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  عضو هیات علمی مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز
  بازنشسته دانشگاه هنر تهران با راتبه علمی استاد

 .1975 ،هنر،دانشگاه آنکارا، ترکیه دکتري: مدرك تحصیلی
  

  :بخشی از سوابق حرفه اي
  علمی دانشگاه هنرعضویت در کمیته انتصابات و ترفیعات اعضاي هیئت 

  عضو کمیته هاي پژوهشی هنر دانشگاه هنر
  ت تحریریه مجله گردش و سیلک رودأعضویت هی

  ت شوراي تخصصی تاریخ هنر پژوهشکده هنرهاي سنتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگريأعضو هی
  ت تحریریه پژوهشنامه هنرهاي نمایشی دانشگاه تهرانأعضو هی
  رهپویه سوره، نگره دانشکده هنر دانشگاه شاهد مجله هاي ت تحریریهأعضو هی

  آرا و گرایشهاي خاص...پژوهشنامه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري وتحریریه  تأهی عضو
  مدیر گروه پژوهش هنر دانشکاه هنر

  ریاست هیات مدیره دانشگاه علمی و کاربردي
  .....و تهران ،اصفهان ،شیراز ،مسئولیت هاي مختلف در دانشگاههاي تبریز
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