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دانشكده پردیس )ی و تزیینات وابسته به معماری، دانشگاه هنر کارشناسی مرمت آثار تاریخی و فرهنگ

 .4594 ،(اصفهان

 .4593 ، دانشگاه هنر،کارشناسی ارشد عكاسی

و معرفی پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان  99دانشجوی ممتاز گروه عكاسی در هفته پژوهش در سال 

 .پایان نامه برتر دانشجویی

در سیزدهمین نمایشگاه بین  "تجلی قرآن درزندگی مردم "نفر دوم مسابقات فیلم و عكس با موضوع 

 .ی قرآن کریمالملل

 
 

 

 :اجراییسوابق فعالیت های 
 

 ماه 49همكاری با بخش مرمت نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی به مدت  -

 سال 2سرپرستی کارگاه و آزمایشگاه مرمت اشیاء پایگاه الموت به مدت  -

 مسئول بخش مستند نگاری سایت باستانی الموت  -

 یانوس جیرفتمسئول بخش مستند نگاری سایت باستانی شهر دق -

 عضویت در انجمن عكاسان صنعتی و تبلیغاتی و معماری ایران -

 عضویت در انجمن ملی عكس ایران -
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 :اجرای کلیه پروژه های عكاسی موزه ملك به شرح زیر -

 

 عكاسی مادون قرمز و مستند نگاری تابلوهای کمال الملك موزه ملك 

 عكاسی اشیاء موزه ملك 

 عكاسی فرش های موزه ملك 

 

 انتشارات یساولی "از طهران تا تهران  "عكاسی برای پروژه بزرگ کتاب عكس با عنوان  -

 

 

 

 

 :سوابق تدریس
 

 .در دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشكده هنر( 2)و ( 4)تدریس دروس عكاسی پایه  -

 .در سمنان ، دانشكده هنر( 2)و ( 4)تدریس دروس عكاسی پایه  -

 .در دانشگاه زابل ، دانشكده هنرو معماری( 2)و ( 4)تدریس دروس عكاسی پایه  -

، کارگاه پرتره، کارگاه رنگی: امل و دروس تخصصی ش( 2)و ( 4)تدریس دروس عكاسی پایه  -

 .های تجسمی، دانشكده هنراه تبلیغات در دانشگاه هنر تهران، کارگکارگاه ویوکمرا

 .تدریس دروس تخصصی عكاسی در دانشگاه آزاد اسالمی تهران -

نگهداری حمل و نقل و شیوه های صحیح  "خصصی تشیوه های مستند نگاری در دوره تدریس  -

 .، پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاریخیویژه امنای اموال "بسته بندی آثار نقاشی 

 

 :هامقاله
 

ششمین همایش مرمت آثار تاریخی و  ،"کاربرد عكاسی های خاص در مرمت "مقاله با عنوان  -

 .معماریتزیینات وابسته به 

 :با عناوین زیر  برای پژوهشكده مرمت آثار تاریخی  93و  91در سالهای انجام دو پروژه تخصصی  -

 

  نجاه و سه قطعه از صف سالم فتحعلی شاه کاخ گلستان پعكاسی مادون قرمز از نقاشی 

 طرح ساماندهی نقاشی های جدا شده از سلطانیه 

 

 

 

 

 


