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 :تحصیالت 

ػلَم  ٍ طزاحی ػول" ػٌَاى ثبرعبلِ دکتزی  تدغوی، ٌّزّبی ; دکتزای24:3ـ 2495

 .اًغبًی، فزاًغِ ػلَم تکویلی تحصیالت داًؾکذُ ،اعتزاعجَرگ،"ؽٌبختی

 ، فزاًغِ.3 اعتزاعجَرگ ثلَک، هبرک داًؾگبُ تدغوی، ٌّزّبی در DEA; 2494ـ  2493

2492-2493 ; MFA ،داًؾگبُ هغتز ٌّزّبی تدغویUVHC .ٍِالٌغییي، فزاًغ ، 

 ػٌَاىثب  کبرؽٌبعی، ًبهِ پبیبى در دفبع( 31 اس 31)ًوزُ  حذاکثز اخذ ًقبؽی ثب ; کبرؽٌبعی 2487-2491

 ، تْزاى.داًؾکذُ ٌّزّبی تدغوی، گزٍُ ًقبؽیداًؾگبُ تْزاى، ، "رًگ ٍ ًَر تَعط ثبسًوبیی"

 .ایزاى ،ساّذاى ، ریبضیبتدیپلن ػلَم  ;  2484

 

 :تجربیات حرفه ای

 پضٍّؾی پزدیظ ثیي الوللی فبراثی، کزج. هؼبٍى آهَسؽی 24:6

 .تْزاى ٌّز داًؾگبُ در ًقبؽی گزٍُ هذیز 24:4 اس

 .تْزاى ٌّز داًؾگبُ اس تدغوی ٌّزّبی داًؾکذُ درگزٍُ ًقبؽی  اعتبدیبرت ػلوی ٍ ّیب 24:3



 ػضَ ّیبت هویشُ کویتِ ػلوی ـ تخصصی ٌّزّبی تدغوی داًؾگبُ خبهغ ػلوی کبرثزدی. 24:5

 ػضَ گزٍُ پضٍّؼ تبریخ تطجیقی ٌّز ایزاى، پضٍّؾکذُ داًؾگبُ ٌّز. 24:5

 .ایزاى ًقبؽبى اًدوي آهَسػ کویتِ ػضَ 24:3

 .تْزاى ٌّز داًؾگبُ در تذریظ ثب ػٌَاى ّیئت ػلوی :249 -2497

 .ٍ یب ثب ارائِ هقبلِ عخٌزاى ػٌَاى ثِ ٌّز هَضَع ثب کٌفزاًظ ٍ عویٌبر یيچٌذ درؽزکت  24:5 -2497

)خؾٌَارُ تدغوی فدز، پضٍّؾکذُ فزٌّگغتبى ٌّز، هَسُ هلک، خبًِ ٌّزهٌذاى، پضٍّؾکذُ داًؾگبُ ٌّز، 

 ّفتِ پضٍّؼ(.

  .تْزاى ٌّز داًؾگبًُؾز  فبرعی، ایشاثل دٍهشٍى رٍص اس فزاًغِ ثًَِؽتِ  "هؼبصز ٌّز" کتبة تزخوِ 24:1

 تزخوِ چٌذیي هقبلِ اس فزاًغِ ثِ فبرعی.

 .ساّذاى داًؾگبٌُّز  داًؾکذُػَ هذرط هذ :2498-249

 ، آلشاط، فزاًغِ.Telescopik، IGA، TvCampus یّب ؽزکت در گزافیک طزاح 2493-2495

 .تْزاى سیجب داًؾگبُ ٌّزّبی داًؾکذُ سادآ ّبی دٍرُ ًقبؽی، ٍ طزاحی آهَسػ 2492-:248

 ٍ هَعغِ خصَصی ٍ دٍلتی. ؽزکت یيچٌذ ثزای پبرُ ٍقتطزاح ٍ دیشایٌز ٌّزی  2485-2492

 . ایزاىؽطزًح  فذراعیَىٍ طزاح گزافیک هبٌّبهِ رعوی  ٌّزی هذیز 2487-2492

 تْزاى، ایزاى. هؼبصز ٌّزّبی هَسُ ،ثخؼ ثیي الولل گزافیک طزاح 2488-2491

 .)ًقبؽی ٍ طزاحی( ًَخَاًبى ثزای ٌّز ّبی کالط در تذریظ 2484-2487

 .حَسُ ًقبؽی در ای حزفِفؼبلیت  2484اس عبل 

 

 :هنری فعالیت های



 .تْزاى ، ایزاًؾْز،گبلزی "خبًِ"گزٍّی ًوبیؾگبُ 24:6

 .تْزاى ، آٍا،گبلزی "خبیگبُ"گزٍّی ًوبیؾگبُ 24:6

 ّیبت داٍراى خؾٌَارُ عزاعزی داًؾدَیی ًقبؽی صکبل.دثیز ػلوی ٍ ػضَ  24:5

 .ػضَ ّیبت داٍراى خؾٌَارُ عزاعزی تدغن ٌّز، پبتَق 24:5

 ."حوبیت اس ًقبؽبى خَاى "پبرط آًالیي ػضَ ّیبت داٍراى کوپیي عزاعزی 24:5

 گبلزی ثزعبم، تْزاى. "گزدّوبیی عِ ًغیل ًقبؽبى"ًوبیؾگبُ گزٍّی  24:5

 ٍ ٍرک ؽبح ثِ دػَت داًؾکذُ ٌّز داًؾگبُ عیغتبى ٍ ثلَچغتبى.اًدبم عخٌزاًی  24:5

طزاح  ػٌَاى دیشایي ثِ هختلف ّبی پزٍصُ اخزای ٍ DUCHهؾبرکت در راُ اًذاسی هشٍى  24:3 عبل اس

 .ٌّزی

 .تْزاى ، ،گبلزی صجب"ًقبؽی ّفتِ"گزٍّی ًوبیؾگبُ 24:4

 .تْزاى اػتوبد، گبلزی، "ثبسی تبریخ" گزٍّی ًوبیؾگبُ 24:3

 .، فزاًغِاعتزاعجَرگ ٌّز، هٌطقِ ،آتلیِ آساد رٍسؽزکت در   24:2

 ، فزاًغِ.اعتزاعجَرگ خذیذ، هؼجذکلیغبی  ،"اهیذ" ثب ػٌَاى ًقبؽیگزٍّی  ًوبیؾگبُ 24:2

 ، تْزاى.فزدا گبلزی ،تْزاى ٌّز داًؾگبُاعتبداى  ًقبؽی ًوبیؾگبُ 24:1

 .تْزاى ،هحغي گبلزی طزاحی،گزٍّی  ًوبیؾگبُ 24:1

 .تْزاى، ٌّزهٌذاى خبًِ ،"ّب ًغل ّوٌیؾیٌی" ػٌَاى ثب ًقبؽیگزٍّی  ًوبیؾگبُ :249

 .تْزاى صجب، گبلزی ایزاى، در یٌّزّبی  گبلزی اس هٌتخت آثبر ًوبیؾگبُ اٍلیي :249

 ، ًگبرخبًِ ٌّز تْزاى.تْزاى ٌّز داًؾگبُاعتبداى  ًقبؽی ًوبیؾگبُ 2499

 .تْزاى در ٌّزهٌذاى خبًِ طزاحی،گزٍّی  ًوبیؾگبُ 2499



 .تْزاى ٌّز، فزٌّگغتبى ساّذاى، هؼبصز ًقبؽبى ًوبیؾگبُ 2498

 .تْزاى آریب، گبلزی ،ًقبؽیگزٍّی  ًوبیؾگبُ 2498

 فزاًغِ اعتزاعجَرگ ، CROUS در"غیجت ،حضَر "اًفزادی ًوبیؾگبُ 2497

 .فزاًغِ ی ٍالًغیي،داًؾگبّ کتبثخبًِ ،"(ّب)لحظِ ( ّب) تدزثِ" گزٍّی ًوبیؾگبُ 2497

 .تْزاى گبلزی، صجب ،دًیبی اعالم ًقبؽی دٍعبالًِ چْبرهیي 2496

 .ایزاى تْزاى،هؼبصز ٌّزّبی هَسُ، تْزاى ًقبؽی الوللی ثیي دٍعبالًِ ؽؾویي 2493

 .تْزاى گبلزی ،(اًفزادی ٍ گزٍّی) طزاحی ٍ ًقبؽی ًوبیؾگبّْبی در ؽزکت 2488-2491

 

 

 ;جوائز

 .(تْزاى) Gazeh کبریکبتَر خؾٌَارُ خبیشُ ٍیضُ 24:4

 .تْزاى ٌّز داًؾگبُ تدغوی داًؾکذُ ٌّزّبی 24:1-:249 ًوًَِ عبل تحصیلی هؼلن اًتخبة

 .Alliance Française  ،Valenciennesخبیشُ عبالًِ سثبى فزاًغِ،  2495

 .(ؽیزاس) ایزاى خَاًبى ّبی تدغویٌّز خؾٌَارُخبیشُ ثزگشیذُ  2486

 .(عیغتبى ٍ ثلَچغتبى) خَاًبى ٌّزّبی تدغوی خؾٌَارُ خبیشُ هٌتخت 2484

 .(ارٍهیِ) ایزاى خَاًبى ٌّزّبی تدغوی خؾٌَارُثزگشیذُ  2484

 

 

 



 :بورس

ثزای تحصیل در هقطغ  فٌبٍری ٍ تحقیقبت ػلَم، ٍسارت ثِ ػٌَاى داًؾدَی رتجِ ثزتز تَعطدریبفت ثَرط 

 .فزاًغِکؾَر  در ارؽذ کبرؽٌبعی

 .اعت ایزاى فٌبٍری ٍ تحقیقبت ػلَم، ٍسارت تَعط دکتزیدر هقطغ  تحصیلیکغبلِ ثزای  ثَرطدریبفت 

 

 

 

 :و عالیق پژوهشی ها مهارت

کبریکبتَر ٍ ، طزاحی ٍ ًقبؽی آکبدهیک ) فیگَر، پزتزُ، هٌظزُ، ...(، فلغفِ ٍ ًظزیِ تصَیز، هطبلؼبت تبریخی

 (.فزی ٌّذ، ایلَعتزاتَر ٍ آفیظ...  ،دراٍ کَرل فتَؽبح،) طزاحی افشار ًزم ای حزفِ اپزاتَر ًقبؽی دیدیتبل.

 


