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in Iranina Baluchistan 
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 مطالعه تطبیقی طرح و نقش

های محرابیدر فرش  
 دوره صفویه و قاجار

محمد امین حاجی زاده-7  
علیرضا خواجه احمد -1

 عطاری
 مریم عظیمی نژاد-7

پژوهشنامه خراسان 
 بزرگ

 علمی پژوهشی
ISC 

 ایران
زمستان 

7711 
 11شماره 

1 
 تحلیل فرمی تعدادی از

قالی های دوره صفوی   
 موسوم به قالی های لهستانی

محمد امین حاجی زاده-7  
بیژائمفرهاد خسروی -1  

 عاطفه مهرورز-7

 نگارینه هنر اسالمی
 علمی ترویجی

ISC 

 ایران
تابستان 

7711 
 1شماره 

1 
 اسطوره شناسی

صورت های فلکی منقوش   
 در فرش منطقه البروج

محمد امین حاجی زاده-7  
مسعود کالنتری سرچشمه-1  

 سامان فرزین -7

 نگارینه هنر اسالمی
 علمی ترویجی

ISC 

 ایران
 7711بهار 

 1شماره 

1 

تأملی نو بر جایگاه مذهبی 
نقشمایه )مار( و ارتباط آن با 
عنصر مؤنث در آثار به جای 
 مانده از تمدن عیالم باستان 

 )با تکیه بر شواهد
باستان شناسی(   

مریم ظهوریان -7  
سامان فرزین -1  

محمد امین حاجی زاده -7  

جستارهای باستان 
شناسی ایران پیش 

 از اسالم
 ایران

بهار و 
تابستان 

7711 
 1شماره 

 

  



 
 

 معتبر یعلم یهاشیهمادر شده  ی ارائهعلماالت مقا 

 عنوان همایش اسامی نویسندگان نحوه چاپ عنوان مقاله شماره

7 
 تبیین طرح محرمات و بررسی 

 ویژگی های فرش محرمات بیرجند
چاپ کامل 

 مقاله
 محمد امین حاجی زاده

 همایش ملی 
 ، فرش دستباف خراسان جنوبی

 ، بیرجند7711آبان 

 تبیین و بررسی فرش پادراز بیرجند 1
چاپ کامل 

 مقاله
 محمد امین حاجی زاده

 همایش ملی 
، فرش دستباف خراسان جنوبی

 ، بیرجند7711آبان 

 تبیین و بررسی فرش مود بیرجند 7
چاپ کامل 

 مقاله
 محمد امین حاجی زاده

 همایش ملی 
، فرش دستباف خراسان جنوبی

 بیرجند، 7711آبان 

1 
 هایپژوهشی بر  دستبافته

 عهد ساسانی 
چاپ کامل 

 مقاله
 محمد امین حاجی زاده

 سومین همایش ملی 
 .باستان شناسی ایران

 ، تهران11آبان 

1 
 بررسی دالیل استقرار فرش بافی 

 در تاریخ
چاپ کامل 

 مقاله
 محمدامین حاجی زاده -7

 مریم عظیمی نژاد -1

 سومین همایش ملی 
 . شناسی ایرانباستان 
 ، تهران11آبان 

 بررسی روش های تخمین قدمت فرش 1
چاپ 

چکیده 
 مقاله

 محمد امین حاجی زاده
 اولین همایش ملی 

 باستان شناسی ایران، 
 ، بیرجند11اردیبهشت 

1 
ی فروهر با نشانه شناسی نقش مایه

 تاکید بر کاربرد آن در فرش دستباف

چاپ 
چکیده 

 مقاله
 زادهمحمد امین حاجی 

 اولین همایش ملی 
 باستان شناسی ایران، 

 ، بیرجند11اردیبهشت 

1 
 بررسی دستبافته های مکشوفه 

 از شهر سوخته

چاپ 
چکیده 

 مقاله

 مریم عظیمی نژاد -7
 محمدامین حاجی زاده-1

 دومین همایش ملی
 ، باستان شناسی ایران 

 ، مشهد11آبان 

1 
بررسی منسجات و دستبافته های 

 قومس
 

چاپ 
چکیده 

 مقاله
 محمد امین حاجی زاده

 دومین همایش ملی
 ،باستان شناسی ایران 

 ، مشهد11آبان 

 

  



 
 

 گذرانیده شدهکارگاه های آموزشی 

71 
اصول نگارش طرح کسب وکار یک صفحه » کارگاه آموزشی

«ای و نرم افزار مربوطه  
73/31/11  

رییس دفتر کارآفرینی و 
 ارتباط با صنعت دانشگاه

«آشنایی با بازار سرمایه )بورس(» کارگاه آموزشی 77  31/31/11  
رییس دفتر کارآفرینی و 
 ارتباط با صنعت دانشگاه

71 
روش ها و شگردهای جاسوسی» آموزشی کارگاه   

«سرویس های اطالعاتی در ایران   
17/31/11  

رییس حراست کل 
 خراسان جنوبی

«حفاظت ارتباطات» کارگاه آموزشی 71  11/73/11  
رییس حراست کل 

 خراسان جنوبی

«مقاله نویسی» کارگاه آموزشی 71  37/77/11  
رییس دفتر کارآفرینی و 
 ارتباط با صنعت دانشگاه

«دوره های توانمند ساز»کارگاه آموزشی  71  11/37/17  
مدیر گروه روانشناسی و 

 مقابله با جنگ نرم

71 
آشنایی با آیین نامه » کارگاه آموزشی کارآفرینی 

«برگزیدگان هنری  
11/37/11  

سرپرست بنیاد نخبگان 
 خراسان جنوبی

«تدریس» کارگاه آموزشی  71  31/31/11  
مدیر نظارت و ارزیابی 

 دانشگاه

13 
آشنایی با آیین نامه پشتیبانی از اعضای » کارگاه آموزشی 

«هیات علمی برگزیده و دانش آموخته برتر  
31/31/11  

سرپرست بنیاد نخبگان 
 خراسان جنوبی

افزایی و توانمندسازیعنوان کارگاه دانش شماره  
تاریخ برگزاری 

 کارگاه
 مرجع برگزار کننده

7 
آشنایی با مواد مخدر و نحوه شناسایی افراد معتاد » کارگاه 

«معرض آسیبجهت کمک به دانشجویان در   
77/71/17  

مدیر نظارت و ارزیابی 
 دانشگاه

«فضای مجازی و سایبری» کارگاه  1  37/31/11  
معاونت فرهنگی و 
 اجتماعی دانشگاه

7 
مهارت های ارتباطی و حل تعارض در »کارگاه آموزشی 

«خانواده  
31 ،31/37/11  

مدیر نظارت و ارزیابی 
 دانشگاه

«اسالمیتاریخ علم و تمدن » کارگاه  1  11/31/7711  
دبیر هم اندیشی 

استادان و نخبگان 
 دانشگاه

1 
دانش افزایی و توانمندسازی اساتید راهنمای » کارگاه 

«11دانشجویان   
73/31/11  

مدیر نظارت و ارزیابی 
 دانشگاه

«روش ها و فنون تدریس » کارگاه  1  
31 ،31 ،

11/31/7711  
مدیر نظارت و ارزیابی 

 دانشگاه

«1فضای مجازی و سایبری» کارگاه  1  13/77/7711  
معاونت فرهنگی و 
 اجتماعی دانشگاه

«یادمان حماسه آفرینان» نشست تخصصی  1  31/31/17  
معاونت فرهنگی و 
 اجتماعی دانشگاه

«7اصول تعلیم و تربیت سطح » کارگاه  1  71/31/7711  
دبیر هم اندیشی 
 استادان و نخبگان

73 
اندیشه سیاسی و مبانی انقالب » دانش افزایی » کارگاه  

«اسالمی سطح دو  
11/31/11  

دبیر هم اندیشی 
 استادان و نخبگان

77 
کارآفرینی و فرصت های » کارگاه آموزشی کارآفرینی 

«جدید کسب و کار  
11/31/17  

رییس دفتر کارآفرینی و 
 ارتباط با صنعت دانشگاه



 
 

 لیست دروس تدریس شده

 شماره عنوان درس محل تدریس

(7کارگاه حفاظت و مرمت فرش ) دانشکده هنر دانشگاه بیرجند  7 

(1کارگاه حفاظت و مرمت فرش ) دانشکده هنر دانشگاه بیرجند  1 

(7کارگاه حفاظت و مرمت فرش ) دانشکده هنر دانشگاه بیرجند  7 

(1کارگاه حفاظت و مرمت فرش ) دانشکده هنر دانشگاه بیرجند  1 

(7شناخت طرح و نقش فرش ایران) دانشکده هنر دانشگاه بیرجند  1 

بیرجنددانشکده هنر دانشگاه  (1شناخت طرح و نقش فرش ایران)   1 

 1 شناخت تاریخ فرش ایران دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

 1 شناخت تاریخ نگارگری ایران دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

 1 پروژه نهایی و پایان نامه دانشجویان فرش و هنر اسالمی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

 73 کارآموزی دانشجویان فرش و هنر اسالمی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

(7کارگاه حفاظت و مرمت فرش ) دانشگاه آزاد بیرجند  77 

(1کارگاه حفاظت و مرمت فرش ) دانشگاه آزاد بیرجند  71 

 77 جغرافیای فرش ایران دانشگاه آزاد بیرجند

 71 کارگاه طراحی گلیم دانشگاه آزاد نجف آباد

(1)آشنایی با هنر و تمدن اسالمی دانشگاه آزاد نجف آباد  71 

 71 آشنایی با هنرهای سنتی ایران دانشگاه آزاد نجف آباد

اد ویژه مرمتآشنایی با روش های شستشو و غبارگیری فرش و مو دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد  71 

 

  



 
 

 های راهنمایی شده در مقطع کارشناسیعناوین پایان نامه

حصیل دانشجومحل ت عنوان پروژه شماره  نام دانشجو 

 شناخت فرش بیرجند، با محوریت طرح و نقش 7
 دانشکده هنر 

 دانشگاه بیرجند
 هما نجارزاده

 بافت و احیای فرش پازیریک 1
 دانشکده هنر 

 دانشگاه بیرجند
 ونوس حسنی زاده

7 
 سیمای قالی بلوچ خراسان

با پی جویی نقوش بلوچی   
 دانشکده هنر 

 دانشگاه بیرجند
 شایسته اسماعیلی

1 
 بررسی کاربرد کوجی و روش های جایگزین آن

 در مناطق مختلف ایران
 دانشکده هنر

دانشگاه بیرجند   
 مهدی عمیدیان

1 
بررسی طرح هراتی)ماهی درهم( در فرش ایران 

 و حفاظت و مرمت یک تخته فرش بلوچ
 دانشکده هنر 

 دانشگاه بیرجند
 طلعت اسدی

1 
های موجود در موزه بررسی و شناسایی فرش 

 فرش بیرجند و تولید زیراندازهای مدرن
با استفاده از گلیم   

 دانشکده هنر 
 دانشگاه بیرجند

 سوگمد محمد زاده

1 
بررسی و شناسایی فرش های بته ای موجود در 
 موزش فرش بیرجند و تولید زیراندازهای مدرن

 با تکنیک کالژ

 دانشکده هنر 
 دانشگاه بیرجند

فر محدثه ایمانی  

1 
 مطالعه تطبیقی نقش سیمرغ

 در دوره صفویه و معاصر اصفهان
 دانشکده هنر

دانشگاه بیرجند   
 زهرا شیر محمدی

1 
 بررسی و شناسایی فرش های 

موزه فرش بیرجند موجود در  
 دانشکده هنر

دانشگاه بیرجند   
 هنگامه منصوری

73 
بررسی اهمیت نور در هنر اسالمی با تاکید بر 

های مینا کاری دوره ممالیک مصرچراغ قندیل   
 دانشکده هنر

دانشگاه بیرجند   
 مینا نظری

77 
 بررسی تاثیر حماسه عاشورا بر آثار هنری 

 بعد از انقالب اسالمی ایران
 دانشکده هنر 

 دانشگاه بیرجند
 ناصر قربانی

71 
 تحلیل ساختاری فرش های

لچک ترنج دوره قاجار   
 دانشکده هنر

دانشگاه بیرجند   
 نجمه آشیانی

77 
 بررسی و تحلیل ساختاری فرش های

 دوره قاجار درختی 

 دانشکده هنر
دانشگاه بیرجند   

 اسما وثوقی سورانی

 

 


