آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد
اﺳﺘﺎدﯾﺎر
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ﮔﺮوه :ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرک

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۳۸۷

ﻓﺮش )ﻃﺮاﺣﯽ(

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۱۳۸۹

ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ )ﻧﮕﺎرﮔﺮی(

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ

۱۳۹۷

ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ) ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﮕﺎرﮔﺮی (

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ

ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
رﺳﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ

ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﭘﺎﯾﻪ
۹

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،آراﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس۱۳۸۸ ،
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﮔﻞ و ﻣﺮغ ،ﻣﻮزه ﻓﺮش ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﺎم رﺿﻮﯾﻪ ،آﺑﺎن ﻣﺎه ۱۳۸۹
ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺬﻫﯿﺐ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻧﻘﺶ ﻫﻮرﺷﯿﺪ« ،از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ،
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ ،ﺧﺮداد ۹۱
ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺘﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺑﻬﻤﻦ ،دی ۹۱
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲ ﻓﺮش ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ۹۲ ،
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودی ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۹۶-۱۳۹۱ ،
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ و رﻧﮓ و ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮش از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮش ،اﺳﻔﻨﺪ ۹۱
ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ) ۶۰ﺳﺎﻋﺖ(
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻂ ﺗﺤﺮﯾﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،اﺳﻔﻨﺪ۹۱

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻂ ﺗﺤﺮﯾﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۹۲
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ۹۸-۱۳۹۷ ،
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺎﺳﯿﺲ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ )ﻫﻨﺮاﺳﻼﻣﯽ( ۹۱-۹۰-
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ورودی ۹۶ ،۹۵ ،۹۴ ،۹۳ ،۹۲ ،۹۱
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ واﻗﻊ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ۹۲-۹۱ ،
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻃﺮه ،اﻧﺠﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﺮش۱۳۹۱
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮔﺮوه ﻓﺮش و ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ۹۲-۱۳۹۱ ،
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﻮر ﻧﮕﺎر ،ﻣﻬﺮ ۹۳
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،دی ۹۷ - ۹۱
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮدی داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷ -۹۱
ﻣﺸﺎور ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه۹۵-۱۳۹۴ ،

ﺟﻮاﯾﺰ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮﻧﺞ)ﻓﺮش( ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ۱۳۸۹ ،
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻓﺠﺮ۱۳۸۸ ،
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان۱۳۸۹ ،
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﻨﺮاﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮف رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ۱۳۹۲ ،
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ)ﻣﺮﺑﯽ( ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ۱۳۹۲ ،
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻨﺮاﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ۱۳۹۳ ،
ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﻮر ﻧﮕﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺸﻨﻮاره اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺷﯿﺮاز۱۳۹۳ ،
داﻧﺸﺠﻮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،در دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ۱۳۹۵ -۱۳۹۶
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور اﻧﺠﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮﺗﺮ در ﺟﺸﻨﻮاره
ﺣﺮﮐﺖ۱۳۹۸ ،
اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن آﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
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داوری آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ۱۳۹۴ ،اﻟﯽ ۱۳۹۸
داوری ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار در ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ۹۲ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
دﺑﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮕﺎرﯾﻨﻪ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ۹۶ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ۹۷-۹۱ ،
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ ۱۳۹۷-۱۳۹۶
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ۹۸-۱۳۹۷ ،
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ »ﺷﺮﻓﻪ« داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ۹۸-۱۳۹۷ ،
داوری ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮕﺎرﯾﻨﻪ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ  -اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم و اﺳﻨﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن۱۳۹۷ ،
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ داوری اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک اداره ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻋﻀﻮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﻣﺠﺮی ﭘﺮوژه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻮر »ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎء ﻫﻨﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻃﻠﻪ – ﻫﻨﺮ ﭘﺎﭘﯿﻪ ﻣﺎﺷﻪ« در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره
ﻃﺮح ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪی روﺷﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن

زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﮑﻤﺖ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺮآن ،ﻧﻘﻮش و ﺗﺰﻨﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس ،ادﺑﯿﺎت ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻓﻨﯽ
ﻓﺮش )ﻃﺮاﺣﯽ( ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﺗﺬﻫﯿﺐ ،ﮔﻞ و ﻣﺮغ ،ﺗﺸﻌﯿﺮ ،ﺑﻮم ﺳﺎزی ،ﮐﺘﺎب آراﯾﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ
ﺣﺮوف ،ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری

ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
 .۱آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد و ﻓﺎﺋﺰه ﻓﻼﺣﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﺤﺮاب ﻫﺎی دوره اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ )ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮاب
ﮔﭽﺒﺮی و  ۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮاب ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری زرﯾﻦ ﻓﺎم(،،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت -۰
،۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۲۳ ۱۰ ۲۰۱۹،
 .۲آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد و ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮﮔﺮان،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎد ﺧﺮوس در آﻦ ﻣﯿﺘﺮاﺋﯿﺴﻢ و دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۲۳ ۱۰ ۲۰۱۹،
 .۳آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد و ﻓﻬﯿﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪی،ﻋﺸﻖ در ادﺑﯿﺎت و ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ داﺳﺘﺎن زال و روداﺑﻪ ی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﻓﺮدوﺳﯽ،،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۲۳ ۱۰ ۲۰۱۹،
 .۴آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد و ﺳﻤﯿﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ،ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺼﻮرﺳﺎزی ﮐﺘﺎب ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺷﺐ در دوره ی ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ،اوﻟﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﻣﺎزﻧﺪران.۰۱ ۰۵ ۲۰۱۹،
 .۵آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد و ﻋﻄﯿﻪ ﻣﺮادی،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻮش و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﺷﺎﻣﻠﻮ در
ﻣﺸﻬﺪ)دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ(،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت -۰
،۰ﻣﺎزﻧﺪران.۰۱ ۰۵ ۲۰۱۹،
 .۶آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد و ﻣﺎﺟﺪه رﺣﻤﺘﯽ ﺷﻬﺮﺿﺎﺋﯽ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ داﺳﺘﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﻏﺮﯾﺐ و ﺷﺎه ﺻﻨﻢ اﯾﻞ
ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﻣﺎزﻧﺪران.۰۱ ۰۵ ۲۰۱۹،
 .۷آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد و ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺎﺳﻤﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻮش و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ادوات ﺟﻨﮕﯽ دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :
ﺧﻨﺠﺮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ(،،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت -۰

،۰ﻣﺎزﻧﺪران.۰۱ ۰۵ ۲۰۱۹،
 .۸رﻋﻨﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯿﺎن ،ﺣﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ زرج آﺑﺎد ،ﻋﻠﯽ زارﻋﯽ ،آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﻃﻼﯾﯽ در ﻣﻌﻤﺎری ﻋﺼﺮ
ﺗﯿﻤﻮری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺎره ﺳﺎﺋﻠﯽ ﺑﺮ در ﻣﺴﺠﺪ از ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺰاد،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﺮان.۱۳۹۶/۰۸/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۳،
 .۹ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﻣﯿﺪﯾﺎن ،آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻘﺸﻤﺎﯾﻪ ﻫﺎی آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎی اﻟﻮار ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﻮش
اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان.۱۳۹۶/۰۸/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۳،
 .۱۰اﻋﻈﻢ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ،آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻮش ﺳﺮﻃﺒﻠﻪ ﻫﺎ در ﺟﻠﺪﻫﺎی ﺗﯿﻤﻮری،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان.۱۳۹۶/۰۸/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۳،
 .۱۱ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﺠﺎری ،آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﻮی و ﺷﯿﻌﯽ ﻫﻨﺮ ﺗﺬﻫﯿﺐ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﺷﯿﻌﯽ در ﺗﺒﻦ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ارزش ﻫﺎی ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۹۳/۱۲/۲۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۲،
 .۱۲آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ،ﺳﻤﯿﻪ ﺧﺰاﻋﯽ ﻣﺴﮏ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺰﻨﺎت ﺑﻨﺎی ﺑﺎغ رﺣﯿﻢ آﺑﺎد ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﺮان.۱۳۹۲/۰۲/۱۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۸،
 .۱۳آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ دو ﺳﺎز ﭼﻨﮓ و ﻋﻮد در اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﺮان.۱۳۹۲/۰۲/۱۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۸،
 .۱۴آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﻘﻮش در ﺗﺬﻫﯿﺐ ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ،ﺟﺎﯾﮕﺎه وﻣﻨﺰﻟﺖ ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ
در ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۹۱/۱۲/۱۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶،
 .۱۵آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ،ﻣﻬﻨﺎز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻠﺨﺎری ﻗﻬﯽ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﻘﻮش در ﺗﺬﻫﯿﺐ ﻫﺎی
ﻗﺮآﻧﯽ،ﺟﺎﯾﮕﺎه وﻣﻨﺰﻟﺖ ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ در ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۹۱/۱۲/۱۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶،
 .۱۶آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ،ﻣﻬﻨﺎز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮآن دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻣﻮزه ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮاﻧﺴﺎری و
ﺗﺬﻫﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﺷﯽ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﻨﺮاﺳﻼﻣﯽ. - ۱۳۸۰/۰۸/۱۲،

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
 .۱ﻋﻠﯽ زارﻋﯽ  ,رﻋﻨﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯿﺎن  ,ﺣﺴﻦ  ,آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﻃﻼﯾﯽ در ﻧﮕﺎر ﻫﻬﺎی ﮐﻤﺎ ل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺰاد
(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻧﮕﺎره ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ،ﻧﮕﺎرﯾﻨﻪ )ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ(،ﻣﺠﻠﺪ ،۱۰ﺷﻤﺎره ،۱۰ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت -۱۶
.۳۱،۲۰۱۶
 .۲آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻔﯿﻌﯽ،ﺗﺒﻦ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﮕﺎه اﺷﺮاﻗﯽ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻗﺮآن )ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﻧﺲ اﻟﻌﺸﺎق ﺳﻬﺮوردی(،ﻧﮕﺎرﯾﻨﻪ )ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ(،ﻣﺠﻠﺪ ،۱۷ﺷﻤﺎره ،۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۱۱۰،۲۰۱۹-۹۵
 .۳آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻔﯿﻌﯽ،ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮآن و ﻫﻨﺮ ﺗﺬﻫﯿﺐ ﻗﺮآﻧﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ،ﻣﺠﻠﺪ ،۲۹ﺷﻤﺎره ،۱۴ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۵۵،۲۰۱۹-۳۱
 .۴آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ,ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪزاده ,ﺣﺴﻦ ﺑﻠﺨﺎری،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎدﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺮآﻧﯽ دو ﻧﮕﺎره ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ در زﻧﺪان و
ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ و ﻣﺎﻫﯽ از ﻓﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎه ﺗﻬﻤﺎﺳﺒﯽ،ﺑﺎغ ﻧﻈﺮ،ﻣﺠﻠﺪ ،۱۵ﺷﻤﺎره ،ISC،۶۹،۱۳۹۷وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۵ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺘﻔﮑﺮآزاد ,آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻣﺼﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺼﻮر ﯾﻮﺳﻒ و
زﻟﯿﺨﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﺮﯾﺰ،ﻧﮕﺎرﯾﻨﻪ )ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ(،ﺷﻤﺎره .ISC،۶،۱۳۹۶
 .۶ﻣﺮﺿﯿﻪ اﮐﺒﺮﭘﻮرﮐﺎﻣﯽ ,آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ,ﺣﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ زرج آﺑﺎد ,ﻋﻠﯽ زارﻋﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻤﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺳﻄﻮره ای ﺑﻮﻣﯽ
ﺳﻘﺎﻧﻔﺎرﻫﺎی ﺷﺮق ﻣﺎزﻧﺪران،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ دوران اﺳﻼﻣﯽ،ﺷﻤﺎره ،۲،۱۳۹۵داﺧﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
 .۷آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ,ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪزاده،ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﻨﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ازﺑﮑﺴﺘﺎن،ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻨﺮ و ﺗﻤﺪن ﺷﺮق،ﺷﻤﺎره
.۱۱،۱۳۹۵
 .۸آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ,ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﯾﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺰﻨﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﻧﻪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ آراﺳﺘﻪ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺮاﺳﺎن،ﻣﺠﻠﺪ ،۳۶ﺷﻤﺎره ،ISC،۴،۱۳۹۴وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ.
 .۹آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ,ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺎﻣﻮر ﻣﻄﻠﻖ ,ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﺠﻮﺑﯽ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﭘﻮﺷﺎک ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﻠﯽ،ﻣﺠﻠﺪ ،۶۴ﺷﻤﺎره ،ISC،۴،۱۳۹۴وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۱۰آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ,ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪزاده،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ازﺑﮑﺴﺘﺎن،ﺑﺎغ ﻧﻈﺮ،ﺷﻤﺎره
،ISC،۳۴،۱۳۹۴وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۱۱آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ,ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﺮش)ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ،ﭼﯿﺪﻣﺎن
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﮑﺲ وﮔﺮاﻓﯿﮏ،ﺷﻤﺎره .۷،۱۳۹۳
 .۱۲آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،ﺗﺰﻨﺎت ﮔﭽﺒﺮی و آﯾﻨﻪ ﮐﺎری ﻋﻤﺎرت رﺣﯿﻢ آﺑﺎد ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ،ﻧﮕﺮه)ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری(،ﺷﻤﺎره ،۲۷،۱۳۹۲وزارت
ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۱۳آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ,ﺳﻤﯿﻪ ﺧﺰاﻋﯽ ﻣﺴﮏ،ﺗﺰﻨﺎت ﮔﭽﺒﺮی و آﯾﻨﻪ ﮐﺎری ﺑﻨﺎی ﺑﺎغ رﺣﯿﻢ آﺑﺎد ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ،ﻧﮕﺮه)ﻫﻨﺮ و

ﻣﻌﻤﺎری(،ﺷﻤﺎره ،۲۷،۱۳۹۲وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۱۴ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻔﯿﻌﯽ ,آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )ﺟﺰ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪم(،ﻣﺸﮑﻮه،ﺷﻤﺎره .۱۱۶،۱۳۹۱
 .۱۵آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،ﻓﺮش ﻓﺮاﻧﺴﻪ،ﮐﺘﺎب ﻣﺎه،ﺷﻤﺎره ،۱۶۶،۱۳۹۱وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ.
 .۱۶آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ,ﻣﻬﻨﺎز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮ ,ﺣﺴﻦ ﺑﻠﺨﺎری ﻗﻬﯽ،ﺗﺤﻠﯿﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮآن ﻫﺎی دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ ) ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ
ﻗﺮآن ﺗﻬﺮان،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ،ﺷﻤﺎره ،۳،۱۳۹۱وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ.
 .۱۷آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،ﻫﻮﯾﺖ در ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ،ﮐﺘﺎب ﻣﺎه،ﺷﻤﺎره ،۱۶۹،۱۳۹۱وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ.
 .۱۸آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻫﺪﻫﺪ در ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ،ﮐﺘﺎب ﻣﺎه،ﺷﻤﺎره ،۱۶۰،۱۳۹۰وزارت ﻋﻠﻮم -
ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ.
 .۱۹آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ,ﻣﻬﻨﺎز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻮش در ﮔﻠﯿﻢ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺮد ﺧﺮاﺳﺎن،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮ،ﺷﻤﺎره ،۸۳،۱۳۹۰داﺧﻠﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
 .۲۰آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد ,ﻣﻬﻨﺎز دﮐﺘﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮ ,ﺣﺴﻦ ﺑﻠﺨﺎری ﻗﻬﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻮزه ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن
اﺻﻔﻬﺎن)اواﺧﺮ ﺻﻔﻮﯾﻪ اواﯾﻞ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ،ﮐﺘﺎب ﻣﺎه،ﺷﻤﺎره ،۱۵۲،۱۳۹۰وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ.
 .۲۱آرزو ﭘﺎﯾﺪارﻓﺮد،ﺣﮑﻤﺖ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ در اﺳﻼم،ﮐﺘﺎب ﻣﺎه،ﺷﻤﺎره ،۱۳۸،۱۳۸۸وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ.
,Arezoo Paydar Fard .22زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻮر در ﺗﺬﻫﯿﺐ ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ )ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻮرﯾﻪ
ﺳﻬﺮوردی,ﻧﮕﺎرﯾﻨﻪ )ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ(.No. 1,2014,ISC,
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