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  رزًمو

 

 
 

                           :فردی مشخصات

 

 ًضعيت جنسيت تٌلذ تاریخ مليت خانٌادگی نام نام

 تاىل

 مزتبو

 علمی
 

 پایو

 مذکز

 

 مٌنث

 صوذ

 

 * 0531 ايزاًی ًجبرپَرججبری
 

 5 استبديبر لھهتب 

  

 email fax رکا محل

 s.najarpoor@aui.ac.ir .هسجذ حکین. داًطکذُ صٌبيع دستی بثبى حکین. رٍثزٍییاصفْبى. خ
 
 

 

 

 :آمٌزشی سٌابق

 مذرک اخذ تاریخ کشٌر شيز دانشگاه نام تحصيلی رشتو تحصيلی مذرک
 

 –کبرضٌبسی فزش  کبرضٌبسی

 گزايص طزاحی

 0530 ايزاى تجزيش صٌعتی سٌْذ

 ارضذ کبرضٌبسی

 

 0533 ايزاى تْزاى ضبّذ پژٍّص ٌّز

 دکتزی

 

 0535 ايزاى تْزاى ضبّذ پژٍّص ٌّز

 
 لی ىای ىمان دًرهقابزرسی تطبيقی نگارگزی مکتب دًم تيزبش با  :ليسانس فٌق نامو پایان عنٌان

 
 

    ضزًرت استفاده اس ابشار، فناًری ً رسانو ىای جذیذ در جيت حفظ ً اعتالی  درپژًىشی  :دکتزی رسالو عنٌان

 ىنز ىای ایزانی
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 علمی:افتخارات 

 
 عنٌان

 

 
 مجزی

 
 سال

 0511 آهَسش ٍ پزٍرش ًفز اٍل کٌکَر ٌّز در استبى

 0531 ادارُ کل فزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی استبى پبيبى ًبهِ ثزتز استبى

 0531 فزٌّگستبى ٌّز پبيبى ًبهِ ثزتز کطَر 

 

 :ًسازمانی اداری پستيای

 
 ساسمانی پست

 

 کار محل شيز
 تاریخ

 
 یا مٌسسو نام

 دانشگاه
 شزًع 

 
 خاتمو

 هذيز گزٍُ ٌّزاسالهی

 )کبرضٌبسی(

 داًطگبُ ٌّز اصفْبى 0533 0531 اصفْبى

 هذيز گزٍُ ٌّزاسالهی

 )کبرضٌبسی ارضذ(

 داًطگبُ ٌّز اصفْبى 0533 0531 اصفْبى

هذيز گزٍُ کتبثت ٍ 

 ًگبرگزی )کبرضٌبسی(

 داًطگبُ ٌّز اصفْبى 0533 0531 اصفْبى

 ًوبيٌذُ پژٍّطی داًطکذُ

 صٌبيع دستی

 داًطگبُ ٌّز اصفْبى - 1333 اصفْبى

داًطکذُ  هعبٍى آهَسضی

 صٌبيع دستی

 داًطگبُ ٌّز اصفْبى - 1333 اصفْبى

 

 :ارشذ کارشناسیً مشاًر برای پرًژه ىای  کارشناسی  دًره ىای پرًژه برای  راىنما استاد

 نامو عنٌان پایان مقطع تحصيلی دانشجٌ نام ً نام خانٌادگی دانشجٌ ردیف

تصَيزسبسی يکی اس داستبى ّبی هٌظَهِ ّفت پیکز  کبرضٌبسی کتبثت ٍ ًگبرگزی راضیِ سبدات ًسجی 0

 ًظبهی

طزاحی ٍ اجزای صفحبت افتتبحیِ لزآى ثب الْبم اس  کبرضٌبسی کتبثت ٍ ًگبرگزی سّزا رحوبًی 2

 ًمَش تذّیت

 هعصَهِ سلوبى سادُ سبعذی 5

 

)ًوًَِ ی استفبدُ اس ٌّز ًگبرگزی در گزافیک هعبصز  کبرضٌبسی کتبثت ٍ ًگبرگزی

 هَردی : تمَين ديَاری(

 

 هزضیِ پیزًظز 4

 

هطبلعِ ضیَُ خَضٌَيسی در آثبر سیذ گلستبًِ جْت ارائِ  کبرضٌبسی کتبثت ٍ ًگبرگزی

 طزح ثزای سيَرآالت در دٍرُ هعبصز
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 فزيذُ ثٌْبم ضیزاسی 3

 

تطجیمی گل ٍ هزغ ّبی دٍرُ لبجبر ثب هطبلعِ  کبرضٌبسی کتبثت ٍ ًگبرگزی

 هٌسَجبت ّوبى دٍرُ

 

 ًگیي هحجَة 1

 

هطبلعِ ضیَُ سبخت هزکت اس سِ رسبلِ صزاط  کبرضٌبسی کتبثت ٍ ًگبرگزی

السطَر سلطبى علی هطْذی، هذاد الخطَط هیزعلی 

 ّزٍی ٍ آداة الوطك هیزعوبد ٍ همبيسِ کیفی آًْب

ثزرسی تطجیمی ًمَش تشيیٌی ديَارًگبرُ ّبی عوبرت  صٌبيع دستیکبرضٌبسی ارضذ  ضیزيي ًمزُ چی                                  1

عبلی لبپَ در اصفْبى ٍ لبلی ّبی عصز صفَی )لزى 

 ُ.ق(00

ثزرسی ٍيژگی ّبی طزح، ًمص  ٍ رًگ در کبضی ّبی  ٌّزاسالهیکبرضٌبسی ارضذ  ًَا هطوئي 3

 تزکوبًبى لزالَيًَلَ در ايزاى

تجلی عاليك هطزٍطِ خَاّی در آثبر ًمبضبى دٍرُ  ٌّزاسالهیکبرضٌبسی ارضذ  سّزا ضَضتزی 3

 ًبصزی ٍ هظفزی

 ًظبم طجیعت در لزآى ٍ ًوَد آى در ٌّز اسالهی کبرضٌبسی ارضذ ٌّزاسالهی اعظن ثْلَل 01

 سجک ٍ صفحِ آرايی هزلع گلطيثزرسی  کبرضٌبسی ارضذ ٌّزاسالهی سَداثِ هزادی 00

 
 :پژًىشی سٌابق

 مقاالت ً ىمایش ىا

 مقاالت  و همایش ها

 

 عنٌان

 
 تاریخ ارایو  محل انتشارات

 0531 ًگزُ ًگبرگزاى طزاحی ثشرگ لبلی

هطبلعِ تطجیمی ًمَش فزش سذُ ًحست 

 عصز صفَی ثب ًگبرگزی ّوبى دٍرُ

 0530 گلجبم

سلطبى تجلی هحسَس ًبهحسَس در آثبر 

 «هحوذ

 0534 ّوبيص ثیي الوللی سلطبى هحوذ

 0533 ّوبيص هکتت لبجبر در داًطگبُ ٌّز اسالهی تجزيش ًخستیي ًوبيص ًَيسبى ايزاى

 0531 ًخستیي ّوبيص هلی ٌّز اسالهی در دااًطگبُ ثیزجٌذ عضَ پٌل تخصصی ًگبرگزی

ارتجبط گل ٍ هزغ ثب ادثیبت دٍرُ  همبلِ

 لبجبر

 0531 سٌتی اسالهی پژٍّطکذُ ٌّزّبی

سخٌزاًی ثب عٌَاى عزفبى در ًگبرگزی 

 ايزاى

ّوبيص تجلی عزفبى در ٌّزّبی اسالهی، داًطگبُ ٌّز 

 اسالهی تجزيش

0530 

سخٌزاًی ثب عٌَاى تذّیت ّبی لزآًی در 

 دٍرُ صفَی ٍ هعبصز

 0535 پژٍّطکذُ ٌّزّبی سٌتی اسالهی
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 :پژًىشی ىای پرًژه - طرح

 کننذه حمایت مٌسسو عنٌان

ثزرسی ًمَش حیَاًی ٍ گیبّی لبلی ايزاى در ثستز هفبّین اسبطیزی ٍ 

 اسالهی در دٍرُ صفَی

 داًطگبُ ٌّز اصفْبى

 داًطگبُ ٌّز اصفْبى -ٍسارت علَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍری مجری تدوین و بازنگری سرفصل دروس کارشناسی هنر اسالمی

 داًطگبُ ٌّز اصفْبى -ٍسارت علَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍری هنر اسالمی مجری تدوین و بازنگری سرفصل دروس کارشناسی ارشد

ثبسضٌبسی ًمص ٍ جبيگبُ ٌّز تذّیت در کتبة آرايی لزآى در دٍرُ ّبی 

 تیوَری ٍ صفَی ٍ همبيسِ آى ثب تذّیت دٍرُ هعبصز

 پژٍّطگبُ فزٌّگ، ٌّز ٍ ارتجبطبت

 

 :کارگاه ً سخنرانی

 عنٌان
 

 تاریخ ارائو محل

 0532 ّفتِ پژٍّص -داًطگبُ ٌّز اصفْبى عزفبى درًگبرگزی ٍ ًگبرُ ّبی عزفبًیسخٌزاًی 

ثبسضٌبسی ًمص ٍ جبيگبُ ٌّز تذّیت در کتبة آرايی لزآى در 

 دٍرُ ّبی تیوَری ٍ صفَی ٍ همبيسِ آى ثب تذّیت دٍرُ هعبصز

 0535 ّفتِ پژٍّص -داًطگبُ ٌّز اصفْبى

 

 : مقالو داًري سٌابق

 انتشاراتمحل  نام نشزیو

 

 تْزاى: اًجوي علوی فزش ًطزيِ علوی پژٍّطی گلجبم

 اصفْبى: داًطگبُ ٌّز اصفْبى ًطزيِ علوی پژٍّطی هطبلعبت تطجیمی

 اصفْبى: داًطگبُ ٌّز اصفْبى ًطزيِ علوی تزٍيجی پژٍّص ٌّز

 تْزاى: پژٍّطگبُ فزٌّگ، ٌّز ٍ ارتجبطبت اسالهی -ًطزيِ علوی پژٍّطی ٌّزّبی سٌتی
 

 سٌابق ىنری ً نمایشگاىی

 رشتو تخصصی ىنزی

 

 شزکت در نمایشگاه خارجی شزکت در نمایشگاه داخلی سابقو ىنزی

 

 ًوبيطگبُ گزٍّی 3 ًوبيطگبُ گزٍّی ٍ اًفزادی 03ثیص اس  سبل21 تذّیت

 ًوبيطگبُ گزٍّی5 ًوبيطگبُ گزٍّی ٍ اًفزادی 01ثیص اس  سبل 03 ًگبرگزی

 - ًوبيطگبُ گزٍّی 3ثیص اس   سبل05 ًمبضی رٍی سفبل
 

  


