رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر
داﻧﺸﮑﺪه :داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ
ﮔﺮوه :ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرک

داﻧﺸﮕﺎه

رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۳۷۴

ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۱۳۷۹

ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ

۱۳۸۹

ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ دوران اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن

ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ

ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
رﺳﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ

ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﭘﺎﯾﻪ
۶

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن از آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺗﺎﮐﻨﻮن.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد از دی ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺗﺎﮐﻨﻮن.ـ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن از ﺧﺮدادﻣﺎه  ۱۳۹۵ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه .۱۳۹۷
ـ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن از ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۹۴ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه .۱۳۹۵
ﻣﺪت دو ﺳﺎل.
ـ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از  ۰۵/۰۵/۱۳۹۲ﺑﻪ ّ
ـ ﻣﺸﺎورﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺎﺷﺎن از ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺗﺎﮐﻨﻮن.

ﺟﻮاﯾﺰ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
 اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن در ﺳﺎل .۱۳۹۸ـ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن در ﺳﺎل .۱۳۹۴
ـ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل .۱۳۹۳
ـ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن در ﺳﺎل .۱۳۹۱
ـ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗﺮ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠّ ﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ دزﻓﻮل ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ دزﻓﻮل،
ﺳﺎل .۱۳۹۰
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺗﺮﮐﺸﻮر درﺳﺎل.
۱۳۸۰ـ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی
ِ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی:
ـ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع » ﺗﺒﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﮑﻮﯾﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻔﺎل اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از ﻣﻐﻮل« ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﯽ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎل .۱۳۸۹
ـ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع » ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺎﻫﺎ در ﻧﮕﺎرﮔﺮی اﻋﺼﺎر ﺗﯿﻤﻮری و ﺻﻔﻮی« ﺑﺎ ﻧﻤﺮه
اﻟﻒ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎل .۱۳۷۹

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺨﺼﺼﯽ

 -۱ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
 -۲ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ۱
 -۳ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ۲
 -۴ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ وﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ۳
 -۵ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ در اﯾﺮان
 -۶ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ۲
 -۷ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﻨﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ
 -۸ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺧﻄﻮط و ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
 -۹ﮐﺘﺎب آراﺋﯽ
 -۱۰ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺪارک
 -۱۱روش ﮐﺎوش و ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
 -۱۲ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
 -۱۳ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی
 -۱۴ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻗﺮن دﻫﻢ ﺗﺎﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ
 -۱۵روش ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
 -۱۶روش ﮐﺎوش و ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان
 -۱۷ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻗﺮن  ۵ﺗﺎ  ۹ﻫﺠﺮی

 -۱۸ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺪر اﺳﻼم از ﻗﺮن  ۱۰ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ:
ـ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎوش ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﯿﺾ آﺑﺎد آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ در ﺳﺎل ﻫﺎی،۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ،۱۳۹۸ ،
 ۱۳۹۲ ،۱۳۹۵،۱۳۹۳و .۱۳۹۱
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ اﺿﻄﺮاری ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻼﺣﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎن در ﺳﺎل .۱۳۹۷ـ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ اﺿﻄﺮاری ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ در ﺳﺎل .۱۳۹۴
ـ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎوش اﺿﻄﺮاری ﺣﻮﺿﺨﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮﭼﻪ ﯾﺨﭽﺎل آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ در ﺳﺎل .۱۳۹۴
ـ ﻣﻌﺎون ﻫﯿﺄت ﮐﺎوش ﭘﺎﺗﭙﻪ ﻣﻼﯾﺮ در ﺳﺎل .۱۳۸۹
ـ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﺮوژه ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل.۱۳۸۷
ـ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎوش ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺗﭙﻪ ) ﻣﺸﮑﻮﯾﻪ ( در ﺳﺎل .۱۳۸۷
ـ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﯿﺄت ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﯿﻼﻧﻐﺮب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺳﺎل .۱۳۸۶
ـ ﻣﻌﺎون ﻫﯿﺄت ﮐﺎوش ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دژﮔﻞ ﺧﻨﺪان ﺑﻮﻣﻬﻦ درﺳﺎل.۱۳۸۵
۱۳۸۵ـ ﻣﻌﺎون ﻫﯿﺄت ﮐﺎوش ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻨﺪرﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﯿﺮاف درﺳﺎل.
۱۳۸۵ـ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﯿﺄت ﺗﻌﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان درﺳﺎل .
ـ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ» ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی« ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ وﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر درﺳﺎل .۱۳۸۵
ـ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺒﺎی ورزﻧﻪ درﺳﺎل.۱۳۸۴
ـ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ» ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ :ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻬﻦ ،ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺪﯾﺪ« درزﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺷﯿﺎء ﻣﻮزه ای
درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ درﺳﺎل.۱۳۸۳
۱۳۸۳ـ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎوش ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺮب داغ )ﯾﮑﯽ از ﻗﻼع واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﺰرگ ﮔﺮﮔﺎن( درﺳﺎل .
ـ ﻫﻤﮑﺎری وﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻮزه ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﯾﯽ وﺻﻨﻌﺖ درﯾﺎﻧﻮردی ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل .۱۳۸۰

زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ

ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ:

ـ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن )ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ( از ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺗﺎﮐﻨﻮن.
ـ ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ
ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺗﺎ ﺳﺎل .۱۳۹۰
ـ اﺳﺘﺎد ﭘﺮوازی داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ دزﻓﻮل از ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﻟﻐﺎﯾﺖ .۱۳۸۹
ـ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،آزاد اﺳﻼﻣﯽ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ و اﺑﻬﺮ.

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ
ـ ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺎه »ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﯾﺮان« ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎل .۱۳۹۴
 ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺎه »ﺑﺮج ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان« ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎل .۱۳۹۴ـ ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺎه »آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی آن« در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۲ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
در ﺳﺎل .۱۳۹۱

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ
 دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ »ﻫﻨﺮ ﮔﭽﺒﺮی در ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان -دوره اﺳﻼﻣﯽ« ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه .۱۳۹۶ﺗﺨﺼﺼﯽ »ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس« ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه .۱۳۹۵
ـ دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺴﺖ
ّ
ـ دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠّ ﯽ »ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺎن« ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن ،ﻣﻬﺮﻣﺎه .۱۳۹۴
ـ دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﺑﺮج ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان« ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل
.۱۳۹۴
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ:
ـ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻦ ارزش ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن« در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻠﺢ در آﻨﻪ
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﺎل .۱۳۹۵
ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ّ
ـ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎوش اﺿﻄﺮاری ﺣﻮﺿﺨﺎﻧﻪ ی ﺳﺮﮐﻮﭼﻪ ﯾﺨﭽﺎل آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ« در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠّ ﯽ ﮐﺎوش
ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن ،ﻣﻬﺮﻣﺎه .۱۳۹۴
ـ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﮐﺎوش ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﯿﺾ آﺑﺎدﮐﺎﺷﺎن« در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠّ ﯽ ﮐﺎوش
ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن ،ﻣﻬﺮﻣﺎه .۱۳۹۴
ـ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع » اوﻟﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﺎوش در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ﮐﺎﺷﺎن « در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﯾﮏ روزه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻫﻨﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر ،در ﺳﺎل .۱۳۹۲
ـ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع » ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﯿﺎن راﻫﯽ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ« در ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل .۱۳۹۱
ـ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ و اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻓﻦ آوری ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﺑﻨﺪ دزﻓﻮل و ﻣﻬﺎر آب رودﺧﺎﻧﻪ دز در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ « در
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠّ ﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزه ﻫﺎی آﺑﯽ دزﻓﻮل ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ دزﻓﻮل ،ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه .۱۳۹۰
ـ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ و اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﺗﺰﻨﺎت آﺟﺮﮐﺎری ﺧﻮون ﭼﯿﻨﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ دزﻓﻮل« در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠّ ﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزه ﻫﺎی آﺑﯽ دزﻓﻮل ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ دزﻓﻮل ،ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه .۱۳۹۰

ـ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع » زﯾﺴﺖ ﺑﻮم و اﻧﺴﺎن« در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی در ﻫﺘﻞ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺗﻬﺮان آذرﻣﺎه.۱۳۸۹
۱۳۸۳ـ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ واﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در» ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﺑﻊ رﺷﯿﺪی« درداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ درﺳﺎل .

ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
 .۱رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ,ﻣﺤﺴﻦ ﺟﺎوری،ﮔﺰارش ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻓﯿﺾ آﺑﺎد آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺎوﺷﻬﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺎن،ﮐﺎﺷﺎن.۱۹ ۱۰ ۲۰۱۵،
ﺳﺮﮐﻮﭼﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﺷﻬﺮ آران و
 .۲رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ,ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻟﻮدی آراﻧﯽ،ﮐﺎوش اﺿﻄﺮاری ﺣﻮﺿﺨﺎﻧﻪ ی ﻣﺤﻠﻪ ی ِ
ﺑﯿﺪﮔﻞ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﮐﺎﺷﺎن،ﮐﺎﺷﺎن.۱۹ ۱۰ ۲۰۱۵،
 .۳رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ,ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻟﻮدی آراﻧﯽ,ﺳﯿﻤﯿﻦ دﺧﺖ ﻋﺴﮕﺮی،ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ اﺿﻄﺮاری ﻣﺤﻮﻃﻪ ی ﻧﺠﻒ اﺑﺎد
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اران و ﺑﯿﺪﮔﻞ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﮐﺎﺷﺎن،ﮐﺎﺷﺎن.۱۹ ۱۰ ۲۰۱۵،
 .۴رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﻮر،ﺷﻬﺮ ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ ی ﻣﺸﮑﻮﯾﻪ :از ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺘﻦ ﺗﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﺘﻨﯽ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠّ ﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان،ﺗﻬﺮان.۱۳۹۳،
 .۵رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﻌﻤﺘﯽ،ﮐﺎوش ﻣﺤﻮﻃﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ﮐﺎﺷﺎن :ارگ،ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان،ﺗﻬﺮان.۱۳۹۲،
 .۶رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ،ﻓﺼﻞ اول ﮐﺎوش ﻣﺸﮑﻮﯾﻪ )ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺗﭙﻪ( ﺳﺎوه،ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﺮان،ﺗﻬﺮان.۱۳۹۱،
 .۷رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﺰﻨﺎﺗﯽ ﺣﻤﺎم در ﻧﮕﺎره ای از ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺰاد،ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺣﻤﺎم در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۴،

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
 .۱رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ،ﻣﺤﺮاب ﺑﺮی در ﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﺗﯿﻤﻮر،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان.۱۳۹۸،
 .۲رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ،ﺗﺒﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﮐﺎرﮐﺮد و ﮔﺎﻫﻨﮕﺎری ﮐﻮره ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی ﻣﺸﮑﻮﯾﻪ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺳﯽ.۱۳۹۸،
 .۳رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻟﻮدی آراﻧﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ی ﺳﯿﻼب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
داده ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﻮردی :ﻣﺤﻮﻃﻪ ی ﻧﺠﻒ آﺑﺎد آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ(،ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺷﺎن.۱۳۹۵،
 .۴رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ،از ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﯾﺰدﮔﺮد،ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ.۱۳۹۵،
 .۵رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻟﻮدی آراﻧﯽ ،ﺳﯿﻤﯿﻦ دﺧﺖ ﻋﺴﮕﺮی،ﮐﺎوش اﺿﻄﺮاری ﺑﻨﺎی ﺣﻮﺿﺨﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮﭼﻪ
ﯾﺨﭽﺎل ﺷﻬﺮ آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ،ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺷﺎن.۱۳۹۵،
 .۶رﺿﺎ ﻧﻮری ﺷﺎدﻣﻬﺎﻧﯽ،اﻣﺎﻣﺰاده اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ،داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ی ﻫﻨﺮ ،ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۹۴،
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