مشخصات فردی:
ًام ٍ ًام خاًَدگیً :ذا خلؼت آتادی
سال ٍ هحل تَلذ _ 8531 :تْراى
آدرس ایویلnedasana@yahoo.com :
ًطاًی هحل وار :تْراى ،خیاتاى آزادیً ،ثص زًجاى جٌَتیٍ ،زارت هیراث فرٌّگی ،گردضگری ٍ صٌایغ دستی،
پژٍّطىذُ ٌّرّای هلی ،وارگاُ هیٌاواری

سوابق تحصیلی:
وارضٌاسی_صٌایغ دستی_ داًطگاُ سَرُ تْراى_ هؼذل  _81/33ضْریَر8511
درجِ دٌٍّری _ رضتِ هیٌای خاًِتٌذی_ ٍزارت ارضاد اسالهی_ تْوي 8515

سوابق شغلی:
وارگاُ هیٌاواری پژٍّطىذُ ٌّرّای سٌتی ٍزارت هیراث فرٌّگی ،گردضگری ٍ صٌایغ دستی_ از تاریخ تیرهاُ
 8513تا وٌَى_ وارهٌذ لراردادی_وارضٌاس ٌّر هیٌاواری

سوابق تذریس:
وارگاُ آهَزضی ٌّر هیٌای خاًِتٌذی _ ّفتِ پژٍّص_ داًطگاُ ٌّر تْراى_ 8511
آهَزش ٌّر هیٌای خاًِتٌذی _ وارگاُ هیٌاواری پژٍّطگاُ_ از  8511تا وٌَى
ترپایی وارگاُ آهَزضی آضٌایی تا صٌایغ دستی (ٍیژُ خثرًگاراى هرتثط)_ سازهاى هیراث فرٌّگی ،صٌایغ دستی
ٍ گردضگری _ 8511
تذریس ٌّر هیٌای خاًِتٌذی_ داًطگاُ السّراء_ از  8511تا وٌَى
وارگاُ آهَزضی ٌّر هیٌای خاًِتٌذی _ ّفتِ پژٍّص_ داًطگاُ ٌّر تْراى_ 8511

سوابق نمایشگاهی:
ضروت در اٍلیي جطٌَارُ ٌّرّای سٌتی جَاًاى_8511
ضروت در اٍلیي جطٌَارُ ٌّرّای سٌتی ٍ صٌایغ دستی زًاى هسلواى_8513
ضروت در رٍز هلی جوَْری اسالهی ایراى در ٌّگ وٌه_8513
ضروت در ًوایطگاُ تثادل ٌّر تاًَاى ٌّرهٌذ ایراى ٍ ایتالیا_ 8513
ضروت در ًخستیي ًوایطگاُ تیي الوللی جْاًگردی ٍ صٌایغ هرتثط گیالى ،رضت 8511
ضروت در جطٌَارُ ٌّرّای ایراى_لطر_ 8511
ضروت در پٌجاّویي سالگرد ػضَیت ایراى در یًَسىَ ،پاریس 8511
ضروت در اٍلیي جطٌَارُ هلی طراحی طال ٍ جَاّر ایراى ،ضروت خَضِ طالی اصفْاى8511 ،
ضروت در ًوایطگاُ وطَرّای ػضَ اوَ8515 ،
ضروت در ًوایطگاُ ّفتِ پژٍّص پژٍّطگاُ هیراث فرٌّگی ،گردضگری ٍ صٌایغ دستی 8515
ضروت در ًوایطگاُ تیي الوللی ّفتِ صٌایغ دستی 8515
ضروت در تیست ٍ دٍهیي ًوایطگاُ تیي الوللی لرآى ورین ٍ اثر ترگسیذُ ًوایطگاُ8515 ،
ضروت در ًوایطگاُ ّفتتِ فرٌّگی ایراى در پاریس8511،
ضروت در ًوایطگاُ هؼٌَی ًواز در آییٌِ هیراث فرٌّگی
ضروت در تیست ٍ چْارهیي ًوایطگاُ تیي الوللی لرآى ورین8513 ،
ضروت در ًوایطگاُ آثار هٌتخة سَهیي دٍرُ ترًاهِ ًطاى هلی هرغَتیت صٌایغ دستی8513 ،
ضروت در تسئیي ٍ تجْیس پاٍیَى دٍلت جوَْری اسالهی ایراى در فرٍدگاُ تیي الوللی هْرآتاد8511 ،
ضروت ٍ دریافت ًطاى هلی هرغَتیت صٌایغ دستی8511 ،

ضروت در دٍهیي جطٌَارُ صٌایغ دستی فجر ،خاًِ ٌّرهٌذاى ایراى8511 ،
ضروت در ّوایص هلی ٌّر ایراى در دٍرُ لاجار ،پژٍّطگاُ هیراث فرٌّگی ٍ گردضگری8511 ،
ضروت در سَهیي جطٌَارُ صٌایغ دستی فجر ،خاًِ ٌّرهٌذاى ایراى8511 ،
ضروت در چْارهیي جطٌَارُ صٌایغ دستی فجر ،هَزُ هلی ایراى8511 ،

دوره های آموزشی و نشستهای ضمن خذمت:
ًطست تخصصی -آهَزضی آسیة ضٌاسی تافتِّای درتاری لاجار8511 -
ًطست تخصصی -آهَزضی گرایص ٌّرهٌذاى در حَزُ ًگارگری هؼاصر8511-
ًطست تخصصی -آهَزضی هثاًی ًظری صٌاػات در ٌّرّای سٌتی8511-
ًطست تخصصی -آهَزضی آثار طرح ّا ٍ ًمَش دٍرُ سلجَلی8511-
ًطست تخصصی -آهَزضی تررسی تاریخی تىٌیىْای تافت ٍ تغییرات آى در طَل تاریخ8511-
ًطست تخصصی -آهَزضی ٌّر تِ هثاتِ ساحتی از ٌّر8511-
ًطست تخصصی -آهَزضی تررسی ساخت ػرٍسىْای تَهی ٍ جایگاُ آى8511-
ًطست تخصصیً -وذهالی ٌّری وِ تایذ از ًَ ضٌاخت8511-
ًطست تخصصی ًَرٍز ٍ ًگارُّای جوطیذ در ضاٌّاهِ8511-
ًطست تخصصی ضاٌّاهِ ًگاری در دٍرُ لاجار ،ضٌْطاُ ًاهِ صثا8511-
ًطست تخصصی ضاٌّاهِ ًگاری در دٍرُ لاجار ،ضاٌّاهِ داٍری8511-
ًطست تخصصی ضاٌّاهِ ًگاری در دٍرُ لاجار ،ضاٌّاهِ آلا ًجف اصفْاًی8511-
ًطست تخصصی ضاٌّاهِ ًگاری در دٍرُ لاجار ،ضاٌّاهِ اسواػیل ضیرازی8511-
ًطست ضاٌّاهِ خَاًی ٍ ًمالی8511-

ًطست تخصصی خَضٌَیسی گًَِ¬ّا ٍ گًَاگًَی الماب واتثاى ٍ خَضٌَیساى لاجار 8511-
ًطست تخصصی تار سازی تٌاسثات تار یحیی8511-
ًطست صویواًِ پیطىسَتاى ٌّرّای سٌتی 8511-
ًطست تخصصی تىٌیه ّای فراهَش ضذُ آتگیٌِ8511-
ًطست تخصصی آرایِ در ٌّر اسالهی8511-
ًطست تخصصی تر چىاد للن8511-
ًطست تخصصی رٍش آهَزش در هىتة ًگارگری ووال الذیي تْساد8511-
ًطست تخصصی آضٌایی تا ٌّر اسالهی ضثِ لارُ ٌّذ از اتتذا تا لرى  81هیالدی8511-
ًطست تخصصی ًگارُّای لذسی8511-
آهَزش تخصصی طراحی سٌتی 8511-
آهَزش وارگاُ ارگًََهی در صٌایغ دستی 8511-
آهَزش دٍرُ همذهاتی تا پیطرفتِ خط ًستؼلیك از استاد سؼیذ تاستاًفر 8513 -
آهَزش هلیلِ واری – 8511
آهَزش وار گرٍّی – 8511
دٍرُ آهَزضی اخالق اداری ٍ هٌاسثات سازهاًی – 8511
آهَزش دٍرُ هیٌای ًماضی از استاد ویْاى ًثَیِ 8515 -
دٍرُ آهَزضی هذیریت داًص سازهاًی – 8515

دوره های آموزشی تخصصی کالسهای آزاد:
آهَزش هیٌای ًماضی ٍ حىاوی در وارگاُ استاد ویْاى ًثَیِ – 8511

آهَزش جَاّرسازی در وارگاُ استاد ویْاى ًثَیِ – 8511

برخی آثار شاخص:
پالن هسی هیٌای خاًِتٌذی ،تا ػٌَاى پاسارگاد ،ثثت اهَالی پژٍّطىذُ ٌّرّای هلی ٍزارت هیراث فرٌّگی،
گردضگری ٍ صٌایغ دستی ،تا اتؼاد  533در  533هیلیهتر ،اهرداد 8511
پالن هسی هیٌای خاًِتٌذی ،تا ػٌَاى هرؽ تسن اهلل ٍ سَرُ ٍاى یىاد ،طرح استاد هصطفی اخَاظ ،اثر ترگسیذُ
وویتِ ٌّرّای سٌتی در تیست ٍ دٍهیي دٍرُ ًوایطگاُ تیيالوللی لرآى ثثت اهَالی پژٍّطىذُ ٌّرّای هلی
ٍزارت هیراث فرٌّگی ،گردضگری ٍ صٌایغ دستی  ،تا اتؼاد  813در  113هیلیهتر ،هْر 8511
پالنّای هسی هیٌای خاًِتٌذی ،تا ػٌَاى سرٍیس گردًثٌذ ،گَضَارُ ٍ اًگطتر ،ترگسیذُ اٍلیي جطٌَارُ هلی
طراحی طال ٍ جَاّر اصفْاى هْر  ٍ 8511اّذا تِ هَزُ صٌایغ دستی اردتیل ،تا اتؼاد حذٍدی لطر لطؼات  53تا
 83هیلیهتر ،اهرداد 8511
پالن هسی هیٌای خاًِتٌذی ،تا ػٌَاى تارػام ًَرٍزی داریَش ّخاهٌطی ،ثثت اهَالی پژٍّطىذُ ٌّرّای هلی
ٍزارت هیراث فرٌّگی ،گردضگری ٍ صٌایغ دستی ،تا اتؼاد  133در  553هیلیهتر ،اهرداد 8511
پالن هسی هیٌای خاًِتٌذی ،تا ػٌَاى ستارُ گل ٍ پرٍاًِ  ،اّذا تِ دفتر ٍزیر هحترم هیراث فرٌّگی ،گردضگری
ٍ صٌایغ دستی  ،تا اتؼاد لطر  813هیلیهتر ،هْر 8511
پالن هسی هیٌای خاًِتٌذی( تخطی از اثر ،وار گرٍّی هطترن) ،تا ػٌَاى هجوَػِ زیارتًاهِ حضرت
فاطوِ(س)  ،ثثت اهَالی پژٍّطىذُ ٌّرّای هلی ٍزارت هیراث فرٌّگی ،گردضگری ٍ صٌایغ دستی ،تا اتؼاد
 813در  183هیلیهتر ،اردیثْطت 8513
لَح هیٌاواری دُ تىِ ًصة ضذُ داخل جؼثِ جَاّر چَتی آراستِ تِ ٌّر هیٌای ًماضی ٍ حىاوی دٍرُ لاجار تا
الْام از آیٌِ سفری هَجَد در هَزُ جَاّرات هلی ایراى ،تا اتؼاد  813در  133هیلیهتر ،آرر 8511
ظرف هسی آراستِ تِ ٌّر هیٌای حىاوی ٍ ًماضی تا طالی الستر ،خط استاد سؼیذ تاستاًفر ،تا اتؼاد  811در 11
ٍ ارتفاع  35هیلیهتر ،دی 8511

