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  عضو ھیئت علمی و مدیرگروه ارتباط تصویری موسسھ رسام

  ، دانشگاه شھیدرجایی)گرافیک(کارشناس ارتباط تصویری

  )فارغ التحصیل با رتبھ اول (  ، دانشگاه شاھد)گرافیک(کارشناس ارشد ارتباط تصویری

 در مراکز دانشگاھی سوابق تدریس:  
  عالی رسامموسسھ آموزش -

  دانشگاه آزاد واحد تھران شرق-

  )دانشکده سما(دانشگاه آزاد رودھن-

  تھران 18دانشگاه علمی کاربردی واحد-

  تھران 10دانشگاه علمی کاربردی واحد -

  لرستان 1دانشگاه علمی کاربردی واحد -

  جھاد دانشگاھی ھنر واحد کرج-

 دروس تدریس شده:  
 -مبانی گرافیک - تاریخ ھنرجھان - اصول علمی تبلیغات و ارتباطات -2و1خوشنویسی و طراحی حروف

انسان طبیعت  -تصویرسازی جراید -بستھ بندی - طراحی تحلیلی - کارگاه طراحی -مبانی رنگ - مبانی ھنر
کاربرد  -طراحی چاپ -بازاریابی و ارتباطات -صفحھ آرایی -کارگاه ارتباط تصویری -طراحی

  .پروژه نھایی - کارورزی - گرافیک محیطی -فتوشاپ -خوشنویسی درگرافیک

  

 سوابق کاری و فعالیت ھای ھنری و آموزشی:  
فرھنگی  و موسسھ نغمھ شھر سازمان) مدیریت موسیقی(طراح و گرافیست و عکاس معاونت ھنری-

: شامل( مراکز اثر چاپی در این  40دارای بیش از  - 1389الی 1386ھنری شھرداری تھران از سال
  ...)پوستر، بنر، جلدکتاب، جلدسی دی، کارت دعوت، استند، لوگو و

  .1386الی 1384از سال) ھنر(طراح و گرافیست فرھنگسرای ارسباران-

فرھنگسرای وال، خانھ : ھمکاری با سایر مراکز وابستھ بھ سازمان فرھنگی ھنری شھرداری تھران مانند-
  .فرھنگ نصر



  .1383الی 1382افیک روزنامھ ھمشھری از سالھمکاری با آتلیھ گر-

 مراکزآن و طراحی امور تبلیغاتی  دولتی و خصوصی ھمکاری با موسسات و شرکت ھای تجاری-
  .1391الی 1382ازسال

  .1386الی 1380ازسال) 4منطقھ(مربی ھنر و طراح و گرافیست مدرسھ معاد-

  ).1منطقھ(مربی ھنر مدرسھ دین و دانش-

 1380آموزشگاه ھنری و تدریس خصوصی طراحی و تکنیک ھا نقاشی ازسالآموزش طراحی در -
  .1382الی

و شرکت در برگزاری کارگاھھای ھنری و ھنرآموزش وتالیف طرح درسی عضو گروه ھنر مدرسھ -
  .1390الی 1389ازسال 6و8آموزش ھنر در مدارس و پژوھشسراھای مناطق

  )1386(تھران بھ عنوان مربی ھنرشرکت در اردوی دانش آموزان مدارس شاھد استان -

  .1382سال) گالری شیث(شرکت درنمایشگاه گروھی طراحی دانشجویان سوره-

  .1386سال) گالری دانشگاه(شرکت در نمایشگاه گروھی عکاسی دانشجویان شھیدرجایی -

  .1383سالشرکت در نمایشگاه کاریکاتوربا موضوع معضالت شھری و دوساالنھ کاریکاتور-

  .1388نمایشگاه انفرادی پوستر و تصویرسازی در گالری فرھنگسرای ارسباران سالبرگزاری -

در ارتباط با پروژه طراحی تصاویر متحرک ) شبکھ چھارسیما(مصاحبھ وشرکت در برنامھ نفخھ صور-
  .1390پخش از شبکھ چھار دیماه -)ره(و امام خمینی) ع(تونل دو ایستگاه مترو امام حسین

 سوابق پژوھشی:  

  »بررسی اسطوره ھای ایران باستان و کاربرد آن در تصویرسازی کتاب کودک«پایان نامھ -

  ).ره(و امام خمینی) ع(بررسی گرافیک محیطی مترو تھران با تاکید بر دو ایستگاه امام حسین«پایان نامھ -

ژوھشی مجلھ علمی پ(»یتتاثیرگرافیک محیطی مترو تھران بر فرھنگ و ھو«تالیف مقالھ با عنوان -
  .)نگره

  .»مطالعھ تحلیلی تابلوھا و عالیم اطالع رسانی مترو تھران« تالیف مقالھ با عنوان -

  .»بازخوانی نقش برجستھ ھای ایالمی«تالیف مقالھ با عنوان-

  .ھمکاری با گروه ھنر مدرسھ و انتشارات طالیی در تالیف فرھنگ نامھ ھنر ویژه نوجوانان-

گرافیک  :در حوزه ھای کاربردی پایان نامھ کارشناسی گرافیک در مراکز علمی25 یاستاد راھنما-
صفحھ محیطی، تصویرسازی، طراحی نشانھ، بستھ بندی، نقش مایھ ھا و نمادھاو نشانھ ھای تاریخی،

  ...آرایی، پوسترو


