
  بسمه تعالی

  حسن عزيزي :سوابق تحصیلی

 ١٣٧۶-١٣٧٢_ فارغ التحصیل رشته نقاشی در مقطع کارشناسی از دانشگاه تھران، دانشکده ی ھنرھای زیبا. 
  ( بررسی ارتباط شعر و نقاشی در آثار سھراب سپھری).عنوان پایان نامه:

عنوان  ١٣٧٩-١٣٧۶_ فارغ التحصیل رشته نقاشی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس تھران 
  پایان نامه: بررسی صورت و محتوا در دو نماد اصیل ایرانی ( اسب و سیمرغ) 

  دروس تدريس شده:

  مقطع كارشناسي:

  طراحي پايه -١

  )٢-١مباني ھنرھاي تجسمي(  -٢

  ايراني.زيبايي شناسي فرش  -٣

  بررسي طرحھا و نقوش قالي ايران -۴

  )٢-١شناخت طرح و نقش قالي ايران ( -۵

  )٢-١ھنر در تمدن اسالمي( -۶

  )٢- ١كارگاه نگارگري ( -٧

  شناخت طرح و نقش گلیم ايراني. -٨

  _ رنگ در فرش ايراني٩

  :مقطع كارشناسي ارشد دروس تدريس شده

  شناخت طرح و رنگ در قالي ايراني. -١

  .گ شناسي تخصصي رن -٢

  بررسي و تجزيه و تحلیل مكاتب نگارگري ايران. -٣

  سیر تحول طرح و رنگ در فرش  -۴

  دوره ھاي علمي و كارگاھھاي آموزشي

  ١٣٨۶  -دانشگاه كاشان -آشنايي با مباني ومفاھیم تفكر خالق و كاربردھاي آن -١

  ١٣٨٩- دانشگاه كاشان   -ساعت  ٨به مدت  تدريس شركت در كارگاه روشھاي نوين_ ٢

  ١٣٩٣ - مركز ملي فرش ايران –تھران  –شركت در دوره  آموزشي مھارت تجارت الكترونیك  -٣

 ١٣٩٣ –ساعت  ١۶دانشگاه كاشان به  مدت » فناوري« شركت در دوره دانش افزايي -۴

با موضوع آزاد در دو نوبت، ويژه طالب برگزيده سراسر  (work shop) برگزاري كارگاه تخصصي نقاشي -١
  نگارستان اشراق قم.  ١۵/١١/٩٢ – ١/١١/٩٢كشور

در دو نوبت، ويژه طالب » سبك زندگي اھل بیت« با موضوع (work shop)برگزاري كارگاه تخصصي نقاشي -٢
  نگارستان اشراق قم. ٣٠/١١/٩٢ – ١١/٩٢/ ٢٠برگزيده سراسر كشور 



  

  مقاله ھاي مجله

  )١١/شماره ١٣٨٧جام (پايیز بررسی بن مایه ھای انتزاعی در قالی ھریس ، مجله علمی پژوھشی  گل_  ١

  _ سیر تحول زبان تصویر( ھنر پیش از تاريخ)  ، فصلنامه علمی تخصصی آفرینه (پیش شماره اول)٢

  _ سیر تحول زبان تصویر( عصر فلز) فصلنامه علمی تخصصی آفرینه (پیش شماره دوم)٣

  شماره پنجم) _ سیر تحول زبان تصویر( دوران تاريخي) فصلنامه علمی تخصصی آفرینه (پیش۴

  ١٣٩٢بھار و تابستان  ٩و٨شماره ھاي  گلھاي مقدس، فصلنامه علمی تخصصی آفرینه -۵

  چاپ كتاب:

 ١٣٩٢سال چاپ - انتشارات دانشگاه كاشان  گل در قالی کاشان (عصر قاجار تا کنون)._ ١

2-Elite Readings Expert Book for the student of carpet art , Hassan khatami& Hassan azizi.               
                          

  طرح پژوھشي:

   ١٣٩٢ /١٨/۶پايان طرح ( عصر قاجار تا كنون)گل در قالي كاشان، عنصر  سیر تحول مجري طرح پژوھشي: -١

  ٩۴-١٣٩٣بافت فرش اطاق كودك  مجري طرح پژوھشي: -٢

  

  اثر بديع و ارزنده ھنري:

   ١٣٨٨  -راه يافته به ھفتمین بینال ملي نگارگري ايران -  در بیابانمجنون _ ١

    ١٣٨٧ -  خیر و شر _٢

  ١٣٨٩ - نقشه فرش با موضوع مادر_ ٣

   ١٣٨٩ -راه يافته به بینال ملي نقاشان ايران – ماه و من_ ۴

  1390 -زمستان  -شھري با مضمون شوق پرواز نطراحي وساخت الما -

  1391بهار   - شھري با مضمون پرواز نطراحي وساخت الما -۵

  1391بهار  -فلکه شهید دستغیب  -شھري با مضمون خیال نطراحي وساخت الما -۶

  1391پاییز   -نقاشي ديواري بامضمون كوچ -٧

  1391 - دیوار رودخانه  - تابستان -نقاشي ديواري بامضمون زندگي -٨

  1388 تھران  -عوارضي قم  -خرمشھرآزادي سازي  واسالمي ح يادمان طلوع فجر انقالب اطر -٩

  ١٣٩٣ -دوساالنه نگارگري راه يافته به نھمین بینال  -پیامبريونس  -۵

  :نمایشگاه ھا



  .١٣٧۴_ شرکت در بی ینال دو ساالنه نقاشان ایران، در سال ١

  .١٣٧۶شرکت در در بی ینال دو ساالنه نقاشان ایران، در سال،  -٢

  .١٣٨٧ساالنه نقاشان ایران، در سال،شرکت در در بی ینال دو  -٣

  .١٣٨٧_شرکت در ھفتمین دو ساالنه ملی نگارگری ایران ۴

  . ١٣٨٨_برپایی نمایشگاه انفرادی نقاشي و طراحي در نگارستان اشراق استان قم  در سال ۵

  . ١٣٨٣_برپایی  نمایشگاه انفرادی در دانشكده ھنر و معماري دانشگاه کاشان در سال ۶

  .١٣٨۶نمایشگاه انفرادی در دانشكده ھنر و معماري دانشگاه کاشان در سال  برپایی  -٧

  .١٣٨٢_ شرکت در سومین نمایشگاه فرھنگی ھنری جمھوری اسالمی ایران در ترکیه٨

  .١٣٩١شركت در نمايشگاه فرھنگي ھنري استان قم در كشور مالزي -٩

  ٧/١٠/٩٣شركت در نھمین دوساالنه ملي نگارگري ايران  -١٠

  :ولیت ھاي اجراييمس

   ١٣٨٧-١٣٨۵فرش دانشگاه کاشان زشی _ مدیر گروه آمو١

  . ١٣٨٠ -_ دبیر دھمین نمایشگاه جمعی نقاشی ھنرمندان قم٢

  دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم -١٣٨٧سمانی ويژه طالب سراسر كشور ھنر آملي عضو ھیات داوران جشنواره _٣

  تا كنون. ١٣٩٠مھر از  ون پژوھشي دانشكده معماري و ھنرا_ مع۴

  ، دانشگاه کاشان. ١٣٨۴_ دبیر ھمایش ھم اندیشی فرش،ھشتم آذر ماه۵

  .١٣٨۴_ عضو کمیته علمی ھم اندیشی ھنر فرش از طرف فرھنگستان ھنر۶

  .١٣٩٣-١٣٩٢علمي تخصصي ادبیات و ھنر. دبیر علمي بخش ھنرھاي تجسمي فصلنامه آفرينه  -٧

  :كارشناسي يپايان نامه ھا

  سال  عنوان پايان نامه  ونام خانوادگي نام  رديف
  ١٣٨٨  رشته صنايع دستي –تبار شناسي چلیپا  الناز شاه طالبي  ١
  ١٣٨٩  رشته صنايع دستي –رفوگري و مرمت قالي  فاطمه درودگر  ٢
  ١٣٨٨  نقوش فراموش شده چھار محال بختیاري  زھرا مقصودي  ٣
  ١٣٨٩  ژدھا در ھنر ايران و چین نقش ا  زھرا جھاني  ۴
  ١٣٨٩  سیر تحول اسلیمي ھا در ھنر ايران  حمیده مفید  ۵
  ١٣٩٠  عنصر گل در نقاشي گل و مرغ ايراني  فاطمه اديب  ۶
  ١٣٩١  بررسي شمايل نگاري دوره قاجار  مريم اخوان  ٧
  ١٣٩١  تاثیر ساير مراكز بافت بر قالي قم  آزاده ايزدان  ٨
  ١٣٩١  گیاھي تفكر آنیمیسم بر پیدايش نقوش تلفیقي  علي اكبر مھرابي  ٩

  ١٣٩١  بررسي نقوش سنگ نگاره ھاي و دستبافتھا  زھره صفاري  ١٠
  ١٣٩١  بررسي نقوش گلفرنگ در دوره قاجار فرش كاشان  الھام خضري  ١١
  ١٣٩١  نقشھا و نگاره ھاي مدرسه سپھساالر تھران  مینا نظامي پور  ١٢
  ١٣٩١  تصوير سازي بر فرش بر اساس داستانھاي كھن  مرضیه بھبودي  ١٣
  ١٣٩٢  تمثال گرايي در فرش( دوره قاجار)  سارا شعباني  ١۴
  ١٣٩٢  طرح و رنگ نقوش به كار رفته در قالي چھار محال و بختیاري  مونا جعفري سنجاني  ١۵
  ١٣٩٢  فرشته در فرشھاي صفويه  نسترن نجفي  ١۶
  ١٣٩٢  بررسي تطبیقي نقوش ظروف جیرفت و فرشھاي صفوي  فروزنده بني اسدي  ١٧



  ١٣٩٢  بررسي طرح ھاي باغي در قالي ايران  اقبال بھادريسحر   ١٨
  ١٣٩٢  بید در قالي ايران عنصر درخت  سیما مددي  ١٩
  ١٣٩٢  بررسي طرح و رنگ فرش كرمان عصر گلستان  سعیده مقتدايي  ٢٠
  ١٣٩٣  قصه ھاي بختیاري در فرش بختیاري  فاطمه داوري دولت آبادي  ٢١
  ١٣٩٣  ھاي ارايه فرش در موزه فرششیوه آسیب شناسي   حسنعلي محمدي  ٢٢
  ١٣٩٣  طرح بته جقه در ھنر ايران و ھند بررسي تطبیقي   شیوا توكلي  ٢٣
  ١٣٩۴  بررسي و طبقه بندي فرشھاي موزه آستان قم  محمدي فالورجاني  ٢۴
  

  :كارشناسي ارشددفاع شده پايان نامه ھاي 

  سال  استاد  عنوان پايان نامه  نام ونام خانوادگي  رديف
فاطمه كريمي رشته   ١

  وھش ھنر  پژ
بررسي بازار ھدف با طراحي و رنگ آمیزي قالي قم و  -

ارايه راه كارھايي جھت كسب سھم بیشتر در بازار 
  مصرف

  ١٣٩٠  مشاور

تاثیر عوامل فرھنگي بر زيبايي شناسي فرش چھار   (فرش)ملیحه مھديان  ٢
  محال

  ١٣٩٣  راھنما

  ١٣٩٣  راھنماي دوم  آموزش قرآن به كودكانكاربرد تصوير سازي در   ندا روحاني  ٣
مھشید جعفري(ھنر   -۴

  اسالمي)
  ١٣٩٣  راھنماي دوم  نمود پوشاك بر سفالینه ھاي اسالمي ايران 

ابوالقاسم شھر   -۵
  بابكي(فرش)

طلسم و تعويذ در فرشھاي عشايري سیستان و 
  بلوچستان

  ١٣٩٣  راھنماي اول

زينب براتي(ھنر   -۵
  اسالمي)

  ١٣٩٣  راھنماي دوم  ه ق ايران ١١- ١سفالینه ھاي سده ھاي تیپولوژي 

  

  تدوين سرفصل:

  وین سرفصلھای دوره کارشناسی فرش _ تد١

  ھنر اسالمی.فرش و کارشناسی ارشد  تدوین سرفصلھای دوره_ ٢

  طراح سوال:

  .١٣٨٩دستباف، اسفند ماه المپیاد فرش  ت پنجمین_ طراح سواال٣

  .١٣٩٣- ١٣٩٢ – ١٣٩١ ھايارشد رشته فرش سال كنكور طراح سواالت -۴

 تالیف جزوه:

  .زيبايي شناسي فرش ايراني –١

  .بررسي طرح ھا و نقوش قالي ايران -٢

  )٢- ١_ شناخت طرح و نقش قالي ايران(٣

  ._ شناخت نقوش گلیم ايران۴

  عناوين كسب شده:

  ١٣٧٣مشھد  -كشور_ مقام اول طراحي در ھفتمین جشنواره ھنرھاي تجسمي جوانان سراسر ١

  ١٣٧۴كرمان  - _ مقام اول طراحي در ھشتمین جشنواره ھنرھاي تجسمي جوانان سراسر كشور٢

  ١٣٧۵كرمانشاه  -مین جشنواره ھنرھاي تجسمي جوانان سراسر كشورنھدر نقاشي _ مقام اول ٣



  ١٣٨۶ –_ مقام اول رشته نقاشي در نخستین جشنواره سراسري فرھنگي ھنري طلیعه ظھور ۴

  ١٣٨٧ -مقام دوم رشته نقاشي در نخستین جشنواره سراسري فرھنگي ھنري كريمه اھل بیت _۵

  ١٣٨۶ -مراكز استاني حوزه ھنري_ مقام اول رشته نقاشي در نخستین جشنواره آثار تولیدات ۶

  

  :و كارگروه ھا  علمي عضويت در انجمن

  ايران.  _ عضو انجمن علمي فرش١

  ١٣٩١علمي كار گروه فرش _ عضو كارگروه بررسي توانايي ٢

  ١٣٩٢عضو كارگروه زيبا سازي و فضاي سبز دانشگاه  -٣

  سال٢به مدت  ٢/۴/٩۴پژوھشكده فرش دانشگاه كاشان.شوراي عضو  -۴

  داوري ھا: 

  .داوري پايان نامه كارشناسي ارشد

  ١٣٩١ –ارشد ھنر اسالمي  –زھرا خوشدل  -١

  ٩١ - ھنر اسالمي -لیال مكوندي -٢

  ٩١ –پژوھش ھنر  -خسروي فرشھال  -٣

  ٩٢ -پژوھش ھنر -اسرا صالحي-۴

  ٩٢-ھنر اسالمي  –بتول لطفي  -۵

  ٩٢ -پژوھش ھنر –مريم كاوش  -۶

  ٩٢ -پژوھش ھنر -علیرضا شوندي  -٧

  ٩٢ -پژوھش ھنر -مھدي منصوري  -٨

  ٩٣ -ھنر اسالمي -مھدي احمد پور ساماني -٩

  ٩٣ –پژوھش ھنر –رعنا غفوري  -١٠

  ٩٣ -ھنر اسالمي -سادات موسويانسیه  -١١

  ٩٣ -ھنر اسالمي - خاطره دھقان -١٢

  ٩٣ –پژوھش ھنر  - ملیحه حیدري -١٣

  ٩٣ -ھنر اسالمي -عقیل سیستاني -١۴

  داور جشنواره:

    ١٣٨٨-حوزه ھنري استان قم -داور دومین جشنواره ھنر آسماني ويژه طالب سراسر كشور -١

  ١٣٩٣ -قم استان –لي ھنرھاي تجسمي طالب سراسر كشور داور بخش نقاشي و طراحي جشنواره م  -٢

  :و مقاله علمي پژوھشي  داوري كتاب



  انتشارات دانشگاه كاشان. -١٣٩٠اثر تالیفي دكتر چیتسازيان » نماد گرايي در بستر فرش ايران« -١

  مقاله از مجله گلجام. ۴داوزي  -٢

 (work shop) ورك شاپ:

 – ١/١١/٩٢برگزاري كارگاه تخصصي نقاشي با موضوع آزاد در دو نوبت، ويژه طالب برگزيده سراسر كشور -١
  نگارستان اشراق قم.  ١١/٩٢/١۵

ت، ويژه طالب برگزيده سراسر در دو نوب» سبك زندگي اھل بیت« برگزاري كارگاه تخصصي نقاشي با موضوع -٢
  اق قم.نگارستان اشر ٣٠/١١/٩٢ – ١١/٩٢/ ٢٠كشور 

  والسالم: حسن عزيزي

  عضو ھیات علمي گروه فرش

  

  

  

  

  

  

 


