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 :ای فعالیت حرفه

 های تبلیغاتی، مدتی به عنوان طراح پارچه و سرامیک ، در شرکت8431ای از  شروع کار حرفه

 8438 ، سالآغاز همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 ،مدتی در واحد انیمیشن کانون(سفید موش و گربه، بز ریش)های کانون  استریپ ساخت نخستین فیلم

 8431تا  8431سپس به عنوان طراح گرافیک،مدیر هنری و مدیر مرکز گرافیک کانون از سال 

 ...مدیر هنری و مشاور چندین انتشارات از جمله سازمان میراث فرهنگی، زیتون، تربیت و 

 طراحی و انجام کارهای بسیاری در زمینه گرافیک، تصویرسازی و نقاشی

 عنوان کتاب 33تصویرسازی بیش از 

 8434گر  ها و روباه حیله مرغابی، 8431نخستین کتاب جوجه اردک زشت سال 

 ...و  8431پرست  ، آفتاب8433های کوچک  قهرمان

ی و خارجی از جمله کشورهای ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، چک، داخل  نمایشگاه و بینال 831برگزاری و شرکت در بیش از 

 ...اسلواکی، یوگسالوی، فرانسه، مالزی، ترکیه، انگلیس، سوئیس، لهستان، کره جنوبی و 

 :جوایز

 8813ای نوما ژاپن  قاره جایزه نمایشگاه بین

 8813توکیو ژاپن بای  شی جایزه بزرگ کامی



 8813تصویرگری براتیسالوا  جایزه پالک طالی بینال جهانی

 8811منتخب ده تصویرگر برجسته جهان به انتخاب یونسکو 

 8818برگزیده جشنواره قلم طالیی بلگراد 

 8413به عنوان بهترین طراح پوستر ( سیمرغ بلورین)برنده اول جشنواره فیلم فجر 

 8411جشنواره کودک و نوجوان ( مداد پرنده)برنده اول و جایزه بزرگ تندیس 

 مدعو برای نمایشگاه کاتالونیای اسپانیا

 8411برنده پالک طالی جشنواره کتاب کودک و نوجوان 

 8418برنده پالک جشنواره کتاب کودک و نوجوان 

 8431برنده آسیایی تصویرگران کتاب کودک و نوجوان 

 8434مدعو برای نمایشگاه سارمده ایتالیا 

 8431ایران المللی تصویرگران  برنده جشنواره بین

 8418( ایران)المللی قرآن  برنده بخش تصویرگری نمایشگاه بین

 8413سازی تهران  المللی مجسمه برگزیده سمپوزیوم بین

 8483طوبای زرین 

 8483نشان عالی هنرهای تجسمی 

 8483تجلیل به عنوان مفاخرتجسمی اسفند

 :سوابق آکادمیک

 8418تدریس در دانشگاه از 

 8431دانشگاه هنر عضو هیئت علمی 

 8434مدیر گروه آموزشی گرافیک 

 8481مدیر گروه کارشناسی ارشد تصویرسازی 

 مدیر گروه کارشناسی ارشد تصویرسازی پردیس فارابی دانشگاه هنر 



، (گروه معماری)مدرس مدعو دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دانشکده تجسمی دانشگاه الزهرا، دانشگاه شهید بهشتی 

 نشگاه سوره تهران، دانشگاه شریعتی تهراندا

 :  مقاالت

 (8488) 8نامه هنرهای تجسمی و کاربردی شماره  –بررسی آرمان های ذن در تصویرسازی ژاپن 

 (   8481) 88نامه هنرهای تجسمی و کاربردی شماره  -ها ( اِهون)بررسی تاثیر زیبایی شناسی ژاپن در 

 (   8484) 84نامه هنرهای تجسمی و کاربردی شماره  -جلوه تضویری سماع وسرای مغان در دیوان حافظ دوره صفوی

 (8483) 1فرهنگستان هنر  شماره  –گنجینه  –بررسی نسخه خطی و تصویر گری دیوان حافظ کتابخانه ملک 

  8هنر  شماره فرهنگستان  –گنجینه –برسی و مطالعه دیوار نگاره های اماکان متبرکه کاشان 


