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 دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنرهای اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشکده هنرو معماری تهران مرکز 

 (31/19)با معدل  ممتاز و اولرتبه 

 

  )کارشناسی ارشد، رشته ارتباط تصویری ،  دانشگاه تهران )پردیس هنرهای زیبا 

 درجه عالی پایان نامه و ( 93/17 )الفمعدل        

  دانشگاه فردوس مشهد ، رشته ارتباط تصویریکارشناسی 
 ( 46/18با معدل الف ) ممتاز     

  رشته گرافیک رایانه ،دانشگاه جامع علمی کاربردیکاردانی 

  (08/19ل الف)با معد رتبه اول وممتاز     

 یپلم رشته گرافیک هنرستان )نظام قدیم(د 

 

 

 

   اخذ لوح تقدیر از  و( وزارت علوم، تحقیقات وفناوری  )،  1385دانشجوی نمونه کشور در گروه هنر،  سال

 ریاست  محترم جمهور

 

 اخذ لوح تقدیر از وزیر محترم علوم،تحقیقات و دانشجوی نمونه گروه هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی و 

 فناوری

 

  1385و  1384دانشجوی نمونه استان خراسان درسالهای  

 

 سوابق تحصیلی

 مدارک علمی و هنریافتخارات و 



 عضو استعدادهای درخشان درتمام مقاطع تحصیلی عالی 

 

  1397نخستین جشنواره پایان نامه های برتر ، دربرتر  پژوهشگرکسب مقام 

 

  1382نقاشی ، گواهی نامه مهارت فنی وحرفه ای اخذ  

 

  1383، حسابداری با کامپیوترگواهی نامه مهارت فنی وحرفه ای اخذ  

 

  1383کارور رایانه ، گواهی نامه مهارت فنی وحرفه ای اخذ 

 

  1386، گواهی نامه مهارت فنی وحرفه ای کارور گرافیکاخذ  

 

  1383،نقاشی از وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  گواهی نامه مهارتاخذ 

 

  
 

  تا کنون1393موسسه آموزش عالی رسام کرج از سال  ، گروه ارتباط تصویریمدرس هیات علمی و 

 

 ازسال ، تهران  31درمرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر شماره و عکاسی دروس تخصصی گرافیک  تدریس

 1394تا  1391

 

  تهران  و مرکز فرهنگ و 34شماره تدریس دروس تخصصی گرافیک درمرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر 

 1396تا 1392ازسال ، هنر البرز

 

  1394، سال تدریس دروس تخصصی گرافیک درمرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر البرز 

 

  فرهنگ و هنر مشهد سال هنرستان غیر انتفاعی مرکز علمی کاربردی و دردروس تخصصی گرافیک تدریس

1384-1385 

 

 وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد  آزاد هنری آییندر آموزشگاه گرافیک  ونقاشی دروس تخصصی  تدریس

 1388تا  1384اسالمی خراسان رضوی از سال 

تدریسسوابق   



 

  مهراز وابسته به سازمان فنی و حرفه ای آزاد هنری در آموزشگاه گرافیک  ونقاشی دروس تخصصی تدریس

 1390تا  1388 خراسان رضوی از سال

 

 

 

  ، 1395تا  1393موسسه آموزش عالی رسام کرج از سال  مدیر گروه ارتباط تصویری 

 

  31مدیرگروه هنرهای تجسمی )رشته های عکاسی وگرافیک(درمرکزعلمی کاربردی فرهنگ وهنر شماره 

 1394تا  1392از سال تهران 

 

 1387ازمرداد  عضو بنیاد ملی نخبگان کشور  

 

  1389عضوانجمن خانه نخبگان مشهد ازسال  

 

  (1392-93عضو اصلی انجمن علمی گرافیک دانشگاه تهران  )سال تحصیلی 

 

  (1387-88عضو اصلی انجمن علمی گرافیک موسسه آموزش عالی فردوس مشهد) سال تحصیلی 

 

  1374فعالیت در امور گرافیکی بصورت آزاد از سال 

 

 1385و 1384سال نوین در هنرطرح  ارائه طرح کارآفرینی و   

 

 
 

 

 1386از سال  فعالیت درکانون کارآفرینی فرهنگی هنری پویش 

 

 1388ازسال عضو بسیج هنرمندان مشهد وقزوین  

 فعالیت های فرهنگی ، هنری

 

راییفعالیت های علمی و اج  



 

  1390از سال  قزوینعضو بسیج هنرمندان 

 

   1386ازسال عضو اصلی انجمن فارغ التحصیالن کالسهای تخصصی هنر مشهد 

 

 1384ازسال فعالیت هنری درحوزه هنری خراسان رضوی 

 

  1383درموسسه توسعه هنرهای تجسمی از سال فعالیت هنری 

 

 1384 تاسیس ،مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی عضو موسس آموزشگاه آزاد هنری آیین با 

 

  1386 ،تاسیسعضو موسس آموزشگاه هنری مهراز با مجوز سازمان فنی وحرفه ای خراسان رضوی 

 

 همایش ملی حکمت مطهر -جشنواره ملی حرکت ) هنری همایش ملی شرکت در بیش از ده جشنواره و- 

 –جشنواره هنر جوان  –جشنواره ثقلین  –جشنواره پیامبر اعظم)ص(  –جشنواره بین المللی خوارزمی 

 تا کنون 1373از سال جشنواره ملی علمی کاربردی و...(  -جشنواره حضور

  تا کنون 1383از سال  انفرادی بصورت گروهی ونقاشی و گرافیک در نمایشگاه های هنری شرکت 

 

  1395تا 1393برگزارکننده نمایشگاه های هنری دانشجویی در موسسه آموزش عالی رسام از سال 

 

 
 

 

   1385سال مصاحبه  تخصصی در مجله اقتصاد سبز وابسته به آستان قدس رضوی 

 

  1385سالهفته نامه سراسری دانشگاه جامع علمی کاربردی مصاحبه  تخصصی در 

 مصاحبه ها و برگزاری ورکشاپ ها

 



 

  کارگاه  تخصصی پیرامون تحلیل هنری صحن انقالب در موزه ی مرکزی حرم مطهر سخنرانی و برگزاری

  93رضوی در شهریور 

 

  در سازمان فنی و حرفه ای کرج به مناسبت روز جهانی گرافیک  نشست تخصصی با حضور استاد قباد شیوا

 )برگزارکننده : موسسه آموزش عالی رسام ( 94اردیبهشت  در

 

  برگزاری ورکشاپ ها و سمینارهای تخصصی در موسسه آموزش عالی رسام به مناسبت هفته پژوهش و هفته

 تاکنون  93از سال  گرافیک سا لهای تحصیلی

 

 
 

 

 

  1392سال، شرکت درهمایش ملی قرآن کریم و هنر  

  1388 سال،  4همایش بین المللی هنرنبویشرکت در 

 1395سال، سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در استانبول  شرکت در 

  ،1395سال همکاری با فصلنامه علمی تخصصی هنرپژوه بعنوان هیات تحریریه 

 1385سال ، همکاری با روزنامه قدس و چاپ مقاالت هنری و ورزشی  

 تعطیالت ، نگاه نو، فصلنامه علمی تخصصی هنرپژوه، فصلنامه علمی )ع(اقلیم رضا   :ارائه مقاالت به نشریات ،

از پژوهشی فرهنگ رضوی،  دو فصلنامه  علمی پژوهشی مبانی نظری هنرهای تجسمی دانشگاه الزهرا. 

 1397تا1384سال 

   کتاب تخصصی با اخذ مجوز چاپ از وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی 5تالیف 

  آثار برتر عکاسی و پوستر دانشجویان رسامتالیف وگردآوری دو کتاب از 

  تا کنون1393پایان نامه کارشناسی با درجه عالی در موسسه آموزش عالی رسام از سال  45راهنمایی  

  فعالیت های پژوهشی



  1396تا1393پایان نامه کارشناسی در موسسه آموزش عالی رسام از سال  60داوری بیش از 

  داوری کنفرانس های بین المللی پژوهش های نوین در عمران ، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست– 

کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن – 21های نوین در علوم و مهندسی قرن پژوهش 

 1397و 1396سال های  21

 
 

 

 

 انتشارات  شماره شابک کتاب هاعناوین 

 همیاران جوان 978-964-2576-33-3 یوگا سالمت جسم و جان

 همیاران جوان 978-964-2576-34-0 مروری بر دوران هنری پیکاسو

 همیاران جوان 978-964-2576-35-7 عنصر خط در گرافیککاربرد 

 همیاران جوان 978-964-2576-36-4 آنالیز تصاویر به پرسپکتیو های موازی و مخروطی

 همیاران جوان 978-964-2576-37-1 کاربرد عنصر بافت در گرافیک

 عناوین مقاالت  فصلنامه ها  مجری

Turkey INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL & 
SCIENCE EDUCATION  

Singnificancec of Epigraphy in the 
Islamic Architecture Emphasized 
on the Epigraphies in Enghelab 
Courtyard of Imam Reza Shrine 

فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ  بنیاد فرهنگی رضوی

 رضوی

گونه شناسی ساختاری و محتوایی کتیبه های 

 چهار ایوان صحن عتیق حرم مطهر رضوی

 الزهرادانشگاه 

 

دوفصلنامه  علمی پژوهشی 

 مبانی نظری هنرهای تجسمی  

چهارایوان صحن عتیق حرم زیبایی شناسی 

 مطهر رضوی

، پایان نامه هامقاالت ،تالیفات   



 

محل همایشمجری و   عناوین مقاالت  همایش ها و کنفرانس ها 

اصفهان -دانشگاه هنر اصفهان 4همایش بین المللی هنرنبوی   بررسی معرفت شناسی هنر در آراء سنت  

 گرایان ومدرنیست ها

 

موسسه آموزش عالی و 

قم -اندیشه اسالمی  

تبیین شان خیال در نگاه استاد شهید  همایش ملی قرآن کریم وهنر

 مرتضی مطهری

 

استانبول - ترکیه سومین کنفرانس بین المللی  

استانبولعلوم و مهندسی   

 انقالب نگاری دیوار بین تطبیقی مطالعات

مکزیک انقالب و ایران اسالمی  

 

شرکت پژوهشی صنعتی 

 طرود شمال- بابلسر

چهارمین کنفرانس بین المللی 

 اقتصاد سبز 

 اقتصاد سبز با کتب الکترونیکی 

انجمن علمی هنرهای 

دانشگاه  -نتجسمی ایرا

 (الزهرا)س

ن المللی مبانی اولین همایش بی

نظری هنرهای تجسمی ایران با 

 رویکرد محیط زیست

گرافیک محیطی و تاثیر آب و آبنما در 

 محیط زیست

برمن -آلمان   ن المللیبیهشتمین کنفرانس  

مهندسی عمران ، معماری و 

  شهرسازی

 

بررسی نقش برج قوس، نشانه ی شهر 

 اصفهان

  

 

 دانشگاه الزهرا

 

بررسی کارکرد های عناصر تزیینی معماری  فصلنامه علمی تخصصی هنرپژوه

 اسالمی در حرم رضوی

دانشگاه الزهرا
صلنامه علمی تخصصی هنرپژوهف  گذری بر آرایه های گنبد سلطانیه  

 دانشگاه الزهرا

 

 ویسالو والکوسکی معرفی  فصلنامه علمی تخصصی هنرپژوه
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 محل نشر  نشریات وروزنامه عنوان مقاالت

 مشهد اقلیم رضا)ع( تجزیه و تحلیل ونقد دواثر از پیکاسو و سالوادور دالی 

 مشهد اقلیم رضا)ع( علم پرسپکتیو

 مشهد اقلیم رضا)ع( نقش عنصر بافت در هنرهای تجسمی  

 مشهد اقلیم رضا)ع( نقش عنصر خط در هنرهای تجسمی

 مشهد اقلیم رضا)ع( تاریخ هنر ایران )مکاتب نگارگری(

 مشهد اقلیم رضا)ع( پیکاسو ) بررسی دوره های هنری(

 مشهد اقلیم رضا)ع( تاریخچه طراحی گرافیک

 مشهد تعطیالت بهره گیری از گرایش اطالعات در عصر حاضر

 مشهد تعطیالت زیبایی شناسی هنر

 مشهد تعطیالت مکان های کاری خالق

 تهران  نگاه نو تاثیر عکاسی در گرافیک

 تهران نگاه نو سیری در طراحی جلد کتاب

 تهران نگاه نو هنر از منظر استاد مرتضی مطهری

 تهران نگاه نو معرفی آثارو زندگی استاد مرحوم مرتضی ممیز

 مشهد روزنامه قدس هنرروزمره )نیم نگاهی به گرافیک وکاربرد آن در زندگی (

 مشهد روزنامه قدس نقش یوگا در سالمت تن و روان  


