وبم يوبم خبوًادگی :ؽُال اعذیبوی
عبل تًلذ8431:
محل تًلذ :تُزان
ایمیلsh_asadiani@yahoo.com :
سمت:
عزپزعت کبرگبٌ میىبعبسی پضيَؾگبٌ میزاث فزَىگی ي گزدؽگزی
کبرؽىبط ارؽذ ثخؼ َىزی عبسمبن میزاث فزَىگی ي صىبیغ دعتی کؾًر
تحصیالت :
کبردان َىزَبی عىتی داوؾگبٌ میزاث فزَىگی
کبرؽىبط صىبیغ دعتی
دارای درجٍ َ 2ىزی اس يسارت فزَىگ ي ارؽبد اعالمی
فعالیت در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
مغئًل کبرگبٌ میىبعبسی اس عبل 8433
اؽتغبل در پغت میىبعبسی اس  8411الی8434
ػضً ؽًرای َىزی پضيَؾکذٌ َىزَبی عىتی
ػضً َیءت قیمت گذاری آثبر َىزی پضيَؾکذٌ َىزَبی عىتی

سابقه تدریس
تذریظ در ثخؼ گزيٌ َىزَبی عىتی اس عبل 8432
تذریظ در داوؾگبٌ عًرٌ اس عبل 8432
تذریظ در کالعُبی آساد َىزی ،در رؽتٍ ی میىبعبسی اس عبل 8411

نمایشگاه ها و جشنواره های داخل کشور
ؽزکت در َمبیؼ ملی َىز ایزان در ديرٌ قبجبر ،پضيَؾگبٌ میزاث فزَىگی ي گزدؽگزی 8431
ؽزکت در عًمیه جؾىًارٌ صىبیغ دعتی فجز ،خبوٍ َىزمىذان ایزان8431 ،
ؽزکت در چُبرمیه جؾىًارٌ صىبیغ دعتی فجز ،مًسٌ ملی ایزان8431 ،
 ،ؽزکت در ديمیه جؾىًارٌ صىبیغ دعتی فجز ،خبوٍ َىزمىذان ایزان8433 ،
ومبیؾگبٌ َىزی اعبتیذ در َفتٍ پضيَؼ داوؾگبٌ عًرٌ 8433
ؽزکت در تشئیه ي تجُیش پبيیًن ديلت جمًُری اعالمی ایزان در فزيدگبٌ ثیه المللی مُزآثبد8433 ،
ومبیؾگبٌ فزَیختگبن در داوؾگبٌ میزاث فزَىگی اعتبن تُزان 8434
ؽزکت در ومبیؾگبٌ َفتٍ پضيَؼ پضيَؾگبٌ میزاث فزَىگی ،گزدؽگزی ي صىبیغ دعتی 8434
ؽزکت در ومبیؾگبٌ ثیه المللی َفتٍ صىبیغ دعتی 8434
ؽزکت در ومبیؾگبٌ کؾًرَبی ػضً اکً8434 ،
ؽزکت در ايلیه جؾىًارٌ ملی طزاحی طال ي جًاَز ایزان ،ؽزکت خًؽٍ طالی اصفُبن8411 ،
ؽزکت در وخغتیه ومبیؾگبٌ ثیه المللی جُبوگزدی ي صىبیغ مزتجط گیالن ،رؽت 8413
ؽزکت در ايلیه جؾىًارٌ َىزَبی عىتی ي صىبیغ دعتی سوبن مغلمبن_8411
ؽزکت در ايلیه جؾىًارٌ َىزَبی عىتی جًاوبن_8413
ومبیؾگبٌ ثشرگذاؽت وقبػ مؼبصز ثُشاد
َمکبری ي ؽزکت در ثزگشاری جؾىًارٌ َىزی ثبوًان داوؾگبٌ تُزان
جؾىًارٌ َىز َبی عىتی در ارگ آسادی 8411

نمایشگاه های خارج از کشور:
ؽزکت در جؾىًارٌ ایزاویبن در عًییظ _ 8431
ومبیؾگبٌ َفتٍ فزَىگی ایزان در پبریظ8433،
پىجبَمیه عبلگزد ػضًیت ایزان در یًوغکً ،پبریظ 8411
جؾىًارٌ َىزَبی ایزان_قطز_ 8413

ومبیؾگبٌ َىز ثبوًان آعیب در صاپه _5831

ريس ملی جمًُری اعالمی ایزان در َىگ کىگ_8411
ومبیؾگبٌ تجبدل َىز ثبوًان َىزمىذ ایزان ي ایتبلیب_ 8411
ومبیؾگبٌ صىبیغ دعتی ثبوًان در تبجیکغتبن _8413
ومبیؾگبٌ اکغپًیَ.ىز ایزان در المبن _5831

فهرست برخی از آثار مینایی:
میىبی وقبؽی -ثب ػىًان عمبع -عٍ قطؼٍ -طزاح اعتبد اردؽیز مجزد تبکغتبوی -مجزی ؽُال
اعذیبوی8431 -
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان :مزؽ عبعبوی8431 -
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان :گل قبجبری ثب طزح َبی مختلف8431-
میىبی وقبؽی ي خبوٍ ثىذی -ػىًان :مؾبَیز قبجبر(اثز ثزگشیذٌ در َمبیؼ)8431 -
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان :مزؽ عبعبوی8431 -
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان :گل قبجبری ثب طزح َبی مختلف8431-
میىبی وقبؽی -ػىًان :ثبوً ي گىجؾکبن8431 -
میىبی وقبؽی – ػىًان :گل ختبیی8433 -
میىبی خبوٍ ثىذی -ػىًان :گلذان عبعبوی8433 -
میىبی وقبؽی -چُزٌ -ػىًان :دختز قبجبر _ 8434
میىبی وقبؽی ي خبوٍ ثىذی -ػىًان  :ثبوً ي ویلًفز_ 8432
میىبی خبوٍ ثىذی -ػىًان :قبة آیىٍ ثب طزح ختبیی

میىبی خبوٍ ثىذی -ػىًان :چُزٌ عؼذی ي ومبیی اس ثبؽ اطزاف مقجزٌ ایؾبن
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان :دختز وًاسوذٌ ي آًَ -طزاح :اعتبد مصطفی اخًاؿ ،مجزی ؽُال
اعذیبوی
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان :دختز وًاسوذٌ قبجبری -طزاح :اعتبد مصطفی اخًاؿ ،مجزی ؽُال
اعذیبوی
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان :جًان کتبثخًان
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان :آرػ کمبوگیز
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان :گفتگً در ثبؽ
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان:آًَان
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان:پیز مزد ي مزد جًان(اوذرس)
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان :جلذ قزآن
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان :علطبن حغیه در تفزجگبٌ
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان :مزؽ عبعبوی8431 -
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان:تذَیت -طزاح :اعتبد پزيیه ایمه ،مجزی :ؽُال اعذیبوی
میىبی خبوٍ ثىذی-ػىًان :ثبوًی ایغتبدٌ ي درخت

دوره های آموزشی و نشستهای ضمن خدمت :
وؾغت تخصصی -آمًسؽی آعیت ؽىبعی ثبفتٍ َبی درثبری قبجبر8431 -
وؾغت تخصصی -آمًسؽیگزایؼ َىزمىذان در حًسٌ وگبرگزی مؼبصز8431-
وؾغت تخصصی -آمًسؽیمجبوی وظزی صىبػبت در َىزَبی عىتی8431-
وؾغت تخصصی -آمًسؽی آثبر طزح َب ي وقًػ ديرٌ علجًقی8431-
وؾغت تخصصی -آمًسؽی ثزرعی تبریخی تکىیکُبی ثبفت ي تغییزات آن در طًل تبریخ8431-
وؾغت تخصصی -آمًسؽی َىز ثٍ مثبثٍ عبحتی اس َىز8431-
وؾغت تخصصی -آمًسؽی ثزرعی عبخت ػزيعکُبی ثًمی ي جبیگبٌ آن8431-
وؾغت تخصصی آمًسؽی آؽىبیی ثبَىز اعبلمی ؽجٍ قبرٌ َىذ8431 -

وؾغت تخصصی آمًسؽی ريػ آمًسػ در مکتت وگبرگزی ثُشاد8431-
وؾغت تخصصی آمًسؽیأمًسػ وگبرٌ َبی قذعی8431-
وؾغت تخصصی آمًسؽی راس عبس در عبختبر تبر – 8431
آمًسػ تخصصی طزاحی عىتی 8431-
آمًسػ ريػ َبی راٌ اوذاسی کغت ي کبر مجبسی8431 -
آمًسػ کبرآفزیىی کغت ي کبر 8431 -
آمًسػ کبرگبٌ ارگًوًمی در صىبیغ دعتی 8433-
آمًسػ ملیلٍ کبری – 8433
آمًسػ کبر گزيَی – 8433
ديرٌ آمًسؽی اخالق اداری ي مىبعجبت عبسمبوی – 8433
آمًسػ ديرٌ میىبی وقبؽی اس اعتبد کیُبن وجًیٍ 8434 -
ديرٌ آمًسؽی مذیزیت داوؼ عبسمبوی – 8434
آمًسػ يیضٌ تغلط ثز مُبرتُبی فىبيری – 8434

کسب رتبه ودریافت لوح تقدیر
دریبفت لًح تقذر جُت تذریظ َىز میىب کبری 8431
دریبفت لًح عپبط ثزگشاری َمبیؼ َىز ایزان در ديرٌ قبجبر 8431
دریبفت لًح تقذیز ثٍ ػىًان اثز ثزگشیذٌ در َمبیؼ َىز ایزان در ديرٌ قبجبر 8431
دریبفت لًح تقذر جُت تذریظ َىز میىب کبری 8431
دریبفت لًح تقذیز جُت تذریظ َىز میىبکبری 8433
دریبفت لًح تقذیز اس ومبیؾگبٌ َىزی َفتٍ پضيَؼ در داوؾگبٌ عًرٌ 8433-
دریبفت لًح تقذیز جُت تذریظ َىز میىبکبری 8431
دریبفت لًح تقذیز اس مؼبيوت محتزم صىبیغ دعتی ي َىزَبی عىتی جُت ؽزکت در َفتٍ فزَىگی
– َىزی در پبریظ 8431

دریبفت لًح تقذیز جُت تذریظ َىز میىبکبری 8433
دریبفت لًح تقذیز ثٍ ػىًان اثز ثزگشیٍ در ايلیه جؾىًارٌ ملی طال ي جًاَز
دریبفت لًح تقذیز اس وخغتیه ومبیؾگبٌ ثیه المللی جُبوگزدی ي صىبیغ مزتجط گیالن ،رؽت
دریبفت لًح عپبط ايلیه جؾىًارٌ َىزَبی عىتی جًاوبن
دریبفت لًح تقذیز ومبیؾگبٌ ثشرگذاؽت وقبػ مؼبصز ثُشاد
دریبفت لًح تقذیز ثزای َمکبری ي ؽزکت در ثزگشاری جؾىًارٌ َىزی ثبوًان داوؾگبٌ تُزان
دریبفت لًح عپبط ثزای ؽزکت در ثزگشاری جؾىًارٌ َىز َبی عىتی در ارگ آسادی

