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استادیار

دانشکده: دانشکده معماری و هنر

گروه: فرش

سوابق تحصیلی

دانشگاه رشته و گرایش تحصیلی سال اخذ مدرک مقطع تحصیلی

هنر اسالمی تبریز فرش گرایش طراحی ۱۳۹۱ کارشناسی

کاشان فرش گرایش مدیریت ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد

هنر اصفهان پژوهش هنر ۱۳۹۷ دکترای تخصصی

سوابق اجرایی

نایب رئیس انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۷
رس هیئت مدیره شرکت فرش نگاره سرو به شماره ثبت ۵۲۳۰۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۲۶۶۹۶

مدیر اجرایی خبرنامه انجمن علمی فرش ایران (سه شماره)
مدیر اجرایی نشریه دانشجویی خبرنامه قالی – دانشگاه هنر اسالمی تبریز ( ۱۳ شماره)

مدیر اجرایی فصلنامه دانشجویی طره – دانشگاه هنر اسالمی تبریز (تک شماره)
مدیر سایت انجمن علمی فرش ایران (از سال ۱۳۹۱ تا کنون – ادامه دارد)
مدیر سایت دوفصلنامه علمی پژوهشی گلجام (از سال ۱۳۹۱ – ادامه دارد)

مدیر ارشد سایت مرکز ملی فرش ایران (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳)
طراح و مدیر سایت فصلنامه طره (از سال ۱۳۹۲ تاکنون – ادامه دارد)

عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجویی چله – دانشگاه کاشان
دبیر سومین جشنواره ملی فرش برتر (سال ۱۳۹۲)

سه دوره عضو هیئت رئیسه انجمن علمی دانشجویی فرش دانشگاه هنر اسالمی تبریز (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱)
دبیر انجمن علمی دانشجویی فرش دانشگاه هنر اسالمی تبریز (یک دوره)

دبیر شورای دبیران انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه هنر اسالمی تبریز (یک دوره)
دبیر چهارمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه هنر اسالمی تبریز (یک دوره)

رابط اجرایی چهارمین جشنواره ملی حرکت در بخش ملی (یک دوره)
عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران (از سال ۱۳۹۲)

رئیس کمیته آمار و اطالعات انجمن علمی فرش ایران (۱۳۹۳ – ادامه دارد)
بازرس اصلی انجمن علمی فرش ایران (۱۳۹۵ – ۱۳۹۷)

کارشناس و مشاور کارگردان مجموعه تلویزیونی پردیس پارسی – ویژه برنامه فرش دستباف ایران (۵۲ قسمت
پخش شده از شبکه یک سیما)

عضو شورای مشورتی و هیئت تحریریه فصلنامه علمی تخصصی طره (۱۳۹۱ تا کنون – ادامه دارد)



مسئول برگزاری ششمین المپیاد دانشجویی فرش در استان آذربایجان شرقی
مسئول برگزاری آن افتتاحیه شعبه انجمن علمی فرش ایران در منطقه شمال غرب کشور

مدیر اجرایی بیش از چهل جلسه سخنرانی، نشست تخصصی، نمایشگاه آتار هنری، همایش، کارگاه آموزشی و
کالسهای فنی مهارتی مرتبط با فرش دستباف در دانشگاه هنر اسالمی تبریز (بین سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱)

دبیر پنجمین جشنواره فرش برتر – مرکز ملی فرش ایران – انجمن علمی فرش ایران – ۱۳۹۴
دبیر چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانشآموختگان فرش دستباف ایران – انجمن علمی فرش ایران –

۱۳۹۴
دبیر سومین جشنواره ملی طرح و نقشه فرش دستباف ایران – مرکز ملی فرش ایران – انجمن علمی فرش ایران

۱۳۹۴ –
دبیر کمیته اجرایی چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف ایران – مرکز ملی فرش ایران - ۱۳۹۷
مسئول هماهنگی افتتاح شعبه استان فارس انجمن علمی فرش ایران و برگزاری دومین جشنواره تجلیل از

پژوهشگران فرش – انجمن علمی فرش ایران – دانشگاه هنر شیراز ۱۳۹۴
دبیر اجرایی غرفه فرایند تولید فرش دستباف در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران – شهریور ۱۳۹۶

مدیر روابط عمومی شرکت سهامی فرش ایران (۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹)
مدیر دفتر طرح و رنگ شرکت سهامی فرش ایران (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰)

جوایز و تقدیر نامه ها

فعال فرهنگی برگزیده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – ۱۳۹۰
فعال فرهنگی برگزیده از سوی اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – ۱۳۹۰

فعال فرهنگی برگزیده دانشگاه هنر اسالمی تبریز – ۱۳۹۱
دبیر نمونه انجمنهای علمی دانشجویی از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه هنر اسالمی تبریز – ۱۳۹۱

رتبه اول تحصیلی در مقطع کارشناسی و پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد – ۱۳۹۱
پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان – ۱۳۹۲

پژوهشگر منتخب فرش از سوی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان – ۱۳۹۳
رتبه اول تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و پذیرش بدون کنکور در مقطع دکتری – ۱۳۹۳

پژوهشگر برگزیده استان اصفهان – ۱۳۹۳
پژوهشگر برگزیده دانشگاه هنر اصفهان – ۱۳۹۳

پژوهشگر برگزیده فرش در دومین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران فرش دستباف – رتبه اول – ۱۳۹۴
دانشجو نمونه دانشگاه هنر اصفهان – ۱۳۹۷

برگزیده پنجاه و ششمین جایزه ملی بنیاد البرز - ۱۳۹۷

موضوعات تدریس تخصصی

ارزیابی و ارزشیابی فرش دستباف
استفاده از کامپیوتر در طراحی و بافت فرش دستباف 

تاریخ فرش ایران
شناخت طرح و نقش فرش

تاریخ فرش جهان
پژوهش در فرش

طراحی سنتی
طراحی قالی 
اقتصاد فرش

شناخت بازارهای جهانی فرش
تحوالت اقتصادی و هنری فرش دستباف

رنگ شناسی تخصصی فرش



نرم افزار فتوشاپ
تجارت الکترونیک

مبانی و اصول مدیریت کیفیت
آشنایی با بافته های سنتی

فعالیت های علمی و اجرایی

داوری در پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانشآموختگان و دانشجویان فرش ایران - انجمن
علمی فرش ایران- دانشگاه شیراز - ۱۴۰۰

داوری در چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانشآموختگان فرش – انجمن علمی فرش ایران – بیرجند – ۱۳۹۴

داوری در اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی – دانشگاه بجنورد – ۱۳۹۶

داوری در همایش ملی فرش و نیازهای معاصر – دانشگاه هنر اسالمی تبریز – ۱۳۹۷

داوری در دوفصلنامه علمی پژوهشی گلجام

شرکت در کارگاههای آموزشی تخصصی:

تدوین استراتژی فرش دستباف - انجمن علمی فرش ایران – موزه فرش ایران – ۱۳۹۳
شیوه طراحی و تولید قالی های بزرگ پارچه - مرکز ملی فرش ایران، انجمن علمی فرش ایران، موزه فرش ایران –

۱۳۹۴
خالقیت و نوآوری در رنگ امیزی فرش دستباف- مرکز ملی فرش ایران، انجمن علمی فرش ایران، موزه فرش ایران

۱۳۹۴ –
آشنایی با طرح، رنگ و جغرافیای بافت قالی بختیاری - مرکز ملی فرش ایران – نمایشگاه بین المللی تهران –

۱۳۹۵
ایده پردازی برای نواوری در طرح و نقش فرش دستباف – مرکز ملی فرش ایران – نمایشگاه بین المللی تهران –

۱۳۹۶
آشنایی با بازار و تجارت فرش دستباف در کشور چین – مرکز ملی فرش ایران – نمایشگاه بین المللی تهران –

۱۳۹۶
آشنایی با ابزار و شیوه بافت فرش دستباف استانهای جنوب و غرب ایران – مرکز ملی فرش ایران – نمایشگاه

بین المللی تهران – ۱۳۹۶
آشنایی با مناسبات شرکت در نمایشگاههای فرش دستباف – مرکز ملی فرش ایران – نمایشگاه بین المللی تهران

۱۳۹۶ –
آشنایی با بورس کاالی ایران و بررسی راهکارهای استفاده از مزایای بورس کاال برای عرضه و معامالت فرش

دستباف – مرکز ملی فرش ایران – نمایشگاه بین المللی تهران – ۱۳۹۶
روشهای حضور موثر در نمایشگاه ویژه فرش دستباف – مرکز ملی فرش ایران – مرکز آموزشهای بازرگانی –

نمایشگاه بین المللی تهران – ۱۳۹۷

شرکت در نمایشگاه گروهی طراحی قالی دانشجویان دانشگاه هنر اسالمی تبریز – ۱۳۸۹- ۳ اثر
شرکت در نمایشگاه گروهی طراحی قالی – تبریز – ۱۳۹۱- دو اثر

شرکت در نمایشگاه آثار منتخب چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانش آموختگان فرش دستباف ایران –
۱۳۹۴ – یک اثر

شرکت در نمایشگاه آثار و دستاوردهای هنر ایران در کشور رمانی - بخارست – ۱۳۹۴ – ۱۰ اثر



زمینه های تدریس

فرش دستباف
ارزشیابی آموزشی

مدیریت برند
تجارت الکترونیک

نرم افزارهای تحت وب
نرم افزار فتوشاپ

طراحی سنتی
پرورش ایده 

کارگاه ها

کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش – مدرسه طره – ۳ دوره – ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش – خوشه فرش فارس – دانشگاه هنر شیراز – ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش – خوشه فرش فارس – انجمن طراحان و نقاشان
فارس – ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش – مرکز ملی فرش ایران – انجمن طراحان و نقاشان
استان اصفهان – ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش – مرکز ملی فرش ایران – انجمن طراحان و نقاشان
کرمان – ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش – مرکز اموزشهای وزارت بازرگانی – ۱۳۹۶
کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش – دانشگاه هنر اصفهان – ۱۳۹۴

سخنرانی مروری بر تاریخ آموزش عالی فرش دستباف در ایران (عملکرد و دستاوردها) – انجمن علمی فرش ایران
– موزه فرش ایران – ۱۳۹۶

سخنران ویژه همایش ملی فرش و نیازهای معاصر در پنل نقد و بررسی نیازهای معاصر فرش در حوزه دانشگاهی
– اولین همایش ملی فرش و نیازهای معاصر – تبریز – ۳۰ آبان ۱۳۹۷

همایش ها و کنفرانس ها

دبیر سومین جشنواره ملی فرش برتر (سال ۱۳۹۲)
دبیر پنجمین جشنواره فرش برتر – مرکز ملی فرش ایران – انجمن علمی فرش ایران – ۱۳۹۴

دبیر چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانشآموختگان فرش دستباف ایران – انجمن علمی فرش ایران –
۱۳۹۴

دبیر سومین جشنواره ملی طرح و نقشه فرش دستباف ایران – مرکز ملی فرش ایران – انجمن علمی فرش ایران
۱۳۹۴ –

عضویت در انجمن های علمی

عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۳ تا کنون

کتابها

۱. لچک – پیش درآمدی بر فرش ایران

https://faculty.kashanu.ac.ir/mirzaamini/fa/book/16/%D9%84%DA%86%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


۲. نقش و فرش
۳. فرایند تولید فرش دستباف

۴. پنجمین جشنواره فرش برتر
۵. ویژه نامه چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانشآموختگان فرش دستباف ایران

۶. سومین جشنواره ملی فرش برتر
۷. مرکز ملی فرش ایران در یک نگاه

https://faculty.kashanu.ac.ir/mirzaamini/fa/book/15/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B4
https://faculty.kashanu.ac.ir/mirzaamini/fa/book/14/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%81
https://faculty.kashanu.ac.ir/mirzaamini/fa/book/13/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://faculty.kashanu.ac.ir/mirzaamini/fa/book/12/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://faculty.kashanu.ac.ir/mirzaamini/fa/book/11/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://faculty.kashanu.ac.ir/mirzaamini/fa/book/10/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87

