran. 

 2021: Member of the Policy Council of the 28th Youth Visual Arts Festival. 

 2021: Member of the jury of the 38th cultural and artistic festival of students all over the country (Farda), Iran. 

 2021: Member of Exchange Causes of the Faculty Council of the University of Arts, Tehran, Iran. 

 2020: Graduate representative of painting group, Tehran University of Art, Tehran, Iran. 

 2020: Member of the Policy Council of the 27th Youth Visual Arts Festival. 

 2020: Master of Drawing workshop and judge of the 27th Youth Visual Arts Festival. 

 2020: Member of the Council for Reviewing the Scientific and Technical Competence of the Applicants for Coaching 
in the educational centers of the Country. 

 2020: Member of the jury of the illustration department, the third national festival of Cipal fashion and clothing. 

 2019: Member of the Council for Compiling Article 92 of the Sixth Plan Law, Artistic Deputy of Ministry of Culture and 
Islamic Guidance. 

 2019: Artistic Secretary of the Twelfth Fajr Visual Arts Festival, Tehran, Iran. 

 2019: Member of the Supervision and Evaluation Council on the activity of galleries, Iran. 

 2015-2018: Member of the Policy Council of the Fourth Jokal Festival, Tehran, Iran. 

 2017: Jury member of National Expo of Student painting, Alzahra University, Tehran, Iran. 

 2014: Councilor and jury member of Pars Online National Festival of painting. 
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 Since 2013: Participating in Duch House Maison and realization of various design projects as an Art Director. 

 2005-2007: Freelance Graphic Designer in Alsace Companies: Telescopik, IGA, TvCampus, Alsace, France. 

 1994-2003: Designer, Freelance Model maker for several firms and companies. 

 1996-2002: Artistic Director and Graphic Designer for monthly issue of Iran Chess Federation, Tehran, Iran. 

 1998-2001: International Graphic Designer, Museum of Contemporary Art, Tehran, Iran. 
 

 

Artistic Activities: 

 

 Since 1994: professional painter 

 2021: Exhibition: “Pela”, Afrand Gallery, Tehran, Iran. 

 2020: Exhibition: “99x99”, Mehrsun Gallery, Tehran, Iran. 

 2020: Opening Exhibition of the Bagh-e-Melli Pardis Gallery in University of Art, Tehran, Iran. 

 2019: Annual Sales Exhibition of Golestan Gallery, Tehran, Iran. 

 2019: Exhibition: Painting, Sculpture and Photography, Ace Gallery. Tehran. 

 2018: Exhibition: “rhyparographie”, Vartan Gallery, Tehran. 

 2018: Exhibition: Artist's notebook, Afrand Gallery, Tehran. 

 2017: Exhibition: “Clothes not to Wear”, Modam Concept Store, Tehran. 

 2017: Exhibition: 96+, Afrand Gallery, Tehran. 

 2017: Exhibition: "Amordad", Afrand Gallery, Tehran. 

 2016: Exhibition: "Home", Iranshahr Gallery, Tehran. 

 2015: Exhibition: "situation", Ava Gallery, Tehran. 
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 2013: Exhibition: "Week of Painting", Saba Gallery, Tehran. 

 2012: Exhibition: "Game History" Etemad Gallery, Tehran. 

 2011: Open Door Day, Zone Art, Strasbourg. 

 2011: Exhibition of Paintings "The Expectation" the new temple, Strasbourg. 

 2010: Painting Exhibition, Teachers of Tehran University of Art, Farda Gallery, Tehran. 

 2010: Drawing Exhibition, Mohsen Gallery, Tehran. 

 2009: Painting Exhibition entitled "Meeting of Generations", House of Artists, Tehran. 

 2009: First Exhibition of selected works from the Art Gallery in Iran, Saba Gallery, Tehran. 

 2008: Painting Exhibition, Teachers of Tehran University of Art, Art Gallery, Tehran. 

 2008: Drawing Exhibition, House of Artists, Tehran. 

 2007: Exhibition of Zahedan Contemporary Painters, Academy of Art, Tehran. 

 2007: Painting Exhibition Aria Gallery, Tehran. 

 2006: Solo Exhibition "Absence, Presence" CROUS The Esplanade, Strasbourg, France. 

 2006: Exhibition "Experience(s) Instant(s)" University of Library, Valenciennes, France. 

 2005: Admission to the Fourth CPIW Painting Biennial, Saba Gallery, Tehran. 

 2003: Admission to the Sixth International Biennial of Painting, Tehran. 

 2002: Admission to the Second CPIW Painting Biennale, Museum of Contemporary Arts, Tehran, Iran. 

 1999-2000: Participating in Exhibitions of Painting and Drawing (Group and Solo), Tehran Gallery. 
 

Awards and Honors: 

 

 2016 Supervisor of the student with the best Thesis in the 2015-2016 academic year, Tehran, Iran. 

 2016 Selected Alborz Festival of Visual Arts Institutions, Iran. 
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 2014: Gazeh Award, Caricature Festival, Teheran. 

 2009-2010: Selected as the Teacher of the year, Visual Arts Department, Tehran University of Art. 

 2005 Annual French Language Award, Alliance Française, Valenciennes. 

 1997: Awarded for Iran Youth Art Festival, Shiraz, Iran. 

 1995: Awarded for Youth Art Festival, Sistan Balouchestan, Iran. 

 1995: Awarded for Iran Youth Art Festival, Oroumieh, Iran. 
 

 

Scolarship: 

 

 2007: Admission to a Ph.D. year scholarship by the Ministry of Science, Research and Technology of Iran. 

 2003: Admission to study Masters in France as part of a scholarship granted by the Ministry of Science, Research and 
Technology of Iran. 
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Publications: 

 

Books: 

 

 2022: Translation of the book “Cultural War and Contemporary Art: A French-American Comparison” by Nathalie 
Heinich, French to Persian, published  by elmi-farhangi  publication Tehran, Iran. 
 

 2022: Authoring the drawing and painting section of the book "Culture and Art" of the ninth grade of high school, 
Ministry of Education, Tehran, Iran. 
 

 2021: Authoring the drawing and painting section of the book "Culture and Art" of the seventh grade of high school, 
Ministry of Education,Tehran, Iran. 
 

 2021: Authoring the drawing and painting section of the book "Culture and Art" of the eighth grade of high school, 
Ministry of Education, Tehran, Iran. 
 

 2020: Author and project advisor in "One Minute One Painting" Project, of Association of Iranian Painters (AIP). 
Tehran, Iran (Twenty episodes.) 
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 2017: Translation of the book "Nature of Abstract Art” by Meyer Shapiro, French to Persian, published by Tehran 
University of Art. Tehran, Iran. 
 

 2010: Translation of the book "Contemporary Art" of Isabelle de Maison Rouge, French to Persian, published by 
Tehran University of Art. Tehran, Iran. 

 

Articles: 

 

 2022: M. Hessami  E. Panjehbashi , J. Arabzadeh ,“Searching and paving the way for intercultural concepts in the 
works of contemporary artists” ,The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, Nazar Research Center for Art, 
Architecture and Urbanism, Issue 110. Vol. 19, July 2022, 73-84. 

 

 2022: L. Ghaffari, J. Arabzadeh, “Royal Iconography: A Visual Narrative of the Qajar Era A Critique of the Book of 
Qajar Royal Portraits”, Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, Institute for Humanities and Cultural 
Studies (IHCS) Monthly Journal, Vol. 22, No. 7, Autumn 2022, 441-457. 
 

 2022: L. Ghaffari, J. Arabzadeh, “Mimar Sinan Narrated by Tezkiretü'l-Bünyan and Tezkiretü'l-Ebniye A Critique on 
the Book “Mimar Sinan Memories”, Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, Institute for Humanities 
and Cultural Studies (IHCS) Monthly Journal, Vol. 22, No. 3, Spring 2022, 419-436. 

 

 2021: Jamal Arabzadeh, “Observation as a Tool for Historian: A Critical Analysis of James Elkins’ Theories in the book 
“How to Use Your Eyes””, Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, Institute for Humanities and Cultural 
Studies (IHCS) Monthly Journal, Vol. 21, No. 8, Autumn 2021, pp. 265-286. 

 

https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_7019.html?lang=en
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_7019.html?lang=en
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_7019.html?lang=en
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_7019.html?lang=en
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 2021 : L. Ghaffari, J. Arabzadeh, “The Visual Representation of Human in Islamic Art: A Critique on the Book “The 
Human Figure in Islamic Art”, Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, Institute for Humanities and 
Cultural Studies (IHCS) Monthly Journal, Vol. 21, No. 5, Summer 2021, pp. 239-256. 

 

 2021 : T. Husseini, J. Arabzadeh, F. Farrokhfar, “Thematic Analysis And Visual Codes Of “ The Moan Of The Son On 

The Father’ S Death” Manteghoteir Version Of Timurid Herat School”, Journal of Great Khorasan, Spring 

2021, Volume 11, No. 42, pp. 27 - 48. 

 

 2020: J. Arabzadeh, M. Hessami, E. Panjehbashi, “Minimal Visual Elements, Maximum Critics: A Study on the Critical 
Approach of Daniel Buren Art”, Glory of Art. Volume 12, Issue 3 - Serial Number 28 Autumn 2020, pp. 39-54  
 

 2020 : L. Ghaffari, J. Arabzadeh,  “A Critique of the Book “Image and Word: Approches to Iconology”, Critical Studies 
in Texts & Programs of Human Sciences, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) Monthly Journal, Vol. 20, 
No. 2, Spring 2020, pp. 225-241 .  

 

 2019: Jamal Arabzadeh, “A Critique Of The Book "Autodidacts Art, A Naive Art", Journal of Critical Literature and 
Humanities, August 2019 , Volume 19 , No. 5 (69), pp.159 - 172. 
 

 2019: L. Chehel Amirani, J. Arabzadeh, “Analysis Of The Perceptive Concept Of Zal, The Mythical Child (Forsaken) In 
The Picture Of “ Conversation On Sam Nariman And The Birth Story Of Zal” In The Tahmasebi’ S Shahnameh Book 
(Using The Intertextuality Approach)”, Journal of HONAR-HA-YE-TAJASSOMI (HONAR-HA-YE-ZIBA), University of 
Tehran, University College of Fine Arts, spring 2019 , Volume 24 , No. 1, pp. 69 – 78. 

 

https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_6664.html?lang=en
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_6664.html?lang=en
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_6664.html?lang=en
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_6664.html?lang=en
https://dx.doi.org/10.22034/jgk.2021.137984
https://dx.doi.org/10.22034/jgk.2021.137984
https://dx.doi.org/10.22034/jgk.2021.137984
https://dx.doi.org/10.22034/jgk.2021.137984
https://jjhjor.alzahra.ac.ir/article_5226.html?lang=en
https://jjhjor.alzahra.ac.ir/article_5226.html?lang=en
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_5268.html?lang=en
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_5268.html?lang=en
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_5268.html?lang=en
https://jfava.ut.ac.ir/article_69816.html?lang=en
https://jfava.ut.ac.ir/article_69816.html?lang=en
https://jfava.ut.ac.ir/article_69816.html?lang=en
https://jfava.ut.ac.ir/article_69816.html?lang=en
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 2020: E. Panjehbashi, J. Arabzadeh, M. Hessami, “A Comparative Study of Lucy Lipard’s Theory with the Works of 
Monir Shahroudi Farmanfarmaian”, Rahpooye Honar/ Visual Arts, Soore University, Spring 2020, Volume 2, Issue 4 - 
Serial Number 4, pp. 27-35. 

 

 2019 : L. Ghaffari, J. Arabzadeh, “The Look in Painting, According to Phenomenology of Merleau-Ponty”, Journal of 
HONAR-HA-YE-TAJASSOMI (HONAR-HA-YE-ZIBA ), University of Tehran, University College of Fine Arts, Autumn 
2019, Volume 24, Issue 4, pp. 33-38 

 

 2019 : S. Baseri saadi, J. Arabzadeh, “The Relationship between Hyperrealism Painting and the Hyperreality World 

Based on Baudrillard's Simulation Theory”, Bi-Quarterly Journal of "Theoretical Principles of Visual Arts, Iranian 

Scientific Association of Visual Arts, Volume 4, Issue 1, Summer and Autumn 2019, pp. 17-27. 

 

 2019 : F. Norouzi, J. Arabzadeh, “Tashir in the Illuminations of Khamsah Nizami Tahmaspi(OR 2265): A Comparative 
Typology”, Journal of Islamic Crafts, Volume 3, Issue 1 (Vol.3, No.1, Autumn-Winter 2019, pp.  71-84. 

 

 2019: E. Panjehbashi, M. Hesami , J. Arabzadeh, “Author’s Representation in Works and Fables with Roland Barth’s 
Theory”, Journal of Graphic Arts and Painting Research, Alzahra University, Volume 1, Issue 1 - Serial Number 
1Summer and Autumn 2019, pp. 17-28. 

 

 2018: J. Arabzadeh, F. Norouzi, I. Eskandari, “The Formalistic Reading of Nasta'līq and Tash'ir Elements in Book 
Illustration of Timurid to Qajar Periods”, Negareh journal, Shahed University, Volume 13, Issue 47, Summer 2018, pp. 
46-61. 

 

 2019 : J. Arabzadeh, “Iconology: Method or S tructure: A Review of Meaning in Visual Arts, by Erwin Panofsky”, 
Quarterly book review literature & Art. 2019; 4 (1 and 2), pp. 125-140 

 

http://rahpooye.soore.ac.ir/article_241770.html?lang=en
http://rahpooye.soore.ac.ir/article_241770.html?lang=en
http://rahpooye.soore.ac.ir/article_241770.html?lang=en
https://jfava.ut.ac.ir/article_74364.html?lang=en
https://jfava.ut.ac.ir/article_74364.html?lang=en
https://jfava.ut.ac.ir/article_74364.html?lang=en
https://jfava.ut.ac.ir/article_74364.html?lang=en
https://jtpva.alzahra.ac.ir/article_4208.html?lang=en
https://jtpva.alzahra.ac.ir/article_4208.html?lang=en
https://jtpva.alzahra.ac.ir/article_4208.html?lang=en
https://jtpva.alzahra.ac.ir/article_4208.html?lang=en
http://jih-tabriziau.ir/browse.php?a_id=48&sid=1&slc_lang=en
http://jih-tabriziau.ir/browse.php?a_id=48&sid=1&slc_lang=en
https://arjgap.alzahra.ac.ir/article_3827.html?lang=en
https://arjgap.alzahra.ac.ir/article_3827.html?lang=en
https://arjgap.alzahra.ac.ir/article_3827.html?lang=en
https://arjgap.alzahra.ac.ir/article_3827.html?lang=en
http://negareh.shahed.ac.ir/?_action=article&au=4154&_au=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84++%D8%B9%D8%B1%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&lang=en
http://negareh.shahed.ac.ir/?_action=article&au=4154&_au=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84++%D8%B9%D8%B1%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&lang=en
http://negareh.shahed.ac.ir/?_action=article&au=4154&_au=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84++%D8%B9%D8%B1%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&lang=en
http://negareh.shahed.ac.ir/?_action=article&au=4154&_au=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84++%D8%B9%D8%B1%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&lang=en
http://litbr.faslnameh.org/article-1-573-fa.html
http://litbr.faslnameh.org/article-1-573-fa.html
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 2018: J. Arabzadeh, P. Peyvandi, “A Study of Time and Place in the Images of BĀYSONGORI ŠAHNAMA Using the 
Phenomenological Approach”, Kimiya-ye-Honar Journal,  Advanced Research Institute of Arts (ARIA), Volume 7, Issue 
26 (5-2018), pp. 71-84. 

  

 2016: J. Arabzadeh, T. Hosseini , “Visual Analysis of Kamal al-Din Behzad’s ‘Shaikh Mahneh and the Villager’ Folio 
from an Illustrated Manuscript of Attar’s ‘Conference of the Birds”’, Bi-Quarterly Journal of "Theoretical Principles of 
Visual Arts" Iranian Scientific Association of Visual Arts,  Volume 1, Issue 1, Summer and Autumn 2016, pp. 33-44 

 

 2015: J. Arabzadeh, K. Mousavi Aghdam,  S. Eftekhari Yekta, “Study of Bruegel’s Painting Based on Bakhtin’s 
thoughts”, Kimiya-ye-Honar Journal,  Advanced Research Institute of Arts (ARIA), Volume 4, Issue 14 (5-2015), pp. 31-
52. 
 

Specialized articles: 

 

 2021: Arabzadeh, Jamal (2021). “Dostoevsky and the Art of Painting”, Negah-e-Nou: Social, cultural, artistic, literary 
Quarterly Journal, Issue131 ,Autumn  2021, pp. 45-52. 

 2020: Arabzadeh, Jamal (2020). “Iconography of Meyer Shapiro”, Honarnegar, No. 1. 

 2019: Arabzadeh, Jamal (2019). “A review on the book “Selected works of Mahmoud Javadipour: Praise of the day"”, 
critical journal of humanities texts and programs. 

 2016: Arabzadeh, Jamal (2016). “Scream of Terror in the Field of Blood and Fire: Analysis of Guernica by Picasso”, 
Shahr-e-Ketab, 1 (9). 

 2016:  Arabzadeh, Jamal (2016). “When a revolutionary speaks of reconciliation: Analysis of the Sabine painting by 
David”, Shahr-e-Kitab, 1 (10). 

http://kimiahonar.ir/article-1-1270-en.html
http://kimiahonar.ir/article-1-1270-en.html
http://kimiahonar.ir/article-1-1270-en.html
http://kimiahonar.ir/article-1-1270-en.html
https://jtpva.alzahra.ac.ir/article_3963.html?lang=en
https://jtpva.alzahra.ac.ir/article_3963.html?lang=en
https://jtpva.alzahra.ac.ir/article_3963.html?lang=en
https://jtpva.alzahra.ac.ir/article_3963.html?lang=en
http://kimiahonar.ir/article-1-333-en.html
http://kimiahonar.ir/article-1-333-en.html
http://kimiahonar.ir/article-1-333-en.html
http://kimiahonar.ir/article-1-333-en.html
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 2014: Arabzadeh, Jamal (2014). “Follow the white rabbit! Leila Wismeh Exhibition in Etemad Gallery”, Tandis 
Magazine, No 294. 

 2018: Arabzadeh, Jamal (2018). “Still Life”, Tandis Magazine, No. 384-385. 

 2018: Arabzadeh, Jamal (2018). “A Review on the book: Figurative view in Contemporary Iranian Painting”, Herfeh 
Honarmand, Quarterly Journal  in visual arts , No. 70. 

 

Article Translation:  

 

 2022: Boidy, Maxime. “I Hate Visual Culture”, Zibashenas, 3, (5). 

 2021:  Belting, Hans, “The end of the history of art? “ The End of a Tradition”,  Zibashenas, 3, (4). 

 2019: Boehm, Gottfried. “Beyond language? Tips on image logic”, Zibashenas, 2, (3). 

 2017: Bolo, Nicholas, Casati, Roberto, Ducik, Jerome, Ludwig, Pascal, “Art and Cognition - Two Theories”, Shiveh 
bimonthly art journal, 1(4). 
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Seminars & Conferences: 

 

 2022: Review of the book "Portraits and People" by Cynthia Freeland. Cheshmeh Publishing, January 2022 

 2020: Lecture entitled "Social Dimensions of Art and Collective Crisis", in the meeting of the Art Group of the Institute 
of Humanities and Cultural Studies. 

 2019: Organizer of “Advanced Microsoft Word Training for Thesis” Workshop, Research Week, Tehran University of 
Art. Tehran, Iran. 

 2019: Lecture entitled “Basic skills for learning, study and research” for students of visual arts at the University of Arts. 

 2019:  Lecture entitled "Contemporary Art and Scandal", specialized meeting of Art Research Week, Mashhad Artists’ 
House. 

 2018: Presenting the Article: ‘Theory versus Method: The Evolution of Art History Teaching in Iran’ in “Modern Iranian 
Art and Architecture in the Shadow of the Classical Persian Past” a conference on Persian and Iranian art hosted by 
the School of Arts, Languages and Cultures at the University of Manchester. 2018. 

 2017 : Presenting the article :"Artist-researcher, a study of the characteristics of research in visual arts" in the scientific 
conference on methodology of art research in Iran, Iranian Academy of the Arts (Farhangestan-e-Honar), 2017. 

 2009: Presenting the Article: “Pictorial realism and political and social context in Iran” in “places of painting” Seminar, 
Strasburg, France, 2009. 

https://events.manchester.ac.uk/event/event:t7h-jdg4v261-620wmk/modern-iranian-art-and-architecture-in-the-shadow-of-the-classical-persian-past
https://events.manchester.ac.uk/event/event:t7h-jdg4v261-620wmk/modern-iranian-art-and-architecture-in-the-shadow-of-the-classical-persian-past
https://events.manchester.ac.uk/event/event:t7h-jdg4v261-620wmk/modern-iranian-art-and-architecture-in-the-shadow-of-the-classical-persian-past
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Jamal ARABZADEH 

Né le 23 septembre 1973 

Department d’Arts Visuels de 
L’Université d’Art de Téhéran  
Rue Sarhang Sakhai, Rue Hafez. 
Téhéran - Iran 
 

Courriel:  

arabzadeh@art.ac.ir 

jamalarabzadeh@yahoo.com 

 

Formation : 

 

 2007-2013 Doctorat en arts visuels, Université de Strasbourg, École Doctorale des Humanités 

 La thèse intitulée « La pratique du dessin et la cognition ». 

 2004-2005 DEA en arts plastique, Université Marc Bloch Strasbourg 2 

 2003-2004 Première année de maîtrise en arts plastiques, UVHC Valenciennes 

 1998-2002 Licence en Arts Plastique (mention peinture) Avec obtention du maximum point (20 sur 20) en soutenance 
de mémoire de maîtrise, Intitulé « Représentation par la  Lumière et la Couleur » 

 1995 Baccalauréat en sciences Mathématiques, Zahédan- Iran 
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Expériences éducatives : 
 

 

 2013- 2022 (actuellement) : Professeur Assistant à la Faculté d’arts visuels de l'Université d'art de Téhéran, Téhéran, 
Iran. 

 2014- 2016 : Directeur de Département de la peintre à l’Université d’Art de Téhéran. 

 2016-2019 : Directeur éducatif et scientifique de Campus International de Farabi à Karaj. 

 2014-2019 : Directeur de Département de la peintre à Campus international de Farabi, l’Université d’Art de Téhéran. 

 2018-2021 : Professeur Consultant de l'Association Scientifique de Peinture, Université d'Art de Téhéran, Téhéran, 
Iran. 

 2015-2021 : Membre du Conseil de supervision du Comité Scientifique Spécialisé des Arts Visuels à l'Université des 
Sciences Appliquées et de la Technologie (UAST), Téhéran, Iran. 

 2019-2022 :  Maître de conférences invité à l'Institut d'enseignement supérieur de Ferdows, Mashhad, Iran. 

 2009-2020 : Maître de conférences invité à la Faculté d’Art, l’Université de Zāhedān, Iran. 

 2019 : Membre du comité de rédaction et de planification du « Groupe de la culture et des arts », ministère de 
l'Éducation, Téhéran, Iran. 

 2017 : Membre du comité d'art du Conseil des études des ressources sciences humaines, Téhéran, Iran. 

 2015 : Membre d’équipe de recherche d'histoire comparée de l'art iranien, Institut de recherche de l'Université des 
Arts, Téhéran, Iran. 

 2013 : Membre du comité d'éducation de l'Association des peintres iraniens (AIP), Téhéran, Iran. 

 2013 : Membre du comité de lecture de revues scientifiques spécialisées en art : Kimya-ye-Honar, Negareh, Glory of 
Art, Art Studies, Comparative Studies in Art, Bagh-e-Nazar, Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 
Women in Culture and Art, Letter of Visual and Fine Arts, Sociology of Art and Literature (Zibashenakht), Journals of  
Graphic Arts & Painting Research, Daneshgahi Publication Center. 

 1995-1998 : Expérience dans l'enseignement de l'art aux adolescents. 
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 2006-2014 : Participation en tant qu'intervenant à plusieurs Séminaires et Conférences sur l'Art. 

 2001-2003 Enseignent, dessin et peinture, cours libres de la Faculté de Beaux Arts, Téhéran. 
 
 

Expériences professionnelles: 

 

 2018 : Vice-président de l'Association des peintres iraniens (AIP), Téhéran, Iran. 

 2021 : Président du jury du premier Prix « Iranian Garden », Iran. 

 2021 : Inspecteur de l'Association des peintres iraniens (AIP), Téhéran, Iran. 

 2021 : Membre du Conseil politique de la Neuvième Biennale de peinture iranienne, Iran. 

 2019-2021 : Inspecteur du Forum des artistes iraniens, Téhéran, Iran. 

 2021 : Membre du jury du premier festival culturel et artistique des artistes enseignants, Ministère de l'Education, 
Iran. 

 2021 : Membre du Conseil politique du 28e Festival jeunesse d'arts visuels. 

 2021 : Membre du jury du 38ème festival culturel et artistique des étudiants de tout le pays (Farda), Iran. 

 2021 : Membre de Exchange Causes du Conseil de la Faculté de l'Université des Arts, Téhéran, Iran. 

 2020 : Représentant diplômé du groupe de peinture, Université d'art de Téhéran, Téhéran, Iran. 

 2020 : Membre du Conseil politique du 27e Festival jeunesse d'arts visuels. 

 2020 : Atelier de maîtrise en dessin et juge du 27e Festival jeunesse d'arts visuels. 

 2020 : Membre du Conseil d'Examen des Compétences Scientifiques et Techniques des Candidats à l'Entraînement 
dans les centres éducatifs du Pays. 

 2020 : Membre du jury du département illustration, troisième festival national de la mode et de l'habillement Cipal. 

 2019 : Membre du Conseil de rédaction de l'article 92 de la loi Sixième Plan, adjoint artistique du ministère de la 
Culture et de l'Orientation islamique. 
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 2019 : Secrétaire artistique du douzième Fajr Visual Arts Festival, Téhéran, Iran. 

 2019 : Membre du Conseil de Supervision et d'Evaluation sur l'activité des galeries, Iran. 

 2015-2018 : Membre du Conseil politique du Quatrième Festival Jokal, Téhéran, Iran. 

 2017 : Membre du jury de l'exposition nationale de la peinture étudiante, Université Alzahra, Téhéran, Iran. 

 2014 : Conseiller et membre du jury du Festival national de peinture Pars Online. 

 Depuis 2013 : Participation à Duch House Maison et réalisation de divers projets de design en tant que directeur 
artistique. 

 2005-2007 : Graphiste Freelance dans des entreprises alsaciennes : Telescopik, IGA, TvCampus, Alsace, France. 

 1994-2003 : Designer, Maquettiste Freelance pour plusieurs firmes et sociétés. 

 1996-2002 : Directeur artistique et graphiste pour le numéro mensuel de la Fédération iranienne des échecs, 
Téhéran, Iran. 

 1998-2001 : Graphiste International, Musée d'Art Contemporain, Téhéran, Iran. 
 
Activités Artistiques : 

 

 Professionnel dans la peinture artistique depuis 1994. 

 2021 : Exposition : « Pela », Galerie Afrand, Téhéran, Iran. 

 2020 : Exposition : « 99x99 », Galerie Mehrsun, Téhéran, Iran. 

 2020 : Exposition inaugurale de la galerie Bagh-e-Melli Pardis à l'Université d'art de Téhéran, Iran. 

 2019 : Exposition-vente annuelle de la Galerie Golestan, Téhéran, Iran. 

 2019 : Exposition : Peinture, Sculpture et Photographie, Galerie Ace.  

 2018 : Exposition : «rhyparographie», Galerie Vartan, Téhéran. 

 2018 : Exposition : Carnet d'artiste, Galerie Afrand, Téhéran. 

 2017 : Exposition : « Vêtements à ne pas porter », Modam Concept Store, Téhéran. 
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 2017 : Exposition : 96+, Afrand Gallery, Téhéran. 

 2017 exposition de peinture « Amordad », Galerie Afrand, Tehran. 

 2015 exposition de peinture « Maison », Galerie Iranshahr, Téhéran. 

 2015 exposition de peinture « Situation », Galerie Ava, Téhéran. 

 2013 exposition de « la semaine de la peinture », Galerie Saba, Téhéran. 

 2012 exposition « History Game », Etemad Galery, Téhéran 

 2011 Journée porte ouberte, Zone d’Art, Strasbourg 

 2011 Exposition de peinture « l’esperence », le temple neuf, Strasbourg 

 2010 Exposition de peinture des enseignants de l’Université d'Art de Téhéran, Galerie Farda 

 2010 Exposition de dessin, Galerie Mohsen. Téhéran 

 2009 Exposition de dessin intitulée « rencontre des générations », Maison des artistes à Téhéran 

 2009 Première exposition des œuvres sélectionnée des Galerie d’art en Iran, Galerie Saba, Téhéran. 

 2008 Exposition de peinture des enseignants de l’Université d'art de Téhéran. 

 2008 Exposition de dessin, maison des artistes à Téhéran. 

 2007 Exposition des peintres contemporains de Zāhedān, Académie d'art, Téhéran. 

 2007 Exposition de peinture Galerie Arya, Téhéran. 

 2006 Exposition « Absence, Présence », CROUS de L’Esplanade, Strasbourg- France 

 2006 Exposition « Expérience (s)  Instant(s) », Bibliothèque Universitaire de Valenciennes- France 

 2002 Admission à la Quatrième Biennale de Peinture de CPIW, Galerie Saba, Téhéran. 

 2003 Admonestation à la Sixième Biennale International de la Peinture de Téhéran,  

 2002  Admission à la Deuxième Biennale de Peinture de CPIW,  Musée d’Arts Contemporains de Téhéran- Iran 

 1999-2000 Participation à des expositions de peinture et dessin (collective-privé), Galerie de Téhéran  
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Prix : 

 

 2016 Directeur de meilleure thèse de l'année universitaire 2015-2016, Université de l’Art, Téhéran, Iran. 

 2016 Sélectionné de Festival Alborz d’Instituts d'arts visuels, Iran. 

 2014 Prix Gazeh, Festival de la caricature, Téhéran. 

 2005 Prix annuel de la langue française, Alliance Française, Valenciennes. 

 2009-2010 Sélectionné Enseignant de l’année scolaire du département d’arts visuels de l’université d'Art de Téhéran. 

 1997 prix de l’Art Festival de Jeunesses d’Iran (Shiraz) 

 1995 Prix de l’Art Festival de Jeunesses (Régional) 

 1995 prix de l’Art Festival de Jeunesses d’Iran (Oroumieh) 
 
Bourse : 

 

 Admission pour étude en Master en France dans le cadre d’une bourse délivrée par le ministère des Sciences, de la 
Recherche et des Technologies d 'Iran. 

 Admission pour une année de bourse en Doctorat par le ministère des Sciences, de la Recherches et des Technologies 
d'Iran. 

 

Publications : 

 

 2022 : Traduction du livre « Guerre culturelle et art contemporain. Une comparaison franco-américaine » de 
Nathalie Heinich, de français vers persan, publié par la publication elmi-farhangi Téhéran, Iran. 

 2022 : Auteur de chapitre du dessin et peinture du livre « Culture et Art » de la neuvième année du lycée, ministère 
de l'Éducation, Téhéran, Iran. 
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 2021 : Auteur de chapitre du dessin et peinture du livre « Culture et Art » de la septième année du lycée, ministère 
de l'Éducation, Téhéran, Iran. 

 2021 : Auteur de chapitre du dessin et peinture du livre « Culture et Art » de la huitième année du lycée, ministère 
de l'Éducation, Téhéran, Iran. 

 2020: Auteur et conseiller de projet « One Minute One Painting », de l'Association des peintres iraniens (AIP). 
Téhéran, Iran (Vingt épisodes.) 

 2017 : Traduction du livre « La Nature de l'art abstrait » de Meyer Shapiro, du français vers le persan, publié par 
l'Université d'art de Téhéran. Téhéran, Iran. 

 2010 : Traduction du livre « Art contemporain » d'Isabelle de Maison Rouge, du français vers le persan, publié par 
l'Université d'Art de Téhéran. Téhéran, Iran. 

 

Articles: 

 2022: M. Hessami  E. Panjehbashi , J. Arabzadeh ,“Searching and paving the way for intercultural concepts in the 
works of contemporary artists” ,The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, Nazar Research Center for Art, 
Architecture and Urbanism, Issue 110. Vol. 19, July 2022, 73-84. 

 

 2022: L. Ghaffari, J. Arabzadeh, “Royal Iconography: A Visual Narrative of the Qajar Era A Critique of the Book of 
Qajar Royal Portraits”, Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, Institute for Humanities and Cultural 
Studies (IHCS) Monthly Journal, Vol. 22, No. 7, Autumn 2022, 441-457. 
 

 2022: L. Ghaffari, J. Arabzadeh, “Mimar Sinan Narrated by Tezkiretü'l-Bünyan and Tezkiretü'l-Ebniye A Critique on 
the Book “Mimar Sinan Memories”, Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, Institute for Humanities 
and Cultural Studies (IHCS) Monthly Journal, Vol. 22, No. 3, Spring 2022, 419-436. 
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 2021: Jamal Arabzadeh, “Observation as a Tool for Historian: A Critical Analysis of James Elkins’ Theories in the book 
“How to Use Your Eyes””, Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, Institute for Humanities and Cultural 
Studies (IHCS) Monthly Journal, Vol. 21, No. 8, Autumn 2021, pp. 265-286. 

 

 2021 : L. Ghaffari, J. Arabzadeh, “The Visual Representation of Human in Islamic Art: A Critique on the Book “The 
Human Figure in Islamic Art”, Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, Institute for Humanities and 
Cultural Studies (IHCS) Monthly Journal, Vol. 21, No. 5, Summer 2021, pp. 239-256. 

 

 2021 : T. Husseini, J. Arabzadeh, F. Farrokhfar, “Thematic Analysis And Visual Codes Of “ The Moan Of The Son On 

The Father’ S Death” Manteghoteir Version Of Timurid Herat School”, Journal of Great Khorasan, Spring 

2021, Volume 11, No. 42, pp. 27 - 48. 

 

 2020: J. Arabzadeh, M. Hessami, E. Panjehbashi, “Minimal Visual Elements, Maximum Critics: A Study on the Critical 
Approach of Daniel Buren Art”, Glory of Art. Volume 12, Issue 3 - Serial Number 28 Autumn 2020, pp. 39-54  
 

 2020 : L. Ghaffari, J. Arabzadeh,  “A Critique of the Book “Image and Word: Approches to Iconology”, Critical Studies 
in Texts & Programs of Human Sciences, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) Monthly Journal, Vol. 20, 
No. 2, Spring 2020, pp. 225-241 .  

 

 2019: Jamal Arabzadeh, “A Critique Of The Book "Autodidacts Art, A Naive Art", Journal of Critical Literature and 
Humanities, August 2019 , Volume 19 , No. 5 (69), pp.159 - 172. 
 

 2019: L. Chehel Amirani, J. Arabzadeh, “Analysis Of The Perceptive Concept Of Zal, The Mythical Child (Forsaken) In 
The Picture Of “ Conversation On Sam Nariman And The Birth Story Of Zal” In The Tahmasebi’ S Shahnameh Book 
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(Using The Intertextuality Approach)”, Journal of HONAR-HA-YE-TAJASSOMI (HONAR-HA-YE-ZIBA), University of 
Tehran, University College of Fine Arts, spring 2019 , Volume 24 , No. 1, pp. 69 – 78. 

 

 2020: E. Panjehbashi, J. Arabzadeh, M. Hessami, “A Comparative Study of Lucy Lipard’s Theory with the Works of 
Monir Shahroudi Farmanfarmaian”, Rahpooye Honar/ Visual Arts, Soore University, Spring 2020, Volume 2, Issue 4 - 
Serial Number 4, pp. 27-35. 

 

 2019 : L. Ghaffari, J. Arabzadeh, “The Look in Painting, According to Phenomenology of Merleau-Ponty”, Journal of 
HONAR-HA-YE-TAJASSOMI (HONAR-HA-YE-ZIBA ), University of Tehran, University College of Fine Arts, Autumn 
2019, Volume 24, Issue 4, pp. 33-38 

 

 2019 : S. Baseri saadi, J. Arabzadeh, “The Relationship between Hyperrealism Painting and the Hyperreality World 

Based on Baudrillard's Simulation Theory”, Bi-Quarterly Journal of "Theoretical Principles of Visual Arts, Iranian 

Scientific Association of Visual Arts, Volume 4, Issue 1, Summer and Autumn 2019, pp. 17-27. 

 

 2019 : F. Norouzi, J. Arabzadeh, “Tashir in the Illuminations of Khamsah Nizami Tahmaspi(OR 2265): A Comparative 
Typology”, Journal of Islamic Crafts, Volume 3, Issue 1 (Vol.3, No.1, Autumn-Winter 2019, pp.  71-84. 

 

 2019: E. Panjehbashi, M. Hesami , J. Arabzadeh, “Author’s Representation in Works and Fables with Roland Barth’s 
Theory”, Journal of Graphic Arts and Painting Research, Alzahra University, Volume 1, Issue 1 - Serial Number 
1Summer and Autumn 2019, pp. 17-28. 

 

 2018: J. Arabzadeh, F. Norouzi, I. Eskandari, “The Formalistic Reading of Nasta'līq and Tash'ir Elements in Book 
Illustration of Timurid to Qajar Periods”, Negareh journal, Shahed University, Volume 13, Issue 47, Summer 2018, pp. 
46-61. 
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 2019 : J. Arabzadeh, “Iconology: Method or S tructure: A Review of Meaning in Visual Arts, by Erwin Panofsky”, 
Quarterly book review literature & Art. 2019; 4 (1 and 2), pp. 125-140 

 

 2018: J. Arabzadeh, P. Peyvandi, “A Study of Time and Place in the Images of BĀYSONGORI ŠAHNAMA Using the 
Phenomenological Approach”, Kimiya-ye-Honar Journal,  Advanced Research Institute of Arts (ARIA), Volume 7, Issue 
26 (5-2018), pp. 71-84. 

  

 2016: J. Arabzadeh, T. Hosseini , “Visual Analysis of Kamal al-Din Behzad’s ‘Shaikh Mahneh and the Villager’ Folio 
from an Illustrated Manuscript of Attar’s ‘Conference of the Birds”’, Bi-Quarterly Journal of "Theoretical Principles of 
Visual Arts" Iranian Scientific Association of Visual Arts,  Volume 1, Issue 1, Summer and Autumn 2016, pp. 33-44 

 

 2015: J. Arabzadeh, K. Mousavi Aghdam,  S. Eftekhari Yekta, “Study of Bruegel’s Painting Based on Bakhtin’s 
thoughts”, Kimiya-ye-Honar Journal,  Advanced Research Institute of Arts (ARIA), Volume 4, Issue 14 (5-2015), pp. 31-
52. 

 

 

Articles spécialisés : 

 

 2021 : Arabzadeh, Jamal (2021). « Dostoïevski et la peinture», Negah-e-Nou : Journal trimestriel social, culturel, 
artistique, littéraire, numéro 131, automne 2021, pp. 45-52. 

 2020 : Arabzadeh, Jamal (2020). « Iconographie de Meyer Shapiro », Honarnegar, n° 1. 

 2019 : Arabzadeh, Jamal (2019). « Note sur le livre « Œuvres choisies de Mahmoud Javadipour : Éloge du jour » », 
revue critique des textes et programmes des humanités. 

 2016 : Arabzadeh, Jamal (2016). « Cri de terreur dans le champ du sang et du feu : analyse de Guernica par Picasso 
», Shahr-e-Ketab, 1 (9). 
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 2016 : Arabzadeh, Jamal (2016). « Quand un révolutionnaire parle de la réconciliation : analyse du tableau de 
Sabine par David », Shahr-e-Kitab, 1 (10). 

 2014 : Arabzadeh, Jamal (2014). « Suis le lapin blanc! Exposition Leila Wismeh à la galerie Etemad », Tandis 
Magazine, n° 294. 

 2018 : Arabzadeh, Jamal (2018). « la Nature morte », Tandis Magazine, n° 384-385. 

 2018 : Arabzadeh, Jamal (2018). « Note sur le livre Figuration dans la peinture contemporaine iranienne », Herfeh 
Honarmand, Quarterly Journal in visual arts , No. 70. 
 

 

Traduction d'articles : 

 

 2022 : Boidy, Maxime. « I Hate Visual Culture », Zibashenas, 3, (5). 

 2021 : Belting, Hans, « La fin de l'histoire de l'art ? La fin d'une tradition », Zibashenas, 3, (4). 

 2019 : Boehm, Gottfried. « Par-delà le langage ? Remarques sur la logique des images», Zibashenas, 2, (3). 

 2017 : Bolo, Nicholas, Casati, Roberto, Ducik, Jerome, Ludwig, Pascal, « Art et cognition: deux théories.», Shiveh 
bimensuel art journal, 1(4). 

 

 

Séminaires & Conférences : 

 

 2022 : Critique du livre « Portraits et personne » de Cynthia Freeland. Éditions Cheshmeh, janvier 2022. 

 2020 : Conférence intitulée « Dimensions sociales de l'art et crise collective », dans la réunion du Groupe d'art de 
l'Institut des sciences humaines et culturelles. 

 2019 : Organisateur de l’Atelier de l « Formation avancée Microsoft Word pour la thèse », la semaine de recherche, 
l'Université d'Art de Téhéran. Téhéran, Iran. 



45 

 

 2019 : Conférence intitulée « les compétences de base pour l'étude et la recherche », pour les étudiants en arts 
visuels à l'Université des Arts. 

 2019 : Conférence intitulée « l’Art contemporain et le scandale », la Semaine de la recherche en art, Maison des 
artistes de Mashhad. 

 2018: Présentation de l'article: 'Théorie contre méthode: l'évolution de l'enseignement de l'histoire de l'art en Iran' 
dans «L'art et l'architecture iraniens modernes à l'ombre du passé persan classique», une conférence sur l'art persan 
et iranien organisée par l'École des arts, Langues et Cultures à l'Université de Manchester. 2018. 

 2017 : Présentation de l'article : « Artiste-chercheur, une étude des caractéristiques de la recherche en arts visuels » 
dans la conférence scientifique sur les méthodologies de recherche en art en Iran, Académie iranienne des arts ( 
Farhangestan-e-Honar), 2017. 

 2009 : Présentation de l'article : « Réalisme pictural et contexte socialo-politique Iranienne » dans le Séminaire « les 
lieux de la peinture », Strasbourg, France, 2009. 

 
 

 


