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   (CV)رزومه

  

 گناباد   1359متولد  _علیرضا شیخی 

 تهران. گروه صنایع دستی ،دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر دانشیار

 .                  1395دیماه تا 1391مهرتهران،   ،دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، دانشگاه هنر

 1387تا تیر 1385تهران، مهر  ،دانشگاه هنرکارشناسی ارشد صنایع دستی، 

 1385تا تیر 1381کارشناسی صنایع دستی ، دانشگاه هنر اصفهان ، مهر 

    a.sheikhi@art.ac.ir       @yahoo.com59ar.sheikhi:      پست  الکترونیک

 

 سوابق علمی      

 

  تا کنون.1393هنر در مقطع دکتری از مهر عضو بنیاد ملی نخبگان، معرفی شده از سوی دانشگاه •

 (.19.58معدل کل )تهران  ،کسب رتبه اول دوره دکتری دانشگاه هنر •

اخذ درجه عالی پایان نامه دوره دکتری ،عنوان: واکاوی مناسبات قدرت در عهد شاهرخ تیموری و بازتاب آن در آثار منبت  •

 خراسان ،استاد راهنما: دکتر احمد تندی 

 .1387 -(19.56معدل کل)تهران  ،دانشگاه هنر 1386-1385کسب رتبه اول دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  •

  .1385-(19.61معدل کل )کارشناسی دانشگاه هنر اصفهان 1382-1381کسب رتبه اول دانشجویان ورودی  •

 .1385کسب رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد صنایع دستی،  •

با نمره بیست، عنوان: بررسی سبک های منبت کاری معاصر در مناطق  1387دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در تیر  •

 ، استاد راهنما: دکتر صمد سامانیان. (اصفهان، آباده، گلپایگان، شیراز و سنندج)شاخص ایران 

 1387-1382تهران ـ  ،عضو دفتر استعدادهای درخشان در دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه هنر •

موسسه آموزش عالی فردوس با  "اسالمی -و معماری ایرانی نقش خراسان در شکوفایی هنر " ملی همایش علمی دو دبیر •

 .1397و اردیبهشت 1394، مشهد، آبانسایر دانشگاه هاو دانشگاه هنر تهران، دانشگاه هنر اصفهان  همکاری

 
 

  پژوهشی سوابق

 

 دانشگاه هنر. 1400و 1399های پژوهشگر برتر دانشگاه هنر در سال •

دانشجوی برگزیده پژوهشی، مقطع دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، پردیس باغ ملی، دانشگاه هنر، تهران،  •

  .1393آذرماه 

  .1387آذر -دانشگاه هنر، دوره کارشناسی ارشد برتر پایان نامه •

 

 



 

 

 کتاب:

 

 .1399تهران: دانشگاه هنر. منبت معاصر ایران. •

 .1400دانشگاه هنر. قلمزنی معاصر ایران. تهران: •

 

 

  های علمی پژوهشی مقاله

 

 از دوره صفوی تا پهلوی گره چینی بناهای تاریخی شهرستان های خوانسار و گلپایگان و تکنیکنقوش  سیهندتحلیل  •

 .1400ران، دانشکده هنر دانشگاه کاشان، پذیرش،دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ای            

 تبیین ویژگی های فنی و هنری حکاکی در مناطق شاخص ایران دوره معاصر •

 .1400ران، دانشکده هنر دانشگاه کاشان، پذیرش،دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ای

 بلور گل و مرغ در تشعیر دوره تیموریت •

  .1400)ع(،  مشهد. پذیرش،، دانشگاه بین المللی امام رضاعلمی پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ فصلنامه               

 های ایرانهای فتح زند و قاجار محفوظ در موزهها و  تزئینات جامهطالعه کتیبهم •

 .1400فصلنامه علمی مطالعات تطبیقی هنر، دانشگاه هنر اصفهان، پذیرش،        

 های صفوی با رویکرد آیکونولوژیواکاوی نقش سرباز و اسیر در پارچه •

 .1400پژوهشی نامه هنر دانشگاه هنر، نامه هنرهای تجسمی و کاربردی. پذیرش، -فصلنامه علمی            

 بناهای قاجار و پهلوی بیرجند نمای بیرونی درآجرکاری  اتتزیین •

 .1400فصلنامه علمی نگارینه هنر اسالمی، دانشگاه بیرجند، پذیرش،       

فالنامه، آثار                                        نامه ترکمان،خاوران التواریخ تیموری،های فتح خیبر)نسخ مجمعدر نگارهمطالعه بصری جایگاه حضرت علی)ع(  •

 االنبیا  دوره صفوی(السیر و قصصالصفا،حبیبالمظفر، روضه

 .1400فصلنامه علمی هنرهای تجسمی رهپویه هنر، دانشگاه سوره، پذیرش،           

 مقبره ارسالن جاذب ینقاش بهیدر کت یحروف خط کوف بصری و  ساختار نییتز •

 .1400پذیرش، فصلنامه علمی پژوهشی هنرهای زیبا) هنرهای تجسمی و کاربردی(، دانشگاه تهران،

 :ساختاری بصری کتیبه های مناره های آجری غزنوی  وسلجوقی در خراسان •

 .1400جلوه هنر، دانشکده هنر دانشگاه الزهراء، پذیرش، علمیفصلنامه 

 مطالعه ساختار خوشنویسی نسخ ایرانی در شیوه میرزا احمد نیریزی و وصال شیرازی: •

 .1400دوفصلنامه علمی پژوهشی مبانی نظری هنرهای تجسمی، دانشگاه الزهرا، پذیرش،

 در دوره تیموری با تاکید بر شهر یزد:تاثیر نحله نقشبندیه بر تولید و تجارت منسوجات ابریشمی  •

 .1400پژوهشی نامه هنر دانشگاه هنر، نامه هنرهای تجسمی و کاربردی. پذیرش، -فصلنامه علمی              

 : دوزی سرحد و مکرانگونه شناسی و تحلیل نقوش قوم بلوچ در بلوچی •

 .1400پاییز ،3، شماره4دورهفصلنامه علمی هنرهای تجسمی رهپویه هنر، دانشگاه سوره،          



 

 آبادکتول:قزوین،کالت نادر و علی الموتبررسی تطبیقی نقوش کارت بافی مناطق  •

 .1400)ع(،  مشهد. پذیرش،علمی پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ، دانشگاه بین المللی امام رضا فصلنامه   

 در هنر تذهیب دوره قاجار: زمینه های گسترش و تنوعمطالعه  •

 .1400، پذیرش،فصلنامه علمی ـ پژوهشی نگره، دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهران          

 سیر تحول دیونگاری در نگارگری ایرانی با تاکید بر شاهنامه نگاری از دوره ایلخانی تا پایان دوره قاجار: •

 .1400، پذیرش،پژوهشی نگره، دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهرانفصلنامه علمی ـ           

  :ق.ه13تا 8 های موزه شیخ احمد جامی سدهقرآن افتتاح آرایی وتزئینات صفحاتاصول صفحه بررسی •

 .1400، پذیرش،فصلنامه علمی ـ پژوهشی نگره، دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهران        

 مجموعه شیخ احمد جامی) مطالعه پنج اثر از ادوار سلجوقی تا قاجار(: هایویژگی های بصری تذهیب قرآن •

 .1400، پذیرش،فصلنامه علمی ـ پژوهشی نگره، دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهران  

 :شادلو ایل کرمانج خراسان و ها و نمادهای اصلی آن در اقوام زعفرانلومطالعه نقش پاپوش •

 .1400،تابستان 24دوره دهم، شمارهفصلنامه علمی پیکره، دانشگاه شهید چمران اهواز،           

 بجنورد، شیروان، فاروج و قوچان(:های های شمال خراسان )مطالعه موردی شهرستاندوزیبررسی صوری و معنایی سوزن •

 .1400،)ع(،  مشهد. پذیرشعلمی پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ، دانشگاه بین المللی امام رضا فصلنامه   

 :مطالعه نقوش تزیینی آجری بناهای قاجار و پهلوی در تهران •

 .1400شناسی ایران، پذیرش،شناسی ایران، دانشگاه بوعلی سیناو انجمن علمی باستانهای باستانفصلنامه پژوهش         

 :ها در دوران سلجوقی، تیموری و صفویبررسی سیر تحول انگشتری •

 .1400پژوهشی نامه هنر دانشگاه هنر، نامه هنرهای تجسمی و کاربردی. پذیرش، -فصلنامه علمی              

 :خان و میرزا جعفر در شهر مشهداتشناسی تزیینات مدارس خیرگونه •

 .1400، بهار42شماره، 11)ع(،  مشهد، دورهعلمی پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ، دانشگاه بین المللی امام رضا فصلنامه

 :گچی ته آجری درتزئینات  رباط شرف هاینقوش مهری و توپی •

 .1399، بهار1، شماره25هران، دوره هنرهای زیبا) هنرهای تجسمی و کاربردی(، دانشگاه تفصلنامه علمی پژوهشی 

 :حاضر عصر در گناباد شهرستان پشتی های بومی نقوش  مطالعه •
 .1399، بهار و تابستان37، شماره16دوفصلنامه علمی پژوهشی گلجام، انجمن علمی فرش ایران، دوره       

  )ع(های ضریح حضرت عباسبا کتیبه )ع(حسینامام های ضریحمطالعه تطبیقی کتیبه •

 .1399 ،19، شماره7دوره  ،نگارینه هنر اسالمی، دانشکده هنر دانشگاه بیرجند فصلنامه علمی        

 :اسفراین فیخالل الدورة االیلخانیة  العمالت النقدیة المضروبةمحتویات کتابات ونقوش ل دراسة •

 .هجری1442، 4، شماره27دورهپژوهشی دراسات فی العلوم االنسانیه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،  -دو فصلنامه علمی

 :خانی و توحیدخانه در حرم رضویاتمازاره سنگی دو رواق حها و نقوش مطالعه تطبیقی ساختار تجسمی و محتوایی کتیبه •

، 8پژوهش های معماری اسالمی، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، دوره پژوهشیدوفصلنامه علمی 

 .1399، بهار1شماره

 :و نگین در انگشترسازی معاصر مشهد مطالعه فرم و نقش رکاب •

 .1399، 2، شماره3دورهدوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران، دانشکده هنر دانشگاه کاشان، 

 :وردیخان در مجموعه حرم امام رضا)ع(ها و مرغان نقش بسته بررواق اهللمطالعه وتعامل کتیبه •

 .1399، 55، شماره15، دوره فصلنامه علمی ـ پژوهشی نگره، دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهران



 

 در دو نسخه فالنامه پراکنده و توپقاپی: "سازداسکندر در برابر یاجوج و ماجوج سد می"مطالعه معنای متباین نگاره  •

 .1399، بهار و تابستان 1شماره، 4دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز،  دوره

های تهران و هری )مطالعة موردی آثار حجمی نوشتاری شهرستانبعدی با رویکرد مبلمان شبررسی کارکردهای خوشنویسی سه •

 (:هجری شمسی1394تا  1390مشهد، از سال 

 .1399، 1، شماره12جلوه هنر، دانشکده هنر دانشگاه الزهراء، دوره فصلنامه علمی

 ای لیلی در آثار نظامی و جامی و بازنمود آن در نقاشی ایرانی:تحلیل تطبیقی نقش اسطوره •

 .1399، بهار و تابستان2شماره، 4دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز،  دوره

 :ی صفویه و قاجارها دوره تطبیقی فرم سرپوش شاهانه در  مطالعه •

 .1398، 3، شماره11ترویجی جلوه هنر، دانشکده هنر دانشگاه الزهراء، دوره  فصلنامه 

 :ها در آثار چوبی وابسته به معماری در حرم مطهر امام رضا)ع(کتیبه مطالعه تطبیقی مضامین •

 .1398، زمستان20،شماره2پژوهشی مرمت و معماری ایران، دانشگاه هنر اصفهان، دوره-فصلنامه علمی

 :میرزا ابراهیم اورنگ هفت و بایسنقری شاهنامه های نگاره در معماری تزیینات تطبیقی مطالعه •

 .1398، 18، شماره9علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، دانشگاه هنر اصفهان، دوره فصلنامه

 جموعه شیخ جام شهرستان تربت جام:سنجش تاریخی و تطبیقی ویژگی های فنی و نقش پردازی پنج در موجود در م •

 :1398تابستان، 50، شماره14، دورهفصلنامه علمی ـ پژوهشی نگره، دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهران

 :مدرسه زوزن و مسجد فرومد-مطالعه تطبیقی تزئینات محراب های مسجد •

 .1398، پاییز25، شماره12پژوهشی نامه هنر دانشگاه هنر، نامه هنرهای تجسمی و کاربردی. دوره -فصلنامه علمی

 :تعامل بز و درخت آسوریگ در تبلور هنری ایران قبل از اسالم و  آشور •

 .1398، بهار 23، شماره12ردی. دورهپژوهشی نامه هنر دانشگاه هنر، نامه هنرهای تجسمی و کارب -فصلنامه علمی

 (:یقمر یهجر 13تا  7از قرن یرانی )ا یبراق در نگارگر یریتحول تصو یرس مطالعه •

 .1397، بهار و تابستان 5دوفصلنامه علمی پژوهشی مبانی نظری هنرهای تجسمی، دانشگاه الزهرا، شماره

 :عه کتیبه ها و آرایه های تزیینی مسجد جامع خوارزمشاهی گنابادمطال •

، 24، دوره، دانشگاه تهران، نامه هنرهای تجسمی)هنرهای تجسمی و کاربردی(علمی پژوهشی هنرهای زیبا فصلنامه

 :1397، پاییز3شماره

 :سنجش تاریخی و تطبیقی ویژگی های فنی و نقش پردازی دَرهای چوبی موزه بزرگ خراسان •

 .1397، بهار45، شماره13فصلنامه علمی ـ پژوهشی نگره، دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهران ،دوره

 :واکاوی اصول جوانمردی و فتوت در دو نگاره هارون الرشید در حمام متعلق به مکاتب نگارگری هرات و مشهد •

 .1397، بهار30، شماره9دوره قم،فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، دانشگاه معارف اسالمی، 

 :بیگ مشهد قلی خوانشی بر نقاشیهای دیواری حمام مهدی •

 .1397بهار  1شماره 23علمی پژوهشی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، نامه هنرهای تجسمی، دوره فصلنامه

 :قه  9تا 6مطالعه اصول صفحه آرایی صفحه های افتتاح قرآن های آستان قدس رضوی سده •

 .1397، پاییز47ش 13ه علمی ـ پژوهشی نگره، دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهران ،دور فصلنامه

 های فلزی دوران صفوی و قاجار:ولتعامل صورت و محتوا در کشک •

 .1397، پاییز و زمستان 1وم، شمارهدوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران، دانشکده هنر دانشگاه کاشان، سال د

کا شمر  و وزی خراسان در دوره معاصراز منظرانسان شناسی هنر )بررسی موردی در شهرستان های تحلیل پرده های سوزن د •

 تربت حیدریه(:



 

 .1397، پاییز31، شماره14، سالدوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، موسسه مطالعات هنر اسالمی: تهران

 :مطالعه کتیبه های پنجمین ضریح حرم مطهر امام رضا )ع( •

 .1397پاییز، 31، شماره14، سالدوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، موسسه مطالعات هنر اسالمی: تهران

 میه، تهران، رشت، مشهد و مالیر(:مطالعه تطبیقی شیوه های منبت کاری معاصرایران)ارو •

 .1396زمستان 29ش7)ع(،مشهد:دورهرضا ، دانشگاه بین المللی امامعلمی پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ فصلنامه

  کرمان: ملک مسجد چهارگانه گچی های محراب در نگاره خط و نگاره تطبیقی مطالعه •

 ، پاییز و20، ش 10، دوره ان، نامه هنرهای تجسمی و کاربردیعلمی ـ پژوهشی  نامه هنر دانشگاه هنر، تهر فصلنامه دو

 .1396زمستان

 کتابخانه مجموعه دو در موجود قاجار و صفوی قرآنهای افتتاح صفحات در تزئینی های آرایه و ،خط آرایی صفحه تطبیقی مطالعه •

 اسالمی: شورای مجلس کتابخانه و رضوی قدس آستان

 .1396زمستان 29ش7)ع(،مشهد: دورهدانشگاه بین المللی امام رضا،علمی پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ فصلنامه

 :مشهد در پهلوی و قاجار دوران تاریخی خانه های سردر و نما تزیینات مطالعه •

 .1396، پاییز 28ش 7مشهد: دوره)ع(، دانشگاه بین المللی امام رضاعلمی پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ،  فصلنامه

 :در تزیینات مسجد جامع تیموری روستای ازقد شهرستان مشهد (جوانمردی و فتی اهل)اجتماعی مناسبات واکاوی •

 .1394، 20ه،سال ششم، شمار )ع(علمی پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ، دانشگاه بین المللی امام رضافصلنامه 

 شاخص آثار با آن ساخت و نقش کتیبه، ویژگیهای تطبیقی مطالعه اساس بر رضوی قدس آستان باالسر مسجد دَرِ تاریخ یابی •

 خراسان: معماری تزیینات کاشی و چوبی

 .1394مشهد ، بهار 18، ش6،سال)ع(دانشگاه بین المللی امام رضا،پژوهشنامه خراسان بزرگ پژوهشی علمی فصلنامه

مطالعه موردی محراب های رباط شرف و مسجد گنبد )های ساسانی در تحلیل سه اثر گچبری دوره سلجوقیتداوم نقش مایه •

 :(سنگان

 .1393، بهار و تابستان13و کاربردی، شدو فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه هنر، تهران ،نامه هنرهای تجسمی 

 :(سنندج و شیراز آباده، گلپایگان، اصفهان، )ایران کاری منبت مهم مراکز در معاصر منبت هنر تطبیقی مطالعه •

 .1391، سال دوم، پاییز و زمستان4، شمارهفهانفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه هنر اص

 :مثنوی معنوی جلوه های هنری آئینه در •

 .1390، بهار2فصلنامه ادبیات و هنر دینی،دفتر تبلیغات اسالمی، مشهد، شماره 

 :تبیین ویژگیهای فنی و هنری سرامیک روستای مند شهرستان گناباد •

 . 1388، بهمن  9و8فصلنامه علمی ـ پژوهشی نگره، دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهران، شماره

 :پیر بکران زیباشناسی آثار گچبری محراب •

 .1386ـ مهر  4فصلنامه علمی ـ پژوهشی نگره، دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهران،  شماره 

 

 

 ترویجیهای علمی  مقاله
 

 :بررسی  و شناخت مضامین و نقوش سنگ قبور محفوظ در هارونیه طوس •

 .1397 ، 16، شماره5دوره  ،ترویجی نگارینه هنر اسالمی، دانشکده هنر دانشگاه بیرجند -فصلنامه علمی 

 تحلیل ساختار بصری الهه باروری و مضامین وابسته به آن در ایران باستان: •



 

،                4، شماره3دوفصلنامه علمی پژوهشنامه گرافیک و نقاشی، انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران و دانشگاه الزهراء، دوره             

 .1399بهار و تابستان

 :صوری و محتوایی نقاشی های دیواری حمام های گنجعلی خان کرمان و مهدی قلی بیگ مشهدتحلیل  •

،                5، شماره3دوفصلنامه علمی پژوهشنامه گرافیک و نقاشی، انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران و دانشگاه الزهراء، دوره             

 .1399پاییز و زمستان

 هجری( به مثابه یک الگو: 894-893منسوب به کمال الدین بهزاد در نسخه بوستان سعدی)صفحه آرایی در نگاره های  •

 .1397 ، 15، شماره5دوره ،ترویجی نگارینه هنر اسالمی، دانشکده هنر دانشگاه بیرجند -فصلنامه علمی 

 :در عصر شاهرخ تیموری آراییو کتاب تحلیل چگونگی طراحی در هنرهای تزیینی وابسته به معماری •

 .1396، پاییز و زمستان14، شماره4، دورهترویجی نگارینه هنر اسالمی، دانشکده هنر دانشگاه بیرجند -فصلنامه علمی

 :(فرشچیان محمود آثار موردی مطالعه)ایران در اسالمی دوره نقاشی در فرشته عنصر بصری تحلیل •

 .1396زمستان 8ش 2رهترویجی نگارینه هنر اسالمی، دانشکده هنر دانشگاه بیرجند، دو -علمی فصلنامه

 

 

  ها های چاپ یا  ارائه شده در همایش مقاله

 
 :دموت شاهنامه هاینگاره با سلطانیه گنبد معماری تزئینی نقوش تطبیقی بررسی •

 .1400ایران، دانشگاه مازندران، بابلسر، اردیبهشت دومین کنفرانس ملی دوساالنه باستانشناسی و تاریخ هنر       

 ایران: اسالمی دوره عاشورا آیین در نخل و انار سرو، نماد و نقش تداوم •

 .1398ه هنر دانشگاه بیرجند، آبان ایران، دانشکد شناسی باستان ملی همایش چهارمین

 شمایل نگاری:از منظر  فرشچیان مطالعه تطبیقی دو نگاره معراج سلطان محمد و محمود •

 .1398فروردین ، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، و نگارگری خوشنویسی همایش ملی 

 معاصر)مطالعه موردی شهر مشهد(، بررسی نمادهای ملی و مذهبی در زیورآالت دوره •

 ، انبار(موجود در  تجزیه و تحلیل و تاریخ یابی نقوش تزیینی یکی از درهای موجود در مجموعه مزار شیخ احمد جام تربت جام)در

وات دان غزنوی و ، د91.1.530بررسی نقوش تزیینی صور فلکی در فلزکاری دوره سلجوقی)مطالعه موردی پایه مشربهو              

 (:592-1898مشریه

 .1398مازندران، بابلسر، اردیبهشت همایش ملی اولین کنفرانس ملی دوساالنه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، دانشگاه

 های گناباد:و نقش در پشتیطرح  •

 .1397اردیبهشت همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسالمی، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، 

 :آجرکاری خانه های قاجاری تبریز به مثابه آرایه های معماری بومی •

 .1395جمهوری اسالمی ایران، تهران، اسفندهمایش ملی آجرکاری در ایران ،فرهنگستان هنر 

 :محفوظ در موزه آستان قدس رضوی279مطالعه ساختار صفحه آرایی و وتزیینات صفحه افتتاح قرآن خطی شماره •

 .1394همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسالمی، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، آبان 

 :یرانی با تاکید بر هنرمندان  منبت معاصرا -هنر سنتی، سفیر فرهنگ و هویت اسالمی •

 .1391همایش ملی هنر و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، خرداد 

 :تبیین عناصر فنی و هنری منبت چوب در عهد قاجاریه •

 ، دانشگاه بیرجند. 1390همایش ملی هنر اسالمی ،آبان 



 

 :دوره قاجارزیباشناسی مهر در وقف نامه های  •

مجموعه مقاالت اولین جشنواره سراسری فرهنگی ـ هنری وقف چشمه همیشه جاری، سازمان اوقاف کشور، مشهد، خرداد 

1390. 

 :سفره کردی خراسان •

 .1390، دانشگاه شیراز، شیرازهمایش ملی صنایع دستی و مشاغل خانگی

 :معرفی آثار چوبی استاد حسن داوران پور •

 .1388،، تهران، فرهنگستان هنرگنجینه های از یاد رفته هنر ایراندومین همایش ملی 

 :تقابل خیر و شر در سه نگاره از خاوران نامه •

  شیراز، فرهنگستان هنر. پذیرش چاپ و ارائه. .1387آذر همایش بین المللی مکتب شیراز

 مجالت دانشگاهی در حوزه هنر  و جشنواره های هنری های  مقالهداور  •

 

 اجرایی سوابق 

 

 .1400دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر)تهران( از مهر رئیس •

 .1397معاون پژوهشی دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر)تهران( از بهمن •

 .1400-1398رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه هنر ، شهریور •

 تا کنون. 1387 المللی و ملی از سالداور چندین جشنواره  هنری بین •

، اجتماعی فرهنگی و، شهرداری مشهد، معاونت (استقبال از بهاردبیر هنری بخش دانشگاهی، سومین جشنواره خانه بهار) •

 .1399اداره امور هنری، 

)استقبال از بهار( شهرداری هنری بخش آذین بندی و طراحی منظر شهر مشهد مقدس، دومین جشنواره خانه بهاردبیر  •

 .1398،فرهنگی و اجتماعی، اداره امور هنری معاونت  مشهد،

ستاد اجرایی نخستین جشنواره هنرهای چوبی خراسان و  شرکت در بخش منبت نخستین جشنواره هنرهای چوبی خراسان،  •

  .1394مشهد، بوستان کوهسنگی: چارسوق هنر نگارخانه استاد حسین ترمهچی، بهمن

 

 

  نمایشگاهها

 
 .1400اساتید دانشگاه هنر، تهران، بخش منبت و قلمزنی و حجم، گالری پردیس باغ ملی، اردیبهشت نمایشگاه گروهی آثار •

کارگاه قلمزنی روی مس، نمایشگاه موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت،  •

  .1395مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد، تیر

چوبی و قلمزنی نمایشگاه هنرهای سنتی ایران از طرف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی هنرمند منتخب بخش هنرهای  •

  .1394بهمن )لوک ورثه(آباد خراسان رضوی اعزامی به اسالمآباد پاکستان، موزه هنرهای ملی اسالم

  .1394مننمایشگاه هنرهای سنتی ایران: بخش هنرهای چوبی و فلز، الهور پاکستان، ایوان اقبال الهوری، به •

هنرمند 1394دهمین  نمایشگاه قرآن و عترت، بخش هنر های چوبی، مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد، تیر  برگزیده  •

، بخش 1394برگزیده در نمایشگاه توانمندیهای اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای، مجلس شورای اسالمی، تهران، خرداد

  قلمزنی، نام اثر: نبرد هستی



 

نبت چوب دومین جشنواره  بین المللی خالقیت و نوآوری در هنرهای اسالمی و صنایع دستی شرکت در بخش م •

 . 1394، به میزبانی دانشگاه هنر اسالمی تبریز،  اردیبهشت (ارسیکا)تبریز

 . 1393نجف، عراق ، )ع(،سرپرست هنری پروژه طراحی و اجرای باب الزینب حرم امیرالمومنین علی •

  .1393گاه قرآن و عترت، بخش هنر های سنتی، مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد، تیر نهمین  نمایش شرکت  در •

  .1387آبانتقدیر نامه از سومین جشنواره ملی جلوه های رضوی در هنرهای سنتی در رشته منبت،  •

 .1385طراحی و اجرای منبت کاری سقف اتاق ریاست محترم دانشگاه هنر اسالمی تبریز ، •

  .1385رشته نگارگری -ان کشور در شیرازجشنواره صنایع دستی دانشجویشرکت در دومین  •

رشته  -تقدیرنامه در نمایشگاه آثار صنایع دستی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان به مناسبت روز جهانی صنایع دستی •

  .1385منبت،دانشگاه هنر اصفهان

 اصفهان کوثر ریگال زاده، صادق استاد هنرجویان نگارگری آثار نمایشگاه در شرکت •

1384. 

  .1383رشته منبت و معرق، موزه هنرهای معاصر اصفهان  -تقدیر در نمایشگاه روز جهانی صنایع دستی •

  رشته نگارگری -شرکت در جشنواره هنری ـ ادبی نماز و نیایش •

  .1385-1382،صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان عضو کانون علمی •

  ر اداره صنایع دستی استان اصفهان و کسب درجه بسیارخوب شرکت در دوره آموزشی چاپ قلمکار د •

 1379شرکت در دومین نمایشگاه هنرهای تجسمی در نگارخانه میرک مشهد ، •

 

  آموزش حوزه های

 

 روش تحقیق، ، مطالعه تطبیقی هنرهای سنتیکارگاه پژوهش و زمینه •

، کارگاه هنر و تمدن اسالمی(، تاریخچه کتابت، هنرهای چوبی)صنایع دستی 2و1صنایع دستی، کارگاه تخصصی 9و8کارگاه  •

  قلمزنی


