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  عبدالکریم: نام

  عطار زادهخانوادگی:  نام

 دانشگاه تهران  از تاریخ هنر شناسی و: باستان کارشناسی

معماری اسلامی  های چوبی درآرایه نامه:دانشگاه تربیت مدرس )موضوع پایان شناسی دوره اسلامی از: باستان کارشناسی ارشد

 قاجار( و های زنددوره

اساس  ایران بر یدستعیصنا : تأثیرات انقلاب صنعتی بر رساله)موضوع  ز دانشگاه تهرانشناسی دوره اسلامی اباستان دکتری:

 مقایسه تحلیلی آثار (

 دانشیار درجه علمی:

 
 

 :  سوابق آموزشی

 1731دانشگاه سوره از  و در دانشگاه هنر "2 و 1هنر در تمدن اسلامی "تدریس  -1

  1731دانشگاه سوره از  در دانشگاه هنر و "2 و 1هنر در تاریخ "تدریس  -2

 1731 دانشگاه سوره از در "آشنایی با هنرهای سنتی"تدریس  -7
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  1731دانشگاه سوره از  در "سلامیمبانی هنرهای ا"تدریس  -1

  1732سوره و دانشگاه تهران از دانشگاه  در "آشنایی با هنر اسلامی ایران"تدریس  -1

 1733 از در مقطع کارشناسی ارشد تهراندر دانشگاه  "آشنایی با معماری و هنر اسلامی"تدریس  -3

 1731 دانشگاه سوره از مقطع کارشناسی ارشد در در "در هنرهای سنتی ایران متون کهن باآشنایی "تدریس  -3

 1711 از دانشگاه سوره و هنر اسلامینقاشی  ،مقطع کارشناسی ارشد معماری "حکمت هنر اسلامی" تدریس  -1

 1711از  دانشگاه سوره  مقطع کارشناسی معماری در "تاریخ هنر جهان"یس درس تدر -11

 1712در مقطع ارشد هنر اسلامی از در دانشگاه سوره  "2و  1 مطالعات تطبیقی هنر اسلامی"تدریس  -11

 شناسیمقطع کارشناسی ارشد بنیاد ایران در "تاریخ هنر ایران"تدریس  -12

 1711از  دانشگاه سوره و هنر اسلامی یدستعیصنادر مقطع کارشناسی ارشد  "سمینار و مقاله"تدریس   -17

 1712از  دانشگاه سوره یدستعیصنادر مقطع ارشد گروه  "های تطبیقیکارگاه پژوهش"تدریس   -14

 در مقطع کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشگاه سوره "روش تحقیق"دریس ت -11
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 در مقطع کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشگاه سوره "تاریخ هنر اسلامی"تدریس  -11

 (1711تا  1737از  اسلامی المعارفرةیدا بنیاد (وقتپاره) هیأت علمی پژوهشی عضو) :سوابق پژوهشی

 

 :شدهچاپتب ک
 1731 حوزه هنری، ،فارس( تهران و یهااستانهای )بخش "های تاریخیخانه المعارفرةیدا" -1

سال  جهان اسلام،  المعارفرةیدا، بنیاد ستون کابل(چهل ستون اصفهان وهای چهل)بخش "تمدن اسلامی فرهنگ و چهل در" -2

1731 
 1711ها(، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، )بخش کلیات هنری سکه "های ایرانسکه المعارفرةیدا" -7

 1711، سازمان سمت ،"صناعی ( ) هنرهای یاسلام تمدنتاریخ هنر در " -4

 1711به کتاب(،  جانبنیانامه با راهنمایی ) تبدیل پایان "و تعویذ در ایرانتاریخ طلسم " -1

 1713انتشارات سایبان هنر،  تهران، ،"سنتی ایرانمتون کهن و هنرهای " -1

  1713، تهران، انتشارات سایبان هنر، "گفتارهایی در تعریف و تاریخ هنر و هنر اسلامی " -3

 سازمان سمت ) در دست چاپ( ،"های امروزی مشرق زمینقالیچه"کتاب  ترجمه  -3

 

 :پژوهشی-مقالات علمی
 1711، اریخ اسلاممجله علمی پژوهشی مطالعات ت ، "ایران یدستعیصنانقش انقلاب صنعتی در " -1

 دانشکدهتاریخ تمدن اسلامی،  نامهپژوهش، "قاجار دورهکاشان در  یرمذهبیغورودی بناهای مذهبی و  ساختار و اجزاء سهیمقا" -2

 )مشترک( 1712الهیات دانشگاه تهران، 

  41، شمارة 1711علمی پژوهشی نگره، بهار  فصلنامه، "اسلامی ایران دورهدر متون کهن  یدستعیصنا مطالعههای واکاوی زمینه" -7

لمی پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، ، فصلنامة ع"یدستعیصناهنرمندان دورة اسلامی بر  یرقم زنهای ها و انگیزهای بر گونهمقدمه"  -4

1711 
 )مشترک( 1711هنر، ، فصلنامة علمی پژوهشی الهیات "نمود مفاهیم اسلامی در تزیینات ضریح" -1

، نشریة علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، "یهای رشیدا و داورهای خوشنویسی در نسخ خطی شاهنامهبررسی تطبیقی شیوه" -1

 )مشترک(1713دانشگاه اصفهان، 

 )مشترک( 1713، یشناسانسان، نامة "ینیکجانشیبه  ینینشکوچدر گذار از  سیو رکاربرد و نقوش " -3

، فصلنامة علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن "زاده حمزه )ع(ابراهیم تهرانی در حرم اماممحمدهای نستعلیق کتیبهشکلی تحلیل " -3

  )مشترک(1713اسلامی، 

شناسی دانشگاه تهران، دوره ، فصلنامه مطالعات باستان"سیر تحول هنرهای صناعی فلزی در دورة متأخر بر اساس مقایسه آثار"-1

 1711یز ، پای7، شماره 12

، شماره 3دوره ، رهپویه هنرهای تجسمی، "سنتی در مجموعه انیمیشن جوانمردان هنرهایگیری از نگرشی تحلیلی بر بهره "-11

 9311، پاییز 8

، دوره جدید، شماره ، رهپویه هنرهای تجسمی"وزه گلستانم-نقاشی لاکی دوره قاجار بر اساس آثار موجود در کاخ تحلیل-11

 1713زمستان ، 1

، مجله تاریخ "دوران اسلامی ایران یهاجامبا تأکید بر  یجادو پزشک یاجامههای ظروف و و کتیبه کاربردهای آیینی نقوش" -12

 1713، بهار 73، شماره 11پزشکی، دوره 



 
13- “Artistic Attitude on the Instrutment of Medicine in Iran During the Qajar Dynasty 

with Emphasis on Metalworks in Tehran Museums”, Journal of International 
Medicine, December 2019, Vol. 7, No. 4.  

 هنر تطبیقی مطالعات فصلنامه دو ، "طهماسبی شاهنامه هاینگاره در دست تصویری زبان و متن ارتباط به تطبیقی نگرشی"--14

 0911 بهمن ،01 شماره ،01 دوره اصفهان،

 

 :لدهای مختلف دانشنامه جهان اسلاممقالات تألیف شده برای ج

 خلفای عباسی(  )کاخی از "الخاقانیجوسق" .1

 دوره اسلامی(  )کاخی در مالدوی هند از "محل جهاز" .2

 جهان اسلام( ساختار آن در مفهوم و )معنی و "چهارباغ" .7

 )معرفی کاخ دوره صفوی( "ستون اصفهانچهل" .4

 افغانستان( کابلِ این نام در )معرفی کاخی با "ستون کابلچهل" .1

 حافظ(مقبره و تاریخچة )معرفی معماری  "حافظیه" .1

 تزیینات( معرفی معماری و، ای در سوریه)قلعه "لاکرادانحص" .3

 تزیینات( معرفی معماری و، سوریه شهر حلب )در" حلب قلعه" .3

 (تزیینات معرفی معماری و، سوریه )در "مقبره حموده پاشا و مسجد" .1

 جهان اسلام( تزیینات در ساختارها و ،هاطرح)معرفی  "خانهحوض حوض و" .11

 (مجهان اسلا ساختار در تاریخ و تعریف تا )از "یکارخاتم -خاتم " .11

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

 تزیین( معماری و )تاریخچه، "لبنان سازی درخانه" .17

 تزیین( معماری و )تاریخچه، "سازی درآسیای مرکزیخانه" .14

 ساختار( )طرح و "چین های مسلمانان درخانه" .11

 بغداد( نزدیک ،حیره شهر درکاخی از دورة ساسانی  ) "نقرَوَخُ" .11

 تزیینات( )معماری و "برج، خرقان " .13

 تزیینات( و ساختار )طرح و "مسجد جامع دزفول" .13

 بغداد( کنار ای درهای صومعه)ویرانه "دیرالجاثلیق" .11

 جهان اسلام( هنرنمایی در ساختار و ،)تاریخ "شمعدان" .21

 معنا( تزیینات و ساختار، )تاریخچه، جهان اسلام در "درسازیدر و  " .21

 تزیین(  ساختار تا )از "برج رسکت" .22

 ساختار( طرح و )تاریخچه، "قطر سازی درخانه" .27

 دوره معاصر( تا ابتدا )از "اردن سازی درخانه" .24

 سوریه( )کاخی اموی در "البیضابةرخ" .21

 )کاخی اموی در اردن( "المفجربةرخ" .21

 فلسطین اشغالی(  )قصری اموی در "المنیهبةخر" .23

https://mth.aui.ac.ir/browse.php?a_id=1407&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0


 مشترک(مقاله  ،معرفی و نقد و تحلیل آثار) "تقی ذوفنمحمد" .23

 مقاله مشترک( ،معرفی و نقد و تحلیل آثار) "محمود دهنوی"  .21

 مقاله مشترک( ،معرفی و نقد و تحلیل آثار) "عرب زادهرسام " .71

 (آثار استاد دوره عثمانی معرفی و نقد) "خیرالدین معمار"، .71

 (بنایی در یزدمعرفی  ) "بقعه دوازده امام" .72

 ) بنایی عثمانی در دمشق( "پاشا مسجد درویش " .77

 (ارگر معاصرمعرفی و نقد آثار نگ) "شیرازیجواد رستم" .74

 ) کاخی از عثمانیان در استانبول( "باغچه سرایدولمه" .71

  (ماری از دوره عثمانی در ترکیهع)م "داوود آغا"  .71

 ) بنایی در یزد( "مدرسه رکنیه"  .73

 مقاله مشترک( ،تاریخ و ساختار معماری) "تهران سالارسپهمسجد "  .73

 "جهان اسلام یهانیسرزملگری معاصر سفا"وضعیت   .71

 (عرفی و بررسی آثار معمار دوره عثمانی)م "دالغیچ احمد آغا " .41

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

 در تونس ) معماری و تزیینات و تاریخ( "مسجد جامع کبیر سوسه"  .42

 (هنر و معماری ) "سلجوقیان ترکیه" .47

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

 نقش شمسه در هنر جهان اسلام( یریکارگبه) " شمسه" .41

 تپه شهداد کرمان )سابقه و آثار باستانی( .41

 

 :تشیع المعارفرةیدامقالات در 

 ، جلد پانزدهم"کاریمرصع" -1

 ، جلد پانزدهم"مهرسازی" -2

 احمد نیریزی خوشنویس -7

 در ایران یمناقب خواننقالی و  -4

 در ایران ینوبت خوانزنی و نقاره -1

 

 :هاهمایشترویجی و -علمی مجلات مقالات در

 1731- 1شماره  ،مجله رهپویه هنر ،"کاخ ساسانی خورنق از افسانه تا واقعیت" .1

، 1شماره  ،رهپویه هنر ،"و آمریکا، اروپا های اسلامیینداری در سرزمای بر تاریخچه گردآوری آثار اسلامی و مجموعهمقدمه" .2

  1733تابستان 

، مجله رهپویه هنر، دوره سوم،  "های موجود در چند موزه کشوردوره قاجار با معرفی نمونه یهانهییقاب آهای کلی ویژگی" .7

  1731، تابستان17شماره 

 1731 سال، فرهنگستان هنر ،اندیشی مبانی هنرهای سنتیهم ،"قداست هنر نگارگری" .4



ه دانشگا ،1731اردیبهشت  ،المللی قزوین عصر صفویگره بینکن ،"قزوین و اصفهان هایستونهای چهلکاخبررسی تطبیقی " .1

 قزوین ،المللی امام خمینیبین

-ایرانیالمللی مطالعات ، مجله بین"های دوره صفوی، دیدار زال و رودابهش زنان در چهار نگاره از شاهنامهمطالعه تطبیقی پوش" .1

 (1711اسلامی )

نشر  ،گردهمایی مکتب اصفهان ،مجموعه مقالات معماری و شهرسازی ،"ستون اصفهان از روزنی دیگرچهل" ارایه مقاله  .3

 1733 ،فرهنگستان هنر

  بیرجند دانشگاه ،اولین همایش سراسری علمی پژوهشی نماز در آیینه فرهنگ و هنر ،"خطوط کوفی مساجد تاریخی قزوین" .3

دانشگاه هنر اسلامی  ،تبریز ،قاجار همایش فرهنگ و هنر ،"چوبی در معماری دوره قاجاریه هایبررسی تزیینات درها و روزن" .1

 1731سال  ،تبریز

 ،، تبریزلامیدانشگاه هنر اس ،همایش معماری و شهرسازی ،"سازی جهان اسلام، حرمت و محرمیت در خانهفضایی مراتبسلسله"  .11

 1731سال 

  1711سال ،سالانه نگارگری ایرانهشتمین دو،  "اساس مقایسه آثار نقاشی ایران بر انقلاب صنعتی بر تأثیر"  .11

 اسلامی دانشگاه علوم پزشکی سمنان همایش هنر ،"اهداف اسلامی و هااندیشه نگارپیام هنر،"  .12

  ، فرهنگستان هنر، تهرانایرانهنرهای تجسمی سالانه ملی همایش دو ،"انقلاب صنعتی بر نقاشی دوره قاجار ریتأث"  .17

 ) مشترک( 1711   ، رشد آموزش هنر، "های زنانه در استان تهرانو تحلیل ساختاری تزیینات بقعه یمستند نگار"  .14

فرهنگستان ، نگاری هنر ایرانسی وضعیت تاریخشناهمایش آسیب ،"شناسی تا پژوهش هنرر از باستاناتاریخ هنر ایران در گذ"  .11

 1712، هنر

 عمران، معماری و توسعة شهری، یالمللنیب، مجموعه مقالات کنگرة "شهری تهران در دورة قاجار یهامجسمهمطالعة تاریخی "  .11

  )مشترک(1714بهشتی،  دانشگاه شهید

 1711، فصلنامة پاژ، سال ششم، شمارة دوم، تابستان "تاریخ بیهقیمتن نگرشی تطبیقی به معنای صُفّه در دورة غزنوی بر اساس "  .13

)مشترک(، فصلنامة هنرنامة ایران، سال  "بای مصور فارسیودر کتاب الف اجارای آموزشی از دورة قآرایی نسخهبررسی کتاب"  .13

 1711یکم، شمارة اول، زمستان 

 1711، )مشترک( رهپویة هنر، "مطالعة تحلیلی آثار موجود در موزة نقاشی پشت شیشة تهران"  .11

 1713، فصلنامة پاژ، سال هفتم، شمارة دوم، تابستان "تأملی در معنی و گسترة خلعت در دورة غزنوی بر اساس متن تاریخ بیهقی"  .21

 (71)شمارة پیاپی، 

) تغییر، تحریم، ابداع و  پسین مسلمانان سازی تمدنو تأثیر آن در  گیری هنر در دورة اولیة اسلامیهای شکلمبانی و پایه"  .21

  9011 -9311، سازی تمدنات، فرهنگ و علوم انسانی در المللی بررسی نقش ادبیوبینار بین ،"سازگاری(

 

 پژوهشی: یهاطرح

ات فرش دستباف ایران در با مرکز تحقیق "های طراحی در منطقه قمررسی شیوهب"دانشگاه سوره در اجرای طرح علمی ینده نما -1

 1731سال 

با مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران  "های طراحی در منطقه گلستانشیوه بررسی"دانشگاه سوره برای اجرای طرح علمی ه نمایند -2

 1731در سال 

ت فرش دستباف ایران با مرکز تحقیقا "های طراحی در منطقه سمنانی شیوهبررس"دانشگاه سوره برای اجرای طرح علمی نماینده  -7

 1731در سال 



با مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران در  "های طراحی در منطقه قمررسی شیوهب"دانشگاه سوره برای اجرای طرح  علمی نماینده -4

 سال

 

 :اد راهنما و مشاوراست

ها و مجلات علمی مقاله از فصلنامه هاده داوریو  هادانشگاهدر دانشگاه سوره و سایر  و دکتری نامه کارشناسی ارشدپایان هاده 

آنجلس به زبان انگلیسی برای جایزة جهانی : ارزیابی و داوری کتاب هنرهای اسلامی موزة هنر لسازجمله ییهاکتابپژوهشی، و 

شوند، به زبان اسلامی چگونه مطالعه می یهافرش، ارزیابی و داوری کتاب 1711کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، سال 

 عضو سخنران و: ازجملهعلمی  یهایسخنران، 1714گلیسی برای جایزة جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، سال ان
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