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  مقاالت چاپ شده در همایش ها

پژوهشی تحلیلی بر توزیع فضایی آثار "، حیدریان م، موسوي کوهپر س ساریخانی م

کنفرانس اولین  " (GIS)باستانشناختی آمل با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

(1394) بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

اولین  "توپوگرافی و نقش آن در شکل گیري آثار باستانشناختی " ساریخانی م-2

 (1394) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

عوامل طبیعی و شکل گیري استقرارهاي دوران ساسانی و صدر اسالم " ساریخانی م-3

 (1394) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی اولین "آمل 

دومین  "جایگاه آب در اسطوره هایایران "، حسینی سفیددشتی ح ساریخانی م-4

 (1394) همایش ملی آب، انسان و زمین

 "آب و شکل گیري استقرارهاي دوران ساسانی و صدر اسالم آمل " ساریخانی م-5

 (1394) یندومین همایش ملی آب، انسان و زم

 "منابع آبی و نقش آن در پراکنش آثار باستانشناختی شهرستان آمل " ساریخانی م-6

 (1394) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین

نمونه مورد مطالعه : نمونه ها و الگوي معماري بومی در البرز مرکزي" ساریخانی م-7

اري و زیرساخت هاي کنفرانس بین المللی عمران، معم "معماري بومی شاهاندشت 

 (1394) شهري

بر سنگ قبور ) ص(کتیبه نگاري نام پیامبر"، شریفی نیا ا، قنبري ن ساریخانی م-8

 (1394) در هنر) ص(سیماي حضرت محمد  "شهرستان یزد 

تاثیر متقابل آثار موزه اي در رونق "، شیخی پور ش ساریخانی محیدریان م، -9

اولین  "موزه منطقه اي جنوب شرق ایران گردشگري مطالعه موردي بخش جیرفت 

 (1394) همایش ملی گردشگري، جغرافیا و محیط زیست پاك

افسانه  -تداوم نقشمایه هاي اسطوره اي "، خسرو زاده ع، محبت س ساریخانی م-10

 (1393) همایش ملی میراث روایی "اي دوره ساسانی در هنر آل بویه 

کتیبه نگاري آیات قرآنی بر مناره "ن، احمدي ا  ، شریفی نیا ا، قنبريساریخانی م-11

اولین کنگره بین المللی افق هاي  " (مطالعه موردي مناره هاي سلجوقی(هاي اسالمی

 (1393) جدید معماري و شهرسازي

ارتباط فرهنگی و هنري ایران و عراق در دوران ایلخانی با استناد به " ساریخانی م-12

 اولین همایش بین المللی میراث مشترك ایران و عراق "آثار فلزي موزه ملی ایران 

(1393) 
اولین  "نقش دولت آشور در شکل گیري حکومت ماد " ساریخانی مپارسه ش، -13

 (1393) همایش بین المللی میراث مشنرك ایران و عراق

نمونه ها و الگوهاي معماري بومی شاهان دشت "، حیدریان م ساریخانی م-14

   (1393) ین همایش ملی طبرستاندوم " (شونادشت(

جغرافیاي تاریخی سنقر و کلیائی بر اساس "، پارسه ش ساریخانی محیدریان م، -15

پژوهشکده (نخستین همایش جغرافیاي تاریخی  "منابع مکتوب و غیر مکتوب 



(تاریخ (1393) 

تأثیر بین النهرین در مناطق شرقی "، حیدریان م ساریخانی ماحمدطجري پ، -16

اولین همایش  "سنگ در مالیر -س مرکزي، مطالعه موردي دوران مسزاگر

 (1393) المللی میراث مشترك ایران و عراق¬بین

نقش منابع آبی در پراکندگی استقرارهاي "، حیدریان م، پارسه ش ساریخانی م-17

 (1393) همایش ملی آب، انسان و زمین "دوران ساسانی شهرستان سنقر، 

کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه  "م و هنر دینی ایران اسال" ساریخانی م-18

 (1393) دینی

نمونه ها و الگوهاي معماري بومی و پایدار در شهر "، احمدطجري پ ساریخانی م-19

مالیر نمونه مورد مطالعه معماري پایدار در یخچال میرفتاح و باغ سیف الدوله شهرستان 

 (1393) سال باستانشناسی ایرانهمایش یک روزه واکاوي پنجاه  "مالیر 

بررسی باستان شناختی شهرستان فارسان "، حیدریان م ساریخانی مخسرو زاده ع، -20

 همایش مباحث باستانشناختی هنر، فرهنگ و تمدن اسالمی "در دوره اسالمی 

(1392) 
باستان شناسی دوره اسالمی حوزه آبگیر " ساریخانی محیدریان م، خسرو زاده ع، -21

 شناختی هنر، فرهنگ و تمدن اسالمی¬همایش مباحث باستان "احمد بیگلو  سد

(1392) 
صادرات نامرئی و : صنایع دستی و گردشگري پایدار"، یوسف زاده ا ساریخانی م-22

 دومین همایش ملی نقش گردشگري در توسعه "نقش آن در جهاد اقتصادي ایران 

(1392) 
همایش  "در باغ سیف الدوله شهرستان مالیر  عناصر معماري پایدار" ساریخانی م-23

 (1392) ملی معماري پایدار و توسعه شهري

اولین  "مصادیق معماري پایدار در معماري بومی و سنتی شهر مالیر " ساریخانی م-24

 (1392) کنفرانس ملی معماري و فضاهاي شهري پایدار

حماسی در نقاشی قهوه خانه  -انعکاس هویت ملی و فرهنگ دینی " ساریخانی م-25

 (1392) همایش قومیت و فرهنگ ایرانی اسالمی "اي 

با استناد به فلزات مکشوفه . ق.ه 7فلزکاري غرب ایران در قرن " ساریخانی م-26

 (1392) همایش ملی مطالعات باستانشناختی غرب ایران "بوزینجرد همدان 

شرایط زیست محیطی و نقش آن در شکل گیري قلعه هاي " ساریخانی م-27

 (1392) همایش ملی باستانشناسی ایران "شهرستان آمل 

همایش  "جایگاه کتیبه هاي عربی بر اسطرالبهاي دوره سلجوقی " ساریخانی م-28

 (1392) ملی باستانشناسی ایران

نخستین  " پژوهشی بر معماري مذهبی دوره ساسانی الریجان" ساریخانی م-29

 (1392) همایش ملی هنر طبرستان

نهمین  "هنر شیشه گري حوزه تمدنی خلیج فارس در اوایل اسالم " ساریخانی م-30

 (1392) همایش ملی خلیج فارس

پژوهشی بر وضعیت مذهبی و هنري دوران شاه سلطان حسین به " ساریخانی م-31



ی مطالعات تاریخ ایران در همایش بین الملل "استناد کتیبه هاي مدرسه چهارباغ 

 (1392) دوره صفوي

 "بررسی علل کاربرد نقش مایه بته در فرش ایران " ساریخانی ممحمدي ثانی م، -32
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دومین هنایش بین المللی خلیج فارس چالش  "هنري خلیج فارس در دوره قاجار 

 (1392) ها و فرصتها



ر اساس مطالعات بحران هویت در فرهنگ و هنر ایران دوره قاجار ب" ساریخانی م-47

اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیري  "باستانشناسی 

 (1391) هویت ملی

 "پژوهشی تحلیلی بر جلوه هاي آیات الهی بر حلیه اي از دوره قاجار " ساریخانی م-48

 (1391) همایش بین المللی دین در آینه هنر

همایش بین  "نویسی و کتابت قرآن قلمدان و نقش آن در خوش" ساریخانی م-49

 (1391) المللی دین در آینه هنر

پژوهشی تطبیقی در نامهاي جغرافیایی فرشوادگر، طبرستان و " ساریخانی م-50

 (1391)پنجمین همایش ملی نام هاي جغرافیایی  "مازندران در متون اسالمی 

: ري طبیعیقشم و توسعه گردشگ"، خسرو زاده ع، حیدریان م ساریخانی م-51

 (1391) همایش ملی قشم "راهکارهایی براي جاذبه زئومورفولوژیکی گنبد نمک 

همایش  "پژوهشی تحلیلی بر سکه هاي حکام عباسی طبرستان " ساریخانی م-52

 (1391) (گذشته و حال(ملی هنر طبرستان

سه مکانیابی شهر زنان به عنوان یک جاذبه گردشگري با رجوع به خم" ساریخانی م-53

 (1391) نخستین همایش ملی گردشگري ادبی "نظامی و شاهنامه فردوسی 

پژوهشی تحلیلی بر روابط فرهنگی و هنري ایران و هند در دوره " ساریخانی م-54

 (1391) همایش ملی بررسی پیوندهاي فرهنگی و ادبی ایران و هند "صفویه 

 "تمدنی خلیج فارس گچبري هاي قلعه شیخ سیراف و بنیادهاي " ساریخانی م-55

 (1391) سومین همایش بین المللی خلیج فارس تاریخ فرهمگ و تمدن

 "پژوهشی تحلیلی بر خوشنویسی و کتیبه هاي گنبد سلطانیه " ساریخانی م-56

 (1391) همایش ملی سلطانیه

کتیبه ها، مضامین و : عناصر تزیینی هنر قرآنی بر فلزکاري ایرانی" ساریخانی م-57

 (1391) همایش جایگاه و منزلت قرآن کریم در هنر اسالمی " عملکردها

 "توسعه راهکارها و مولفه ها : گردشگري فرهنگی شهرستان مالیر " ساریخانی م-58

 (1390) اولین همایش گردشگري اقتصاد و بازاریابی

پژوهشی تحلیلی بر معیارهاي حیات طیبه با توجه به آثار هنري " ساریخانی م-59

 (1390) اولین همایش منطقه اي حیات طیبه "ر دوران اسالمی ایران د

هنر کتاب آرایی و نقش آن در تمدن اسالمی ایران با محوریت قرآن " ساریخانی م-60

 (1390) همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی "

پژوهشی تحلیلی بر کتیبه هاي جامه فتح و آیه الکرسی و رابطه آن با " ساریخانی م-61

 (1390) دومین همایش سراسري قرآن پژوهی و طب "سالمت فردي 

سوره نحل بر آثار هنري و نقش آن در کاربردي  97جلوه هاي آیه " ساریخانی م-62

همایش دین، دانشگاه و علوم  "نمودن حیات سالم در فرهنگ و تمدن اسالمی ایران 

 (1390) انسانی

ی قالیچه هاي سجاده اي دوران صفویه پژوهشی تحلیلی بر خوشنویس" ساریخانی م-63

   (1390) همایش ملی هنر اسالمی "و قاجاریه 



؛ ارایه در دومین همایش »تاثیر شاهنامه بر هنر نگارگري ایران « ساریخانی، مجید؛ . 64

پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسی برگزار شده در دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ بهمن 

1382 .

نقاشی قهوه خانه اي بازتاب هویت ایرانی در « ، محمدرضا کارگر؛ ساریخانی، مجید .65

: مفاهیم ، مولفه ها و راهبردها ؛ تهران : ارایه در همایش هویت ایرانی  ؛»دوره قاجار

. 1383اسفند  19دانشگاه تربیت مدرس ؛ 

کنگره طرح و احیاي ربع رشیدي و   ؛»فلزکاري در دوره ایلخانی«ساریخانی، مجید؛  .66

رهنگ وتمدن ایران عصر ایلخانی ؛ به اهتمام دکتر علی رضا خزایلی ؛ دانشگاه تبریز ؛ ف

. 1384اردیبهشت 

کنگره طرح و  ؛»جلوه هاي نگارگري ایران در دوره ایلخانی«ساریخانی، مجید؛  .67

احیاي ربع رشیدي و فرهنگ وتمدن ایران عصر ایلخانی؛ به اهتمام دکتر علی رضا 

. 1384تبریز؛ اردیبهشت  خزایلی؛ دانشگاه

؛ نخستین »گذري بر معماري یخچال میرفتاح شهرستان مالیر « ساریخانی، مجید؛  .68

خرداد  30 – 27بنیاد ایرانشناسی؛ برگزار شده در : همایش بین المللی ایرانشناسی

. 1381سال

ن ، همایش بی»بررسی یخچالهاي سنتی از دیدگاه باستانشناسی«ساریخانی، مجید  .69

.1381پژوهشکده مردم شناسی، : المللی انسان و آب، سازمان میراث فرهنگی کشور

؛ همایش باغ ایرانی؛ سازمان میراث فرهنگی با »باغ سیف الدوله« ساریخانی، مجید؛  .70

.1383همکاري موزه هنرهاي معاصر تهران، 

و  نقش توپوگرافی در تحلیل« ساریخانی، مجید و فرهنگ خادمی ندوشن، . 71

؛ همایش چشم انداز »پراکندگی آثار باستانشناختی حوضه رودخانه هراز شهرستان آمل

باستانشناسی شمال کشور در دهه آینده؛ موسسه آموزش عالی مارلیک، اردیبهشت 

1389.

؛ ارایه در دومین «تجلی شاهنامه در نقاشی قهوه خانه اي»ساریخانی، مجید؛ . 72

ت فارسی برگزار شده در دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ همایش پژوهشهاي زبان و ادبیا

 1382بهمن 

روشهاي ضرب سکه و نقش آن در اقتصاد ایران در دوره ي « ساریخانی، مجید؛ . 73

تاریخ اقتصادي کلید : در سومین همایش دو ساالنه اقتصاد ایران  ؛ چاپ چکیده»قاجار

  .1383یت مدرس، آذر ماه فهم ساختار و تحول اقتصادي در ایران؛ دانشگاه ترب

  

  کتاب هاي چاپ شده

بررسی باستانشناسی، معماري و شهرسازي شهرستان مالیر ساریخانی، مجید؛ .1

  .1382؛ علم گستر ؛ مالیر،  در دوره قاجار

سمت  (1390)چاپ اول  "کتاب آرایی در تمدن اسالمی ایران " ساریخانی م.2

  .تهران

چاپ اول  "گارگري ایران در دوره قاجار ن" ساریخانی مهاشمی زرج آباد ح، .3

  مشهددانشگاه بیرجند  (1393)



  پایان نامه هاي کارشناسی ارشد

  1394، مژده السادات مصطفوي قهفرخی ، م.م و اول قهاي دو¬بررسی باورها و اعتقادات منطقه لرستان در هزاره

عاطفه ، ررسی خاستگاه نقوش فرش بختیاري با استناد به یافته هاي باستان شناسی جنوب غرب ایران در دوران پیش از تاریخب

  .1393، کریمیان

. ١٣٩٣ھ، شھرام پارس، سنقر تحلیل الگوي استقراري دوره ساسانی دشت

  
  

  

  

  

  

  

  

  


