
  

 
 

 

 

 

 سابقه تحصيلي:
 .94 كنكور دكتري 7 تا كنون: دانشجوي دكتري باستان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز. رتبه 1394
 : كارشناس ارشد باستان شناسي دانشگاه هنر اصفهان. دانشجوي برتر كارشناسي و ورود بدون كنكور به كارشناسي ارشد.1392 تا 1390
  .86 كنكور سراسري 351رتبه  : كارشناس موزه دانشگاه هنر اصفهان1390 تا 1386
ديپلم گرافيك هنرهاي زيباي اصفهان.1385 تا 1382  : 

  آكادميك.6مدرك آيلتس زبان انگليسي  :1390 •

  جنرال.6.5مدرك آيلتس زبان انگليسي : 1393 •

 تجربيات آموزشي:
تا كنون : شامل دروس درك عمومي هنر و خالقيت تصويري و تجسمي، 1387 سال تدريس و مشاوره تخصصي كنكور كارشناسي هنر، 10- 

 مشاوره هاي تخصصي كنكور هنر و برنامه ريزي فردي، برگزاري آزمون هاي تخصصي، انتخاب رشته و... .
، قلم چي. 2 سال تدريس و مشاوره كنكور كارشناسي و كارشناسي ارشد در آموزشگاه هاي كنكور اصفهان: كاشانه هنر، گزينه7- 
 سال سابقه تدريس تخصصي كنكور هنر در هنرستان صدا و سيما تهران(سعادت آباد) شامل درك عمومي هنر، خالقيت تصويري، مشاوره 2- 

هاي تخصصي فردي و عومي، برگزاري آزمون هاي تخصصي هنر، برگزاري كمپ مطالعاتي نوروز، انتخاب رشته تخصصي كنكور هنر. 
 1396-1388- پنج سال تدريس تاريخ هنر ايران و جهان در هنرهاي زيباي اصفهان. 

 تا كنون.1392- تدريس دوره هاي تخصصي در موزه علوم و فناوري جمهوري اسالمي ايران( طراحي مفهومي موزه)(گرافيك در موزه) و... 
 1391- تدريس دوره ي تخصصي طراحي موزه و موزه داري در انجمن موزه داران كشور. 

- تدريس تاريخ معماري ايران و جهان اسالم به دانش جويان كارشناسي مهندسي معماري در دانشگاه آزاد واحد شهر پرديس تهران، اردستان و 
 1393-1391غير انتفاعي امين فوالدشهر اصفهان. 

 1393- تدريس برداشت از بناهاي تاريخي به دانشجويان كارشناسي معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر پرديس تهران. 
 1393 معماري داخلي(طراحي موزه) به دانشجويان كارشناسي معماري داخلي دانشگاه امين فوالدشهر اصفهان. 3- تدريس طرح 

 تجربيات كاري در زمينه موزه و موزه شناسي:
  تا كنون)1396- مدير امور نمايشگاهي و شعب استاني موزه ملي علوم و فناوري ايران( 

 )1395 تا پايان 1394- معاون نمايشگاهي موزه ملي علوم و فناوري ايران( بهار 
 )1393 تا زمستان1392- كارشناس طرح و برنامه موزه علوم و فناوري جمهوري اسالمي ايران(شهريور 

. اين شركت به عنوان تنها 1392 تا شهريور 1390) از سال 47182- مدير عامل شركت موزه پژوهان پارسيان(با مسوليت محدود به شماره ثبت 
 شركت ارائه دهنده ي خدمات تخصصي موزه و موزه داري در مركز و جنوب كشور در حال فعاليت مي باشد.

www.moozedari- راه اندازي و درج مطالب تخصصي در اولين وبالگ موزه شناسي پست مدرن به زبان فارسي:  .blogfa .com 1388.تا كنون  

 1389- تدوين طرح محتوايي موزه پليس اصفهان به عنوان اولين موزه پليس كشور. 
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  تا كنون.1390- ارتباط پويا با موزه هاي برتر دنيا از جمله موزه علوم و فناوري لندن و طراحي بروشور براي اين موزه. 
 1390- تدوين طرح تبديل بناي حمام تاريخي شهرستان گرگاب اصفهان به موزه-رستوران. 

 1388- تدوين طرح به سازي موزه هنرهاي تزئيني اصفهان. 
 1388- تدوين طرح به سازي موزه هنرهاي معاصر اصفهان. 

  تا كنون.1388- شركت در همايش ها و نشست هاي تخصصي موزه اي سراسر كشور و ارائه مقاالت علمي. 
 .1393- ارائه سخنراني در مجموعه نياوران: بررسي جايگاه مديريت پروژه در موزه شناسي پست مدرن.(به مناسبت هفته پژوهش)پاييز 

 .1393 و 1392- ارائه سخنراني در سومين و چهارمين همايش ملي موزه علوم و فناوري ج.ا.ا در موزه ملي ايران باستان و دانشگاه تهران پاييز 

 دستاوردهاي دوران دانش جويي:
 1389 تا 1387- دبير نخستين انجمن علمي گروه موزه داري دانشگاه هنر اصفهان. 

 1389 تا 1388- دبير شوراي صنفي دانشكده مرمت و حفاظت دانشگاه هنر اصفهان. 
 (21may 2010-19)- عضو كميته بين الملل چهارمين همايش بين المللي هنر و معماري اسالمي. 

 1390 تا 1387- عضو اصلي انجمن علمي دانشكده مرمت و حفاظت دانشگاه هنر اصفهان. 
 1389- عضو اصلي همايش موزه و ميراث ملموس در دانشگاه هنر اصفهان. 

 1388- عضو اصلي شوراي صنفي دانشگاه هنر اصفهان. 
 1390 تا 1387- دبير انجمن شعر و ادب دانشگاه هنر اصفهان. 

 مقاالت علمي:
 .1390- بررسي سير تحول نگرش به آثار موزه اي در گذر زمان( هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان) 
 .1391- بررسي سفال هاي قرون چهارم و پنجم تبرستان( همايش ملي تبرستان- دانشگاه مازندران) 

 .1391- بررسي صفه سازي در معماري هخامنشي(هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان) 
- موزه شناسي پست مدرن: بررسي رويكردهاي موزه اي در راستاي ارتقاي آموزش هاي غير رسمي از گذشته تا امروز( سومين همايش ملي 

 .1392موزه علوم و فناوري ج.ا.ا) 
 .1393- موزه شناسي پست مدرن: از توليد تا ترويج علم در موزه هاي دانشگاهي(چهارمين همايش ملي موزه علوم و فناوري ج.ا.ا) 

 
 
 
 


