
 بِ ًام ذسا

 

 

  بيگي ابَالفضل عرب
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 سوابق تحصيلي

 تْراى زاًطجَي زكتري تاريد تطبيقي ٍ تحليلي ٌّر اسالهي/ زاًطگاُ ٌّر -

 8811 -8811زاًطگاُ ٌّر تْراى/  زاًص آهَذتِ كارضٌاسي ارضس پژٍّص ٌّر/ -

  8818-8811زاًص آهَذتِ كارضٌاسي صٌايع زستي/ زاًطگاُ كاضاى/  -

 

 سوابق اجرايي

 .8831تا ذرزاز  8831هسير گرٍُ صٌايع زستي ، زاًطگاُ كاضاى از ارزيبْطت  -

 .8831تا زي  8831ْريَر هسير گرٍُ صٌايع زستي ، زاًطگاُ كاضاى از ض -

 

 جوايز و تقديرنامه ها

 8831-8831استاز ًوًَِ آهَزضي گرٍُ صٌايع زستي زاًطگاُ كاضاى زر سال تحصيلي  -

 

 موضوعات تدريس تخصصي

 كارگاُ عوَهي سفال -

 كارگاُ ترصصي سفال ٍ سراهيك  -

 تحَل صٌايع زستي زر زًيا  -

 طرح اضياء زر توسى اسالهي  -

 آضٌايي با رضتِ ّاي ٌّري هعاصر  -
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 راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي تحصيلي

 ، استاز هطاٍر8838جايگاُ هقام ذلَت زر ًقاضي ايراًي اسالهي با تاكيس بر زٍ اثر سلطاى هحوس، كاهراى هظفري،  -

خ عالي قاپَ، پريسا اهير هطالعِ تطبيقي سفال ٍ تٌگبري ّاي زٍرُ صفَي، هطالعِ هَرزي كَضك ّطت بْطت ٍ كا -

 ، استاز راٌّوا زٍم8831حاجيلَ

 ،استاز هطاٍر8831زيبايي ضٌاسي طرح ًٍقص آثار سفاليي ذاًساى ابي طاّر ، -

 

 مقاالت نشريات

تحليل آيكًََگرافيك تصَير بطقابي زريي فام ازكاضاى با ًقس آراء گست ٍ (، 8831عرب بيگي، ابَالفضل ٍ عبسي، ًاّيس  ) -

 .ًاهِ ٌّرّاي تجسوي ٍ كاربرزيزٍ فصلٌاهِ علوي پژٍّطي ، اتيٌگْاٍزى

هٌطا ًقَش كاضي ّاي قبازآباز تركيِ با ًگاّي تطبيقي بِ آثار ايراى ٍ (، 8831عرب بيگي، ابَالفضل ٍ اكبري، عباس ) -

 ، فصلٌاهِ علوي پژٍّطي ًگرُسَريِ

ّجري  1ٍ  1ّاي ايراى، سسُ ّاي  پيرٍزي فريسٍى بر ضحّاک زر سفاليٌِتحليلي بر تصاٍير (، 8831عرب بيگي، ابَالفضل ) -

 ري، زٍ فصلٌاهِ علوي پژٍّطي ٌّرّاي صٌاعي ايراىقو

بررسي اًتساب زهاًي، هكاًي ٍ َّيت ٌّرهٌس يك زرٍازُ هسيي بِ كاضي (، 8831قاسوي، زّرا ٍ عرب بيگي ابَالفضل ) -

 ، ، فصلٌاهِ علوي پژٍّطي ًگرُرًگ ّفت

 

 االت كنفرانسمق

كٌفراًس بيي الوللي فرٌّگ ،ًگاّي بِ ابٌيِ ًگاري زر چٌس زِّ ي ابتسايي عكاسي زر ايراى(، 8831عرب بيگي، ابَالفضل ) -

 ٌّر ٍ هعواري اسالهي 

 ٰ  چْارهيي كٌفراًس بيي الوللي هسيريت، تساٍم ضيَُ ّاي هسرًيستي زر پست هسرًيسن (، 8831عرب بيگي، ابَالفضل ) -

 اقتصاز ٍ علَم اًساًي

 

 


