
 خالصه سوابق آموزشي، اجرايي و پژوهشي

 :شهره نام 

 :بیروتي نام خانوادگي 

   مركز آموزش علمي كاربردی جهاد دانشگاهي بندرانزلي -بلوارپاسداران-خیابان مطهری -بندرانزلينشاني محل كار: نام و 

 :)كاربردی جهاد دانشگاهي بندرانزلي–مديرگروه فرهنگ و هنر مركز آموزش علمي  پژوهشي و-معاون آموزشيشغل )سمت يا مسئولیت 

 :مرتبه علمي  (  استاد دانشیار استاديار  مربي   كارشناس )                                                      

 ( پست الكترونیكيE-mail :)shohrehbirouti@yahoo.com 

 )آخرين مدرك تحصيلي(ي: اطالعات تحصيل

 زمان اخذ مدرك دانشگاه رشته تحصيلي

 2831 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز كارشناسي طراحي صنعتي

 2831 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز كارشناسي ارشد هنرهای تصويری و طراحي

تاريخ تحلیلي و تطبیقي دكتری دانشجوی 

 هنر اسالمي

 دارای مدرک آزمون جامع اسالمي واحد تهران مركزدانشگاه آزاد 

 سوابق اجرائي

 سال سازمان مربوطه سمت  

سازمان جهاددانشگاهي گیالن/مركز آموزش علمي  پژوهشي-معاون آموزشي

 كاربردی جهاددانشگاهي بندرانزلي

 تاكنون 2831

سازمان جهاددانشگاهي گیالن/مركز آموزش علمي  مديرگروه فرهنگ و هنر

 كاربردی جهاددانشگاهي بندرانزلي

 تا كنون 2833

 2833 سازمان جهاددانشگاهي گیالن مربي استارت آپ طراحي لباس اجتماع بانوان 

 2831 موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي رشت عضو شورای هنری نخستین جشنواره منطقه ای نگرش خالق

 2831 موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي رشت خالقعضو هیئت داوران نخستین جشنواره منطقه ای نگرش 

 2838 دانشگاه جامع علمي كاربردی استان گیالن مديراجرايي نمايشگاه اشتغال و كارآفريني

 2831 گیالن پارک علم و فنآوری مديراجرايي نمايشگاه تخصصي گرافیک و تصويرسازی

 2833 سازمان میراث فرهنگي و گردشگری تهران طراح و مجری طرح ملي بسته بندی صنايع دستي ايران

 2831 سازمان میراث فرهنگي و گردشگری گیالن موزه رشت هنری –شي تاريخي 21111 مسئول طرح ساماندهي 

 2831-2831 سازمان میراث فرهنگي و گردشگری گیالن موزه رشت سكه تاريخي 1111 برای طراحي بسته بندی

پژوهشكده حفاظت و مرمت سازمان میراث فرهنگي  شناسي اشیای فلزی تاريخيهمكاری در طرح ملي بیماری 

 تهران

2831 

هنری موزه  –شي تاريخي  21111همكاری در طرح ساماندهي 

 كاشان باستان شناسي

پژوهشكده حفاظت و مرمت سازمان میراث فرهنگي 

 تهران

2831 

 

 



 وابق آموزشيس

 گروه تخصصي سال دانشگاه

 گروه گرافیک و نقاشي 2831-2831 دانشگاه گیالندانشكده هنر و معماری 

 گروه فرهنگ و هنر 2831-2831 كاربردی جهاد دانشگاهي بندرانزلي-مركز آموزش علمي

 كنكور هنر 2831-2831 موسسه هنر شايستگان

 گروه فرهنگ و هنر 2831-2831 كاربردی فرهنگ و هنر رشت-مركز آموزش علمي

تا  2838از  آموزشي علوم و فنون كیشموسسه 

 كنون

مدرس زبان انگلیسي در سه مقطع 

 بزرگسال-نوجوانان-كودكان

مركزآموزش علمي كاربردی  2833 برگزاری كارگاه آموزشي كسب و كار در طراحي پوشاک اداری بانوان

 جهاددانشگاهي بندرانزلي

مركزآموزش علمي كاربردی  2833 برگزاری كارگاه آموزشي كسب و كارهای تصويری

 جهاددانشگاهي بندرانزلي

مركزآموزش علمي كاربردی  2833 هنری-برگزاری كارگاه آموزشي كسب و كارهای آنالين فرهنگي

 جهاددانشگاهي بندرانزلي

كاربردی جهاد دانشگاهي -عضوشورای پژوهشي مركز آموزش علمي

 بندرانزلي

مركزآموزش علمي كاربردی  2831

 ي بندرانزليجهاددانشگاه

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي  2831 برگزاری كارگاه آموزشي در نخستین جشنواره منطقه ای بانو

 رشت

-مدرس دانشجويان در نخستین جشنواره مد و لباس دانشجويي ايراني

 اسالمي

 دانشگاه جامع علمي كاربردی گیالن 2831

دانشگاهي  كاربردی جهاد-عضوشورای آموزشي مركز آموزش علمي

 بندرانزلي

مركزآموزش علمي كاربردی  ادامه دارد

 جهاددانشگاهي بندرانزلي

مركزآموزش علمي كاربردی  ادامه دارد عضو شورای برنامه ريزی آموزشي و درسي علمي كاربردی

 جهاددانشگاهي بندرانزلي

 مركزآموزش علمي كاربردی ادامه دارد عضو ثابت و كارشناس كمیته امور مدرسان 

 جهاددانشگاهي بندرانزلي

مركزآموزش علمي كاربردی  ادامه دارد عضو ثابت و كارشناس كمیته تدوين و برنامه ريزی درسي

 جهاددانشگاهي بندرانزلي

مركزآموزش علمي كاربردی  ادامه دارد عضو ثابت و كارشناس كمیته گسترش

 جهاددانشگاهي بندرانزلي

 

 

 

 

 



 

 

 

 دوره های آموزشي تخصصي 

 اخذ سال سازمان مربوطه گذرانده شده دورهنام 

 2833 دانشگاه جامع علمي كاربردی گیالن برنامه ريزی آموزشي

 EPT   - 2831دارای مدرک زبان 

   EPTدارای مدرک زبان 
- 2831 

TOEFL دارای مدرک زبان    

 

 2838 موسسه آموزشي علوم و فنون كیش

 2838 موسسه آموزشي علوم و فنون كیش T.T.C (Teacher Training Course)دوره 

 2831 دانشگاه جامع علمي كاربردی گیالن   ISIگواهي نامه دوره شیوه نگارش و چاپ مقاله در ژورنال های 

 2832 دانشگاه جامع علمي كاربردی گیالن گواهي نامه دوره تربیت مدرس

 2833 گیالندانشگاه جامع علمي كاربردی  گواهینامه مهارت های روش تحقیق

 2833 دانشگاه جامع علمي كاربردی گیالن گواهینامه برنامه ريزی و تدوين منابع درسي

 2833 دانشگاه جامع علمي كاربردی گیالن گواهینامه مهارت های روش تدريس

 2831 پژوهشكده حفاظت و مرمت سازان میراث فرهنگي تهران شناسايي الیاف تاريخي

 2831 پژوهشكده حفاظت و مرمت سازان میراث فرهنگي تهران بندی نسخ خطي و آثار گرافیكيمرمت،آسیب شناسي و بسته 

 مدارج کسب شده:

 سال سازمان مربوطه مقام کسب شده

 2833 دانشگاه جامع علمي كاربردی استان گیالن مدرس نمونه استاني 21از 

 2833 اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرانزلي جوان برتر

 2831 دانشگاه جامع علمي كاربردی استان گیالن نمونهمدرس 

 2831 سازمان جهاد دانشگاهي گیالن پژوهشگر برتر

 2831 موسسه آموزشي علوم و فنون كیش مدرس نمونه زبان انگلیسي

 2838 دانشگاه جامع علمي كاربردی استان گیالن  مدرس نمونه 

 2831 دانشگاه جامع علمي كاربردی استان گیالن رابط برگزيده نمايشگاه اشتغال و كارآفريني

 2833 پارک علم و فنآوری گیالن پژوهشگر برترجشنواره هفته پژوهش

 

 

 

 



 تاليفي: مقاالت

 شماره سال نام نشريه عنوان مقاله

اروين د بر سكه های ايلخاني از ديدگاه شیرنش شمايل نگاری نقشمايه خوخوا

 هشتمین همايش بین المللي باستان شناسان جوان پانوفسكي
 هشتمین 2011

تحلیل نماد پرنده در سكه های دوره ايلخاني از منظر گفتمان مذهب بر اساس الگوی 

علمي پژوهشي مطالعات هنر اسالميفصلنامه  اروين پانوفسكي  
2011 08 

خوانش شمايل نگاری عنصر بصری شیر و خورشید در سكه های ايلخاني از 

 پنجمین همايش ملي باستان شناسي ايران منظراروين پانوفسكي

 

 پنجمین 2011شهريور 

 تحلیل تاثیر باورها و اعتقادات مذهبي بر نقش مايه های سكه های ايلخاني
ملي دوساالنه باستان شناسي و تاريخ هنر ايراندومین كنفرانس   

 

 دومین 2011ارديبهشت 

دومین كنفرانس بین المللي مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و  بررسي آثار لويیزبورژوآ از ديدگاه هنری زيگموندفرويد

 تاريخ در گرجستان

2831 - 

 - 2831آبان  میراث فرهنگي و گردشگری تهرانسازمان  بررسي مطالعه موردی سكه های قاجار در همايش ملي قاجار

بررسي تحلیلي عوامل تاثیر گذار بر پیدايش نقشمايه های سكه های فلوس در 

 دوران قاجار

 - 2831 سومین همايش ملي مطالعات و تحقیقات علوم انساني و اسالمي

 - 2831 لوم انساني و اسالميسومین همايش ملي مطالعات و تحقیقات ع مديحه سرايي در سكه های دوران اسالمي

 221 2830 ماهنامه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی تكنیک های كاربردی رنگ در بسته بندی

بررسي شیوه های بسته بندی محصوالت سنتي در بازارهای هفتگي گیالن با نگاهي 

 به بازارهای محلي ژاپن

 33 2831 ماهنامه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی

 31 2831 ماهنامه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی اجمالي روندبسته بندی سوغات خوراكي آذربايجان،ارومیه بررسي

 31 2832 ماهنامه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی بررسي بسته بندی محصوالت سنتي با نگاهي به صابون زيتون رودبار

 31 2832 ماهنامه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی بسته بندیشكل گیری خالقانه نمادها و عناصربصری در  بررسي روند

 10 2831 ماهنامه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی بسته بندی عنصری شاخص در جذب بازار صادراتي خاويار ايران

 10 2831 ماهنامه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی مطالعه موردی بسته بندی كلوچه فومن

 

 ندی در جذب توريسم كشاورزی گیالننقش صنعت بسته ب

 

 ماهنامه صنعت بسته بندی

 

2833 

 

221 

 

 220 2833 ماهنامه صنعت بسته بندی بسته بندی يک شي دوبعدی قاب شده

VCI 221 2833 ماهنامه صنعت بسته بندی راهكاری مناسب برای بسته بندی سكه های تاريخي 

 1 2833 دو فصلنامه تخصصي مرمت و پژوهش آثار موجود در مخازننقش بسته بندی در راستای حفاظت پیشگیرانه 

 222 2833 ماهنامه صنعت بسته بندی virtual Designطراحي مجازی

 221 2833 ماهنامه صنعت بسته بندی بسته بندی فعال در محصوالت دريايي

 213 2833 ماهنامه صنعت بسته بندی روبات ها در اوج

 211 2833 ماهنامه صنعت بسته بندی طراحي بسته بندی چای

 01 2833 ماهنامه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی مباني بسته بندی آثار تاريخي

 10 2831 ماهنامه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی طراحي و ساخت بسته بندی برای پارچه های كوچک موزه ای

 11 2831 بسته بندیماهنامه فناوری و توسعه صنعت  بسته بندی حفاظتي چیست

ماهنامه خبری و آموزشي پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار  قفلهای فوالدی، نگهبانان فراموش شده

 تاريخي

2831 21 

 


