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  امامیمهدي دوازده -
 : اصفهان    تولد محل

      1359: تولد اریخت
، دانشگاه هنر روه صنایع دستی، دانشکده صنایع دستیگ ،مدیرگروهو استادیار 

 اصفهان
 

 
 
 

 
 بیوگرافی

اي وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان (تیزهوشان) در مقاطع اکبر اژهالتحصیل دبیرستان شهید علیفارغ -
 راهنمایی و دبیرستان 

 1379اي کشور، سال داراي مدرك سخت افزار کامپیوتر از سازمان فنی و حرفه -
نشجوي ممتاز در و اتمام دوره لیسانس با عنوان دا 1380دستی در مهر آغاز به تحصیل در دانشگاه هنر اصفهان در رشته صنایع -

  99/17با معدل  1384بهمن 
 25/19پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع کاربرد چرم در لوازم چوبی منزل(پاراوان) با نمره  -
 در رشته چرم و هنرهاي وابسته 1387شروع به تدریس در دانشگاه هنر اصفهان از سال  -
 1391هاي صنایع دستی انشگاه پیام نور اصفهان در رشته(چرم) در د 4(چوب) و کارگاه  2تدریس دروس کارگاه تخصصی  -
 1391دانشجوي کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی در دانشگاه هنر اصفهان از سال  -
 کسب باالترین معدل در چهار ترم متوالی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد -
 رتبه اول گروه صنایع دستی در چهار ترم متوالی در مقطع کارشناسی ارشد -
 به عنوان دانشجوي ممتاز دانشکده صنایع دستی 85/19ذ مدرك کارشناسی ارشد با معدل اخ -
 عضو باشگاه استعدادهاي درخشان دانشگاه هنر اصفهان -
 1393تدریس کارگاه تخصصی چوب در گرایش خاتم در دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان  -
 1393نوبت روزانه (دکتراي پژوهش هنر)پذیرش در مقطع دکترا در دانشگاه هنر اصفهان در  -
 داراي مجوز فعالیت در زمینه چوب و منبت از سازمان صنایع دستی و گردشگري استان اصفهان -
 ترم 8اخذ مدرك دکتري پژوهش هنر از دانشگاه هنر اصفهان در  -
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 سوابق تحصیالت دانشگاهی

 پایان تاریخ شروع تاریخ  کشور تحصیل محل دانشگاه معدل گرایش - رشته مقطع تحصیلی 

 29/11/84 01/07/1380 ایران دانشگاه هنر اصفهان 17,99 سنتیصنایع دستی/ هنرهاي  کارشناسی 1
 29/06/93 01/07/1391 ایران دانشگاه هنر اصفهان 19,85 صنایع دستی/ طراحی و تولید کارشناسی ارشد 2
 21/04/97 01/07/1393 ایران دانشگاه هنر اصفهان 19 پژوهش هنر دکترا 3

 
. در این رساله با تمرکز است ارتقاي الگوي طراحی تزئینات صنایع دستی معاصر ایران (با تکیه بر مبانی هنر فطري) "رسالهعنوان 

هاي اندیشه کردنمچون فارابی و ابن سینا و به کارگیري نظرات آنان در کاربردي بر نظریات اندیشمندان اسالمی در حوزه هنر، ه
سنت گرایان، سعی شده تا مبانی فطري هنر مورد شناسایی و تالیف قرار گیرد. در واقع در این رساله ضمن تعریف معناي حقیقی 

مهمترین  هنر فطري راهکار دستیابی به نتایج هنر فطري در اندیشه اسالمی جهت استفاده دانشجویان و هنرمندان ارائه می گردد.
اي شیوه هاي طراحی و تولید هنرهاي سنتی و حراست از دستاوردهاي فرهنگی اسالمی ایرانی در کاربرد عملی این پژوهش در احی

اي  سنتی ارائه شده به گونه برابر خطر فراموشی و از بین رفتن هنر هاست. در این پژوهش شیوه هایی جهت بالندگی رشته هنرهاي
 .بقا و رشد آنها را در دنیاي معاصر مدیریت و در نهایت تضمین نمود ،بتوان با حفظ ارزش ها و فنون هنرهاي سنتی که

 
 

 سوابق آموزشی
 1387شروع تدریس در دانشگاه از سال 

 لیست دروس تدریس شده
  مقطع دانشگاه عنوان درس 
  کارشناسی دانشگاه هنر اصفهان (سراجی چرم) 1کارگاه صنایع دستی  1
  کارشناسی دانشگاه هنر اصفهان (چوب) 4کارگاه صنایع دستی  2
  کارشناسی دانشگاه هنر اصفهان (چوب) 1کارگاه تخصصی صنایع دستی  3
  کارشناسی دانشگاه هنر اصفهان (فلز) 1کارگاه تخصصی صنایع دستی  4
  کارشناسی دانشگاه هنر اصفهان شناخت و ارزیابی آثار صنایع دستی 5
  کارشناسی دانشگاه هنر اصفهان )2و  1انسان طبیعت طراحی ( 6
  کارشناسی دانشگاه هنر اصفهان (فلز عمومی) 4کارگاه صنایع دستی  7
  ارشد دانشگاه هنر اصفهان 1آشنایی با هنرهاي سنتی جهان  8
  ارشد پژوهان دانشگاه دانش سیر طراحی در هنرهاي سنتی 9
  ارشد دانشگاه فردوس مشهد طرح و تولید هنرهاي چوبی 10
  ارشد دانشگاه هنر اصفهان و هنرهاي اسالمی شناخت بازارهاي جدید صنایع دستی 11
  کارشناسی پژوهان دانشگاه دانش فنون و استانداردها (چوب) 12
  ارشد دانشگاه هنر اصفهان آشنایی با هنرهاي سنتی ایران 13
14     

 
 سوابق پژوهشی

نوع  عنوان پژوهش 
 پژوهش

 محل ارائه ارائهتاریخ  دسته بندي

 شناسی هنروادبیاتمجله جامعه 01/07/94 علمی پژوهشی تالیف مقاله در هنر سنتی شیعیمطالعه تاثیر عرفان  1



 ج 
 

در هنر  تشیعهاي مذهب مطالعه تطبیقی نشانه 2
 نوارچینی و خاتم مربع

همایش بین  تالیف مقاله
 المللی

 همایش بین المللی علوم در اسپانیا 01/01/94

تطبیق تجسمی فرم باالتنه انسان در نقش  3
هاي کاخ آپاداناي تخت جمشید با نقوش برجسته

 مشابه مصري

همایش بین  تالیف مقاله
 المللی

 همایش بین المللی علوم در اسپانیا 01/01/94

نماد طاووس و نقش رسانه اي آن در معماري  4
 با تاکید بر مساجد عصر صفوي اصفهان شیعی

همایش بین  تالیف مقاله
 المللی

 کنگره جهانی فرهنگ و تمدن دینی/ قم 15/02/93

بررسی توانمندیهاي صنایع دستی دانش بنیان،  5
 در راستاي اقتصاد مقاومتی

همایش ملی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه  01/11/93 همایش ملی تالیف مقاله
 بوشهر/ بوشهر

هنرهاي سنتی در خدمت کاربردهاي نو (مطالعه  6
 مورد هنر خاتم مربع)

چهارمین همایش ملی معماري داخلی و  07/12/93 همایش ملی تالیف مقاله
 دکوراسیون/ اصفهان

 فرهنگستان هنر/ تهران 01/11/88 همایش ملی تالیف مقاله در باب چیستی هنر سوخت چرم 7
 انتشارات حسین فهمیده/ اصفهان 30/03/93  تالیف کتاب ها در خاتم غیر مثلثاي بر اصول و روشمقدمه 8
9 Visual comparison between APADANA 

RELIFS at PERSPOLIS and similar 
EGYPTIAN DESIGNS in terms of  human 
body form  

ISI 25/02/94 http://pharmascope.org/ijrls/index.ph تالیف مقاله
5/19p/announce/review/v/ 

http://pharmascope.org/ijrls/index.ph
362p/stage/pdfreader// 

10 Analyzing the capabilities of knowledge 
base craft in terms of resistive economy 
(case study of inlaid squares) 

-ISI 06/12/93 DOI: dx.doi.org/۱۰٫۷۸۱۳/۲۰۷٥ تالیف مقاله
٤۱۲٤٫۲۰۱٥/۷-۲/B.۱۳۲ 

11 The peacock symbol and its broadcasting 
role in Shiite varchitecture تالیف مقاله ISI 06/12/93 DOI: dx.doi.org/۱۰٫۷۸۱۳/۲۰۷٥-

٤۱۲٤٫۲۰۱٥/۷-۲/B.۱٤۲ 
12 Comparative study of Shiite signs in 

Arrange Strip art and Square Wood Inlay 
ISI 25/02/94 http://pharmascope.org/ijrls/index.ph تالیف مقاله

5/20p/announce/review/v/ 
http://pharmascope.org/ijrls/index.ph

375p/stage/pdfreader// 
نقش مؤلفه هاي هویت فرهنگی قوم ترکمن در  13

طراحی نمادها و نشان هاي شهري (تبیین راه 
 ی)کاري عملی در جهت هویت بخش

همایش بین  تالیف مقاله
 المللی

دومین کنفرانس بین المللی معماري و  2/07/94
 فرهنگ شهر پایدار

اي براي انتقال مضامین هنر نوارچینی رسانه 14
 دینی

همایش بین  مقالهتالیف 
 المللی

نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات  23/2/95
 اسالمی  –در فرهنگ و تمدن ایرانی

ها و ملزومات در آموزش صنایع دستی چالش 15
 معاصر (مستخرج از رساله)

همایش بین  تالیف مقاله
 المللی

نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات  23/2/95
 اسالمی  –تمدن ایرانیدر فرهنگ و 

 سیماي پیامبر (ص) در نگارهمطالعه بینامتنی  16
 معراج سلطان محمد و متن معراجیه هاي نظامی

 مجله نگارینه 1396بهار  علمی ترویجی تالیف مقاله

مطالعه تطبیقی دو حکایت جدال از سعدي و  17
الدین بهزاد و از کمال دو نگارهها در بازنمود آن

 عباسیرضا 

 –علمی  تالیف مقاله
 پژوهشی

 

 96 پاییز
 

 مجله باغ نظر

 مجله جلوه هنر دانشگاه الزهرا 96بهار  ترویجی تالیف مقاله گونه شناسی تطبیقی خاتم غیر مثلث 18
در صورت هنر سنتی(مستخرج از لی خداوند تج 19

 رساله)
 الهیات هنر نوبت چاپ پژوهشیعلمی  تالیف مقاله

در معماري و هنرهاي  کمالکارکردشناسی واژه  20
 (مستخرج از رساله)سنتی

 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري نوبت چاپ پژوهشیعلمی  تالیف مقاله

با هنر  فطري هنرمطالعه تطبیقی  21
 (مستخرج از رساله)خودآموخته

  داوري پژوهشیعلمی  تالیف مقاله

http://pharmascope.org/ijrls/index.php/announce/review/v/5/19
http://pharmascope.org/ijrls/index.php/announce/review/v/5/19
http://pharmascope.org/ijrls/index.php/stage/pdfreader/362/
http://pharmascope.org/ijrls/index.php/stage/pdfreader/362/
http://pharmascope.org/ijrls/index.php/announce/review/v/5/20
http://pharmascope.org/ijrls/index.php/announce/review/v/5/20
http://pharmascope.org/ijrls/index.php/stage/pdfreader/375/
http://pharmascope.org/ijrls/index.php/stage/pdfreader/375/
https://www.civilica.com/Paper-ARCHITECTCONF02-ARCHITECTCONF02_055=%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-ARCHITECTCONF02-ARCHITECTCONF02_055=%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-ARCHITECTCONF02-ARCHITECTCONF02_055=%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-ARCHITECTCONF02-ARCHITECTCONF02_055=%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-ARCHITECTCONF02-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1.html
https://www.civilica.com/Papers-ARCHITECTCONF02-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1.html
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ضرورت توجه به جنبه هاي فطري در آموزش  22
 صنایع دستی معاصر

 هنرهاي صناعی ایران 98زمستان  علمی ترویجی تالیف مقاله

  1400 در دست تالیف تالیف کتاب کارگاه سراجی سوخت چرم 23
  1400 در دست تالیف تالیف کتاب کارگاه انسان طبعت طراحی 24
  1400 در دست تالیف کتابتالیف  مبانی زیبایی شناسی فطري 25

 
 

 طرح پژوهشی
 محل ارائه تاریخ ارائه دسته بندي نوع پژوهش عنوان پژوهش 
بازشناسی و احیاي هنر نوارچینی چوب با استفاده از  1

(با تاکید بر عناصر شیعی و روش مهندسی معکوس
 اسالمی در هنر)

 اصفهاندانشگاه هنر اصفهان/  30/04/94 پروژه تحقیقاتی طرح پژوهشی

زمینه شناسی بروز تغییرات در فنون تولید صنایع دستی  2
 در عصر صفوي

 دانشگاه هنر اصفهان/ اصفهان در حال اجرا پروژه تحقیقاتی طرح پژوهشی

 دانشگاه هنر اصفهان/ اصفهان نگارش طرحنامه پروژه تحقیقاتی طرح پژوهشی هاي اصلی هنر سوخت چرمروش شناسی و احیاي شیوه 3
 

 سوابق داوري
 نهاد مربوطه تعداد نوع همکاري بنديدسته عنوان 

 دانشگاه هنر اصفهان 2 داوري مقاالت علمی پژوهشی مجله علمی پژوهشی هنر تطبیقی 1
 امام رضا علیه السالمدانشگاه  1 داوري مقاالت علمی پژوهشی خراسان بزرگمجله علمی پژوهشی  2
هنرهاي تجسمی و سیزدهمین جشنواره بین المللی  3

 صنایع دستی امام رضا(ع)
آستان قدس رضوي / دانشگاه هنر  45 ثار هنريآداوري  بین المللی

 اصفهان
همایش بین المللی نوآوري و تحقیق در هنر و علوم  4

 انسانی
موسسه دانش بنیان سفیران فرهنگی  22 داوري مقاالت بین المللی

 مبین / دانشگاه بوشهر
المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات کنفرانس بین  5

 پارسی
 ایروان -دانشگاه دولتی ارمنستان  8 داوري مقاالت بین المللی

موسسه عالی علوم و فناوري خوارزمی  13 داوري مقاالت بین المللی کنفذانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگري 6
 شیراز

 –همایش بین المللی علوم انسانی ، هنر و ادبیات  7
 استانبول قونیه ترکیه

دانشگاه استانبول / مووسه سفیران  8 داوري مقاالت بین المللی
 فرهنگی مبین

 دانشگاه هنر اصفهان 24 نامهداوري پایان ارشدکارشناسی هاي کارشناسی ارشدداوري پایان نامه 8

 
 سوابق اجرایی

 نوع فعالیت به مدت تا از عنوان 

دبیر کانون صنایع دستی دانشگاه هنر  1
 اصفهان

برنامه ریزي و اجراي امور فرهنگی در سطح دانشگاه و  ماه 31 24/6/1383 15/11/1380
 شهر

کالغ "سردبیر مجله علمی فرهنگی  2
زیر نظر جامعه اسالمی دانشگاه  "جاده

 هنر اصفهان

نویسندگان و عوامل نشر و نظارت بر هماهنگی با  ماه 16 1382 1381
 مطالب و آثار

مدیر داخلی و مدیر فروش شرکت   3
 تولیدي گیل اوژن

هماهنگ کننده تولید و فروش و نظارت بر فرآیند  ماه 22 1386 1384
 تولید و فروش مستقیم (بی تو بی)



 ه 
 

مدیر  اصفهان/ مسئول عقد قراردادها/ سرمایه گذاري  ماه 20 1388 1386 "تنبور یارستان"مدیر استانی شرکت  4
 در کانادا

در همکاري  "سراي عطار"ناظر پروژه  5
 با کارگاه چوب مهر

طراحی و نظارت بر تولید محصوالت بسیار نفیس  ماه 14 1391 1390
هاي پیچیده چوبی به شیوه سنتی با استفاده از تکنیک

 صنایع دستی
انجمن تولید دبیر کمیسیون تولید در  6

کنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی 
 استان اصفهان

تبیین برنامه هاي افزایش کمی و کیفی تولیدات    1397
صنایع دستی جهت باالبردن سطح درآمدي و 

 صادراتی
استخدام به عنوان عضو هیات علمی  7

 دانشگاه هنر اصفهان
 تدریس دانشگاهی   1398

دانشکده مدیر گروه صنایع دستی  8
 صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

 برنامه ریزي آموزشی و پژوهشی   1399

 طراحی و تولید محصوالت چوبی و معماري داخلی   1399 سرپرست کارگاه چوب مهر 9
نماینده ثابت دانشگاه هنر اصفهان در  10

بخش صنایع دستی در کمیسیون 
 اصفهان شهر خالق یونسکو

 راهبردي استانی   1399

عضو شوراي مرکزي شوراي هم اندیشی  11
 دانشگاه هنر اصفهان

 راهبردي درون دانشگاهی   1399

 
 سوابق کارگاهی

 سال موضوع 

 1392 بار)کشف رابطه هنر خاتم مربع با مبحث جایگشت و استفاده از آن براي گسترش این شاخه هنري (براي اولین  1
 1393 فراموشی در خاتم غیر مثلث، پس از بیش از دو قرن "پیچ"و  "هشت و چهار"مجدد نقوش  احیاي 2
 1393 فراموشی الس 400خاتم منحنی و تولید آن بعد از  احیاي 3
 1394 قرن فراموشی 3بعد از  هنر فراموش شده نوارچینی احیايشرح، توضیح روش و تفکیک هنر نوارچینی از هنر خاتم مربع و  4
 1394 استفاده از چوب زیتون و گردو در بستن قامه خاتم پنج رگی (براي اولین بار) 5
 1394 ابداع و استفاده از نقش مورد خوابیده (براي اولین بار) 6
 1393 استفاده از خاتم مربع با نقش مورد مداخل براي پوشاندن سطح (براي اولین بار) 7
 1392 اي (براي اولین بار)نقش پیچ در خاتم الیهابداع و تولید  8
 1393 استفاده از خاتم مربع با نقشی غیر از چهار قل در خاتم منحنی (براي اولین بار) 9
 1389 معرفی رسمی خاتم مربع تک قامه اي (براي اولین بار) 10
 1392 معرفی رسمی خاتم تصویري و ثبت این روش(براي اولین بار) 11
 1391  توضیح شیوه ترسیم هندسی خاتم با نقش هشت و چهار لنگه (براي اولین بار) 12
 1392 استفاده از ماده زاغ در رنگرزي چوب (براي اولین بار) 13
 1394 دسته بندي جامع هنر خاتم (براي اولین بار) 14
 1394 تالش براي دستیابی به ریشه هاي عرفانی هنر خاتم مربع (براي اولین بار) 15
 1393 کتیبه نویسی با خاتم مربع (براي اولین بار) 16
 1396 تولید نقش طبل در طبل با خاتم الیه اي (براي اولین بار) 17
 1397 تولید نقش نیلوفر با خاتم الیه اي مشابه یوسجی ژاپن 18
 1398 هزار قطعه دارند 250هزار تا  10تولید چندین نقش خاتم مربع تصویري در ابعاد مختلف که هر کدام بین  19



 و 
 

 1399 هزار قطعه 400تولید رحل و جعبه قرآن فاخر در  20

 
 اساتید

 فراگیري طراحی سنتی نزد استاد ارجمند جناب آقاي جعفرقلی دادخواه به مدت سه سال -
 فراگیري نگارگري و تذهیب نزد استاد عالیقدر جناب آقاي مجید صادق زاده به مدت یک سال -
 فراگیري فنون و روشهاي هنر چرم از پدر و تکمیل آن به وسیله پژوهش و تحقیق -
 نزد استاد گرانمایه جناب آقاي یوسف قنبري به مدت یک سال و جنبه هاي شیعی این هنر فراگیري خاتم چوب -
 کورش ملک به مدت یک سال ارجمند جناب آقاي فراگیري تکنیک تراش بر روي شیشه نزد استاد -

 
 عناوین

 1381اي فجر در سال ي عکاسی در جشنواره تئاتر منطقه کسب مقام نخست در رشته -
 1382نفر سوم جشنواره عکاسی (( ما هیچ، ما نگاه )) در اصفهان در سال   -
 در رشته خاتم 1383نفر برتر جشنواره سراسري صنایع دستی شیراز در سال  -
 1383و نیایش در تهران در سال سراسري هنري ادبی نماز کسب عنوان برگزیده در جشنواره  -
 1383هاي هنر در هفته پژوهش در سال کسب مقام برتر جشنواره علمی فرهنگی دانشجویان دانشگاه -
 1384هاي سراسر کشور در تبریز در سال نفر برتر ششمین دوره ي بخش هنري مسابقات عترت دانشجویان دانشگاه -
 1384ره بین المللی نهج البالغه در تهران در سال مقام برتر در رشته گرافیک حجم در سومین جشنوا -
 1384در آزمون استخدامی سال  12کسب رتبه  -

 
 تخصص ها

 صحافی سنتی و کلیه تزئینات وابسته به چرم شامل سوخت چرم، معرق چرم، نقاشی روي چرم، مشبک چرم و . .  -
 و مشبک پوست سنتی نقاشی -
 و اجراي نقوش سنتی و نگارگري بر روي شیشه دندانپزشکیهاي صنعتی و فرز تراش شیشه با سنگ -
 هنرهاي مختلف چوبی در حیطه صنایع دستی  -
 عکاسی به صورت آنالوگ و دیجیتال -

 
 هافعالیتسایر 

ساخت و صحافی دو جلد دفتر بسیار نفیس با جلدهاي تمام چرم شامل تزئینات معرق، مشبک، نقاشی، طال اندازي، آینه کاري با  -
به سفارش مجمع برگزاري همایش بین المللی هنر نبوي در  1385رنگ شده دستی به شیوه ابر و باد گیاهی در سال کاغذهاي 

 اصفهان که در موزه دانشگاه هنر اصفهان نگهداري می گردد.
 ماه 31به مدت  24/6/1383تا 15/11/1380دبیر کانون صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان از  -
 1382تا  1381زیر نظر جامعه اسالمی دانشگاه هنر اصفهان، سال  "کالغ جاده"نري سر دبیر مجله فرهنگی ه -
  1384ي آموزشی کوتاه مدت مدیریت بحران از سوي دفتر نمایندگی مقام معظم رهبري، سال شرکت در دوره -
بررسی تزئینات و نقوش  عضو افتخاري تیم تحقیقاتی دانشگاه هنر اصفهان در سفر علمی تحقیقاتی گروه معماري به اروپا جهت -

 1384وابسته به معماري، سال 
 1385ساخت نقش برجسته  بزرگ سفالین جهت نصب در اتاق مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان، سال  -



 ز 
 

ساخت نقش برجسته چوبین مربوط به شهید آیت اهللا غفاري و نصب در مرکز شاهد شهید غفاري به سفارش سازمان بنیاد شهید  -
 1387و ایثار گران استان اصفهان، سال  و جانبازان

  1389طراحی مجدد سمبل اصفهان و آماده سازي آن جهت کاربرد در هنر و صنایع دستی سال  -
 1389طراحی و اجراي یادواره چوبی بسیار نفیس شهداي دانشگاه اصفهان سال  -
 1389طراحی و تولید تخته نردهاي بسیار نفیس مکتب اصفهان  -
 هاي معتبر و فعال در اصفهان و تهرانراي شرکتطراحی چندین آرم ب -
 هاي هنري اصفهانتدریس رشته عکاسی در آموزشگاه -
 تدریس مبحث خواص مواد به داوطلبان شرکت در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه هنر -
 شرکت در چندین نمایشگاه گروهی -
 شرکت در چندین جشنواره و همایش داخلی و بین المللی  -
 چندین مقاله علمی پژوهشی براي مجالت معتبر علمی داخلیارسال  -
 راهنمایی چندین پایان نامه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد -
هاي پیچیده صنایع دستی جهت به طراحی و نظارت بر تولید محصوالت بسیار نفیس چوبی به شیوه سنتی با استفاده از تکنیک -

 1391ري کارگاه چوب مهر کارگیري در سراي عطار اصفهان با همکا
 1393 "کارگاه سراجی چرم"اقدام جهت چاپ کتاب با عنوان  -
 1393داراي مدرك آموزش فنون مذاکره در دو سطح مقدماتی و پیشرفته  -
 1394شرکت در دوره معرفت افزایی اساتید دانشگاه هنر اصفهان در تابستان  -

 
 


