
 به نام خدا
 پژوهشی عبدالکریم عطارزاده و رزومة آموزشی                                       

 

 عبدالکریم عطارزاده  خانوادگی : نام و نام

 دانشگاه تهران  از تاریخ هنر : باستان شناسی و کارشناسی

 آرایه های چوبی در دانشگاه تربیت مدرس )موضوع پایان نامه: تاریخ هنر دوره اسالمی از : باستان شناسی و کارشناسی ارشد

 قاجار( و معماری اسالمی دوره های زند

دستی صنایع  : تأثیرات انقالب صنعتی بر رساله)موضوع  ز دانشگاه تهراندوره اسالمی ا تاریخ هنر باستان شناسی و دکتری:

 اساس مقایسه تحلیلی آثار ( ایران بر

 نتا كنو 1375 گروه هنرهای اسالمی دانشکده هنر دانشگاه سوره از ) استادیار( هیأت علمی عضو:  سوابق آموزشی

 1375دانشگاه سوره از  و در دانشگاه هنر "2 و 1هنر در تمدن اسالمی "تدریس  -1

  1376دانشگاه سوره از  در دانشگاه هنر و "2 و 1هنر در تاریخ "تدریس  -2

 1380 دانشگاه سوره از در "آشنایی با هنرهای سنتی"تدریس  -3

  1380كاربردی از  دانشگاه سوره، دانشگاه تهران و مركز علمی، در "آشنایی با هنرهای اسالمی"تدریس  -4

  1381دانشگاه سوره از  در "سالمیمبانی هنرهای ا"تدریس  -5

  1382سوره و دانشگاه تهران از دانشگاه  در "آشنایی با هنر اسالمی ایران"تدریس  -6

 1387 از در دانشگاه تهرا ن در مقطع كارشناسی ارشد "آشنایی با معماری و هنر اسالمی"تدریس  -7

 1389 دانشگاه سوره از مقطع كارشناسی ارشد در در "در هنرهای سنتی ایران متون كهن آشنایی با"تدریس  -8

 1390 از دانشگاه سوره و هنر اسالمینقاشی  ،مقطع كارشناسی ارشد معماری "حکمت هنر اسالمی" تدریس  -9

 1390از  در دانشگاه سوره  "تاریخ هنر جهان"یس درس تدر  -10

 1392در مقطع ارشد هنر اسالمی از در دانشگاه سوره  "مطالعات تطبیقی هنر اسالمی"تدریس  -11

 در مقطع كارشناسی ارشد بنیاد ایران شناسی "تاریخ هنر ایران"تدریس   -12

 1391از  دانشگاه سوره در مقطع كارشناسی ارشد صنایع دستی و هنر اسالمی "سمینار و مقاله"تدریس   -13

 1392از  دانشگاه سوره در مقطع ارشد گروه صنایع دستی "كارگاه پژوهشهای تطبیقی"تدریس   -14

 

 (1395تا  1383از  المعارف اسالمی ةدایر بنیاد وقت()پاره  هیأت علمی پژوهشی عضو) پژوهشیسوابق 

 کتاب:

 1386 حوزه هنری، ،فارس( )بخشهای استانهای تهران و "المعارف خانه های تاریخی ةدایر" -1

 المعارف جهان اسالم،  ة، بنیاد دایرچهلستون كابل( )بخشهای چهلستون اصفهان و "تمدن اسالمی فرهنگ و چهل در" -2

 1389سال 

 1397، سازمان سمت ،"صناعی ( ) هنرهای یاسالم تمدنتاریخ هنر در " -3

 1397انتشارات سایبان هنر،  تهران، ،"متون كهن و هنرهای سنتی ایران" -4

 1397، تهران، انتشارات سایبان هنر، "گفتارهایی در تعریف و تاریخ هنر و هنر اسالمی " -5



 1396 ،) با تألیف مریم پورصالح و تحت نظارت اینجانب( "تاریخ طلسم و تعویذ در ایران"  -6

 سازمان سمت ) در دست چاپ( ،"قالیچه های امروزی مشرق زمین"ترجمة كتاب   -7

 1395)بخش كلیات هنری سکه ها(، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، "المعارف سکه های ایران ةدایر" -8

 پژوهشی-مقاالت علمی

 1391، اریخ اسالممجله علمی پژوهشی مطالعات ت ، "صنایع دستی ایراننقش انقالب صنعتی در " -1

، پژوهشنامة تاریخ تمدن اسالمی، "مقایسة ساختار و اجزای ورودی بناهای مذهبی و غیر مذهبی كاشان در دورة قاجار" -2

 )مشترک( 1392دانشکدة الهیات دانشگاه تهران، 

، فصلنامة علمی پژوهشی نگره، بهار "كهن دورة اسالمی ایرانواكاوی زمینه های مطالعة صنایع دستی در متون " -3

  41، شمارة 1396

لمی پژوهشی ، فصلنامة ع"مقدمه ای بر گونه ها و انگیزه های رقم زنی هنرمندان دورة اسالمی بر صنایع دستی"  -4

 1396مطالعات تاریخ اسالم، 

 )مشترک( 1396لهیات هنر، ، فصلنامة علمی پژوهشی ا"نمود مفاهیم اسالمی در تزیینات ضریح" -5

، نشریة علمی پژوهشی مطالعات "بررسی تطبیقی شیوه های خوشنویسی در نسخ خطی شاهنامه های رشیدا و داور" -6

 )مشترک(1397تطبیقی هنر، دانشگاه اصفهان، 

 )مشترک( 1397، نامة انسان شناسی، "كاربرد و نقوش وریس در گذار از كوچ نشینی به یکجا نشینی" -7

تاریخ ، فصلنامة علمی پژوهشی "شکلی كتیبه های نستعلیق محمد ابراهیم تهرانی در حرم امام زاده حمزه )ع(تحلیل " -8

  )مشترک(1397فرهنگ و تمدن اسالمی، 

 

 لدهای مختلف دانشنامه جهان اسالمقاالت تألیف شده برای جم

 خلفای عباسی(  )كاخی از "جوسق الخاقانی" -1

 دوره اسالمی(  از)كاخی در مالدوی هند  "محل جهاز" -2

 جهان اسالم( ساختار آن در مفهوم و )معنی و "چهارباغ" -3

 )معرفی كاخ دوره صفوی( "چهلستون اصفهان" -4

 افغانستان( كابلِ این نام در )معرفی كاخی با "چهلستون كابل" -5

 حافظ(مقبره و تاریخچة )معرفی معماری  "حافظیه" -6

 تزیینات( ومعرفی معماری ، )قلعه ای در سوریه "حصن االكراد" -7

 تزیینات( معرفی معماری و، شهرحلب سوریه )در" قلعه حلب" -8

 (تزیینات معرفی معماری و، سوریه )در "مقبره حموده پاشا و مسجد" -9

 جهان اسالم( تزیینات در ساختارها و )معرفی طرحها، "حوضخانه حوض و" -10

 (مجهان اسال ساختار در تاریخ و تعریف تا )از "خاتمکاری -خاتم " -11

 تزیین( معماری و )تاریخچه، "امارات متحده عربی سازی درخانه " -12

 تزیین( معماری و )تاریخچه، "لبنان خانه سازی در" -13

 تزیین( معماری و )تاریخچه، "خانه سازی درآسیای مركزی" -14

 ساختار( )طرح و "چین خانه های مسلمانان در" -15

 بغداد( نزدیک ،حیره شهر دركاخی از دورة ساسانی  ) "خورنق" -16

 تزیینات( )معماری و "، برجخرقان " -17



 تزیینات( و ساختار )طرح و "مسجد جامع دزفول" -18

 بغداد( كنار )ویرانه های صومعه ای در "دیرالجاثلیق" -19

 جهان اسالم( هنرنمایی در ساختار و ،)تاریخ "شمعدان" -20

 معنا( تزیینات و ساختار، )تاریخچه، جهان اسالم در "درسازیدر و  " -21

 تزیین(  ساختار تا )از "برج رسکت" -22

 ساختار( طرح و )تاریخچه، "قطر خانه سازی در" -23

 دوره معاصر( تا ابتدا )از "اردن خانه سازی در" -24

 سوریه( )كاخی اموی در" البیضا بةرخ" -25

 )كاخی اموی در اردن(" المفجر بةرخ" -26

 فلسطین اشغالی(  )قصری اموی در "المنیه بةخر" -27

 مقاله مشترک( ،آثارمعرفی و نقد و تحلیل ) "محمد تقی ذوفن" -28

 مقاله مشترک( ،معرفی و نقد و تحلیل آثار) "محمود دهنوی"  -29

 مقاله مشترک( ،معرفی و نقد و تحلیل آثار) "رسام عرب زاده" -30

 (دوره عثمانی آثار استاد معرفی و نقد" )خیرالدین معمار"، -31

 (بنایی در یزدمعرفی  )" بقعه دوازده امام" -32

 ) بنایی عثمانی در دمشق( "پاشا مسجد درویش " -33

 (ارگر معاصرمعرفی و نقد آثار نگ) "جواد رستم شیرازی" -34

 ) كاخی از عثمانیان در استانبول( "دولمه باغچه سرای" -35

  (ماری از دوره عثمانی در تركیهع)م "داوود آغا"  -36

 ) بنایی در یزد( "مدرسه ركنیه"  -37

 مقاله مشترک( ،تاریخ و ساختار معماری) "تهران مسجد سپهساالر"  -38

 "لگری معاصر سرزمینهای جهان اسالمسفا"وضعیت   -39

 (ر دوره عثمانیعرفی و بررسی آثار معما)م" دالغیچ احمد آغا " -40

 تزیینات و تاریخ( ،معماری در تونس. امنیتی و پایگاه نظامی) "سوسه رباط"  -41

 در تونس ) معماری و تزیینات و تاریخ( "مسجد جامع كبیر سوسه"  -42

 (هنر و معماری ) "تركیهسلجوقیان " -43

 در جهان اسالم ) از ساختار تا تزیینات و فرهنگ ، مقاله مشترک( "سنگاب" -44

 ) به كارگیری نقش شمسه در هنر جهان اسالم(" شمسه" -45

 

 المعارف تشیع ةمقاالت در دایر

 جلد پانزدهم "مرصع كاری" -1

 جلد پانزدهم "مهرسازی" -2

 شانزدهمجلد  "زنی در ایراننقاره و نوبت" -3

 شانزدهمجلد  "نقالی در ایران"  -4

 شانزدهمجلد  "زنی در ایراننقاره و نوبت" -5

 

 



 پژوهشیطرحهای  و همایشها مجالت و مقاالت در

 1385- 1شماره  ،مجله رهپویه هنر ،"كاخ ساسانی خورنق از افسانه تا واقعیت"مقالة  -1

رهپویه  ،"ینهای اسالمی ، اروپا و آمریکامقدمه ای بر تاریخچه گرد آوری آثار اسالمی و مجموعه داری در سرزم"مقالة  -2

  1388تابستان ، 9شماره  ،هنر

، مجله رهپویه  "دوره قاجار با معرفی نمونه های موجود در چند موزه كشورویژگی های كلی قاب آیینه های "مقالة  -3

  1389بستان، تا 13هنر ، دوره سوم ، شماره 

 1385 سال، فرهنگستان هنر ،هم اندیشی مبانی هنرهای سنتی ،"قداست هنر نگارگری"مقالة  -4

 ،1386اردیبهشت  ،ی قزوین عصر صفویگره بین المللكن ،"كاخهای چهلستون قزوین و اصفهانبررسی تطبیقی "مقالة  -5

 قزوین ،ه بین المللی امام خمینیدانشگا

گردهمایی مکتب  ،مجموعه مقاالت معماری و شهرسازی ،"چهلستون اصفهان از روزنی دیگر" ارایه مقاله سخنرانی و -6

 1387 ،نشر فرهنگستان هنر ،اصفهان

  ،اولین همایش سراسری علمی پژوهشی نماز در آیینه فرهنگ و هنر ،"خطوط كوفی مساجد تاریخی قزوین"مقالة  -7

  بیرجند

همایش فرهنگ و  ،"چوبی در معماری دوره قاجاریه بررسی تزیینات درها و روزنهای"عنوان یه مقاله باارا و سخنرانی -8

 1389سال  ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،قاجارهنر

دانشگاه  ،همایش معماری و شهرسازی ،"محرمیت در خانه سازی جهان اسالم ، حرمت وسلسله مراتب فضایی"مقاله  -9

 1389سال  ،، تبریزالمیهنر اس

ساالنه  هشتمین دو،  "اساس مقایسه آثار نقاشی ایران بر انقالب صنعتی بر تأثیر" عنوان ارایه مقاله با سخنرانی و -10

  1390سال ،نگارگری ایران

اسالمی دانشگاه علوم  همایش هنر ،"اهداف اسالمی و اندیشه ها پیام نگار هنر،"عنوان  ارایه مقاله با سخنرانی و -11

 پزشکی سمنان

  ، تهرانهنرهای تجسمی ایرانهمایش دو ساالنه ملی  ،"تاثیر انقالب صنعتی بر نقاشی دوره قاجار"مقالة  -12

 ) مشترک(1396، رشد آموزش هنر، "مستندنگاری و تحلیل ساختاری تزیینات بقعه های زنانه در استان تهران"مقالة  -13

سی وضعیت تاریخ نگاری هنر همایش آسیب شنا "،ر از باستان شناسی تا پژوهش هنراتاریخ هنر ایران در گذ"مقالة  -14

 1392، فرهنگستان هنر، ایران

معماری للی عمران، ، مجموعه مقاالت كنگرة بین الم"مطالعة تاریخی مجسمه های شهری تهران در دورة قاجار"مقالة  -15

  )مشترک(1394بهشتی،  دانشگاه شهید و توسعة شهری،

، فصلنامة پاژ، سال ششم، شمارة "تاریخ بیهقیمتن نگرشی تطبیقی به معنای صُفّه در دورة غزنوی بر اساس " مقالة -16

 1396دوم، تابستان 

)مشترک(، فصلنامة  "كتاب الف و بای مصور فارسی 0اجاربررسی كتاب آرایی نسخه ای آموزشی از دورة ق"مقالة  -17

 1396هنرنامة ایران، سال یکم، شمارة اول، زمستان 

 1396، )مشترک( رهپویة هنر، "مطالعة تحلیلی آثار موجود در موزة نقاشی پشت شیشة تهران"مقالة  -18

، فصلنامة پاژ، سال هفتم، شمارة "تأملی در معنی و گسترة خلعت در دورة غزنوی بر اساس متن تاریخ بیهقی"مقالة  -19

 (30)شمارة پیاپی،  1397دوم، تابستان 

ارزیابی و داوری كتاب هنرهای اسالمی موزة هنر لس آنجلس به زبان انگلیسی برای جایزة جهانی كتاب سال جمهوری  -20

 و ...... 1395اسالمی ایران، سال 

هانی كتاب سال ارزیابی و داوری كتاب فرشهای اسالمی چگونه مطالعه می شوند، به زبان انگلیسی برای جایزة ج  -21

 و .......... 1394جمهوری اسالمی ایران، سال 



 1390مراغه، زمان در گذر هیأت رییسه همایش مراغه در عضو سخنران و -22

 1389، سمت سازمان طرف از اسالمی هنر مبنایی كتاب تدوین گروه عضو -23

ات فرش دستباف با مركز تحقیق "ررسی شیوه های طراحی در منطقه قمب"دانشگاه سوره در اجرای طرح علمی ینده نما -24

 1380ایران در سال 

با مركز تحقیقات فرش  "شیوه های طراحی در منطقه گلستان بررسی"دانشگاه سوره برای اجرای طرح علمی ه نمایند -25

 1380دستباف ایران در سال 

ت فرش ز تحقیقابا مرك "ی شیوه های طراحی در منطقه سمنانبررس"دانشگاه سوره برای اجرای طرح علمی نماینده  -26

 1380دستباف ایران در سال 

با مركز تحقیقات فرش  "ررسی شیوه های طراحی در منطقه قمب"دانشگاه سوره برای اجرای طرح  علمی نماینده -27

 دستباف ایران در سال

  و دكتری دهها پایان نامه كارشناسی ارشد اد راهنما و مشاوراست -28

 علمی پژوهشی و كتب و ........داوری دهها مقاله از فصلنامه ها و مجالت  -29

 روزنامه ها نوشته های ارایه شده درسایر مجالت و مقاالت و

 اسالمی هنر قداست در نگاهی اجمالی به حرمت و -1

 مهرآوری معرفی استاد نقاشی روی شیشه با -2

 آداب و رسوم در هنرهای سنتی  -3

 كه عشق جاودانه می شود آنجا مقبره تاج محل، -4

 خاتمی هادی گلریز محمد معرفی استاد باخاتمکاری  زیبای مقدس، -5

 قلی زادهپرویز  معرفی استاد با برای مشتاقان امروز دیروز هنر تراش شیشه، -6

 باوری ایرانیان باستان نشانه دین  چغازنبیل، معبد -7

 صنایع دستی كدام است؟ هنرهای سنتی چیست؟ -8

 شویم با باستان شناسی بیشتر آشنا -9

 تزیینات امروزی چوب میراثی برای نقاشی رو -10

 تپه سیلک مأمن ایرانیان قدیم -11

 بعد تا آغاز دست ابزارهای آدمی از -12

 قله هایی به بلندای خورشید اهرام ثالثه، -13

 شکوه تخت جمشید -14

 ایرانی ثبت شده بین المللی هفت اثر -15

 باره میراث فرهنگی در -16

 هنرمسلمانان امت واحده و -17

 تابلوی خاطرات پیشینیان -18

 تاریخ هنرهای سنتی -19

 تاریخی صنایع دستی اعتبار -20

 دریابید صنایع دستی را -21

 



  وابق فعالیتهای حرفه ایس

 1380-1379-1378-1378در سالهای  برگزاری مراسم روز جهانی صنایع دستی در دانشگاه سوره -1

 1386زی توسعه دانشگاهی در سال گذراندن كارگاه آموزشی برنامه ری -2

 ندن كارگاه طراحی سنتی و تذهیبگذرا -3

 1389دانشگاه سوره در سال  پژوهشگر برتر دركسب عنوان  -4

 زه هنریطرف حو مسئول انتخاب برجستگان صنایع دستی از -5

  1391ای هیئت علمی دانشگاه سوره شركت در نمایشگاه آثار هنری اعض  -6

 یش آسیب شناسی تاریخ هنر اسالمی سخنرانی در هما  -7

 (ع) علی امام موزه در سوره دانشگاه استادان فرهنگی – علمی –شركت در نمایشگاه بزرگ آثار هنری   -8

  سوابق مدیریت اجرایی

  1379تا  1375 سال مدیر گروه صنایع دستی دانشگاه سوره از -1

 1382تا1379 معاون آموزشی دانشگاه سوره از سال -2

   1382مدیر گروه مدیریت فرهنگی و هنری دانشگاه سوره سال -3

 1395تا  1384مسئول شاخه باستان شناسی دانشنامه جهان اسالم از سال  -4

 1395تا  1384مسئول شاخه صنایع دستی دانشنامه جهان اسالم از سال  -5

 1393تا  1384مسئول شاخه معماری عمومی دانشنامه جهان اسالم از سال  -6

 1388تا  1387مدیر اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه سوره از سال -7

 كنون تا 1388سال  وزشی دانشگاه سوره ازمعاون آم -8

 1394-1393سرپرست دانشکده معماری در سال  -9

 :انوادگیمجالت خ شده درشعرگونه،چاپ  خلوت نوشته هاییقصه ها و 

تبعات سنگین زیاده خواهی  -كودک خیابانی  -تاوان یک اشتباه  -تلخ و شیرین  -سزای شکستن عشق و غرور  -رنج خوشبختی 

 نجوای –بیا  ظار،انت و عشق فراسوی ای - چرا؟ تنها – زیارت گاه بوسه –مناره های التماس  -شد عشق آغاز گفتیم وعلی  یا –

 – سپاس یک احساس – توكجا كجا، من - كجاست؟ سبز خانه - شدند؟ كشته گناه كدامین به -تو خیال – پروانه و شمع

  اثر خلق – عشق نمازگزار

 
 

 


