
 

 

ابه نام خد  

 مشخصات فردی

 هـ . ش 7431متولد  -

 7431شناسي دانشگاه تهران در سال كارشناسي باستان آموختهدانش   -

درّس تهران،  مالتحصيل كارشناسي ارشد باستان شناسي)گرايش دوره اسالمي( از دانشگاه تربيت           فارغ  -

 «برترآموخته دانش» و احراز عنوان 71/71با معدل  7411بهمن 

ــگاه تربيت مدرس تهران با درجه    - ــي)گرايش  يش از تاري ( ا ز دانش ــناس ــتان ش اخذ درجه دكتراي باس

 7413در سال  ،عالي

  7414عضو هيأت علمي دانشگاه هنر اصفهان از مهر ماه  -

 62يار  ايه ـدانش -

                                                                 Salehi.k.a@aui.ac.ir ست الکترونيک:  -

 ahmadsalehikakhki@yahoo.com 
 

 سوابق اجرایی

 ( 14-7411مدير گروه آموزشي دروس عمومي دانشگاه هنر اصفهان) -

 دانشگاه هنر اصفهان                   7411تا تير ماه  7413رئيس دانشکده مرمت ازسال  -

 ( دانشگاه هنر اصفهان 7411-19مدير گروه آموزشي باستانشناسي)  -

 تاكنون 7415و از  7411تا  7411عضو هيأت اجرايي جذب دانشگاه هنر اصفهان از  -

 7411از شهريور  3منطقه  اعضا هيات علميعضو هيات اجرايي جذب  -

شور وزارت علوم از          - شوراي بورس خارج از ك ضو گروه تخصصي هنر  به مدت يک و نيم  1/7411ع

 سال.

 7415تا  4/7411عضو علمي شوراي  ژوهشي اداره كل ارشاد اسالمي استان اصفهان از  -
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ضو كار گروه   - شته هاي هنر   »ع سي توانائي علمي ر سالمي   « برر شگاه آزاد ا صفهان  دان ز ا )نجف آباد( ا

7411 

ــه آموزش عالي تيردولتي   - ــس ــو و رئيس هيأت امناي مسس ــفهان از   -عض ــرهر اص تا  7419تيرانتفاعي س

  7413خرداد

 7413معاون آموزشي دانشگاه هنر اصفهان از شهريور -

  7415ل  عضو هيات مميزه دانشگاه هنر از سا -

 سوابق آموزشی

شگاه تدريس در دانشکده  رديس/  - هنر اصفهان در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد از مهر ماه          دان

 . 7413و دوره دكتري از  سال 7414سال 

 سال. 1تدريس در موسسه آموزش عالي سوره اصفهان به مدت  -

 تدريس در موسسه آموزش عالي سرهر اصفهان -

 .سال 3تدريس در دانشگاه  يام نور اصفهان حدود  -

 ي دانشگاه شيرازتدريس در دانشکده هنر و معمار -

 سوابق پژوهشی

  نشریات علمی منتشر شده درمقاالت  

 

 .15ه در: فصلنامه اثر، شمار، «الدین ابوبکر تایبادیهای بقعه زینکتيبه»:7413احمد صالحي كاخکي، (7

 .4فصلنامه رواق، شماره  در: ،«یادگاریهای گنبدخانه تربت شيخ جام»:7411احمد صالحي كاخکي، (1

نه مزار موالنا زین        »:7411كاخکي، احمد صـــالحي    (4 بادی   یادگاریهای گنبدخا تای لدین ابوبکر   ر:د ،«ا

 .5رواق، شماره فصلنامه

ــالحي كاخکي،   (3 تا تيموری در ناحيه رویدشتتت  ار به جای مانده از دوره ایلخانی      آث » :7411احمد صـ

صفهان    ،713-3شــماره ،  ژوهشــي دانشــکده ادبيات و علوم انســاني دانشــگاه تهران -در: مجله علمي «ا

 . 7411 ، تابستان57-11 ص،  ص51دوره 



 

 

صالحي كاخکي،  (5 شمالی چادگان   نظری اجمالی به محوطه» :7413احمد  ستانی بخش چناررود  های با

ضه زاینده  صر در حو شهاي  «. IIIآهن رود، از دوره کالکوليتيک تا پایان ع ، در: مجله مطالعات و  ژوه

 . 7413، بهار 11-51شماره چهل و هشتم، صص ،اه اصفهاندانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگ

 تزئينات در گذاری تخمه گچی های معرق فناوری»: 7411،اصالني حسام و كاخکي صالحي احمد (3

 انيانس علوم و ادبيات دانشکده تاريخي، هاي  ژوهش  ژوهشي؛-علمي مجله: در «صفویه دوره معماری

 .7411 تابستان ،(3 يا ي) دوم، شماره دوم، سال اصفهان، دانشگاه

 تزئينات در گچی های آرایه از گانه دوازده معرفی»: 7419،اصالني حسام و كاخکي صالحي احمد (1

 ،تهران دانشگاه شناسي باستان مطالعات  ژوهشي؛ و علمي مجله: در ،«ایران اسالمی دوران معماری

 . 11-791 صص ، 7419 تابستان و بهار ،(4 يا ي)،4 دوره ،7 شماره

و ، در: مجله علمي «جقهتأملی در منشأ نقش بته: »7411،نظري اصطهباناتيامينه و كاخکيصالحي احمد (1

، سال سوم، شماره 7411، دانشگاه هنر تهران،  ائيز و زمستان «نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي»  ژوهشي؛ 

3. 

، «علی صانعی باخرزیشناسایی و توصيف سنگ قبر خواجه عالءالدین : »7419،كاخکيصالحياحمد  (1

در: مجله علمي و  ژوهشي؛ دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، سال چهل و هفتم، سال سوم، 

 .7419(، زمستان 71دوره جديد، شماره چهارم) يا ي 

بررسی تطبيقی معماری و تزئينات مدرسه : »7417،نژاداحمد صالحي كاخکي، سميه خاني و بهاره تقوي (79

، مجله علمي و  ژوهشي؛ مطالعات تطبيقي هنر، سال دوم، «خرگرد و مدرسه چهارباغ اصفهان  غياثيه 

  .7417شماره چهارم،  ائيز و زمستان 

بررسی مواد، مصالح و تکنيک های ساخت : »  7417،نسرين هاشمي رشيدآباد، احمد صالحي كاخکي (77

ژوهشي؛ دوفصلنامه مطالعات هنر ، مجله علمي و  «بخورسوزهای فلزی دوره سلجوقی ناحيه خراسان

 14-773صص .7417اسالمي، سال نهم، شماره هفدهم،  ائيز و زمستان

بررسی راههای برون منطقه ای : » 7417،احمد صالحي كاخکي، حسين سريدنامه و احمد آزادي (71

 .37، مجله اثر، شماره «کهگيلویه و بویراحمد در دوران اسالمی



 

 

، نامه «تأملی در کتيبه ها و نقوش مسجد جامع زواره: » 7417 ،عزيز وراحمد صالحي كاخکي و شادابه  (74

 11-719صص  .7417، دوره دوم، بهار و تابستان 1باستان شناسي)دانشگاه بوعلي(، شماره 

ژوهشی بر شناخت مجموعه ارسالن جاذب در دوره پ»  :7417 ،تباراحمد صالحي كاخکي، نجمه موسي (73

 .7417، زمستان 73، شماره 3هاي تاريخي دانشگاه اصفهان، دوره  ژوهش، مجله «غزنوی در سنگ بست

بررسی روند توليد سفالينه های : »7411احمد صالحي كاخکي، حسين صديقيان، مجيد منتظر ظهوري،  (75

هار و ، بشماره  نجم-سال سوم،اصفهان،  ژوهش هنر، «آبی و سفيد در ایران طی ادوار مختلف اسالمی

 .7411تابستان 

بررسی اجمالی طرح های دوره آل » ، 7411د صالحي كاخکي، بهاره تقوي نژاد، آزاده همتي، احم (73

 .37، مجله اثر، شماره «های صفه عمر در مسجد جامع اصفهانمظفر بر اساس نقوش کاشيکاری

های اجرایی و سير تحوالت تزئينات گچی معماری شيوه: » 7414عاطفه شکفته، احمد صالحي كاخکي،  (71

 ،7414، تابستان  49، نگره، شماره «ق.ر قرون هفتم تا نهم هت ایران د

از کاخ تا شهر؛بررسی و : » 7414ناصر نوروززاده چگيني، احمد صالحي كاخکي، حسام الدين احمدي،  (71

سي ،  ژوهش هاي باستان شنا«شناسایی شيوه های انتقال آب اردشيرخوره در دوران ساسانی و اسالمی

 751-714صص  .7414و زمستان ،  اييز1ايران،  شماره 

تحليل ساختار : »7414احمد صالحي كاخکي، شادابه عزيز ور، افروز رحيمي آريايي، فاطمه بانک،  (71

ل ، مرمت و معماري ايران، سا«کالبدی مسجد جامع اردستان با تفکيک الیه های تاریخی -فضایی

 .7414و زمستان  زيي ا  ، 1چهارم، شماره 

پژوهشی باستان شناختی در خصوص تاریخ و معماری : » 7414كاخکي،صالحيحسين سريدنامه، احمد  (19

 .7414، نشريه باستان  ژوه، اسفند سال «گنبدهای آرامگاهی مضرس در بناهای آرامگاهی

شناخت ویژگی های معماری و »  7414احمد صالحي كاخکي، شادابه عزيز ور ، افروز رحيمي آريايي، (17

 7414، بهار 33، مجله اثر، شماره «اج الملک مسجد جامع اصفهانکتيبه های دوره سلجوقی گنبد ت

 سلجوقی دوره چوبی آثار روی بر شيعی شعارهای تاللؤ»: 7413 ،فرجعفري زهرا كاخکي،صالحياحمد (11

 ، سال سيزدهم.51 شماره شناسي، شيعه  ژوهشي، -علمي فصلنامه ،«تيموری آغاز تا



 

 

مقدمه ای بر مطالعه و :»7415حسام الدين احمدي، احمد صالحي كاخکي، ناصر نوروززاده چگيني، (14

 .15، فصلنامه اثر، شماره «شناخت باغ های اردشيرخوره)گور( در دوره ساسانی و اوایل اسالمی

بری های تزئينی آثار گچمطالعه ویژگی: »5931زهرا راشدنیا،نژاد، کاخکی، بهاره تقویصالحی احمد (13

 مارهفصلنامه نگره، ش ،«ابتدای دوره تيموریدوره ایلخانی تا هنرمندان کرمانی و پراکندگی آن در 

41 . 

پژوهشتتی بر آرایه های هندستتی محراب های گچبری »: 5931نژاد ،احمد صااالحی کاخکی، بهاره تقوی (15

 .سال چهارم م،دهشماره  ،های معماری اسالمی پژوهشفصلنامه  ،«دوره ایلخانی در ایران

، مجله: تاریخ گذاری محراب های مستتجد کوچه ميرنطنز »:7415،احمد صااالحی کاخکی، زهرا راشاادنیا  (13

 ، سال پنجم.مطالعات معماری ایران، شماره دهم

دسته بندی :»7415بيژائم،خسرويخاني، فرهاد مهر، حميدرضا قليچكيانكاخکي، قباداحمد صالحي (11

ای معماری ه پژوهشفصلنامه ، «شيوه های اجرای کتيبه های نستعليق در تزئينات معماری دوره صفوی

 ، شماره دوازدهم، سال چهارم.اسالمی

ــروي بيژائم،  (11 مطالعه فرمی و ستتاختاری کتيبه » :7415مليکا يزداني، احمد صــالحي كاخکي، فرهاد خس

رهاي زيبا ، نشريه هن «قاجاری اصفهان و مقایسه آن با نمونه های مشابه صفوی    های نستعليق در مساجد   

 . 3، شماره 17هنرهاي تجسمي،دوره  –

صر نوروز  فخرالدين محمدي (11 صالحي كاخکي،نا شکل  : » 7415زاده چگيني،ان، احمد  فرایند و چگونگی 

 . 11، مجله اثر، شماره «گيری معماری آئينی یارسان

زیستتتگاههای کون نشتتينی کهگيلویه در دوران  » : 7415حســـين ســـريدنامه، احمد صـــالحي كاخکي (49

 .1، شماره 3 ژوهش هاي انسان شناسي ايران، دوره  اسالمی)مطالعه موردی؛ محوطه دلی یاسير(،

سبک فردی هنرمندان           » :5931نژاد و احمد صااالحی کاخکی،ره تقویبها  (47 سی و  شنا سب  ستاری در ن ج

 ،شماره چهاردهم، سال پنجم.های معماری اسالمی پژوهش، فصلنامه «گچبر در قرن هشتم هت ق

ــا جمال (41 ــالحي كاخکي،تالمرضـ بررستتی مولفه های معماری استتالمی دوره  » :7413الدين، احمد صـ

 سال هفتم. شماره اول،مجله: تحقيقات تاري  اجتماعي،  ،«ایلخانان از دریچه تاریخ اجتماعی



 

 

آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخی   »:7413كاخکي، حسين راعي، اصغر محمدمرادي، احمد صالحي   (44

 .سال چهارم سیزدهم،شماره ، فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی ،«در یزد

مار)مهندس( در دوران ایلخانی و مع جایگاه و شأن: »7413كاخکي،صالحيالدين، احمدتالمرضا جمال (43

 .71، شماره 1، نامه معماري و شهرسازي، دوره «تيموری

ص و کنشت پایگاه فرهنگی قلعه جَ» :7413وند،اهلل سرهكاخکي، حشمتصالحيسريدنامه، احمدحسين   (45

 .1، شماره 1وهش هاي تاريخي، دوره ، ژ«در سده های نخستين اسالمی ،مجوسان

،  ژوهش «غزنوی دوره پژوهشی بر تزئينات معماری: »7413احمد صالحي كاخکي، بهاره تقوي نژاد،    (43

 .7413زمستان  ،3،شماره 1دانشگاه اصفهان، دوره   هاي تاريخي

بندی طبقه: » 7413بيژائم، خاني، فرهاد خسرويمهر، حميدرضا قليچكاخکي، قباد كياناحمد صالحي  (41

، دوفصلنامه «نستعليق در آرایه های چوبی وابسته به معماری دوره صفوی ایرانمضمونی کتيبه های 

 .7413 ژوهشي مرمت و معماري ايران، سال هفتم، شماره سيزدهم، بهار و تابستان -علمي

 ژوهش هاي ،«سازوکار تاریخیِ حفظ موقوفات در ایران: »7413فرهاد نظري، احمد صالحي كاخکي، (41

 .7413زمستان  ، دوره هفتم،75ره شناسي ايران، شما باستان

پژوهشی بر کاربرد یک فرم تزئينی در کتيبه نگاری :»7413احمد صالحي كاخکي، بهاره تقوي نژاد،   (41

، فصلنامه  ژوهش هاي معماري «محراب های گچبری قرن ششم تا قرن هشتم هجری قمری در ایران

 .7413، سال  نجم، تابستان 75شماره  اسالمي،

تبيين نظام هندسی چپيره گنبد سرخ :»7413احمد صالحي كاخکي، عبداهلل جبل عاملي، حجت گلچين،  (39

 .7413، اسفند51باغ نظر، سال چهاردهم، شماره  ،«در قياس با الگوی رایج چپيره های سلجوقیمراغه 

چالش های فرهنگی کمبود قلم های : »7411، محمد درويشي، كاخکي سودابه صالحي، احمد صالحي (37

ارتباطات، دوره نوزدهم، شماره چهل و دوم،  –، نشريه مطالعات فرهنگ «مناسب در ایرانفارسی 

 .7411تابستان 

مطالعات تزئينات گچ بری آرامگاه ميرزبير :»7411زهرا راشدنيا، احمد صالحي كاخکي، بهاره تقوي نژاد،  (31

، بهار 7، شماره 79وره مطالعات باستان شناسي، د، «سيرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانی

 .7411و تابستان 



 

 

گونه شناسی ترکيب بندی های گياهی در تزئينات : »7411احمد صالحي كاخکي، بهاره تقوي نژاد،   (34

 فصلنامه  ژوهش هاي معماري اسالمي، شماره، «گچبری ایران دوره اسالمی تا اواخر قرن هشتم هجری

 . 7411 ، تابستانششمسال  نوزدهم،

تبيين نسبت های تناسباتی مفردات : »7411احمد صالحي كاخکي، سودابه صالحي،  محمد درويشي، (33

 .7411تابستان  ، بهار و5شماره ، مباني نظري هنرهاي تجسمي، نشريه «در قلم نستعليق 

بيد فارس، ده –( خرمیامامزاده شهدا)سلطان ابراهيم: »7411اكرم ابراهيم زاده، احمد صالحي كاخکي،  (35

، دوره هشتم، زمستان 71،  ژوهش هاي باستان شناسي ايران، شماره «تيموری -ایلخانی خانقاهی از عصر

7411. 

 

 

 

  مجموعه مقاالت و ... در کتابمنتشر شده مقاالت 

 

 اسالمي، رهن و فرهنگ  ژوهشگاه ايران، المنفعه عام بناهاي: كتاب در ،«رود زاینده تاریخی بندهای و ها پل» (7

  .7411 تهران،

 .7411در: دائره المعارف اسالمي، «  درب امام اصفهان»مقاله:  (1

صالحي كاخکي، حسام    (4 صالني  احمد  سی در آرایش   »، 7419ا شنا رده بندی تزیينات گچی از دیدگاه فن 

 ، به كوشش محمد ابراهيم «باستان شناسي ايران در دوره اسالمي     »، در كتاب:«معماری دوران اسالمی ایران 

 .انتشارات دانشگاه بوعلي سينازارعي، 

صالحي كاخکي،  (3 سامانيان         احمد  صمد  شهري،  صياد سی  »، 7419حامد  گنبد  تزیينات به کار رفته دربرر

، به كوشش محمد ابراهيم  «باستان شناسي ايران در دوره اسالمي     » ، در كتاب:«خانه مجموعه مزار شيخ جام 

 زارعي، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.

گونه شناسی و طبقه بندی تزیينات توپی : »7413، بهاره تقوي نژاد، عاطفه صادقي، احمدصالحي كاخکي (5

شن نامه دكتر )ج «مفاخر ميراث فرهنگي ايران»در كتاب: ، «بقعه پيربکران بر اساس الگوی مبناهای گچی 



 

 

صادق ملک شهميرزادي(، به كوشش مرتضي حصاري، تهران، انتشارات  ژوهشگاه ميراث فرهنگي و 

 هنر اصفهان. گردشگري، دانشگاه

 

 

 سخنرانی ها 

شکل   » (7 شاء و  سنگی پارینه     گزارش اوليه بر روی من سی ابزارهای  سنگی در ایران   شنا ، كاري «سنگی تا نو

 .7414مشترک با آقاي دكتر مهدي يزدي، دانشکده علوم دانشگاه اصفهان، 

، گروه «المللي خليج فارس در گستره تاري ، در: همايش بين«استان هرمزگانای در بستک در هنر صخره » (1

 .7413تاري  دانشگاه اصفهان، خرداد 

مايش در: ه« رود شهرستان اصفهان   معرفی اجمالی آثار دوره ایلخانی در بخش بن»سخنراني و چاپ مقاله:  (4

 .7415ذر المللي اصفهان در  هنه تاري  ايلخاني ايران و جهان اسالم، آبين

 

 

  در همایش ها و ...ارائه شده مقاالت 

  يموریت وزرای از صانعی علی عالءالدین خواجه آرامگاه و زادگاه باخرز، ریزه مشهد»چکيده مقاله:  (7

 شناسي باستان گردهمايي دومين: در ،«هجری یازدهم و دهم های سده خوشنویسان از چند تنی و

 .7413 آبان تهران، ايران،

ضوي  محمد كاخکي، صالحي  احمد (1 سی  ظروف کردن اندود قلع »: مرت  در « ایران در سنتی  روش: م

 صــنعت و علم دانشــگاه ،7411 ارديبهشــت 47 الي 11 ايران،تهران، بومي هاي فناوري ملي همايش دومين

 . A -79-11: 4 مقاله كد ايران،

مطالعه نقش جانوران خيالی در سفالينه های سلجوقی با   »نسترن دوست شناس، احمد صالحي كاخکي:     ( 4

 .7419، همايش ملي هنر اسالمي، دانشگاه بيرجند، آبان 11، ص «توجه به متون ادبی

 :7411دانشگاه بيرجند، ارديبهشت  «همایش ملی باستان شناسی» مقاله مشترک در 1ارائه  (3



 

 

 ،معرفی و بررسی سير تحول دو اثر تاریخی از قرون اوليه اسالمی »الهام مهردوست:  احمد صالحي كاخکي

 «.در روستای طهمورثات اصفهان

 سير تحول و تاریخگذاری مسجد جامع کفران »ضيائي:اعتمادي و ميثمكاخکي، مرضيهاحمد صالحي». 

 :آئين یارسانتقدس آب در »احمد صالحي كاخکي، فخرالدين محمديان، خديجه شريف كاظمي.» 

  :شناخت و معرفی برج های کبوتر شرق اصفهان»احمد صالحي كاخکي، خاطره مروج تربتي، آرزو حسيني». 

 فهانانبارهای شرق اصمعرفی آب» كاخکي، سميرا تفضل، فرنوش نيکوكار، روح... شکري:احمد صالحي.» 

  :دهای تاریخ و معماری گنبپژوهشی باستان شناسی در خصوص »حسين سريدنامه، احمد صالحي كاخکي

 «.مضرس در معماری ایران

 :بررسی و مطالعه سه نمونه از سفالهای منقوش زیرلعابی آرشيو موزه » زهرا حيدري، احمد صالحي كاخکي

 «.چهلستون

  :بررسی و مطالعه سه نمونه از سفال زرین فام متعلق به موزه چهلستون »راحله اكبري، احمد صالحي كاخکي

 «.اصفهان

 بررسی ابهامات در عملکرد عمارت خورشيد»فرهنگي شبستري، احمد صالحي كاخکي، سميرا علمدار:  عادل 

 «.  در متون تاریخی

ستين ، نخ«نظری اجمالی بر جغرافيای تاریخی باخرز در استان خراسان رضوی: »7414احمد صالحي كاخکي، (5

 .7414همايش جغرافياي تاريخي، ايران، تهران، مهر 

بررسی و مطالعه ی معماری و تزیينات برج » :7411، شهريور سال نرگس عسگري ،كاخکي احمد صالحي (3

، «) عضو هيأت علمي و كميته داوري مقاالت(مقبره ی امامزاده سيد هارون و مقایسه با مقابر برجی شهر قم

 اصفهان، نخستين كنگره بين المللي امامزادگان.

 يناول  ،«سامرا و نيشابور گچبری های طرح تطبيقی مطالعه »:7414طاهري، كاخکي،خديجه احمدصالحي (1

 .7414 اسفند قم، ايران، عراق، و ايران مشترک ميراث المللي بين همايش

مرگ و زندگی در داستان بهرام و کنيزک بر »: 7413احمد صالحي كاخکي، ميترا شاطري، سولماز منصوري (1

 7413، تهران، بهمن  مردم شناسی زندگی و مرگنخستین همایش ملی ،  «اساس سفال های مينایی

 :7413، مشهد ، آبان « دومين همایش ملی باستان شناسی ایران »مقاله مشترک در  5ارائه  (1



 

 

تحليل نمونه هایی از نقوش انسانی بر  : »7413،احمد صالحي كاخکي، ميترا شاطري، سولماز منصوري  -

 «سفالينه های مينایی

بررسی و مطالعه سفال های گونه نقاشی : » 7413،ميترا شاطري، زهرا حيدرياحمد صالحي كاخکي،    -

 «زیرلعابِ آرشيو موزه چهلستون

مطالعه مضمونی و ساختاری کتيبه » :7413،احمد صالحي كاخکي، فرهاد خسروي بيژائم، مليکا يزداني -

 «های نستعليق در مساجد قاجاری اصفهان

 مکان یابی شهر جومه در کوره ارجان/ » :7413،احمد آزاديحسين سريدنامه، احمد صالحي كاخکي،  -

 «قبادخوره

یابی ایالت قومس بر اساس منابع تاریخی مکان»  :7413،زهرا ملک  ور شهركي، احمد صالحي كاخکي -

 «های باستان شناسیو داده

ارتباط تجاری بندر سيراف با شهر اردشيرخوره » :7415حسام الدين احمدي، احمد صالحي كاخکي،  (79

گاه ، دانش«المللي خليج فارس، در ؛ چهارمين همايش دوساالنه بين« در دوران ساسانی و اوایل اسالمی

 .7415مهر  79-77تهران، 
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 هاابکت 

 هان.، دانشگاه هنر اصف7419«درگه اهل هنر»عضو هيأت مسلفه كتاب:  (7

نقوش و کتيبه های مساجد جامع،گلپایگان، اردستان و »  :7411شادابه عزيز ور و احمد صالحي كاخکي  (1

 ، اصفهان، گلدسته.« زواره

 ، تهران، گيوا.«گالبه ای منقوش رنگارنگ سفال» :7415نجمه نوري، احمد صالحي كاخکي، (4

سي  (3 صالحي نجمه مو ست، مجموعه سنگ : »7415كاخکي،تبار، احمد  تهران، ، «ای تاریخی از دوره غزنویب

 فرهنگستان هنر.

 



 

 

 

 اجرایی: -سایر فعاليت های پژوهشی

 

 دانشگاه هنر اصفهان مرمت و معماری ژوهشي  –عضو هيات تحريريه نشريه علمي  (7

 دانشگاه تهران ایرانشناسی پژوهش های  ژوهشي  -عضو هيات تحريريه نشريه علمي (1

 مرمت و معماری ژوهشي  -سردبيـر نشريه علمي (4

 


