
 

 

 

 رضـا خــــدادادي

 عضوهیئت علمی گروه نقاشی دانشکده هنرهاي تجسمی دانشگاه هنـر- 

 نقاش، مجسمه ساز، دیوارنگار- 

 کارشناس رسمی دادگستري در امور هنري- 

 

 تحصیالت

 کارشناسی: نقاشی- 

 (پویانمایی) کارشناسی ارشد: کارگردانی انیمیشن- 

 تخصص هنرهاي شهري)(دکترا: پژوهش هنر - 

 

 سوابق تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 در: 1370ازسال  تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 دانشگاه شهید رجایی- 

 معماري و هنر ي دانشکده –دانشگاه آزاد اسالمی - 

 موسسه آموزش عالی سوره، (دانشگاه سوره)- 

 (س) دانشگاه الزهرا- 

 دانشگاه هنر- 

 

 مسئولیت هاي اجرایی سوابق و برخی از

 مدیر گروه نقاشی دانشگاه هنر- 

 رمدیر گروه مجسمه سازي دانشگاه هن- 

 مدیر گروه کارشناسی نقاشی دانشگاه سوره- 



 مدیر گروه کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه سوره- 

 وسعه هنرهاي تجسمی معاصر ایرانتعضو افتخاري موسسه - 

 عضو شوراي علمی نقاشی دیواري وحجم سازي سازمان زیبا سازي تهران- 

 عضو شوراي تخصصی فنی دیورانگاري سازمان زیبا سازي شهر تهران- 

 زیبا سازي شهر تهران »کمیته تخصصی نورپردازي«عضو - 

 عضو کادر هنر مرکز مطالعات وموزه آکادمی ملی المپیک- 

 عضو کمیسیون فرهنگ آموزش المپیک- 

 پارالمپیکعضو شوراي هنري آکادمی ملی المپیک و- 

 عضو هیات انتخاب و داوري در چندین جشنواره ومسابقه هنري- 

 عضو شوراي خرید آثار تجسمی معاونت تجسمی وزارت ارشاد اسالمی- 

 سازمان زیبا سازي شهر تهران» اندیشه نو«دبیر بخش پژوهشی - 

 1393المللی مبلمان منزل عضو کمیته علمی بیست وسومین نمایشگاه بین- 

 PFN AWARD 2014عضو هیات داوران نخستین دوره جایزه ملی مبلمان برتر - 

 کارشناس رسمی دادگستري در امور هنري وعضو کانون کارشناسان رسمی استان تهران- 

 المللی روشنایی و نورپردازي ایران؛ همایش بین1393عضو هیات داوران مسابقه نورپردازي سال - 

 ازمان زیبا سازي شهرستان کرجس» کمیته ي نور و مبلمان شهري« عضو- 

 ، دانشگاه تربیت مدرس»يکنگره بین المللی افق هاي جدید معماري و شهرساز«عضو هیئت رئیسه ي اولین - 

 مشاورهنري و فرهنگی نهادهاي دولتی و خصوصی- 

 

 و پژوهشی برخی از فعالیت هاي علمی

 »دیوارنگاري«در زمینه ي  شهري »ضوابط و مقررات زیبا سازي«جلد کتاب  8تالیف  -

 »تکنیک هاي دیوارنگاري«کتاب تالیف  -

اعمـال پوشـش در رنـگ آمیـزي     « »از رنگ آمیـزي  آماده سازي سطوح پیش«، »راهنماي رنگ آمیزي مبلمان شهري« نظارت کتاب هاي -

 »سطوح

 پژوهشی –تالیف چندین مقاله ي علمی  -

 سخنرانی هاي متعدد در دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی -

 دانشگاه هنر)هنر (مجتمع دانشگاهی  ،با تصاویر همراه» وقایع هنري ایران به صورت روزشمار«، از جمله: طرح هاي پژوهشیچندین  مجري -

 ، وزارت راه»راه آهن بافق / بندر عباس«پروژه کاربردي طراحی وساخت ماکت  -

 ، وزارت راه معاونت راه آهن»راه آهن مشهد/ سرخس«پروژه کاربري طراحی وساخت ماکت  -

 کرخه سد/  نیرو وزارت –با اجزا متحرك پنوماتیک  »سد کرخه«پروژه کاربردي طراحی وساخت ماکت  -



 موزه هنرهاي معاصر تهران /موسسه هنرهاي تجسمی »رهندهنرمعاص« پروژه تحقیقاتی -

 سازمان زیبا سازي شهر تهران» دیوارنگاري هاي شهر تهران؛ بایدها و نبایدها«پروژه تحقیقاتی  -

 دانشگاه هنر »مرمت قالی و زیر انداز«پروژه تحقیقاتی: همکار  -

 کتابو  پژوهشی، مقاله طرحدهها  و ارزیابی داوري -

 

 نمایشگاه ها

 برگزاري نمایشگاه هاي انفرادي در گالري هاي گلستان (دو دوره) گالري هفت ثمر (سه دوره) گالري ماه -

 و گالري هور 

 نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی 150شرکت در بیش از  -

 

 آثار نگهــداري شده در موزه ها و مجموعه هاي دولتی و خصوصی

 در موزه ها و مجمـوعه هاي ملی و دولتـی از جمله:و نقش برجسته  حجمــی ،اثر نقاشــی 25بیش از  -

 گنجینه ي موزه هنـرهاي معاصر تهران -

 مجموعه ي موسسه توسعه هنــرهاي تجسمــی -

 گنجینه ي فرهنگستان هنر -

 مجموعه ي سازمان زیبا سازي شــهرتهران -

 اشرفمجموعه موزه امام علی (ع) در نجف  -

 یاثر هنري در مجموعه هاي خصوصـ 70و بیش از 

 

 اسایر فعالیت ه

 پژوهش در زمینه ي هنرهاي شهري -

 معماري داخلیطراحی و اجراي پروژه هاي فعالیت  در زمینه   -

 مبلمان شهريفعالیت در زمینه  -

 ماکت سازي و مدل سازي -

 

 


