بسمه تعالی
امیر حسین ذاکرزاده
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق از 5831

در حال حاضر " رئیس دانشکده هنر و معماری " و " مدیر گروه هنر "

واحد تهران شرق

از  5831تا به حال

کارشناسی  :مهندسی عمران
کارشناسی ارشد  :هنر – مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
بورسیه دکتری معماری
سوابق :
عضو شورای آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق
به مدت  51سال معاون آموزش و مدیر گروههای آموزشی در دانشگاههای مختلف
مدیر دوره های آموزشی کوتاه مدت مرتبط با سازمان میراث فرهنگی
کارمند نمونه کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
دو مرتبه کسب عنوان استاد نمونه در مراکز دانشگاه جامع علمی و کاربردی

انتخاب بعنوان استاد

نمونه از طرف دفتر برنامه ریزی آموزشی سازمان میراث فرهنگی

انتخاب بعنوان استاد نمونه جهانگردی کشور در سال  5833از طرف معاونت گردشگری
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور  -و از طرف جامعه راهنمایان ایران
گردی و جهانگردی
عضو شورای آموزشی مراکز علمی و کاربردی
مدرس مورد تائید دانشگاه جامع علمی و کاربردی – همچنین سازمان میراث فرهنگی

مدیر گروه جهانگردی – دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق – به مدت  5.1سال
مدیر گروه هنر  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق
اولین کارشناس رسمی دادگستری کشور در رشته تالیفات از سال 5838
عضو انجمن عکاسان ایران
عضو فدراسیون جهانی هنر عکاسی ) ( FIAP

عناوین کتابهای منتشره :

سرگذشت طهران

5838

انتشارات قلم

تصحیح دیوان موالنا نوعی خبوشانی

5831

=

ما

فصوص

5831

=

پلهای تاریخی ایران

5833

واژه نامه جهانگردی (انگلیسی – فارسی) 5831

فرا سخن

کتابخانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

انتشارات

رویا

واژه نامه جهانگردی ( انگلیسی – فارسی) (فارسی – انگلیسی)
انتشارات مبنای خرد
5833

گنجواره بهارستان
مرمت و احیاء بناهای تاریخی

5831
در دست تالیف

انتشارات قلم

فهرست تالیف جزوات آموزشی دانشگاهی :

معماری ایران ( قبل و بعد از اسالم )
مرمت و احیاء بناهای تاریخی
شناخت صنعت جهانگردی
خدمات صنعت جهانگردی
مردم شناسی ایران
جغرافیای جهانگردی ایران
اطالعات و راهنمایی
نقشه خوانی
صنعت حمل و نقل

فهرست مقاالت منتشر شده :
متن سخنرانی کنفرانس عمران دانشگاه علم و صنعت در کتاب مجموعه مقاالت
طرازیابی در ایران باستان – نشریه انجمن مهندسان ساختمان ایران
پلهای تاریخی ایران -

=

=

میراث فرهنگی همدان -
بقعه استر و مردخای – نشریه ایفاپیک
کیش بهشتی دیگر
کرمان بهشتی دیگر -

-

=
=

موزه میراث روستایی گیالن بهشتی دیگر = -
عمارت ملیجک -

نشریه بهارستان

دوره های آموزشی گذرانده شده :
کارگاه تخصصی محافظت ساختمانها در مقابل آتش مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
اینترنت
کاربرد فن آوری اطالعات در تعلیم و تربیت
روشهای برقراری ارتباط موفق
1
رسانه ها و وسایل کمک آموزشی
مدیریت تور
پاور پوینت
آشنایی با آئین نامه های آموزشی – پژوهشی
وبالگ
تاریخ هنر جهان  ،زیر نظر استاد آیدین آغداشلو

شوراهای حل اختالف دانشجویی
تدوین برنامه درسی
راهنمایی و مدیریت تور دانشگاه ( ان – اچ – تی – وی ) هلند
نرم افزار عکاسی HDR
اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی
اخالق حرفه ای
معرفت شناسی اسالمی

سوابق فعالیتهای هنری :
دارای بیش از  581عکس برگزیده در مسابقات سراسر جهان
کشورهایی مانند :
ایران –
آمریکا  -آرژانتین  -اتریش – استرالیا – اسپانیا – انگلستان – بلژیک – صربستان – فنالند
قطر – بنگالدش  -مقدونیه و ......

_ دارای لقب " هنرمند " از فدراسیون جهانی هنر عکاس ) (FIAP
( خبرگزاری آنا  52خرداد ) 5932

.

