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 تحصیالت

 داًطگبُ ضبّذ پژٍّص ٌّزدکتزی تخصصی 
 )پژٍّص تخصصی در هجبًی ًظزی قبة در ٌّزّبی تصَیزی ایزاى(

  تبییه معىا ي جایگاٌ قاب در َىرَای تصًیری ایران »ًبهِ:  پبیبىػٌَاى  

 «وگاگری ي فرش با تأکیذ بر
 راٌّوب: جٌبة آقبی دکتز رججی، جٌبة آقبی دکتز خشایی اىاستبد

 هطبٍر: جٌبة آقبی دکتز ریختِ گزاى، جٌبة آقبی دکتز پَررضبییبى اىاستبد
 1393هبُ  ثْوي

 اس داًطگبُ ضبّذ پژٍّص ٌّزکبرضٌبسی ارضذ 
 ی ایلخبًی( )پژٍّص تخصصی در تشئیٌبت هؼوبری دٍرُ

شىاسی عىاصر تسئیىی معماری اسالمی ایران  زیبایی»هِ: ًب ػٌَاى پبیبى

 «مرکسی در عُذ ایلخاوان با تأکیذ بر اصفُان
 اللْی استبد راٌّوب: جٌبة آقبی دکتز آیت

 هزاثیدکتز استبد هطبٍر: جٌبة آقبی 
 1388هبُ  دی

 اس داًطگبُ ٌّز اصفْبى. دستی صٌبیغکبرضٌبسی 
 )کبرگبُ تخصصی حکبکی ٍ حجن چَة(

َای چًبی با استفادٌ از وقش  کاری قاب آیىٍ مىبت»وامٍ: ن پایانعىًا

 «َای ایلخاوی مایٍ
 ، جٌبة آقبی استبد هسبئلیجٌبة آقبی دکتز کیبًوْزراٌّوب:  اىاستبد

 1386تیزهبُ 
 اس ٌّزستبى ٌّزّبی سیجبی ضْیذ آٍیٌی اراک تئبتزدیپلن 

 1378خزداد هبُ 
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 َا َا ي تالیف مقالٍ
 

  1397هقبلِ در ًطزیِ ػلوی پژٍّطی خزاسبى ثشرگ پذیزش 

 آثبًوبُ « اٍلیي کٌفزاًس هلی ًوبدضٌبسی در ٌّز ایزاى» ًی ٍ چبح هقبلِ درارائِ سخٌزا

1396 

  ُارائِ سخٌزاًی در داًطگبpadagogische Hochschule Freiburg  ثبآلوبى 

 May 2016« اَمیت قاب در َىر ایراوی»ػٌَاى 

  1394« ًقص خزاسبى در ضکَفبیی ٌّزّبی اسالهی»پذیزش هقبلِ در ّوبیص هلی 

 1393قبلِ در ًطزیِ ػلوی پژٍّطی ًگزُ ضْزیَرهبُ ه چبح  

 1391 چبح هقبلِ در ًطزیِ ػلوی پژٍّطی هطبلؼبت تطجیقی ٌّز 

  1391ارائِ هقبلِ در ًطزیِ تخصصی ادثیبت ٍ ٌّز دیٌی 

  1391چبح هقبلِ در ًطزیِ تخصصی کتبة هبُ ٌّز خزداد 

  ُ1390چبح هقبلِ در ًطزیِ تخصصی کتبة هبُ ٌّز دیوب 

  ِقبلِ ٍ اًتخبة  ه 1387هقبلِ در ّوبیص ثیي الوللی هکتت ضیزاس در سبل ٍ چبح ارائ
 جْت ارائِ سخٌزاًی در ّوبیص

  ِهقبلِ در ّوبیص سزاسزی فزٌّگ ٍ ٌّز ػطبیز فزٌّگستبى ٌّز در سبل ٍ چبح ارائ
 هقبلِ ثزتز جْت سخٌزاًی در ّوبیص 10ٍ اًتخبة هقبلِ ثِ ػٌَاى یکی اس  1387

 

 

 
 
 

 یسًابق علم
 تب کٌَى 93اس سبل  ػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ ٌّز اصفْبى 

 ػضَ ّیئت تحزیزیِ دٍفصلٌبهِ تخصصی داًص هزهت ٍ هیزاث فزٌّگی 

  ٌّزّبی سٌتی  پژٍّطی در ًطزیبت -هقبالت در ًطزیِ ّبی ػلویداٍری
 هطبلؼبت تطجیقی داًطگبُ ٌّز اصفْبى اصفْبى ٍ

  ُارائِ ٍرک ضبح هٌجت ایزاًی در داًطگبhKDM  آلوبىMay 2016 
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  در هقطغ کبرضٌبسی ارضذ تذریس درس ًوبد ٍ ًقَش در ٌّزّبی سٌتی
 تب کٌَى 1394 اس سبل در داًطگبُ ٌّز اصفْبى

  تذریس درس هتَى کْي ٍ ٌّزّبی سٌتی در هقطغ کبرضٌبسی ارضذ در
 1395تب  1393 اس داًطگبُ ٌّز اصفْبى

   ب ٌّزّبی سٌتی ٍ ٍ آضٌبیی ث 2ٍ 1تذریس درٍس اًسبى، طجیؼت طزاحی
صٌبیغ دستی )کبرگبُ هٌجت چَة( در داًطگبُ ٌّز اصفْبى  8درس کبرگبُ 

1392 

   ُتذریس درٍس تئَری پژٍّص ٌّز در هقطغ کبرضٌبسی ارضذ در داًطگب
 1391پیبم ًَر تْزاى 

   تذریس درٍس تئَری ٌّز اسالهی ٍ طزاحی پبرچِ در داًطگبُ پیبم ًَر

 1391تْزاى 

   1391در داًطگبُ پیبم ًَر  2تذریس درس هجبًی ٌّزّبی تجسوی 

   تذریس درٍس تئَری رضتِ گزافیک در داًطگبُ فٌی ٍلیؼصز)ػج( تْزاى
 1389سبل 

   1ٍ2تذریس درٍس تئَری رضتِ گزافیک ٍ هجبًی ٌّزّبی تجسوی  ٍ
 1389تبریخ ًگبرگزی در داًطگبُ ػلوی کبرثزدی سبل 

  زافیک ٍ هؼوبری درداًطگبُ آساد اسالهی تذریس درٍس تئَری رضتِ گ
 1387الی  1386سبل 

 سٌتی هیزاث  کبری چَة اس هؼبًٍت ٌّزّبی اخذ کبرت ضٌبسبیی هٌجت
 1388دستی استبى تْزاى  فزٌّگی، گزدضگزی ٍ صٌبیغ

 
 

 پایان وامٍ َای راَىمایی شذٌ:
 

 
 یسًبى لز ٍ لک استبى لزستبى ٍ کبرثزد آى در طزاح َرآالتیس یثزرس 

ی، تبریخ دفبع: پْلَاً الیل ، هقطغ کبرضٌبسی ارضذ، داًطجَ:هؼبصز َرآالتیس
28/4/96 

  ضٌبسبیی ػَاهل کلیذی هَفقیت ٌّزهٌذاى هیٌبکبری در ػزصِ کبرآفزیٌی
تبریخ ، ضزارُ ضزیفیبًب ًجف آثبدی هقطغ کبرضٌبسی ارضذ، داًطجَ:، فزٌّگی

 27/4/96 دفبع:
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 َش ٌّذسی ٍ گیبّی ظزٍف فلشی طزاحی ٍ سبخت سیَرآالت ثز هجٌبی ًق
هقطغ کبرضٌبسی ، (دٍرُ سلجَقی )ثب تأکیذ ثز طزاحی ٍ سبخت سًجیز

 20/2/96 تبریخ دفبع:هْذیِ صبدقپَر،  ارضذ، داًطجَ:

 جَهی )هٌطقِ الجزٍج( ًی ٍ سبخت سیَرآالت ثز اسبس ًقَش طزاح
پزیب سلیویبى،  هقطغ کبرضٌبسی ارضذ، داًطجَ:، فلشکبری دٍرُ سلجَقی

 20/2/96 ریخ دفبع:تب

  ضٌبسبیی ػَاهل هَثز ثز کبرآفزیٌی سًبى در کست ٍ کبرّبی خبًگی در

، آسادُ تزاٍیذُ هقطغ کبرضٌبسی ارضذ، داًطجَ:، (استبى کزهبًطبُ)گلین ثبفی
 16/11/95 تبریخ دفبع:

 سبسی صٌبیغ دستی استبى اصفْبى )هَرد هطبلؼِ: پبرچِ  ػَاهل هؤثز در ثزًذ
 تبریخ دفبع:ثیتب صفبریِ،  ضٌبسی ارضذ، داًطجَ:هقطغ کبر، (قلوکبر

13/11/95 

 هقطغ ، ضٌبسبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی ػَاهل هؤثز ثز صبدرات صٌبیغ دستی

 13/11/95 تبریخ دفبع:ًفیسِ ضْیذی،  کبرضٌبسی ارضذ، داًطجَ:

 ٍیژگی ّبی ضخصیتی کبرآفزیٌبى فزٌّگی، هَرد هطبلؼِ کبرآفزیٌبى  ثزرسی

تبریخ سّزا خبدهی،  کبرضٌبسی ارضذ، داًطجَ:هقطغ ، فزٌّگی اصفْبى
 10/12/94 دفبع:

  ثزرسی ٍیژگی ّبی ثصزی ٍ فٌی ٌّز حصیزثبفی ثِ هٌظَر ثْزُ گیزی در
تبریخ فبطوِ صفَی،  هقطغ کبرضٌبسی ارضذ، داًطجَ:، ٍسبیل چَثی هؼبصز

 16/11/95 دفبع:

 ٍرُ ثزرسی سیَرآالت دٍرُ سلجَقی ثِ هٌظَر طزاحی ٍ سبخت سیَرآالت د
تبریخ ًفیسِ ضبّزخی ضْزکی،  هقطغ کبرضٌبسی ارضذ، داًطجَ:، هؼبصز

 12/11/95 دفبع:

  پژٍّطی ثز ًقص هبیِ ّبی کبضی ّبی هسجذ ضیخ لطف اهلل ٍ ثکبرگیزی

هقطغ کبرضٌبسی ارضذ، ، آى درطزاحی سیَرآالت ثب تزکیت ًقَش ٌّذسی
 6/9/95 تبریخ دفبع:فزیذُ داٍٍدی،  داًطجَ:

 ٌبسی قفل ّبی فلشی ػصز صفَی ثِ هٌظَر َّیت ثخطی ثِ هطبلؼِ فزم ض
فبطوِ  هقطغ کبرضٌبسی ارضذ، داًطجَ:، طزاحی یزاق آالت اهزٍسی

 24/6/95 تبریخ دفبع:السبدات آل ػلی، 

 هقطغ ، هطبلؼِ ی ًوبدضٌبسی ػَلَن ّفت تیغِ در هَسُ آستبى قذس رضَی
 22/4/95: فبطوِ ًبصزی ًژاد، تبریخ دفبع کبرضٌبسی ارضذ، داًطجَ:
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 افتخارات
    

ِ ًخجگبى استبى هزکشی اس سبل  •  تب کٌَى 1386ػضَ پیَستِ جبهؼ

در سطح استبى  82کٌکَر سزاسزی ٌّز در سبل  سًمکست رتجِ  •

 در سطح کطَر 04هزکشی ٍ رتجِ 
 

  


