
 

 

 

 

 

  دکتر رضـا خــدادادی

  دانشگاه هنـردانشکده تجسمی  علمی عضو هیئت

 

 ها تحصیالت، مدارک و گواهی

 کارشناسی: نقاشی -

 کارشناسی ارشد: تصویر متحرک )انیمیشن( -

  (              و هنرهای عمومی  شهریهنرهای )دکترای تخصصی: پژوهش هنر -

 هنری یک درجه نشان: ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ افتخاری وزارت دکترای -

 ونیمبلمان و دکوراسـ  یمل یشورا»از  ون،یهنر/صنعت مبلمان و دکوراس« خبره» عنوان و گواهی یدارا -

 .رانیا «ونیمبلمان و دکوراس یانجمن صنف»و « وابسته عیو صنا

 ایران معاصر تجسمی هنرهای توسعه موسسه افتخاری عضو -

 در امور هنری یدادگستر یرسم کارشناس -

 عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در تدریس

 در : 0731از سال  

 هنر دانشگاه -

 (س) الزهرا دانشگاه -

 دانشکدۀ هنر و معماری –اسالمی  آزاد دانشگاه -

 سوره دانشگاه -

 رجایی شهید دانشگاه -
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 ها مسئولیتسوابق و  از برخی

 هنر دانشگاه نقاشی گروه مدیر -

 هنر دانشگاه سازی مجسمه گروه مدیر -

 سوره دانشگاه نقاشی کارشناسی گروه مدیر -

 سوره دانشگاه نقاشی ارشد کارشناسی گروه مدیر -

هـای علمـی،    مشـاور، عضـو کمیتـه   سـال )  01همکاری مستمر با سازمان زیباسازی شهر تهران به مدت  -

 پژوهشگر و...(هنری و تخصصی، 

 تهران زیباسازی سازمان دیواری هنری نقاشی شورای عضو -

 تهران زیباسازی سازمان سازی حجم شورای عضو -

 تهران شهر زیباسازی سازمان دیوارنگاری فنی تخصصی شورای عضو -

 تهران شهر زیباسازی نورپردازی تخصصی کمیته عضو -

 داوران مسابقات نورپردازی سازمان زیباسازی عضو هیئت -

 و پارالمپیک )دو دوره( المپیک ملی هیئت انتخاب و داوری آثار هنری آکادمی عضو -

 هنری و مسابقه جشنواره چندین در داوری و انتخاب هیئت عضو -

 عضو شورای خرید آثار تجسمی معاونت تجسمی وزارت ارشاد اسالمی -

 0737منزل  مبلمان المللی بین نمایشگاه و سومین بیست علمی کمیته عضو -

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

 PFN AWARD 2015 برتر مبلمان ملی جایزه دوره دومین داوران هیئت عضو -

 FIDA دکوراسیون و داخلی طراحی تخصصی کمیته عضو -

 ایران نورپردازی و روشنایی المللی بین همایش ؛0737 سال نورپردازی مسابقه داوران هیئت عضو -

 دومین جشنواره نورآرایی شهر تهران داوران گذاری و هیئت عضو شورای سیاست -

 عضو کمیته علمی و شورای داوری نور و مبلمان شهری سازمان زیباسازی کرج -

 0731 تابستان« زیباسازی سازمان» تهران شهر نورآرایی جشنواره دومین داوران کمیته عضو -



 

 سـازمان » تهـران  شـهر  نـورآرایی  المللی بین جشنواره سومین داوران کمیته و آثار انتخاب شورای عضو -

 0731 ماه بهمن« زیباسازی

« زیباسازی سازمان» تهران شهر نورآرایی جشنواره چهارمین داوران کمیته و آثار انتخاب شورای عضو -

 ؛0731 ماه بهمن

-0731 زیباسـازی  سـازمان  تهـران،  «شـهر  یـک  وسـعت  بـه  ای نگارخانه» گذاری سیاست شورای عضو -

 ؛0731

 ؛و برند یسازمان ،یتوسعه شهر یراهکارها هیارا« برین فکر»مشاور  -

 هنری؛ امور در دادگستری رسمی کارشناس و دادگستری رسمی کارشناسان کانون عضو -

 عضو شورای برنامه ریزی هنرهای تجسمی انجمن ام. اس ایران -

 ...و -

 های علمی و پژوهشی خالصۀ فعالیت

 کتاب:

-31333-1-7:شـابک  تهـران،  شهر زیباسازی سازمان و و مینو سپند :ناشر «دیوارنگاری های تکنیک»  0

011-331 

: سـپند  ناشـر  «دیوارنگـاری  اجـرای  و طراحـی  پردازی، ایده» 20  یشهر یباسازیضوابط و مقررات ز  2

 331-011-31333-1-1: شابک تهران، شهر زیباسازی سازمان و مینو

 زیباسازی سازمان و  مینوناشر: سپند « موزاییک دیوارنگاری» 22 یشهر یباسازیضوابط و مقررات ز  7

 331-011-31333-0-3شابک:  تهران، شهر

 سـازمان  و  مینـو ناشـر: سـپند   « معـر   کاشـی  دیوارنگـاری » 27 یشـهر  یباسـاز یضوابط و مقررات ز  1

 313-011-31333-3-1: شابک تهران، شهر زیباسازی

ناشـر: سـپند   « نقاشی کاشی یا رنگ هفت کاشی دیوارنگاری» 21 یشهر یباسازیضوابط و مقررات ز  1

 331-011-31333-1-0: شابک تهران، شهر زیباسازی سازمان و مینو

ناشـر: سـپند   (« شکسـته  کاشـی ) یکاش چین پاره دیوارنگاری» 21 یشهر یباسازیضوابط و مقررات ز  0

 331-011-31333-3-1شابک  تهران، شهر زیباسازی سازمان و  مینو
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 سازمان و  مینوناشر: سپند « سفالی برجسته نقش دیوارنگاری» 20 یشهر یباسازیمقررات ز ضوابط و  3

 331-011-1033-10-1: شابک تهران، شهر زیباسازی

 و   مینـو ناشـر: سـپند   « سـنگی  برجسـته  نقـش  دیوارنگـاری » 23 یشـهر  یباسـاز یضوابط و مقـررات ز   1

 331-011-1033-12-3: شابک تهران، شهر زیباسازی سازمان

 و  مینـو ناشر: سپند (« بتنی) سیمانی برجسته نقش دیوارنگاری» 21 یشهر یباسازیضوابط و مقررات ز  3

 331-011-1033-17-1: شابک تهران، شهر زیباسازی سازمان

ضوابط و مقررات شـهری انتشـارات سـازمان     «شهری مبلمان آمیزی رنگ راهنمای»کتاب  ناظر علمی   01

 زیباسازی.

 انتشـارات  شـهری  مقـررات  و ضـوابط « آمیـزی  رنـگ  از پـیش  سطوح سازی آماده» ناظر علمی کتاب   00

 زیباسازی. سازمان

 انتشـارات  شـهری  مقـررات  و ضـوابط   «آمیـزی سـطوح   رنـگ  در پوشــش  اعمـال» ناظر علمی کتاب   02

 زیباسازی. سازمان

 پروژه تحقیقاتی

 دانشـگاه ) هنـر  دانشـگاهی  مجتمـع  ،«روزشـمار و مصـور    صورت به ایران هنری وقایع»پروژه تحقیقاتی  -

 0732 (هنر

 0731راه  وزارت ،«بندرعباس/  بافق آهن راه» ماکتساخت و  طراحی کاربردی پروژه -

 0731آهن  راه معاونت راه وزارت ،«سرخس/ مشهد آهن راه» ماکتو ساخت  طراحی کاربری پروژه -

 سـد /  نیرو وزارت – پنوماتیک متحرک اجزاء با «کرخه سد» ماکت و ساخت طراحی کاربردی پروژه -

 0733کرخه 

 0733تهران  معاصر هنرهای موزه/ تجسمی هنرهای موسسه «هنرمعاصرهند» تحقیقاتی پروژه -

 0732تهران،  شهر زیباسازی سازمان «نبایدها و بایدها تهران؛ شهر های دیوارنگاری»تحقیقاتی  پروژه -

                       سایر فعالیت های پژوهشی

 پژوهشی – علمی مقالۀ چندین تألیف -

 فرهنگی و نهادهای دولتی و خصوصی – علمی ها، مراکز دانشگاه در متعدد های سخنرانی -



 

 کتاب و مقاله پژوهشی، طرح ها و نظارت ده داوری، ارزیابی -

 نمایشگاه های هنری 

 : نمایشگاه انفرادی

 گالری بوم« مجموعه حیرانی»: نمایشگاه نقاشی 0731

 ثمر 3 گالری -«پدر یاد به» ینقاش نمایشگاه :0732

 هور گالری -«نوستالژیا» ینقاش : نمایشگاه0731

 ماه گالری -«ذکر»و  «حیرانی» ینقاش نمایشگاه :0711

 ثمر 3 گالری -«حیرانی» ینقاش نمایشگاه :0711

 ثمر 3 گالری -«حیرانی» ینقاش نمایشگاه :0717

 برگ گالری-«شبانه» یطراح نمایشگاه :0712

 برگ گالری -نقاشی نمایشگاه :0731

 گلستان گالری - نقاشی نمایشگاه :0737

 گلستان گالری- نقاشی نمایشگاه :0730

 مرکزی، اردبیل کتابخانۀ - نقاش و طراحی نمایشگاه :0702

 اردبیل فکری، پرورشی کانون - نقاشی نمایشگاه :0710

 هنر، اردبیل و اداره فرهنگ – مجسمه نمایشگاه :0711

 خارجی ازجمله: و داخلی گروهی نمایشگاه 051ارائه اثر و حضور در بیش از 

 ثمر 3 یگالری، تجسم شگاهینما: 0730

 تهران -الله گالری «معاصر هنرمندان نسل چند نمایشگاه ششمین»  :30-0731

 ، آثار هنر معاصر ایران«ششمین حراج هنر تهران: »0731

 خط گالری برسام : نمایشگاه نقاشی و نقاشی0731

 تهران -الله گالری «معاصر هنرمندان نسل چند نمایشگاه پنجمین» :0731

 -رضا خدادادی -)همایون سلیمی0731ماه  : نمایشگاه نقاشی در گالری نک )گروه هنری نک( دی0731

 روبرتو کازیراگی( -بابک اطمینانی -سعید روانبخش
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 : نمایشگاه تجسمی در گالری برسام0731

    ثمر  3      گالری                   نمایشگاه تجسمی در   :0731

               برج میالد تهران  -  «               مان هنر ایرانی »      تجسمی       شگاه ی   نما  :0737

      تهران  -         گالری الله  «                                        چهارمین نمایشگاه چند نسل هنرمندان معاصر »  :0737

      تهران  -            نگارخانه شیال                  نمایشگاه نقاشی در   :0737

      تهران  -    صبا   -             فرهنگستان هنر                  نمایشگاه نقاشی در   :0737

      تهران  -         گالری الله  «                                      سومین نمایشگاه چند نسل هنرمندان معاصر » :0732

      تهران  -                گالری پردیس ملت   -  «              بیان و انتزاع »               نمایشگاه نقاشی   :0732

      تهران  -     فروهر        گالری  - «                              بزرگداشت استاد محسن وزیری مقدم »               نمایشگاه تجسمی   :0730

      تهران  -         گالری الله  «                                      دومین نمایشگاه چند نسل هنرمندان معاصر »  :0730

      تهران  -              های تجسمی کشور                              نمایشگاه فروش آثار )اکسپو( هنر  :0730

           مصلی تهران  «                 المللی قرآن کریم                      بیستمین نمایشگاه بین » :0730

                            نگارخانه شماره دو هنر ایران  -                        موسسه توسعه هنرهای تجسمی    نه ی   گنج  :0730

                          نگارخانه موسسه فرهنگی اکو  - «      آفرینش »                                     نمایشگاه نقاشان معاصر ایران با عنوان   :0731

  .             خانه هنرمندان  «           باغ ایرانی »               نمایشگاه نقاشی   :0731

            گالری شیرین  «                                           حمایت از بیماران سرطانی موسسه بهنام دهشپور »                              نمایشگاه هنرمندان معاصر ایران   :0731

                      مؤسسه فرهنگی هنری صبا  -                                     هشتمین دوساالنه ملی نقاشی معاصر ایران   :0731  

                  موزه هنرهای معاصر  -             )هنرمند مدعو(                        المللی هنرهای تجسمی فجر                      چهارمین جشنواره بین  :0731

      تهران  -     ملت       گالری  –      طبیعت   های الیه :0713

      تهران  –          هنرمندان      خانه–      اکسپو   :0711

      تهران  -            گالری امروز -                                  نمایشگاه گروهی استادان دانشگاه هنر  :0711

      پاریس  –                 خانه فرهنگ ایران -                                    نمایشگاه نقاشی هنرمندان معاصر ایران   :0711

          فرهنگستان  -     صبا  -            های ایران                                    نمایشگاه آثار هنرمندان منتخب استان  :0711

      تهران  –     هنر       گالری  –            دانشگاه هنر    ی   علم    ئت ی                      نمایشگاه نقاشی اعضای ه  :0713



 

      تهران  –      آزاد        طراحان       گالری–                              نخستین یادمان فریدون مام بیگی   :0713

      تهران  –       معاصر        هنرهای      موزه  –              های هنر تهران                                      منتخبی از آثار نقاشی مدرسین دانشکده  :0713

      تهران  –       معاصر        هنرهای      موزه  –                                             نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر )هنرمند مدعو(  :0713

      هلند  -               موزه هله لوییس   :0713

    صبا  -                      المللی نقاشی جهان اسالم                    پنجمین دوساالنه بین  :0713

    دبی  -             کرییک آرت فر   :0713

      تهران  -                  موزه هنرهای فلسطین  :0710

      تهران  –              گالری هفت ثمر   :0710

      تهران  –     صبا      هنری         فرهنگی      مرکز  –                           هفتمین دوساالنه نقاشی ایران   :0710

                        موزه هنرهای معاصر تهران  -      ایران     در       معاصر     هنر     های      جلوه          نمایشگاه  :0710

      تهران       معاصر        هنرهای      موزه    «           بهار ایرانی »               نمایشگاه نقاشی   :0710

                  موزه هنرهای معاصر   -                                     تجلی حضور موالنا در نگاه نقاشان ایرانی  «            در خیال شمس »               نمایشگاه نقاشی   :0710

       فلسطین

    هنر       گالری  -   «    بیگی     مام        فریدون     یاد      زنده »           بزرگداشت  :0710

                     نگارخانه شفق ـ تهران               نمایشگاه نقاشی   :0711

                                        جنبش هنر نوگرای ایران موزه هنرهای معاصر  :0711

      تهران  –         نیاوران   ی     فرهنگ      مرکز  –                              نمایشگاه هنرمندان معاصر ایران   :0711

      تهران       معاصر        هنرهای      موزه  –       ایران       معاصر        نقاشان  –          مشر  خیال   :0711

    صبا  -   هنر           فرهنگستان  -                         المللی نقاشی جهان اسالم                              چهارمین نمایشگاه دوساالنه بین  :0711

            کاخ نیاوران-                              دستاوردهای زیباسازی شهر تهران   :0711

                                          سازی ایران ـ مرکز فرهنگی هنری صبا ـ تهران                       چهارمین دوساالنه مجسمه  :0711

                          های مؤسسه فرهنگی هنری صبا          نگارخانه- «                                       طبیعت در خاطر و خیال نقاشان معاصر ایران »  :0711

                          های مؤسسه فرهنگی هنری صبا          نگارخانه  - «                سازی معاصر تهران                       چهارمین دوساالنه مجسمه »  :0711

         نیاوران            فرهنگسرای  -                   نمایشگاه هنر معنوی   :0711
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                                            هنر عاشورایی ـ مرکز فرهنگی هنری صبا ـ تهران  :0711

          گالری الله  -                                  )به مناسبت ششمین سال درگذشت استاد(  «                           بزرگداشت استاد جلیل ضیاپور »  :0711

                                                           سومین دوساالنه نقاشی جهان اسالم مرکز فرهنگی هنری صبا ـ تهران  :0717

                  فرهنگسرای نیاوران  -           سازی تهران             االنه مجسمه         سومین دوس  :0710

            برگ ـ تهران   ی    گالر  :0710

                         موزه هنرهای معاصر، تهران  -                               دومین دوساالنه طراحی معاصر ایران  :0711

                                                       پنجمین دوساالنه نقاشی ایران ـ موزه هنرهای معاصر ـ تهران  :0733

    ران                                                      اولین دوساالنه نقاشی جهان اسالم ـ موزه هنرهای معاصر ـ ته  :0733

                                       سازی ایران ـ موزه هنرهای معاصر ـ تهران                     دومین دوساالنه مجسمه  :0733

                                         طراحی معاصر ایران ـ نگارخانه برگ ـ تهران  :0731

      تهران  -                                 طراحی معاصر ایران ـ نگارخانه برگ   :0733

                      گالری هفت ثمر ـ تهران  :0733

                                       آثار نقاشان معاصر نگارخانه الله ـ تهران  :0730

                      گالری هفت ثمر ـ تهران  :0731

                     نگارخانه برگ ـ تهران  :0731

                      گالری هفت ثمر ـ تهران  :0731

                                                               سومین نمایشگاه دوساالنه نقاشی ایران ـ موزه هنرهای معاصر ـ تهران  :0731

                                                توسعه فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران         نمایشگاه   :0731

                         فرهنگسرای خاوران ـ تهران  :0737

                            ـ موزه هنرهای معاصر ـ تهران       ایران       نقاشی         دوساالنه        ایشگاه         دومین نم  :0732

             گالری گلستان               نمایشگاه نقاشی   :0730

 ها ها و مجموعه ها، گنجینه در موزه آثار نگهــداری شده

 های ملی و دولتـی ازجمله: ها و مجموعه اثر نقاشــی و حجمــی در موزه 21بیش از 

 موزه هنـرهای معاصر تهران -



 

 هنــرهای تجسمــی موسسه توسعه -

 فرهنگستان هنر گنجینۀ -

 سازمان زیباسازی شــهر تهران -

 نجف اشرف در )ع(موزه امام علی  -

 های خصوصـی. اثر در مجموعه 11بیش از  و -

 ها سایر فعالیت

 و هنرهای عمومی هنرهای شهری ۀنیژوهش در زمپ -

 های شهری طراحی و اجرای پروژهایده پردازی،  -

 یو اجرای پروژه های معماری داخل یطراحایده پردازی،  نهیدر زم تیفعال -

 مبلمان شهری نهیدر زم تیفعال -

 ماکت سازی و مدل سازی -

-  

 

r.khodadadi@art.ac.ir  

rezakhodadadiart@gmail.com  

khodadadi_reza@yahoo.com 
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