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 شيرازتنان  : تحليل زیبایي شناسانه پنج مجلس عمارت هفتكارشناسي ارشد نامه پایانعنوان 

 عالي( :امتياز 19:50نمره:)

 (عالي امتياز: 19:75نمره:) زندقالي عصر  هاي مایه نقش: مباني نظري عنوان رساله دكتري

 

 :پژوهشيسوابق 

 پژوهشي: -مقاالت علمي

پژوهشي نگره/سال دهم، -فصلنامه علمي "هاي قالي باغي عصر زند مایه تحليل نماد شناسانه نقش .1

 .67-83 صص، 1394 تابستان، 34 شماره

 التحصيلي تاریخ فارغ رشته دانشگاه درجه علمي

 30/4/1383 كارشناسي فرش شهيد باهنركرمان كارشناسي

 11/12/1387 پژوهش هنر الزهراء كارشناسي ارشد

 30/6/1394 پژوهش هنر الزهراء دكتري



-نشریه علمي "عصر زند دار کتيبهصریح و ضمني قالي وقفي  هاي الیه کاوي معناخوانش و  .2

 .45-54 صص، 95 شهریور، مرداد و 40 شمارهپژوهشي باغ نظر/سال سيزدهم، 

مطالعه ) ایرانيهاي  هاي مصور در نقاشي عوامل تأثيرگذار بر مباني بصري نقوش قالي مطالعه .3

 .107-122 صص، 1397، بهار و تابستان 5 شماره (،هاي نادري، زند و قاجار موردي آثار دوره

 ، پژوهشنامه خراسان بزرگهاي تصویري خواف در قاليچه اوژني اژدرمایه  استحاله نقش .4

 ، دراسات في العلوم االنسانيهمایه طاووس قالي محرابي قرن دوازدهم خوانش اشراقي نقش .5

 شخصيت شناخت محوریت با درباري، مکتوب منابع و وقفي قالي کتيبه تطبيقي مطالعه .6

، 1، شماره 12سال  جلوه هنر،، (هجري 1163-1209) زندیه عصر در کرمان حاکم دراني، خان تقي

 .43-52 صص ،1399بهار 

 هـ. 1163-1193) زند خان کریمة على السجاد؛ دليل على رواج ظاهرة الوقف في عصر الکتاب .7

 .1399 زمستان، پایيز و 23آفاق الحضاره االسالميه، شماره  ،(ق

دوره  ،نشریه رهپویه هنر، اي قالي در نگاره رستم خان زند تحليل آیکونوگرافيک طرح واگيره .8

 . 61-71، 1401، اردیبهشت 1، شماره 5

در نشریه  شده پذیرفته، همانندي قاعده بهباغي با نظر  هاي قاليساختار حاشيه در  وتحليل تجزیه .9

 همکاران: ناهيد تقي نژاد و محمدرضا خيراللهي. نامه هنرهاي كاربردي و تجسمي.

از دریچه نظریه نمایشي  گنبد هفتري بهرام گور در مطالعه تطبيقي نقش زن در دو قالي تصوی .10

 همکاران: سحر دیانتي.، 1400، اسفند 26، شماره 10دوره  نشریه پيکره، ،اروینگ گافمن

 شده پذیرفته، توليداتي سبز و پایدار مثابه به زهرا بوئيناي( بشرویه و ژنده  لته) جامه سرگليم  .11

 در پژوهشنامه خراسان بزرگ.

خان زند، دو  شعائر، قاب بندي و نقوش مسکوکات ادوار نادرشاه افشار و کریم مطالعه تطبيقي .12

 فصلنامه مباني نظري هنرهاي تجسمي

پذیرفته شده در ایالم،  قالي «زایش» نقش و «جامک و حوض» طرح در مهر مایه بن واکاوي .13

 نشریه هنرهاي صناعي ایران، همکاران: خاطره محمودي گهرویي

، محفوظ در موزه بروکلين از منظر ادراك دیداري مکتب گشتالت تحليل قالي ميناخاني .14

 هنرهاي صناعي اسالميپذیرفته شده در نشریه 



 تخصصي: -در نشریات علمي شده چاپمقاالت 

تخصصي وقف ميراث جاویدان/سال -نشریه علمي ،.ق(ه 1163-1209) زنداي از عصر بافته بازخواني وقف

 .143-156 صص، 93 شماره، 95 بهاربيست و چهارم، 

مجموعه مقاالت ، در تاریخ زندیه گشا گيتين تاریخ مت آیينةبازتاب مضامين و فضاي نوروزي در 

 .51-66 صص/1394 اسفندماههمایش ملي نوروز، ميراث صلح/

 فصلنامه (،.قه 1163-1209) زندیه گشاي گيتي تاریخ متن آیينه در نوروزي رسوم و ها آئين مطالعه

 .9-19 صص، 95 بهار ،44 شمارهعلمي تخصصي فرهنگ مردم ایران/

دو فصلنامه  (،م 1750-1779.ق/ه 1163-1193) زندان خ مطالعه ابعاد گوناگون سجع مهر و نوشتار کریم

 .73-80 صص، 95 تابستانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي، سال نخست، شماره نخست، بهار و  نامه ایران

نامه نوروز پژوهشگاه ميراث فرهنگي،  ویژه، نویس نامه سفرنوروز؛ چهار دوره، چهار روایت، چهار 

 .42-47 صصو گردشگري،  دستي صنایع

 :ها اندیشي همها و  ها و کنگره در کنفرانس شده ارائهمقاالت 

دومين همایش ملي در و سخنراني  "سخنراني-صنایع دستي بندي بستهنقش زیبایي در "ارائه مقاله -1391

 دانشکده كشاورزي دانشگاه تهران-صنایع دستي بندي بسته

به اولين كنفرانس  "هاي مدیریت فرهنگي در قزوین عصر صفوي شناخت زیرساخت"ارائه مقاله با عنوان-1394

 ICAUCAE 2016آینده، نگاه به گذشته  هاي افق؛ زیست محيطمعماري، شهرسازي، عمران، هنر و  المللي بين

 "آینه در معماري قدسي "دیني با عنوان پژوهش و تفکر المللي ينبارائه مقاله به دومين كنگره  –1394

 شاهنامه بایسنقري و يها نگارههاي موجود در  مطالعه تطبيقي نقوش قالي"ارائه و چاپ مقاله با عنوان-1394

 و گردشگري يدست عیصناهنر،  يالملل نيببه اولين كنفرانس  "قالي تركمن



 و( .م 18.ق/ه 12نيمه دوم قرن ) زندیهتقسيم آب در قالي باغي دوره "ارائه و چاپ مقاله با عنوان-1394

 در همایش ملي ميراث فرهنگي و توسعه پایدار "هاي آن در توسعه پایدار آموزه

به همایش  "زند خان كریممطالعه ابعاد گوناگون سجع مهر و سکه "ارائه و پذیرش و چاپ مقاله با عنوان-1394

 (5/12/94 همایشتاریخ ) ایرانيملي مهر 

بازتاب "در قالب سخنراني و چاپ مقاله در چهارمين همایش ملي نوروز و صلح با عنوان ارائه پذیرش،-1394

 "عصر زند در گشا گيتيمضامين نوروزي در تاریخ 

 هاي قالي بر تکيهبا ) ایرانزي تاریخي قالي باغي برگي از هویت سبز باغ سا"پذیرش و چاپ مقاله با عنوان-1395

 ماه اردیبهشت 23 و 22المللي هنر و صناعات، اصفهان  در همایش بين "باغي عصر زندیه(

كنگره  اولين( مطالعه تطبيقي كارستن نيبور و دیوالفوآ) ها سفرنامه آیينه: ابنيه وكيل شهر شيراز در 1397

 1397 خرداداسالمي،  -معماري هنر و تحقيقات شهر ایراني المللي بين

 98و هنر ایران، اردیبهشت  شناسي باستانهاي ادبي در نقاشي زندیه، اولين كنفرانس ملي  مایه : بن1398

 هنر دبا رویکر زیست محيطالمللي هنرهاي تجسمي و  هنر بازیافت، كنفرانس بين مثابه به: گليم ژنده 1398

 98 ماهن ، آبابازیافت

 هاي جلوه، در موزه دوران اسالمي موجود( .قه 1163-1209) زندیهتحليل معنا در كتيبه قالي عصر : 1400

 هنري مکتب زند و قاجار.

هاي هنري مکتب زند و  جلوه، (ق.ه1163-1209) زندیه دوره باغي هاي قالي در آب مایه نقش خوانش 1400

 قاجار.

چهارمين پایدار،  توسعه در ایراني زن آفریني نقش از بازتابي بافي ژنده و بافي تاچه سنتي؛ بافته دو :1400

 .و پنجمين كنفرانس ملي عمران، معماري، هنر و طراحي شهري المللي بينكنفرانس 

 محيط شهرسازي، عمران، معماري، المللي بين كنفرانس دومين : معناكاوي نقوش منسوجات ساساني1401

 ، همکار: ناهيد محمدزاده نودهيانقالب دوم گام بيانيه در اسالمي هنر هاي افق و زیست



 عمران، معماري، المللي بين كنفرانس دومين در عصر صفوي ،هاي زربفت مکتب یزد مطالعه نقوش بافته: 1401

 ، همکار: آذین حسن زادهانقالب دوم گام بيانيه در اسالمي هنر هاي افق و زیست محيط شهرسازي،

 :طرح پژوهشي مدون

فجر و تحليل و  موسيقي جشنواره چهارمين و سي برگزاري روند در نامه آیين به التزام سنجش: 1398 -

 : پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات.دهنده سفارش، ارزیابي تغييرات به نسبت ادوار پيشين

 530 ثبتتدوین پرونده ثبت ملي قالي اعتماد قزوین در فهرست ميراث ناملموس و معنوي به شماره  -

 929 ثبتتدوین پرونده ثبت ملي رفوگري قزوین در فهرست ميراث ناملموس و معنوي به شماره  -

 531 ثبتالكي قزوین در فهرست ميراث ناملموس و معنوي به شماره  تدوین پرونده ثبت ملي جلد -

 532 ثبتقزوین در فهرست ميراث ناملموس و معنوي به شماره  بري گچتدوین پرونده ثبت ملي  -

 450 ثبتقزوین در فهرست ميراث ناملموس و معنوي به شماره  كاري مقرنسدوین پرونده ثبت ملي ت -

 تأليف:

 قزوین دستي یعصناتدوین گروهي كتاب جامع  -1391

 تجارب اجرایي:

 استان قزوین عضو كميسيون فني تدوین استاندارد رشته پن بافي و موج بافي -1391

 و گردشگري استان قزوین دستي صنایعكارشناس پژوهشي اداره كل ميراث فرهنگي،  -1395تا  1389

 : معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده هنرهاي كاربردي دانشگاه هنرتاكنون 1398

 :(سال تدریس و عنوان درس) آموزشيتجارب 

هاي سنتي،  دانشگاه هنر: مباني رنگ در فرش، آشنایي باهنرهاي سنتي ایران، آشنایي با بافته تاكنون 1396

، مباني هنرهاي شناسي مردم، هنر و تمدن اسالمي، حکمت هنر اسالمي، 2و  1روش تحقيق، هنر در تاریخ 

 حقيق.، سمينار، روش ت2و  1 دستي صنایع، شناخت تطبيقي فرش در دنيا، تحقيق در 2و  1تجسمي 

 ارائه سخنراني و مقاالت(:) علميشناسنامه 

 چکيده مقاالت:



ي هارهکارا در همایش "هنرهاي سنتي قزوین آیينهدر  خانه آینه"چکيده مقاله با عنوانچاپ و پذیرش  :1387

 تبریز اسالمي هنردانشگاه -انیرا دستي صنایع هتوسع

به  شده ارائه "تصویري دوره قاجار هاي قاليچههاي آئيني و  هاي مشترك پرده مطالعه بنيان"پذیرش :1391

 فرهنگستان هنر-اندیش هنرهاي آیيني هم

 "قالي تركمن شاهنامه بایسنقري و يها نگارههاي موجود در  مطالعه تطبيقي نقوش قالي"چاپ و پذیرش  :1392

 شناسي باستانپژوهشکده  -هنر، فرهنگ و تمدن اسالمي شناختي باستانمباحث  روزه یکسمينار 

ميراث  المللي بينبه همایش  شده ارائه "خان زند هاي عصر كریم و رمزگشایي نقوش سکه مطالعه"پذیرش :1393

 شناسي پژوهشکده زبان -زباني

با محوریت شخصيت  مانده برجاي هاي داستانو  ها حکایتمطالعه ابعاد فرهنگي ": چاپ و پذیرش مقاله1393

 شناسي مردمپژوهشکده  --ميراث روایي المللي بينبه همایش  شده ارائه "خان زند كریم

 "هاي باغي عصر صفوي و زند هاي قالي مایه مباني نظري نقش"و پذیرش چکيده مقاله چاپ :1394

 "نظام كاشت و پوشش گياهي قالي باغي عصر زندیه"چکيده مقالهپذیرش : چاپ و 1396

 المللي بينهمایش  ”در كتاب مجموعه چکيده مقاالت ” ایراني سبز بوم زیست باغي؛ قالي”ش و چاپ پذیر :1396

 ” زیست محيطمباني نظري هنرهاي تجسمي ایران با رویکرد 

 هاي و گبه ها نگاري صخرهپردازي مشترك ميان نقوش انساني و جانوري  سنت نقش ": پذیرش و چاپ1398

 "المللي باستان شناسان جوان بينهفتمين همایش در كتاب مجموعه چکيده مقاالت  "استان فارس

 داوري:

 علمي مقاالت نشریات داور -تاكنون 1392

 هاي افق؛ زیست محيطمعماري، شهرسازي، عمران، هنر و  المللي بيناولين كنفرانس عضو كميته داوري  -1394

 ICAUCAE 2016آینده، نگاه به گذشته 

 و گردشگري دستي صنایعهنر،  المللي بينعضو هيات علمي و داوران اولين كنفرانس  -1394



 23 و 22 شيراز-(ICTA2016) المللي معماري هدف در اولين كنگره بينت داوران كميته علمي و هيأعضو  -1395

 1395 آذرماه

 

 هاي تخصصي گذرانده شده: دوره

 ساعت با امتياز عالي در گمرك فرودگاه مهرآباد 275 مدتدوره ارزیابي و صادرات قالي ایراني به -1381

 يفرش ایران بر باغ ایراني آموزشي كارگاه-1393

 شناسي اسطوره مباني كارگاه-1393

 تطبيقي شناسي اسطورهكارگاه -1393

 نویسي كارگاه روش تحقيق و مقاله-1394

 "ها: دیالکتيک تمنا و تهدید جستاري در زبان عریضه"كارگاه آموزشي -1394

 "خوانش تاریخ از دل اسناد"آموزشي كارگاه-1394

 پژوهشي:-هاي فرهنگي همکاري با نهادها و مؤسسه

 هاي هنري ایران وهش انجمن علمي پژ پيوسته عضو -

 عضو پيوسته انجمن علمي فرش ایران -

 شناسي و فرهنگ عضو وابسته انسان  -

 همکاري با روزنامه فرهيختگان  -

 شناسي ایرانهمکاري با بنياد   -

 همکاري با پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات -

 


