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پیشیىٍ آمًزشی ي پژيَشی

صذرالذّیه طاَری
«رییط زا٘ؽىس ٜپصٞٚػٞبی ػبِی ٙٞر  ٚوبرآفریٙی»
وشاوی :اصفٟبٖ ،خ حىیٓ٘ظبٔی ،زا٘ؽٍبٙٞ ٜر اصفٟبٖ ،زا٘ؽىس ٜپصٞٚػٞبی ػبِی ٙٞر  ٚوبرآفریٙی.
ایمیلsadreddin_tahery@yahoo.com :

 .1پیشیىٍ تحصیلی
دکترا :زا٘ؽٍب ٜتربیت ٔسرض ،تٟراٖ؛ رؼت ٝتحصیّی :پصٞٚػ ٙٞر؛ پبیبٖ٘بٔ :ٝپیجٛیی ریؽٙٞ ٝر رظٕی ٞربٔٙؽیبٖ زر
فرًٞٙٞبی ؼىُزٙٞس ٜآٖ أپراتٛری.
کارشىاسی ارشذ :زا٘ؽٍب ٜتربیت ٔسرض ،تٟراٖ؛ رؼت ٝتحصیّی :پصٞٚػ ٙٞر؛ پبیبٖ٘بٔ :ٝذسایبب٘ٛاٖ زر تٕسٖٞبی
پیػازتبرید.
کارشىاسی :زا٘ؽىسٔ ٜیراث فرٍٙٞی ،تٟراٖ؛ رؼت ٝتحصیّیٛٔ :زٜزاری؛ پبیبٖ٘بٔ :ٝطراحی ٔٛز ٜظفبِی ٝٙؼٟرضب.
کارداوی :زا٘ؽٍبٔ ٜحمك ارزبیّی ،ارزبیُ؛ رؼت ٝتحصیّی :ببظتبٖؼٙبظی؛ وبر پبیب٘ی :پصٞٚػ بر وتیبٞٝبی ٔعجسجبٔغ
اصفٟبٖ.

 .2پیشیىٍ علمی ي َىری
ٔمبْ ٘رعت ػىبظی اظتبٖ اصفٟبٖ (.)18
ٔمبْ ٘رعت ػىبظی ؼٕبَغرة وؽٛر (.)18
ٔمبْ ٘رعت ػىبظی وؽٛر زر جؽٛٙارٟٔ ٜر (.)18
رتب ٝز ْٚوؽٛر زر وٙىٛر وبرزا٘ی ب ٝوبرؼٙبظی (.)18
رتب ٝز ْٚوؽٛر زر وٙىٛر اظترسأی ازٚاری (.)18
رتب٘ ٝرعت وٙىٛر زوترا (.)18
رتب٘ ٝرعت زٚر ٜوبرؼٙبظی ارؼس (.)18
رتب٘ ٝرعت زٚر ٜزوتری (.)09
پصٞٚؽٍر جٛاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛوؽٛر (.)18
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 .3عضًیت
ػضٔ ٛؤظط  ٚػضٞ ٛیئت رییع ٝا٘جٕٗ ٔٛزٜزاراٖ ایراٖ.
ػضٔ ٛروسی وٕیتٛٔ ٝزٜٞب ،فرٍٙٞعتبٖ ٙٞر ایراٖ.
ػض ٛؼٛرای بیٗإِّّی بٙبٞب ٔ ٚحٛطٞٝبی تبریری (ایىٛٔٛض).

 .4تجربٍ کاری
ٔعئ َٛپرٚشٔ ٜعتٙسظبزی آثبر ببظتب٘ی ٌٙجیٛٔ ٝٙزّٔ ٜی ایراٖ ( 18ـ .)18
ٔعئ َٛپرٚش ٜظبٔب٘سٞی ٔ ٚعتٙسظبزی آثبر فرٍٙٞی ٔتؼّك ب ٝظبزٔبٖ اٚلبف اظتبٖ اصفٟبٖ (.)18
ٕٞىبری زر ظی ٞ ٚؽت پرٚش ٜطراحی  ٚاجرا زر ٔٛزٜٞبی وؽٛر ( 18ـ .)04
ؼروت زر ٌرٜٞٚبی وبٚغ ببظتبٖؼٙبظی تپٞٝبی اِٚتبٖٕٟٔ ،ب٘ىػ ،لبالیچی  ٚزیٛار ٌرٌبٖ.
زبیر اجرایی ٕٞبیػ «ٔٛز ٜزر ػصر ٘ »ٛزر ٔٛزٙٞ ٜرٞبی زیٙی أبْ ػّی(ع) (.)18
زبیر اجرایی ٕٞبیػ بیٗإِّّی ) (Museum Trainingزر ٔٛزّٔ ٜی ایراٖ (.)18
ظرزبیر «بٟبٛز» ٘ؽری ٝاذتصبصی زا٘ؽىسٔ ٜیراث فرٍٙٞی (.)14 ٚ 18
ػض ٛتحریری ٚ ٝزبیر برػ ٙٞری ٘ؽری ٝفرٚزغ.

 .5تذریس
درسَاٙٞ :ر ایراٖ پیػ از اظالْ ،تبرید ٙٞر جٟبٖٙٞ ،ر ٔؼبصر.
داوشگاٌَاٙٞ :ر اصفٟبٖ ،تربیت ٔسرض تٟراٖ ،ػّٓ  ٚفر ًٙٞتٟراٖ ،صٙبیغزظتی تٟراٖ.
راَىمایی :بیػ از  89پبیبٖ٘بٔ ٝوبرؼٙبظی  ٚوبرؼٙبظی ارؼس.

 .6پژيَش
ٔسیر پرٚش ٜبررظی ٙٞر ٞربٔٙؽی ،پصٞٚؽٍب ٜفر ٚ ًٙٞرظب٘.)09( ٝ
ٕٞىبر پرٚشٔ ٜرزْؼٙبظی ظبحُ ذّیج فبرض٘ ،ؽریِٙ Anthropology of the Middle East ٝسٖ ( 18ـ .)18
ٕٞىبر پرٚش ٜبررظی الٛاْ ایرا٘ی ،زا٘ؽٍب ٜؼٟیس بٟؽتی تٟراٖ ( 10ـ .)09
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 .7محًرَای تخصصی پژيَش
ٙٞر ػصر آ ٗٞایراٖ.
٘ؽب٘ٝؼٙبظی بٗٔبیٞٝب زر آثبر ٙٞری  ٚپیجٛیی ٔؼٙبی و ٟٗاٍِٞٛب ٕ٘ ٚبزٞب.

 .8اوتشارات
کتاب:
رٔبٖ «آفتبة فرزا ٔ ٓٞیآیس؟» (ٌٙجیٙٞ ٝٙر.)18 ،
وتبة پصٞٚؽی «ایسزبب٘ٛاٖ زر فر ٚ ًٙٞاظبطیر ایراٖ  ٚجٟبٖ» (رٚؼٍٙراٖ ٔ ٚطبِؼبت ز٘بٖ.)08 ،
وتبة پصٞٚؽی «ٙٞر  ٚببظتبٖ ؼٙبظی ػصر آ ٗٞایراٖ» (ٔیراث وتبة.)04 ،
رٔبٖ «از رٚزٌبر اذٍر  ٚزٍ٘بر» (رٚؼٍٙراٖ ٔ ٚطبِؼبت ز٘بٖ ،زیر چبپ).
وتبة پصٞٚؽی «٘مػٔبیٞٝبی ٌیبٞی  ٚجب٘ٛری زر ٙٞر ایراٖ  ٚظرزٔیٗٞبی ٕٞجٛار» (ػّٕی  ٚفرٍٙٞی ،زیر چبپ).
مقالٍ:
«ذسایبب٘ٛاٖ ببرٚری جٟبٖ ببظتبٖ»٘ ،ؽری ٝپژيَشی ٔسرض ٙٞر (.)18
«ٔفٕ٘ ْٟٛبزیٗ بٗٔبیٔ ٝبٞی زر ٓٞزر لبِی ایرا٘ی»٘ ،ؽری ٝپژيَشی فرٚزغ (.)11
«تٙسیطٞبی ایسزبب٘ٛاٖ ایراٖ»٘ ،ؽری ٝعلمی ـ پژيَشی ٔطبِؼبت ز٘بٖ زا٘ؽٍب ٜاِسٞرا (.)10
«رلص ،ببزیٕ٘ ،بیػ»٘ ،ؽری ٝعلمی ـ پژيَشی ٙٞرٞبی زیبب زا٘ؽٍب ٜتٟراٖ (.)09
«وٟٗاٍِٛی ؼیر زر ایرأٖ ،یبٖرٚزاٖ ٔ ٚصر ببظتبٖ»٘ ،ؽری ٝعلمی ـ پژيَشی ٙٞرٞبی زیبب زا٘ؽٍب ٜتٟراٖ (.)08
«برازراٖ وبرأبزٚف ،ا٘جیُ ب ٝرٚایت فئٛزٚر»٘ ،ؽری ٝعلمی ـ پژيَشی ٘مس ازبیبت زا٘ؽٍب ٜؼٟیس بٟؽتی (.)08
«ٌٛپت  ٚؼیرزاَ زر ذبٚر ببظتبٖ»٘ ،ؽری ٝعلمی ـ پژيَشی ٙٞرٞبی زیبب زا٘ؽٍب ٜتٟراٖ (.)08
«پیسایػ اجتٕبع ٍٕٞرا زر ٘یٓ ظس٘ ٜرعت برآٔسٖ ٞربٔٙؽیبٖ»٘ ،ؽری ٝپژيَشی فرٚزغ (.)08
«ٌیب ٜز٘سٌی زر ایرأٖ ،یبٖرٚزاٖ ٔ ٚصر ببظتبٖ»٘ ،ؽری ٝعلمی ـ پژيَشی ٙٞرٞبی زیبب زا٘ؽٍب ٜتٟراٖ (.)08
«ٌٝ٘ٛؼٙبظی ٕ٘ ٚبزؼٙبظی زیٛرٞبی ِرظتبٖ زر زٚراٖ ٔفرؽ  ٚآ٘ ،»ٗٞؽری ٝعلمی ـ پژيَشی ٙٞرٞبی زیبب زا٘ؽٍبٜ
تٟراٖ (.)08
«بررظی تطبیمی ٘رعتیٗ پیىرنٞبی ا٘عب٘ی زر زاظ ٝببرٚر»٘ ،ؽری ٝعلمی ـ پژيَشی ٔطبِؼبت تطبیمی زا٘ؽٍبٙٞ ٜر
اصفٟبٖ (.)08
«بررظی تطبیمی پبرچٝببفی زٚراٖ ٔفرؽ ؼٟرظٛذت ٝبب ٔصر ،آ٘بتِٛی ٔ ٚیبٖرٚزاٖ»٘ ،ؽری ٝعلمی ـ تريیجی پصٞٚػ
ٙٞر زا٘ؽٍبٙٞ ٜر اصفٟبٖ (.)08
«ببشٌ٘ٛی ٔف ْٟٛیه ٕ٘بز  ،بررظی وٟٗاٍِٛی ٔبر زر ایراٖ  ٚظرزٔیٗٞبی ٕٞجٛار»٘ ،ؽری ٝعلمی ـ پژيَشی ٙٞرٞبی
زیبب زا٘ؽٍب ٜتٟراٖ (.)08
“Desert Ecomuseum Positioning: Yazd Province”, Acta Geoturistica (2014).
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 .9سخىراوی
«پیؽی ٝٙظفبٍِری ؼٟرضب»ٕٞ ،بیػ ٙٞر ظفبٍِری (.)10
«ٙٞر ٛٞ ٚیت ایرا٘ی» ،پصٞٚؽٍب ٜفر ٚ ًٙٞرظب٘.)09( ٝ
«جبیٍب ٜزٖ زر فر ًٙٞایرا٘ی» ،پصٞٚؽٍب ٜفر ٚ ًٙٞرظب٘.)09( ٝ
”ٕٞ ،“The Neolithic Female Figurines in Fertile Crescentبیػ بیٗإِّّی ببظتبٖؼٙبظی جٛٙة آظیب (.)09
«ؼىٌُیری ٙٞر ّٔی ایراٖ» ،وبؼب٘ٙٞ ٝر اصفٟبٖ (.)08
«ببشٌ٘ٛی یه ٕ٘بز»ٕٞ ،بیػ ببزٕ٘بیی ،فرٍٙٞعتبٖ ٙٞر (.)08
«تِٛیس صٙبیغزظتی بب ٘ؽب٘ٞٝبی تجبری ؼٙبذتٝؼس ٜزر ایراٖ پیػ از تبرید»ٕٞ ،بیػ بر٘س ،اتبق ببزرٌب٘ی اصفٟبٖ (.)08
«ٌبٞؽٕبری زر تبرید  ٚفر ًٙٞایراٖ  ٚجٟبٖ»ٛٔ ،زّٔ ٜی ػّ ْٛایراٖ (.)04
” ،“The Dawn of Modern Art in Iranزا٘ؽٍب ٜفرایبٛري إِٓبٖ (.)08

 .10زبانَای خارجی ي خطَای باستاوی
اوگلیسی :زرج.TOEFL ٝ
خط میخی پارسی باستان :تٛا٘بیی ذٛا٘سٖ ٛ٘ ٚؼتٗ.
خط پُلًی :تٛا٘بیی ذٛا٘سٖ ٛ٘ ٚؼتٗ.
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