"به نام خداوند جان و خرد"

خالصه سوابق
مشخصات فردی :
نام :رضا
نام خانوادگی :نوری شادمهانی
تاریخ تولد1231/11/32 :
محل تولد :کرج ـ ایران
شماره شناسنامه1131 :
آدرس :کرج ،چهارراه مصباح ،مصلّی ،خیابان مروارید ،کوچه ی محمودی ،مجتمع یاس ،پالک ،33واحد .9
تلفن تماس19132122190 :

مقاطع تحصیلی :
ـ دکتری تخصصی رشته ی باستان شناسی باگرایش دوران اسالمی از دانشگاه تهران ،سال .1229
ـ کارشناسی ارشد رشته ی باستان شناسی ازدانشگاه تهران ،سال . 1209
ـ کارشناسی رشته ی باستان شناسی وتاریخ هنر ازدانشگاه تهران ،سال.1201
ـ دیپلم اقتصاد از دبیرستان نیکان کرج ،سال .1201

سوابق آموزشی:
ـ عضو هیئت علمی پیمانی دانشکده ی معماری و هنر دانشگاه کاشان از سال  1291تاکنون.
ـ تدریس دروس مرتبط با رشته ی مدیریت جهانگردی در دانشگاه عالمه طباطبائی در مقاطع تحصیلی کارشناسی
ارشد و کارشناسی از سال  1223تا سال .1220
ـ تدریس دروس مرتبط با رشته ی باستان شناسی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز در مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد از سال  1220تا سال .1291
ـ استاد پروازی دانشگاه دولتی شهرکرد و دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول از سال  1223لغایت .1229
ـ استاد راهنمای چندین پایان نامه ی کارشناسی ارشد در دانشگاه های کاشان ،گلستان ،آزاد اسالمی واحدهای تهران
مرکز و ابهر.
ـ استاد راهنمای درس عملی کاوش در دانشگاه دزفول در سال .1291

سوابق پژوهشی:
الف) پایان نامه های ارشد و دکتری:
ـ دفاع از پایان نامه ی دکتری با موضوع « تبیین جایگاه مشکویه در فرآیند تولید سفال ایران» با درجـه ی عـالی در
دانشگاه تهران ،سال .1229
ـ دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد با موضوع « تجزیه و تحلیل نقـش بناهـا در نگـارگری اعصـار تیمـوری و
صفوی» با نمره ی الف در دانشگاه تهران ،سال .1209

ب) کتاب ها:
ـ چاپ دو عنوان کتاب درسی برای دانشجویان مدیریت جهانگردی با نام های "تاریخ فرهنـ
ایران و جهان در سپهر فرهن

ایـران" و" معمـاری

ایران".

ـ ترجمه ی کتاب  ، The Business Resort Managementانتشارات مهکامه (زیر چاپ).
ـ ترجمه ی کتاب  ،Making their Markانتشارات مهکامه (زیرچاپ).
ـ نگارش کتاب " گنبد کاووس" ،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی (زیرچاپ).

ج) مقاالت چاپ شده:
ـ نگارش مقاله ی «کوره ی سفالگری مشکویه»  ،مجموعه مقاالت یادنامه ی استاد میرعابدین کابلی ،پژوهشگاه
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ایران.1293 ،
ـ نگارش مقاله ی « از گردشگری فیلم تا مرگ یزدگرد» در گیلگمش :فصلنامه ی میراث و گردشگری شماره ی ،2
زمستان .1293
ـ نگارش مقاله ی « امامزاده احمدبن قاسم» در دانشنامه ی هنر ،مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی در سال .1291
ـ ارائه ی مقاله تحت عنوان « شهر نویافته ی مشکویه :از خوانش متن تا عرصه های فرامتنی» در نخستین همایش ملّی
جغرافیای تاریخی ایران در سال (1292زیرچاپ).
ـ چاپ مقاله و ایراد سخنرانی در یازدهمین گردهمایی باستان شناسی ایران در موزه ی ملی در سال .1291
ـ چاپ مقاله باعنوان « باستان شناسی دوره ی اسالمی وقابلیت آن درزمینه ی جذب گردشگر فرهنگی» درفصلنامه ی
مدیریت جهانگردی درسال .1221
ـ چاپ مقاله با عنوان « مسجد جامع سمرقند از نگاه کمال الدین بهزاد» درفصلنامه ی گلستان هنردرسال .1221
ـ ارائه ی مقاله وایراد سخنرانی درهمایش « حمام درفرهن

ایرانی» دردانشگاه شهید باهنرکرمان درسال .1223

د) سخنرانی ها:
ـ ایراد سخنرانی با عنوان «تعریف میراث فرهنگی و تبیین ارزش های مرتبط با آن» در همایش گردشـگری و صـل
در آیینه ی میراث جهانی ایران ،دانشگاه علّامه طباطبایی ،سال .1293
ـ ایراد سخنرانی با عنوان «کاوش اضطراری حوضخانه ی سرکوچه یخچال آران و بیدگل» در نخستین همـایش ملّـی
کاوش های باستان شناسی در منطقه ی کاشان ،دانشگاه کاشان ،مهرماه .1291
ـ ایراد سخنرانی با عنوان « نتایج سه فصل کاوش باستان شناسی فیض آبادکاشان» در نخستین همایش ملّـی کـاوش
های باستان شناسی در منطقه ی کاشان ،دانشگاه کاشان ،مهرماه .1291
ـ ایراد سخنرانی با موضوع « اولین فصل کاوش در محوطه ی دوره ی اسـالمی» در سـمینار یـر روزه ی مباحـ
باستان شناختی ،هنر ،فرهن

و تمدن اسالمی در ارگ آزادی در سال .1293

ـ ایراد سخنرانی با موضوع « تأسیسات میان راهی جاده ابریشم» در موزه ی ملی در سال .1291
ـ ارائه ی مقاله با عنوان « فن آوری ساخت پل بند دزفول و مهار آب رودخانه دز در دوره ساسـانی » در همـایش
ملّی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمی دزفول ،بهمن ماه .1291
ـ ارائه ی مقاله با عنوان « تزیینات آجرکاری خوون چینی در بافت قدیم دزفول» در همایش ملّـی باسـتان شناسـی و
معماری سازه های آبی دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمی دزفول ،بهمن ماه .1291

ـ ایراد سخنرانی با موضوع « زیست بوم و انسان» در روز جهانی جهانگردی در هتل المپیر تهران آذرماه.1229
ـ ارائه ی مقاله وایراد سخنرانی در« همایش بین المللی ربع رشیدی» دردانشگاه تبریز درسال .1222

هـ ) دبیری نشست ها و همایش های علمی:
ـ دبیر علمی نشست تخصّصی « یافته های باستان شناسی خلیج فارس» در دانشگاه کاشان ،اردیبهشت ماه .1293
ـ دبیر اجرایی نخستین همایش ملّی «کاوش های باستان شناسی منطقه ی کاشان» در دانشگاه کاشان ،مهرماه .1291
ـ دبیر علمی همایش «برج های تاریخی ایران» ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تهـران در
سال .1291

و) اجرای کارگاه های تخصّصی:
ـ برگزاری کارگاه « کاروانسراهای ایران » ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران در سال
.1291
ـ برگزاری کارگاه « آشنایی با بافت شهرتهران و سلول های کالبدی آن » در مدیریت بافـت تـاریخی منطقـه 13
شهرداری تهران در سال .1291

ز) فعالیت های پژوهشی میدانی:
ـ سرپرست چهارمین فصل کاوش آموزشی محوطه ی تاریخی فیض آباد کاشان در سال .1293
ـ سرپرست گمانه زنی اضطراری محوطه ی نجف آباد آران و بیدگل در سال .1291
ـ سرپرست کاوش اضطراری حوضخانه ی سرکوچه یخچال آران و بیدگل در سال .1291
ـ سرپرست کاوش محوطه ی تاریخی فیض آباد در سال های  1293 ،1292و .1291
ـ معاون هیأت کاوش پاتپه ی مالیر در سال .1229
ـ سرپرست پروژه ی ثبت آثار تاریخی ـ فرهنگی استان قم در فهرست آثار ملی در سال.1220
ـ سرپرست هیأت حفاری مشکین تپه ( مشکویه ) در سال .1220
ـ سرپرست هیأت بررسی باستان شناختی گیالنغرب کرمانشاه در سال .1221
ـ معاون هیأت حفاری دژگل خندان بومهن درسال.1223
ـ معاون هیأت حفاری بندرتاریخی سیراف درسال.1223
ـ سرپرست هیأت تعیین حریم تپه های باستانی استان تهران درسال .1223
ـ همکاری با هیأت علمی طرح کارشناسی« نقش آموزش در میراث فرهنگی و گردشگری» سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی وگردشگری درسال .1223
ـ عضو هیأت بررسی محوطه ی باستانی شهرسبای ورزنه درسال.1221
ـ همکاری با هیأت علمی همایش« باغ ایرانـی» درزمینـه ی شناسـایی اشـیام مـوزه ای درارتبـا بـا بـاغ ایرانـی
درسال.1222
ـ سرپرست حفاری قلعه ی عرب داغ (یکی از قالع وابسته به دیوار بزرگ گرگان) درسال .1222
ـ همکاری ومشارکت درامر برنامه ریزی و تأسیس موزه ی تاریخ دریایی وصنعت دریـانوردی بـا مرکـز مطالعـات
وتحقیقات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در سال .1221

طرح های پژوهشی:
ـ کاوش نجات بخشیِ حوضخانه ی سرکوچه یخچال آران و بیدگل ،شهرداری آران و بیدگل تابستان .1291

فعالیت های اجرایی:
ـ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ی معماری و هنر دانشگاه کاشان از  1293/12/13تاکنون.
ـ مدیریت گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان از  1291/11/12تا .1293/11/11
ـ عضو شورای باستان شناسی استان تهران از  1293/13/13به مدّت دو سال.
ـ مشاورگردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کاشان از سال  1291تاکنون.

داوری کتاب ،مقاالت و پایان نامه ها:
ـ داوری مقاله ی« مطالعه ی کاشیکاری مسجد نصیرالملر :نمادی از فرهن

و هویـت ایرانـی در دوره ی قاجـار»

برای مجله ی ایران شناسی ،دانشگاه تهران ،سال .1293
ـ داوری چندین مقاله برای « مجله ی مطالعات معماری ایران»  ،دانشگاه کاشان در سال های  1291و .1293
ـ داوری کتاب « باستان شناسی میدان عتیق» برای سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در سال .1291
ـ داوری مقاله ی «جلوه های شمنیزم در سلطانیه» برای مجله ی پیام باستان شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی ابهر در سال
.1291
ـ داوری پایان نامه ی کارشناسی ارشد سرکار خانم بتول لطفی ،دانشگاه کاشان سال .1291
ـ داوری پایان نامه ی کارشناسی ارشد آقای سیّد امیر دانشور دانشگاه کاشان سال .1291
ـ داوری پایان نامه ی کارشناسی ارشد آقای سیّد علی میرعمادی ،دانشگاه کاشان سال .1293

تقدیرها:
ـ استاد نمونه ی آموزشی دانشگاه دولتی کاشان در سال .1291
ـ استاد نمونه ی گردشگری کشور در سال .1292
ـ استاد نمونه ی آموزشی دانشگاه دولتی کاشان در سال .1291
ـ کسب عنوان مقاله ی برتر در همایش ملّی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفـول ،دانشـگاه آزاد اسـالمی
دزفول ،سال .1291
ـ انتخاب پایان نامه ی کارشناسی ارشد به عنوان یکی از پژوهش های فرهنگیِ برترکشور درسال.1221

راهنمایی پایان نامه ها در دانشگاه کاشان:
ـ « تبیین ویژگی های شهرسازی و معماری محوطه ی تاریخی فیض آباد کاشان » ،الهه کربالیی (در شرف دفاع).
ـ « مطالعه و بررسی باستان شناختی سفال محوطه ی ایلخانی فیض آباد کاشان » ،زهرا اسماعیلی ( در شرف دفاع).
ـ « بررسی باستان شناسی پل های صفویه در استان اردبیل» ،فریبا سلمانی ام آباد ( در شرف دفاع).
ـ « شکل گیری و توسعه ی بافت تاریخی آران»  ،حامد خلیفه آرانی ( در حال نگارش).
ـ « شکل گیری و توسعه ی بافت تاریخی قم»  ،حسین امیدخواه ( در حال نگارش).
ـ « تحلیل کتیبه های نگاشته شده در نگاره های اعصار تیموری و صفوی»  ،فریبا امیرکمالی ( در حال نگارش).
ـ « بررسی باستان شناسی دیوارنگاره های بازتاب یافته در نگاره های تیموری»  ،محیا خاکی ( در حال نگارش).

