
  

  اطالعات شخصی
  ابوالفضل عرب بیگی  نام خانوادگیو  نام

  کارشناسی ارشد  مدرك تحصیلی
 arabbeigi@kashanu.ac.ir  پست الکترونیک

  ٠٣٦١-5913157  تلفن
    دورنگار

  مربی  مرتبه علمی
  صنایع دستی عضو هیئت علمی گروه  وضعیت اشتغال

  
  سوابق تحصیلی

    دکتري
  1388دانشگاه هنر تهران ، دانشکده پردیس باغ ملی ، ر ، پژوهش هن  کارشناسی ارشد

  بررسی و تحلیل مبانی طراحی نقوش سفالینه هاي سیلک : عنوان پایان نامه  
  1385صنایع دستی ، دانشکده معماري و هنر ، دانشگاه کاشان ،   کارشناسی

  
  درس هاي تدریس شده

  تاکنون/ کارشناسی صنایع دستی 1387سفال و سرامیک از  کارگاه تخصصی  1
  / کارشناسی و کارشناسی ارشد هنر اسالمی 1388-1390کارگاه سفال و سرامیک ،   2
  / کارشناسی صنایع دستی1393  تا 1390تحول صنایع دستی در دنیا از   3
  تاکنون/ کارشناسی صنایع دستی 1391طرح اشیاء در تمدن اسالمی از   4
  تاکنون/ کارشناسی صنایع دستی 1394آشنایی با رشته هاي هنري معاصر از   5
  

  عضویت در انجمن علمی و فنی
  تاکنون 1388عضو انجمن هنرمندان سفالگر ایران از  1
  

  تحصیلی کارشناسی ارشدهاي  راهنمایی و مشاوره پایان نامه
  مشاور استاد،  1391کامران مظفري ،  ، بر دو اثر سلطان محمدجایگاه مقام خلوت در نقاشی ایرانی اسالمی با تاکید   1
 پریسا امیـر حـاجیلو،   مطالعه تطبیقی سفال و تنگبري هاي دوره صفوي، مطالعه موردي کوشک هشت بهشت و کاخ عالی قاپو،  2

  راهنماي دوم، استاد 1394
  مشاور ، استاد1394زیبایی شناسی طرح و نقش آثار سفالین خاندان ابی طاهر،   3
  

  آموزشی (راه اندازي فعالیت ها و نهادهاي علمی)ـ علمی فعالیتهاي 
  چاپ مقاله

  مجله نامه هنرهاي تجسمی و کاربردي -زرین فام ازکاشان با نقد آراء گست و اتینگهاوزن یتصویر بشقاب آیکونوگرافیکتحلیل   1
  مجله نگره -هیو سور رانیبه آثار ا یقیتطب یبا نگاه هیدآباد ترککاخ قبا يها یمنشأ نقوش کاش  2
  
  

  ارائه مقاله در سمینارهاي داخلی و خارجی
  آتن، یونان -چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی -سمیدر پست مدرن یستیمدرن يها وهیتداوم ش  1
 -المللـی علـوم و تکنولـوژي    کنفـرانس بـین  -ی از منظر جامعه شناس رانیبه هنر معاصر ا یبحران؛ نگاه انیو پا سمیپست مدرن  2

  بارسلونا، اسپانیا
  



  

  برپایی نمایشگاه و کارگاه هاي پژوهشی هنري
  1383حضور در دومین جشنواره صنایع دستی دانشجویی کشور ، شیراز /   1
  1385 /حضور در هشتمین دوساالنه سفال ، سرامیک و آبگینه معاصر ایران ، تهران  2
  1390 /ی و ورك شاپ در دهمین دوساالنه سفال معاصر ایران ، تهران برپایی سخنران  3
  1393در نگارخانه دانشکده معماري و هنر دانشگاه کاشان ، آذر ماه "آرام،نزدیک"برپایی نمایشگاه انفرادي عکس با عنوان   4
  1393حضور در اولین ساالنه هنرمندان تجسمی کاشان در نگارخانه خانه منوچهري ، دي ماه   5
  1394، تبریز، اردیبهشت ماه شرکت در دومین جشنواره بین المللی خالقیت و نوآوري تبریز در هنرهاي اسالمی و صنایع دستی  6
  1395آبان ماه  14-26لعابی، گالري شیرین، تهران،  بشقاب زیر 1001حضور در نمایشگاه گروهی   7
  
  

  مسئولیت هاي اجرایی
  .1394خرداد تا  1392مدیر گروه صنایع دستی ، دانشگاه کاشان از اردیبهشت   1
  .کنونتا 1395 شهریور، دانشگاه کاشان از  یدست عیگروه صنا ریمد  2
  

  تخصصی  اي ـ فعالیت هاي حرفه
  .1387از  خذ پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی و راه اندازي خط تولید محصوالت سرامیکیا  1
  

  فعالیت هاي فرهنگی دانشجویی
  1383-1385عضویت و همکاري در کانون فرهنگی هنري چلیپا ، دانشکده معماري و هنر کاشان /   1
  1383-1385ماري و هنر کاشان / همکاري در انتشار مجله فرهنگی هنري ذغال ، دانشکده مع  2
  

  تحصیلی کارشناسیهاي  راهنمایی و مشاوره پایان نامه
  1390  تقسیم بندي انواع بدنه هاي سرامیکی  نسیم مردوخی  1
  1390  بررسی و به کارگیري شیوه هاي کار با گل رنگی  انسیه سادات موسوي  2
  1390  دوران اسالمیپژوهشی بر سفالینه هاي آبی سفید ایران در   ثریا نجفی  3
  1390  پژوهشی در فرهنگ سفال خاکستري عصر آهن  اکرم کوشکی  4
  1390  تحلیل تطبیقی اسطوره آفرینش  شهره کیانی  5
  1391  بررسی و تحلیل نقوش کاشی هاي زرین فام امام زاده علی بن جعفر قم  عطیه روشنی بروجنی  6
  1390  بررسی و ساخت لعابهاي قرمز  اسما رحیمی  7
  1390  پژوهشی در بدنه و لعاب ماجولیکا  فائقه رستمی  8
  1390  پژوهشی در گلدان هاي سفالی ایران از پیدایش تاکنون  زینب جمالی  9

  1390  پژوهشی در پیه سوزهاي سفالی  مهشید برنجیان  10
  1391  لعاب نمکی  زهره باسره  11
  1391  چگونگی پخت سرامیک ها به روش ساده  خدیجه پیرعلی  12
  1391  راکو از دیرباز تاکنون  تین زنديم  13
  1391  پژوهشی پیرامون سفالینه هاي مندایی  سلطانیراضیه   14
  1391  بررسی ظروف سفالی آشپزخانه در مکتب باهاوس   اکرم شکوري نجف آبادي  15
  1392  نقش مواد هاي رنگی در لعاب  هدیه ایمانی فراهانی  16
  1392  کارگاه برادران قابچی بررسی آثار تولید شده در  لیال اسدي  17
  1392  لعاب سالدون  زهرا اینانلو  18
  1392  بررسی شیوه یکبار پخت در سرامیک ها ( محاسن و معایب آن )  مریم جعفري  19
  1392  پژوهشی در شیوه هاي زیر لعابی  محدثه بیگی  20



  

  1392  پژوهشی پیرامون ساخت بدنه هاي استون ور  اهللا بیگیزهرا   21
  1392  جستاري در سفال کوباچه  حریر فروش مهشاد  22
  1392  بررسی شیوه هاي ساخت سفال دست ساز ایران  آزیتا کریمی  23
  1392  بررسی نقوش گره چینی در بناي منتخب کاشان تا قاجار  سیده راضیه هاشمی دوگاهه  24
  1393  بررسی گل هاي سلولزي در صنایع دستی معاصر  مرضیه قنواتی  25
  1393  بررسی و ساخت لعاب هاي سیال  ی رضاییریحانه حاج  26
  1393  شاخصه هاي تجسمی در لعاب  مرضیه کشاورز  27
  1393  ژوهشی در شیوه پخت سفال به روش پیت   پ  سمیه خزایی  28
  1393  پژوهش در کاسه هاي سفالین سلطان آباد  سولماز عبداللهی  29
  1393  ، آمل و آق کندروسدر ظروف اسگرافیتو در مناطق گپژوهشی   لیال شریعتی  30
  1393  قابلیت گل رس به عنوان بدنه و لعاب  سمیرا اهللا مرادي  31
  1393  هجري قمري 10-12بررسی فوالدهاي کاربردي و تزیینی ایران قرون  مهسا رحیمی  32
  1394  بررسی سیر تحول پوشش سفید در دوران اسالمی  حسن قناتی  33
  1394  ه اسالمیمجسمه هاي زن دور  مرضیه علیمحمدي  34
  1394  و سیاه کاشان در قرن ششم و هفتم هجري آبی لعابیبررسی سفال زیر   شیوا مقدم نیا  35
  1394  هجري 10تا  8بررسی سفالینه هاي زیر لعابی تبریز، قرون   فروزان انصاري نیا  36
  1394  بررسی ساختاري طلسم هاي نوشتاري در ایران دوره اسالمی  مهسا ابراهیمی  37
  1395  طراحی و ساخت ظروف کودك  منا سادات مرتضویان  38
  1395  سرامیک هاي خیابانی  زینب شادي  39
  1395  تجسم نقوش پیش از تاریخ ایران در قالب ظروف سرامیکی  بهاره شعبانی  40
  1395  بازآفرینی شیوه تزیینی کاشی هاي دوره قاجار  عاطفه شایگان  41
  1395  بی دوره سلجوقی در ساخت آثار سفالیبه کارگیري شیوه قال  نرجس مفیدي  42
  1395  بازسازي لعاب هاي رنگی دوره سلجوقی با استناد به رساله عرایس الجواهر  فاطمه بیغمی  43
  1395  چگونگی ساخت بدنه هاي زجاجی  سمیرا یزدانی  44
  1395  لعاب دهانه آتشفشانی  صبا بهرامی  45
  1395  ظروف کاربرديتلفیق سفال و چوب در تولید   هما فرشچی  46
  1395  ساخت مجسمه هاي سفالی با تأثیر از نمادهاي ایزدبانوان پیش از اسالم  لیال حبیبی متهور  47
  1396  ساخت مجسمه هاي سفالی با تاثیر ار اسطوره درخت وقواق  فائزه پورحسینی اردکانی  48
 یاسمین صالحی مورکانی  49

  
ال تنهایی نوشته گابریل ساخت مجسمه هاي سفالی بر اساس رمان صد س

  گارسیا مارکز
1396  

  1396  ساخت اشیاء و ظروف فانتزي مهسا حسینی  50
  1396  بهره گیري از گیاه کاکتوس در ساخت آثار سفالی مریم سالمی فرد  51
استفاده از قابلیت هاي تجسمی نقوش نیشابور دز طراحی و دیزاین سرامیک  زهرا حسین زاده دهاقانی  52

  هاي معاصر
1396  

  1396  بازنمود کیهان در الیتینگ هاي سرامیکی فاطمه حیدري  53
 زینب السادات رضوي علوي  54

 
  1396  طراحی و ساخت مجموعه ظروف سرامیکی جهت استفاده در کافی شاپ ها

  1396  لعاب تموکو شبنم نره اي  55
  1396  لعاب خاکستر صبا هاشمی  56
  1396  )لین (ساخت احجام سفالی بر اساس نگارگري ایرانینگاره هاي سفا الهام حسنی چالشتري  57
  1396  تأثیر سبک نقاشی پاپ آرت بر نقوش ظروف سرامیکی عسل میرزا امینی  58

  
  


