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  عالئق و فعالیت هاي حرفه اي
 

 GIS )اجرا و مشاوره( 
 تدریس؛ پژوهش و کاوش( باستان شناسی( 

 تدریس و پژوهش( ؛ طبیعی و ناملموسفرهنگی میراث( 
 تدریس؛ راهنماي ایرانگردي، جهانگري و طبیعت گردي(  گردشگري( 

  
  سوابق مرتبط کاري

  

  )تا کنون 1387از ( سازمان میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشري
  

 استخدام قرارداري( اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري استان البرز( 
 

 .1395دبیر اجرایی چهارمین کنگره تاریخ معماري و شهرسازي استان البرز  -
 .تا کنون 1394برز از مهر مسئول حوزه باستان نشاسی استان ال -
 .1394مهر تا  1392مسئول دفتر حوزه مدیرکل؛ از آذر  -
 .تا کنون 1391مدیر پایگاه پژوهشی ینگی امام ؛ از مهر -
 .1392تا آذر  1390مسؤل گروه ثبت و تعین حریم آثار از اردیبهشت  -
 .نونتا ک 1391استان البرز؛  SDIو  GISعضو کمیته هاي منطقه اي؛ شهري و فرهنگی  -
 .تا کنون 1391فرهنگی استان البرز؛ از  –عضو کمیته کارشناسی اشیاء تاریخی  -
 .؛ سرپرستی آتوسا مؤمنی1391» گمانه زنی به منظور تعیین عرصه؛ حریم و الیه نگاري محوطه گازرسنگ غربی«ناظر هیأت   -
 .1391استان البرز؛ نوروز مسؤل هماهنگی کمیته خدمات شهري و رفاه عمومی در ستاد دایمی تسهیالت سفرهاي  -
 ).از شهریور تا دي( 1390از  سرپرست روابط عمومی -
 .1392تا  1390عضو شوراي ساستگذاري ثبت آثار استان البرز از  -
 .1390مسؤل برگزاري تورهاي البرز گردي و بازگشایی کاخ سیمانیه کرج در ستاد دایمی تسهیالت سفرهاي استان البرز؛ نوروز  -
 ).اسفند وبهمن ( 1389؛ میراث فرهنگی ظتیگان حفاسرپرست  -
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  استخدام قرارداري(اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري شهرستان کرج( 

 ).از مهر تا بهمن( 1389سرپرست یگان حفاظت  -
 .1389تا  1387مسؤل روابط عمومی و امور فرهنگی از  -
 .1389تان کرج؛ نوروز مسؤل کمیته اطالع رسانی در ستاد دایمی تسهیالت سفرهاي شهرس -
 .1388ستاد دایمی تسهیالت سفرهاي شهرستان کرج؛ نوروز در مسئول برگزاري تورهاي کرج گردي  -
 .؛ سرپرستی علیرضا دهقان مهرجردي1388» گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم قبرستان تاریخی رزکان نو کرج«عضو هیأت  -

  
 همکاري پروژه اي(شگري استان مازندران اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گرد( 

 .؛ سرپرستی سید رضا موسوي میرکال1383» ؛ مازندرانکجور ؛دومین  فصل کاوشهاي باستان شناسی امامزاده صالحان«عضو هیأت  -
 .یرکال؛ سرپرستی سید رضا موسوي م1382 »؛ مازندرانکجور ؛ناصرآباد تپه قلعه میحر نییتع وی زن گمانهاولین فصل « أتیه عضو -
 ؛ به سرپرستی سید رضا موسوي میرکال1381» ؛ مازندراناولین  فصل کاوشهاي باستان شناسی امامزاده صالحان کجور«عضو هیأت  -
 .؛ به سرپرستی سید رضا موسوي میرکال1380» دومین  فصل بررسی هاي باستان شناختی منطقه کجور؛ مازندران«عضو هیأت  -

 
 

  )1381از ( تورهاي ایران گردياجراي 
  تور یک روزه 

 ...و  چالوس؛ اسکی دیزین؛ باغ الله ها؛ طالقان؛ برغان؛ اشتهارد؛ محوطه ازبکی –در مسیر هاي محور گردشگري کرج  :البرز گردي -
 .اسکی دیزینتفریحی  –تور آموزشی  -
 .تیراندازي با تفنگ باديتفریحی  –تور آموزشی  -
 هاي گلستان، سعد آباد و نیاوران؛ گردشگري نوین ؛ کاخرضا عباسی و فرش،، ملک، سکه، ایران باستان هاي موزه: تهران گردي - 

  بافت تاریخی کاشان و تپه سیلک؛ :کاشان - 
 و باغ فین؛  نیاسر گالبگیري - 
 سلطانیه و کتله خور - 
 زنجان و سلطانیه - 
 .شهر زیرزمنی نوش آبادکویر مرنجاب و  - 

 روستاي ابیانه - 

 کالردشتنمک آبرود و  - 

  
  روزه  چندتور 

 کرمانشاه –تان کردس - 

 اصفهان - 

 شیراز - 

 قشم - 
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  تحصیالت
  

 در رشته باستان شناسی از دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مر کزي کارشناس ارشد 
  1382تا بهمن  1379مهر 

  ه آموزگارتوصیف باستان شناسانه پیکره هرکول در بیستون؛ استاد راهنما دکتر مسعود آذرنوش و استاد مشاور دکتر ژال: پایان نامه
  04/17: معدل

  
 کارشناسی در رشته باستان شناسی از دانشگاه آزاد اسالمی؛ واحد ابهر 

  1379تا شهریور  1375مهر 
  08/16: معدل

  
 

  و فنی حرفه اي گردشگري ؛تدریس در موسسه هاي آموزشی

  1387تا  1384از ؛ دوره هاي آموزشی براي دانشگاه هاي آزاد و علم و صنعت(انجمن ایالم شناسی( 
 .؛ اجرا براي دانشجویان بازرگانیتجارت در ایران باستان -
 .هنراجرا براي دانشجویان طراحی صنعتی و تأثیرات اقلیمی بر طرح ها، نقش ها و رنگهاي فرش ایرانی؛  -
 . هنر اجرا براي دانشجویان طراحی صنعتی و ؛روند طراحی ظروف سفالی؛ فلزي و نقشمایه هاي آن در دوران تاریخی و اسالمی -

  
 1389تا  1388پژوهشگران آزاد؛ از دوره هاي آموزشی براي دانشجویان و (  پژوهشکده کرج شناسی(  

 ).از استقرار در روستاها تا آغاز دوران تارخی( 1بررسی معماري ایران  -
 ).دوران تاریخی از عیالم تا پایان ساسانیان( 2بررسی معماري ایران  -
 )میدوران اسال( 3بررسی معماري ایران  -
 ).انسان هاي اولیه(مقدمه اي بر انسان شناسی و مفهوم نخستینی ها  -
 تاریخ ایران بر اساس مطالعات باستان شناسی -

  

  دوره هاي مدیر فنی بند ب و ایرانگردي و جهانگردي(آموزشگاه هاي گردشگري( 
 .تا کنون 1388از آموزشگاه بهار ارتباطات ایرانیان؛ آشنایی با میراث فرهنگی و جاذبه هاي گردشگري؛  -
 .تا کنون 1390میراث جاویدان دیار پارسه؛ آشنایی با میراث فرهنگی و جاذبه هاي گردشگري؛ از   آموزشگاه  -
 .کنونتا  1388آموزشگاه آواي میراث آریایی؛ آشنایی با میراث فرهنگی و جاذبه هاي گردشگري؛ از  -
 .1391 آموزشگاه آواي میراث آریایی؛ آشنایی با موزه هاي ایران؛ -
 .1391تا  1389؛ از آشنایی با میراث فرهنگی و جاذبه هاي گردشگريآموزشگاه آواي میراث پارسیان؛  -
 .1391آموزشگاه آواي میراث پارسیان؛ شناخت فرهنگ و اقوام ایران؛  -
 .1393؛ از فرهنگ و اقوام ایرانیآموزشگاه بهار ارتباطات ایرانیان؛  -
 .تا کنون 1394؛ از مسرهاي گردشگريآشنایی با آموزشگاه بهار ارتباطات ایرانیان؛  -
 .تا کنون 1394؛ از مسرهاي گردشگريمیراث جاویدان دیار پارسه؛ آشنایی با   آموزشگاه  -
 .تا کنون 1394؛ از اصول تفسیر میراث فرهنگیمیراث جاویدان دیار پارسه؛   آموزشگاه  -

 

  دي و جهانگرديدوره هاي مدیر فنی بند ب و ایرانگر(آموزشگاه هاي گردشگري( 
 .تا کنون 1391آموزشگاه فنی و حرفه اي گردشگري بهار ارتباطات ایرانیان؛ راهنماي موزه؛  -
 .تا کنون 1391آموزشگاه فنی و حرفه اي گردشگري بهار ارتباطات ایرانیان؛ راهنماي محلی؛  -
 .تا کنون 1391ي؛ آموزشگاه فنی و حرفه اي گردشگري بهار ارتباطات ایرانیان؛ راهنماي عمومی گردشگر -
 .تا کنون 1391آموزشگاه فنی و حرفه اي گردشگري بهار ارتباطات ایرانیان؛ راهنماي طبیعت گردي؛  -
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 تخصصی مدیریت: 
 .1388؛ ار سوي دانشگاه شریف؛ تهران؛ کنفرانس بین المللی مدیریت هفتمین -
 1387. ه شریف؛ تهران؛ ار سوي دانشگاششمین کنفرانس بین المللی مدیریت -

 
 تخصصی میراث فرهنگی 

شناخت ظرفیت ها چالش ها و فرایند ثبت میراث جهانی؛ از سوي کرسی یونسکو در معماري اسالمی و سازمان میراث فرهنگی؛ صنایع دستی  -
 .1391؛ و گردشگري کشور

 .ان سمنانکارگاه آموزشی میراث ناملموس؛ از سوي معاونت میراث فرهنگی کشور و اداره کل است -
 .1390و قوه قضائیه استان تهران،  سازمان میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگريضابطین قضایی سازمان میراث فرهنگی؛ از سوي  -
  

 تخصصی گردشگري 
 .مدرس درس آشنایی با میراث فرهنگی -
 .مربی رشته گردشگري در سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور -
 .1388انگردي؛ آموزشگاه آواي میراث آرایایی؛ کرج؛ راهنمایان ایرانگردي و جهمدرك  -
  .1390مدیر فنی بند ب؛ آموزشگاه بهار ارتباطات ایرانیان؛ کرج؛ مدرك  -
 .راهنمایان طبیعت گردي؛ آموزشگاه بهار ارتباطات ایرانیان؛ کرج؛ در حال گذراندنمدرك  -

 
 تخصصی رایانه: 

- ICDL 1 1390از سوي آموزشگاه رایانگان فردیس؛ کرج؛ ؛. 
- ICDL 2 1391؛ از سوي آموزشگاه رایانگان فردیس؛ کرج؛. 
- ArcGIS خود آموز؛ 
 فوتوشاپ؛ خود آموز -
  

  دوره هايGIS : 
 .1391؛ از سوي استانداري البرز و سازمان جغرافیایی و نقشه برداري کشور؛  ArcGISدوره آموزش مقدماتی  -
 .1391؛ از سوي استانداري البرز و سازمان جغرافیایی و نقشه برداري کشور؛  ArcGISدوره آموزش پیشرفته  -
  
  

 تألیفات انجام شده: 
آمـوش در دورههـاي   ایران جهت ... کتاب در زمینه میراث تاریخی فرهنگی؛ طبیعی، ناملموس و ( ]در جستجوي ناشر[ میراث بشري و جاذبه هاي گردشگري ایران؛ -

 .)میراث فرهنگی و گردشگري

 )کتاب در زمینه یادمانهاي تاریخی؛ باستانی و جاذبه هاي گردشگري بیستون( ]در جستجوي ناشر[. بیستون کهنتر از تاریخ  -

 )] احمدنژاد فرزان و نجمه شریفی( 1391زیر چاپ؛ ناشر اداره کل میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگري استان البرز؛ [ ؛ 1میراث ناملموس استان البرز  -

 )]احمدنژاد فرزان و حمید سوفی( 1391زیر چاپ؛ ناشر اداره کل میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگري استان البرز؛ [ ؛ 1میراث طبیعی استان البرز  -

شـناختی   ش ابعـاد مـردم  همایو چاپ اصل مقاله در ارائه  فاطمی در برغـان؛  -آیینی عاشورایی  به مثابه» نذر ریشه«: ترکیب عناصر شیعی در فرهنگ عاشورا -
 .1392فرهنگ عاشورا؛ 

 احمدنژاد، فرزان و(؛ اي ویژه منطبق با تاریخ خورشیدي در طالقان عاشوراي قدیم در  روستاي مهران؛ تعزیه: سازگاري تقویم خورشیدي و فرهنگ عاشورا -
  .1392شناختی فرهنگ عاشورا؛  مردم ش ابعاددر همایو چاپ خالصه مقاله ارائه ) علی طهماسبی

 .1392شناختی فرهنگ عاشورا؛  ش ابعاد مردمدر همایو چاپ خالصه مقاله  ارائه  )فاطمه محمدي احمدنژاد، فرزان و( ؛برغان، مهد تعزیه ي ایران در دوران قاجار -

 1391. پژوهشهاي ایران شناسیارائه به مجله  کوه در متون و اساطیر ایران؛  ریشه یابی نام، جایگاه و مکان الرز  -

 .1382پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر مسعود آذرنوش؛ استاد مشاور دکتر ژاله آموزگار،  توصیف باستانشناسانه پیکره هرکول در بیستون؛ -

  ها و مدارك مهارت

  )تألیف؛ ترجمه و گزارش هاي علمی(انتشارات 
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 .1389تان البرز؛ آبان ارائه در نخستین جشنواره سراري پوشاك اقوام ایرانی در اس؛ عوامل مؤثر در شکل گیري پوشاك ایرانی -

 1389ارائه در دومین همایش گردشگري البرز؛شهریور  چالوس و لزوم ثبت آن در فهرست آثار ملی و جهانی؛ –محور گردشگري کرج  -

  .1388؛ آبان "آب و ارزشهاي فرهنگی آن"چکیده مقاالت همایش ملی و میان رشته اي  ؛جایگاه آب در شکل گیري تمدن هاي باستان -
ارائه در دانشگاه علمی کاربردي در کنفرانس هفته میراث فرهنگی و  ؛بردي مورزه ها در پیوند میان فرهنگ گذشته؛ دنیاي امروز و آیندهنقش کار -

 .1387روز جهانی موزه؛ 

 .1382؛ 131-132، صص 11مجله باستان شناختی، شماره  ... نقدي بر مقاله باستان شناسی یا تاریخ هنر یا -

در دومـین همـایش   و چاپ خالصه مقالـه  ارائه  اسی نظري و مبانی آن در باستان شناسی نوین و سهم آن در باستان شناسی کشـور؛ جایگاه باستان شن -
 .1382باستان شناسان جوان، اردیبهشت 

 .1381امرداد  اسی،ارائه در اولین همایش کجور شن معماري سنتی دهستان زانوس روستاق بخش کجور مازندران و لزوم حفظ، نگهداري و احیاء آن؛ -

 .1381امرداد  ارائه در اولین همایش کجور شناسی، ؛)کله چو(معماري مسکونی سنتی منطقه میخ ساز کجور  -

 
 ترجمه ها: 

- Gall, H, von. 1993, “Da o Doktar”, Encyclopedia Iranica VI/5. Ed. By: Yarshater, E., pp.529-530. 

- Gall, H, von. 1994, “Deh-e Now”, Encyclopedia Iranica VIi/2. Ed. By: Yarshater, E., pp. 211-214. 
- Gall, H, von. 1995, “Dokkan-e Dawud”, Encyclopedia Iranica ViI/5. Ed. By: Yarshater, E., pp.472-474. 

- Chris Hellier . oct / sep 2000 “ Jeweler’s Wheel Secrets .“ , Archaeology  , vol 35 , number 5 . , p . 18. 

- Bernade e Arnaud . , nov / des 2000 “ Serpent and Scorpion : Prototypes for Wri ng ? “ , Archaeology , vol 35, number 6. , p 58. 

 ).1381؛ سال چهارم؛ 10باستان پژوهی؛ شماره مجله (براي ویژه نامه تاریخ و باستانشناسی ماد ترجمه شده است  3و  2؛ 1ردیف هاي  -

 پژوهشی -میدانی  علمی گزارش هاي: 
 .؛ ؛ ارائه و تایید در شوراي ثبت استان البرز1394تهیه پرونده ثبتی دستکندهاي صخره اي اشتهارد؛ آبان  -

 .ارائه و تایید در شوراي ثبت استان البرز؛ 1393؛ بهمن)درختان کهنسال( پرونده ثبت آثار طبیعی؛ 10تهیه  -

 .؛ ارائه و تایید در شوراي ثبت استان البرز1393ناملموس؛ بهمن پرونده ثبت آثار 2تهیه  -

 .؛ شاهرود، سمنان1391پرونده ثبت آثار ناملموس؛ در هفتمین همایش شوراي عالی سیاستگذاري ثبت آثار ملی؛ بهمن  4تهیه  -

 .؛ محمودآباد، مازندران1391ن پرونده ثبت آثار ناملموس؛ در ششمین همایش شوراي عالی سیاستگذاري ثبت آثار ملی؛ بهم 3تهیه  -

 .البرز گاجره، ؛1391فرهنگی؛  در پنجمین همایش شوراي عالی سیاستگذاري ثبت آثار ملی؛ شهریور  -پرونده ثبت آثار تاریخی  15تهیه  -

 .لبرزا گاجره، ؛1391 شهریورپرونده ثبت آثار ناملموس؛  در پنجمین همایش شوراي عالی سیاستگذاري ثبت آثار ملی؛  9تهیه  -

 .؛ جزیره قشم1390فرهنگی؛  در چهارمین همایش همایش شوراي عالی سیاستگذاري ثبت آثار ملی ؛ بهمن   -پرونده ثبت آثار تاریخی  8تهیه  -

 .؛ جزیره قشم1390پرونده ثبت آثار ناملموس؛  در چهارمین همایش همایش شوراي عالی سیاستگذاري ثبت آثار ملی ؛ بهمن  2تهیه  -

 .؛ چهارمحال و بختیاري1390فرهنگی؛  در سومین همایش شوراي عالی سیاستگذاري ثبت آثار ملی ؛ خرداد   -ده ثبت آثار تاریخی پرون 8تهیه  -

 .؛ چهارمحال و بختیاري1390پرونده ثبت آثار ناملموس؛  در سومین همایش شوراي عالی سیاستگذاري ثبت آثار ملی ؛ خرداد  2تهیه  -

 
 تألیفات در دست اقدام: 

  ).مقاله در زمینه باستان شناسی و تاریخ هنر(] ارائه به مجله باستان شناسی و تاریخ[ .وصیف باستانشناسانه و تحلیل فنی پیکره هرکول در بیستونت -
 ).مقاله در زمینه اسطوره شناسی و باستان شناسی(] ارائه به مجله باستان شناسی و تاریخ[ هرکول از یونان تا ایران -

 ).مقاله در زمینه باستان شناسی و تاریخ هنر(نرها و نقش مایه هاي دوره آشور نو در نقش برجسته هاي هخامنشیتداوم برخی از ه -

 .)مقاله در زمینه باستان شناسی و تاریخ هنر( بررسی تحلیلی آیین شکار شاهانه در هنر ایران دورة ساسانی -

 .)مقاله باستان شناسی(زسازي نقش برجسته هاي مهرداد اول و گودرزنگاهی نو به دو نقش برجسته اشکانی بیستون؛ پیشنهادي براي با -

 .)مقاله در زمینه باستان شناسی(فرهادتراش؛ یادمانی هخامنشی یا یادگاري ساسانی -

 )مقاله در زمینه باستان شناسی(. مذهبی دوره ایلخانیان در ایران –بررسی معماري صخره اي داش کَسن و ارتباط آن با شرایط اجتماعی -

  
  



 رزومه فرزان احمدنژاد

  
 برنامه هاي رادیو و تلویزیون 

 .1393رادیو سراسري دانش؛ تابستان  معرفی فرهنگ و اقوام ایران زمین؛ -

 .1393رادیو سراسري دانش؛ تابستان  معرفی صنایع دستی و هنرهاي سنتی ایران؛ -

 .1392درخصوص میراث فرهنگی و فولکلور استان البرز؛ پاییز و زمستان  ستان البرزدر سیماي ا قسمتی 90برنامه اي  البرزنامه؛ - 

 .1391برنامه آفتاب مهربانی؛ شبکه جهانی جام جم؛ به مناسبت ایام عاشوراي حسینی؛ آذر آئین هاي عاشورایی در استان البرز؛  -

 .1389برنامه هزاره هاي گمشده در رادیو فرهنگ؛  گنبد سلطانیه؛ -

 .1389برنامه هزاره هاي گمشده در رادیو فرهنگ؛  ؛اریوش در بیستونکتیبه د -

 .1389برنامه هزاره هاي گمشده در رادیو فرهنگ؛  ؛پیکره هرکول در بیستون -

 .1389برنامه هزاره هاي گمشده در رادیو فرهنگ؛ ؛ یادبود دکتر مسعود آذرنوش و استاد سیف اهللا کامبخش فرد -

 

 سخنرانی ها 
شناختی فرهنـگ عاشـورا؛    ش ابعاد مردمهمایسخنرانی در  فاطمی در برغـان؛  -به مثابه  آیینی عاشورایی» نذر ریشه«: ی در فرهنگ عاشوراترکیب عناصر شیع -

1392. 

  .1389نخستین جشنواره سراري پوشاك اقوام ایرانی در استان البرز؛ آبان ؛ عوامل مؤثر در شکل گیري پوشاك ایرانی -
 .1388دومین همایش گردشگري البرز؛ شهریور  و لزوم ثبت آن در فهرست آثار ملی و جهانی؛چالوس  –محور گردشگري کرج  -

ارائه در دانشگاه علمی کـاربردي؛ کنفـرانس هفتـه میـراث      ؛نقش کاربردي مورزه ها در پیوند میان فرهنگ گذشته و دنیاي امروز و آینـده  -
 .1387فرهنگی و روز جهانی موزه؛ 

امـرداد   ارائه در اولین همایش کجور شناسی، ؛روستاق بخش کجور مازندران و لزوم حفظ، نگهداري و احیـاء آن  معماري سنتی دهستان زانوس -
1381. 
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  برنامه هاي  رادیویی و تلویزیونی  و سخنرانی ها 


