
  بهنام جاللی جعفريدکتر 
  

  1330: متولد
  عضو هیات علمی مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز

  تبه علمی استادیاردانشگاه علم و فرهنگ تهران با ربازنشسته 
 دانشگاه پاریس   از) نقاشی(هنرهاي تجسمی گرایش زیبایی شناسی دکتري: مدرك تحصیلی

  
  بخشی از سوابق حرفه اي

  تجسمی استان تهرانرئیس انجمن هنرهاي  - 
 1381نمایشگاه انفرادي گالري برگ، - 

  1381شرکت در نمایشگاه نقاشی گروه اساتید هنر، انجمن هنرمندان یزد، - 
  1385و  1383شرکت در نمایشگاه نقاشی گروه اساتید هنر دانشگاه علم و فرهنگ، نگار خانه الله تهران، - 
  1383ش، مشهد، شرکت در نمایشگاه نقاشی گروه، نگارخانه سیاو- 
  1384شرکت در کارگاه نقاشی آشورا، فرهنگسراي بهمن تهران، - 
  1385نمایشگاه انفرادي طراحی، نگارخانه الله، - 
  1385شرکت در نمایشگاه نقاشی هفت نگاه، فرهنگسراي نیاوران، - 
  1386شرکت در آرت اکسپو، فرهنگسراي نیاوران، - 
  1387هاي معاصر تهران،  ایران، موزه هنر هاي شرکت در نمایشگاه نقاشی هنر دانشگاه- 
  1387هاي معاصر تهران،  هاي تجسمی فجر، موزه هنر شرکت در اولین جشنواره هنر- 
  1387شرکت در نمایشگاه نقاشی گروهی، نقاشی بزرگداشت فردوسی، حوزه هنري یزد، - 
  1387نمایشگاه بزرگ آثار نقاشی عاشورا، مجموعه فرهنگی هنري صبا، - 
  1389اه اثار طراحی هزار ویک شب، نگارخانه آریا، نمایشگ- 
  1389هاي معاصر تهران،  جشنواره فجر، موزه هنر- 
  1390شرکت در نمایشگاه گروهی قرآن، تاالر وحدت تهران، - 
  1390شرکت در نمایشگاه گروهی، موزه فلسطین تهران، - 

  :کتب منتشر شده دکتر جاللی عبارتند از
، انتشارات وزارت ارشاد مرکز )1377(الملل، جاللی جعفري، بهنام، مدیریت هنر در نظام آموزش بین  - 

  ).ترجمه(مطالعات هنري، 
  :تألیفات

  ).تألیف(انتشارات کاوش قلم،  ، )1382(، جاللی جعفري، بهنام، )نقد زیبایی شناسی(نقاشی قاجار  - 
  ).تألیف(انتشارات کاوش قلم،   ، )1385(بهنام،  ، جاللی جعفري،)1353- 1373(طراحی   – تفکر - 
    .)ترجمه(انتشارات قطره،   ، )1380(، جاللی جعفري، بهنام، )کاترین کارول(زندگی نقاشان - 
  



  :مقاالت و همایش ها
 (Dur-Untash)اونتاش- وحدت دردور مهبانگ وحدت؛ تاویل: چیدمان نقد هنري - 1

 موسیقی سکوت؛ تأویل فضاي تهی در موسیقی و معماري: چیدمان شهرسازي و گرافیک شهري - 2

 نقدي بر روند شکل گیري نقاشی نوگرا در هنرِ معاصر ایران: چیدمان جامعه - 3

 (کشف خود آگاهی در تفکر هنر ماقبل تاریخ(زیبایی شناسی خود آگاه  - 4

 اسالمی - نگارگري ایرانی : معنویت در طبیعت بی جان - 5

 فرم و سازماندهی بصري - 6

 ت؟آیا نقاشی یک زبان اس - 7

 «فیلسوف یا هنرمند؟«جاکومتی  - 8

شبخور، بیندیش، شاد با: فلسفه و غذا  

" مطالعه موردي فروشگاه ( "ارزیابی اثرات فرهنگی پوشاك دوستدار طبیعت بر ذائقه پوشش مردم تهران
)جقه و تن درست آندیا، بته  

ارگري و رویکرد آسیب شناسانه آن بر نقاشی معاصر بعداز انقالب اسالمی ایرانبررسی تاثیرات نگ  

 بررسی و تحلیل وجوه اغراق در آثار بهمن محصص و هانیبال الخاص
 بررسی نکات گرافیکی اثر کوبیسمی پیکاسو در تابلو دوشیزگان آوینیون

)ش.ه1390- 1330(بررسی مدرنیسم در نقاشی معاصر ایران   

 بررسی اقتصاد هنر در ایران و تاثیر آن با تاکید بر هنر نقاشی معاصر
 خوانش اسارت در ادبیات قرن هشتم تا آغاز عصر صفوي و چگونگی انعکاس آن در نگاره هاي آن دوره

تحلیل زیبایی شناسانه نقاشی هاي فرانسیس بیکن از نظر فرم و (راهبردهاي تکنیکی فرم در بیان محتوا 
)محتوا  

آثار پیکاسوبررسی نمادهاي گرافیکی در کوبیسم با مروري بر   

 نماد شناسی نقوش تزیینی پارچه در دوره صفویه
 بررسی نماد درخت زندگی در پارچه هاي سلجوقیان

ننقدي بر روند شکل گیري نقاشی نوگرادر هنرِ معاصر ایرا  

 بررسی تطبیقی نشانه هاي تصویري نقاشی بیزانس و صفوي
 پدیدارشناسی چهره هاي نقاشی معاصر ایران

 مفاهیم و بیان بداهه نگاري در نقاشی معاصر ایران
 تأثیر هژمونی غرب بر زیبایی شناسی پوشاك ایرانی

)سال 7- 3گروه سنی ( هاي شاخص عناصر بصري در نقاشی کودکان  ژگی  سی ویربر  

 تاثیر مولفه هاي پست مدرنیسم و شناسایی آن در نقاشی معاصر ایران



 بررسی نقاط ناتمام تاالر آپادانا در تخت جمشید
یاسوج) گلیم منطقه بویراحمد(هاي استان کهگیلویه و بویراحمد  تجزیه و تحلیل رنگ و نقوش در دست بافته  

 بررسی تطبیقی تصویر زن در نقاشی عهد صفویه و قاجاریه
 نقد تاریخ نگاران و پژوهشگران غربی در حوزه نگارگري ایران

هاي شاهنامه شاه اسماعیل دوم متعلق به موزه رضا عباسی شناسی نگاره تحلیل نشانه  

Ιδεα ایده ئوس دانه ي هنر رایند دگردیسی ایده در طی دوران؛ ف  

  ...و 


