
 باسمه تعالی

 رزومه پژوهشگر

 

      (    Tavassoli@s3c.ir)وحید توسلی

 مدرک تحصیلی

 (1390-92) المللی امام رضا)ع(از دانشگاه بین کارشناسی ارشد ایرانشناسی -

 (1377-81)کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه سوره تهران -

 افتخارات:

 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم)تهران(مقام دوم بخش نگارگری دانشجویی شانزدهمین دوره  -

دیپلم افتخار بخش مقاالت نهمین دوساالنه نگاگری، مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد  -

 اسالمی

 1398علوم اجتماعی پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن در سال مطالعات پژوهشگر برتر حوزه  -

 

 فعالیت های اجرایی:

 سال فعالیت پژوهشی در مرکز اسناد آستان قدس رضوی. 15سابقه بیش از  -

 (.1390-1393قدس رضوی)نیروی قراردادی کتابخانه و مرکز اسناد آستان  -

 (.1393حضور در گروه هنر و معماری اسالمی) مشهدشناس( بنیاد پژوهشهای اسالمی) -

 (99-98پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن) دبیر گروه میراث فرهنگی -

 (.99-96ها و مسائل شهر مشهد) مدیر اجرایی انتشارات گفتمان شهر؛ چاپ کتب تخصصی در باب هویت -

 پژوهشی:اجرایی و های طرح

عنوان منبع بانک اطالعات شیییهری و انجام  30000مدیریت)آرشییییو، سیییازماندهی و ارائه منابع( بیش از  -

های اطالعاتی دانش ای پژوهشییکده ثامن و دسییترسییی به پایگاهفهرسییت نویسییی و مدیریت منابع کتابخانه

 داخلی و خارجی برای استفاده پژوهشگر

 عنوان( 6000فهرست نگاری نسخ خطی دیجیتال کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) -



آسییتان قدس  مرکزی نویسییی نسییخ خطی اهدایی مقام معهم رهبری موجود در کتابخانهانجام فهرسییت -

 .(1392)رضوی

دی برای شهرداری مشهد مبتنی بر فناوری نوین و ارائه مکاری در طرح پژوهشی معرفی منابع جدید درآمه -

. کارفرما  موسیییسیییه ت،قیقات، آموزا و مشیییاوره 5630/97راهکارهای اجرای آن به شیییماره قرارداد  

 های خراسان رضوی.شهرداری

سئول مطالعات - شگاه تهران، ویژه تاریخی طرح  م شاور  دان ضا )ع(، م صیلی م،دوده پیرامون حرم امام ر تف

 (.1399وزارت راه و شهرسازی) کارفرما  تهران 

پرونده مدارس مرحوم عابدزاده در مشییهد به جهت ثبت میراث  9کارشییناس تاریخی طرح پژوهشییی تهیه  -

 (.1398ملی. کارفرما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی)

ش - شگاه خیام م شهد. مجری دان شی احیاء بازار فرا م شناس تاریخ طرح پژوه شهرداری   هد. کارفرماکار

 (. 1397بهار مشهد) 

شماره  - صاحف قرآنی مکتب هرات به  سی هنری م شی برر پ ، کارفرما  بنیاد 3625/840مجری طرح پژوه

 (.1393پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی)

شی با عنوان - ضوی» همکاری در طرح پژوه سته به معماری حرم مطهر ر سی تزیینات واب ، کارفرما  بنیاد «برر

 (.1395پژوهشهای اسالمی)

صفوی، قاجار، پهلوی و  - شهد در ادوار تاریخی) قرون اولیه، تیموری،  شهر م سازی  سه بعدی  مجری طرح 

 (.1399-1395عصر حاضر(، کارفرما  پژوهشکده ثامن)

شکده ثامن. ناظر طرح  دکترمهدی  - ضامن، کارفرما پژوه ضرت  شی طرح حریم ح همکاری در طرح پژوه

 (.1397حجت) بهار 

شی - شهد» همکاری در بخش علوم اجتماعی طرح پژوه شهر م شینی  شهرن شور حقوق و تکالیف  به « من

 مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد مقدس.  ا کارفرما/5/97/5956شماره  

ستان  - شتم موجود در گنجینه قرآنی آ صاحف قرآنی قرن هفتم و ه سی هنری م شی برر مجری طرح پژوه

 .پ بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی2978/840اره ثبتی قدس رضوی. به شم

  مدیر بخش تاریخی طرح پژوهشییی آسیییب شییناسییی نوسییازی بافت پرامون حرم مطهر رضییوی. کارفرما -

 .((1396های استراتژیک ریاست جمهوری)زمستان ارائه شده به مرکز بررسی )پژوهشکده ثامن

ستندنگاری هویت - سی بیش از های تاریخی مجری طرح م ضوی) برر ستان قدس ر سناد آ شهد در ا شهر م

 (1396-1395پژوهشکده ثامن،)  سند تاریخی از دوره صفوی تا قاجار(،100000

 .(1392)نویسی نسخ خطی اهدایی مقام معهم رهبری موجود در کتابخانه آستان قدس رضویانجام فهرست -



ن با عنوان  طراحی، ساخت و تزیین جعبه چوبی مشاور دوم پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفها -

 (.1393های موجود در آستان قدس رضوی()قران)با تایید بر نمونه

نگاری فرهنگی بافت پیرامون حرم مطهر رضییوی، کارفرما پژوهشییکده همکاری در طرح پژوهشییی نقشییه -

 (.1395ثامن)

 کتاب:

 (.1397. چاپ بنیاد پژوهشهای اسالمی)تالیف کتاب مکتب هرات)تزیینات و آرایه های مصاحف قرآنی( -

تالیف فصل هشتم کتاب تزیینات معماری بارگاه امام رضا)ع(. چاپ بنیاد پژوهشهای اسالمی.)این اثر در  -

 مورد تقدیر قرار گرفته است(. 1397کتاب سال رضوی 

  یاسالم ریقم  انتشارات مجمع ذخا ،یدوان نیجالل الد« اثبات االمامه یف هینور الهدا»با عنوان  حیکتاب تص، -

ی دوره نفیسقرآنی  ها و تذهیب مصیییاحفآرایه »(. ارائه مقاله علمی1کتاب مجموعه مقاالت گنجینه) -

 (.1393های اسالمی )(.بنیاد پژوهشسلجوقی)بر اساس گنجینه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی

 (.1397ر )ویراستار علمی کتاب حمام های مشهد، انتشارات گفتمان شه -

 (.1397ویراستار علمی کتاب زیارت شهر، انتشارات گفتمان شهر ) -

 (.1398ویراستار علمی کتاب نقشه نگاری فرهنگی، انتشارات گفتمان شهر ) -

 (.1398ویراستار علمی کتاب خیابان ارگ مشهد، انتشارات گفتمان شهر ) -

 مقاالت:

کتابت در خراسیییان بزرگ  دوره تیموریان و  هایها و ویژگیکانون »عنوان با پژوهشیییی و علمی مقاله -

نامه«صیییفویان بداری پژوهشیییی و علمی ، فصیییل تا عات ملی ک (، 4)28. و سیییازماندهی اطالعات مطال

 (.1396)زمستان

ها و تذهیب مکتب هرات در مصییاحف قرآنی های آرایهبررسییی ویژگی »عنوان با پژوهشییی و علمی مقاله -

رسییانی آسییتان قدس  ی و پژوهشییی کتابداری و اطالع، فصییلنامه علم 71ا ، «آسییتان قدس رضییوی

 (1397رضوی)

شکل - ضوی در  شهد مقدس، مقاله علمی با عنوان ارزا های تاریخی حرم مطهر ر شهر م سعه  گیری و تو

(، مرکز جامعه المصطفی العالمیه)آبان ISCهمایش بین المللی بازخوانی تمدن اسالمی و جهان شهر معنوی)

1396.) 



شهعنوان ت،لیل یکی از کهنمقاله علمی با  - ستان ترین نق صی آ ص صلنامه تخ ضوی. ف های ابنیه حرم مطهر ر

 (.1396)زمستان  22هنر، ا 

فصییلنامه  ، مشییهد،«های خطیجعل و تزویر در رقم مصییاحف و نسییخه» مقاله علمی و پژوهشییی با عنوان -

 .(1391، شماره دوم)کتابداری و نسخه شناسی دانشگاه امام رضا)ع(

ها و تزیینات در عصر گوهرشاد، همایش بین المللی فرهنگ رضوی و علمی با عنوان ت،لیلی بر آرایهمقاله  -

 (.1397بانو گوهرشاد. مشهد  معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی)

شکل - ضوی در  شهد مقدس، مقاله علمی با عنوان ارزا های تاریخی حرم مطهر ر شهر م سعه  گیری و تو

بازخوانی  مایش بین المللی  هان شیییهر معنوی)ه مدن اسیییالمی و ج عه المصیییطفی ISCت جام (، مرکز 

 (.1396العالمیه)

های بین المللی فرهنگی در حفاظت از مکتوبات بشیییری،فصیییلنامه مقاله علمی با عنوان نقش سیییازمان -

 (.1397)پاییز  15تخصصی آرشیو ملی،ا 

ت یاقوت مسییتصییمی،فصییلنامه های هنری نهج البالغه به کتابمقاله علمی با عنوان بررسییی خو و آرایه -

 (.1397)تابستان 31تخصصی پیام بهارستان، ا

صاحف  - سی هنری م ستانمقاله علمی برر ساالنه تذهیب  آ ستان هنر) ویژه نامه پنجمین دو صلنامه آ قدس، ف

 (1395) پاییز 18های قرآنی(، شماره 

ستان» مقاله علمی - سخ خطی قرآنی در کتابخانه و گنجینه کاخ گل ستارهایی در  سفیر اردهال،، تهران  «ن ج

 (.1392)میراث اسالمی، دفتر چهارم

سخه»مقاله با عنوان  - شینی با ن سال همن سیدپنجاه  ، تهران  «باقر حجتی م،مد های خطی در احوال و آثار 

 (.1391) 179ا  مجله ماه کلیات،

، پذیرا س رضویمقاله  علمی بررسی نسخه های خطی جالل الدین دوانی موجود در کتابخانه آستان قد -

 در فصلنامه گنج نامه، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.

سنقری» مقاله علمی با عنوان - شاهنامه بای شکل گیری  سخه پردازی مکتب هرات در دوره  همایش ملی « ن

 پژوهشی کاخ گلستان.

مرعشی همی سید شهاب الدین ع اهللبررسی نسخه های خطی کتابخانه حضرت آیت » مقاله علمی با عنوان -

 (.1391کتابچه مهر، قم  انتشارات مجمع ذخایر اسالمی)« نجفی

 ترویج هماهنگی، توسیییعه و  مرکزمجله بوسیییتان قرآن)« هنرمند خادم قرآن »عنوان با علمی مصیییاحبه -

 ششم. (شمارهوزارت ارشاد اسالمیهای قرآنی فعالیت



، کتابخانه 25پیام بهارستان، شماره  ، مجله«بررسی نسخه پردازی مکتب شیراز صفوی» مقاله علمی با عنوان -

 (.1394و مرکز اسناد  مجلس شورای اسالمی)

 ،«چستربیتی کتابخانه اساس مص،ف بر هالل بن علی خو تناسبات و قواعد بررسی »عنوان با علمی مقاله -

 .( کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی1392مجله نامه بهارستان، شماره دوم،) اسفند  تهران

مجله نامه بهارستان،   تهران ،«هفت اصل نقاشی در آرایه ها و تزئینات نسخه های خطی »عنوان با علمی مقاله -

 .( کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی1392شماره دوم،) اسفند

 ، تهران  سفیر اردهال،«کتابخانه آستان قدس رضوی153شماره  نسخه شناسی قرآنبررسی و » مقاله علمی -

 (.1392)جستارهایی در میراث اسالمی، دفتر چهارم

ساده در یلیت،ل» مقاله علمی - سلجوق انهیم یبر قرآن مترجم به زبان  صر   نهی) موجود در گنج یمربوط به ع

 (.1396)29پیام بهارستان، شماره « (یآستان قدس رضو

"با آرزوی توفیقات روزافزون در پاسداشت فرهنگ و هنر ایران اسالمی"  

 

 


