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(اول رتبه با التحصيل فارغ)42/18:معدل -(گرافيک) تصويري ارتباط رشته-( روزانه) شاهد: ارشد کارشناسي مقطع دانشگاه  
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 دانشگاهي مراکز در و اجرايي آموزشي سوابق 

  رسام غيرانتفاعي عالي آموزش موسسه علمي هيئت عضو - 1

 (1392)-رسام عالي آموزش موسسه تصويري ارتباط گروه مديريت - 2

 امور تبليغاتي موسسه رسام انجامو ،آموزشيفعاليت در زمينه هاي فرهنگي - 3

 (.تاکنون 1391) -کرج رسام غيرانتفاعي عالي آموزش موسسه در تدريس -4

  .(تا کنون 1394)تدريس در دانشگاه آزاد رودهن  -5

 (.1392تا 1391)  -(شرق تهران واحد) آزاد دانشگاه در تدريس -6

 (. 1391) -(واحدسما)رودهن آزاد دانشگاه در تدريس -7

 (.1392 تا 1390) -تهران 18واحد کاربردي علمي مرکز در تدريس - 8

 (. 1391) -تهران 10واحد کاربردي علمي مرکز در تدريس - 9

 (.1390) -(کوهدشت) لرستان 1 واحد کاربردي علمي مرکز در تدريس -10

 (.1389) -کرج دانشگاهي جهاد مرکز هنر واحد در  تدريس -11
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 -چاپ طراحي -رنگ مباني -هنر مباني -گرافيک مباني -گرافيک در خوشنويسي کاربرد : شده تدريس دروس

 -طراحي طبيعت انسان -آرايي صفحه -جهان هنر تاريخ -ارتباطات و بازاريابي  -2و1حروف طراحي و خوشنويسي

 -مطبوعاتي تصويرسازي -تبليغات و بازاريابي -طراحي -ارتباطات و تبليغات علمي اصول -بندي بسته -فتوشاپ

 جامع طرح -محيطي گرافيک -تصويري ارتباط هايکارگاه -تحليلي طراحي -بيان معماري داخلي -تخصصي عکاسي

 . نهايي پروژه -کارورزي -هنر در دنياي کودکان -عملي

 تسلط بر نرم افزار فتوشاپ، فريهند، کرل، ورد، پاورپوينت مهارتها:

ساعت با همکاري سازمان فني و حرفه اي استان البرز در دانشگاه 32: مدرس دوره فتوشاپ دوره های آموزشي

 1393تابستان-رسام

  پژوهشي سوابق  

 ايران تجسمي عضو انجمن علمي هنرهاي -1

 نامه پايان 50بيش از راهنماي استاد -2

 کارشناسي مقطع نامه پايان26داور  -3

 1386 «بررسي اساطير ايران باستان در تصويرسازي کتاب کودک» پايان نامه کارشناسي با موضوع:  -4

دو ايستگاه بررسي گرافيک محيطي ايستگاههاي مترو تهران با تاکيد بر » پايان نامه کارشناسي ارشد با موضوع:  -5

 1390«امام حسين)ع( و امام خميني)ره( 

 

 و کنفرانس های ملي و بين الملليها  و شرکت در همايش تاليف مقاله: 

تاثير گرافيک محيطي »با موضوع:  هنرهاي زيبا دانشگاه تهرانپژوهشي -علميمقاله در نشريه و چاپ پذيرش  -6

 1395بهار -1شماره -21دوره-«مترو تهران برفرهنگ و هويت

دانشگاه علم و « دومين کنگره بين المللي مهندسي معماري،هنر و شهرسازي»شرکت و پذيرش مقاله در  -7

، با همکاري دکترهانيه شيخي و نسترن «تراشان لرستان بررسي نقوش مفرغ هاي سنگ»با موضوع  -صنعت

 مقاالت وکتاب خالصه مقاالتالکترونيکي مجموعه  کتاب . )ارائه شفاهي و چاپ در94بهمن -قنبري باباعباسي

 Elsevier و پذيرش در نشريه کنگره(

سومين همايش ملي مباني نظري هنرهاي تجسمي ايران با رويکرد گرافيک » در شرکت و پذيرش مقاله  -8

تحليلي بر گرافيک محيطي با تاکيد بر مبلمان » با موضوع -پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي« محيطي

-با همکاري دکتر هانيه شيخي و خانم زهره صالحي مرزيجراني -«موردي خيابان وليعصرتهران شهري، مطالعه

 .) چاپ در ايبوک و کتاب همايش( 1394اسفند
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سومين همايش ملي مباني نظري هنرهاي تجسمي ايران با رويکرد گرافيک » شرکت و پذيرش مقاله در  -9

با همکاري  -« مترو تهرانگرافيک محيطي » با موضوع -پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي« محيطي

 .) چاپ در ايبوک و کتاب همايش( 1394اسفند-دکتر هانيه شيخي 

در نشريه  -«هجري(13سيرتحول نقش مايه بته جقه در قرون اسالمي)اول تا» موضوع پذيرش مقاله با  -01

 1394با همکاري دکتر هانيه شيخي و مريم ذاکر.-تخصصي داياناند، کالج هنر و علوم، سوالپور

 D.B.F.DAYANAND COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, SOLAPUR. 

DAV International Journal of Science (Print ISSN:2277-5536 Online ISSn:2277-5641) Paper 

Title: Evolution of Paisley as a Motif in Islamic Art (1
st
 to 13

th
 Century 

AH)/Date:08.01.2016/January,2016 issue. 

با همکاري دکتر هانيه  -«تحليلي بر گرافيک محيطي با تاکيد بر مبلمان شهري »پذيرش مقاله با موضوع:  -11

 1394-در نشريه تخصصي علوم طبيعي و اجتماعي اروپا( -شيخي

European Online Journal of Natural and Social Sciences  (eISSN: 1805-3602) 

Paper Title: “Analysis of the Environmental Graphic Design with a focus on Urban 

. editor.eojnss@gmail.comail: m-E Česká Republika; Ostravská 3061; Furniture  ”.

Kladno27201.  11 Juanary 2015. 
در نشريه تخصصي داياناند، کالج  -«بررسي نقوش مفرغ هاي سنگتراشان لرستان»پذيرش مقاله با موضوع:  -12

 1394-هانا جهانبخشبا همکاري دکتر هانيه شيخي و خانم   -هنر و علوم، سوالپور

D.B.F.DAYANAND COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, SOLAPUR. 

DAV International Journal of Science (Print ISSN:2277-5536 Online ISSn:2277-5641) Paper 

Title: An Investigation of Bronze Designs Discovered at Sang Tarashan Site, Lorestan Province 

/Date:08.01.2016/January,2016 issue. 

 
سومين کنفرانس بين المللي -«در هفت گنبد نظامي نمادين تحليلي برعناصر»مقاله با موضوع  پذيرش -13

 -با همکاري دکتر هانيه شيخي و خانم طاهره مختارزاده -پژوهش در علوم و تکنولوژي در سن پطرزبورگ

 1395مرداد7روسيه

چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و  -«نه شناسي پرنده، کالغنشا »پذيرش مقاله با موضوع  -14

 1395تير19آلمان  -با همکاري دکتر هانيه شيخي -تکنولوژي در برلين

 1390 -«مطالعه تحليلي تابلوهاي اطالع رساني ايستگاههاي مترو تهران» مقاله با موضوع:  تاليف -15
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 :سمينار و سخنراني 

« همايش ملي مباني نظري هنرهاي تجسمي ايران با رويکرد گرافيک محيطي سومين» سخنراني در  -16

 1394اسفند-«گرافيک محيطي مترو تهران» با موضوع -پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 1393دانشگاه رسام. هفته پژوهش. در« گرافيک محيطي مترو تهران»سمينار با موضوع  -17

 

 کتاب: 

 (1390-1389) -مدرسه هنر گروه در( نوجوانان ويژه)هنر هنام فرهنگ تاليف در همکاري -18

از مجموعه آثار  )نشانه هاي نوشتاري(3)نشانه هاي تصويري( و تجربه2در دست تاليف کتاب تجربه -19

 1395-1394- به همراه دکتر هانيه شيخي ناراني-دانشجويي

 

 در مراکز غير دانشگاهي جرايي و فعاليت های هنری و آموزشيا سوابق  

 
 شهر نغمه موسسه و( تهران شهـرداري هنري فرهنگي سازمان) هنري معاونت موسيـقي مديريت با همکاري -1

 جلدکتاب، بنر، پوستر،): مراکز اين در شده چاپ اثر 40 از بيش داراي -عکاس و گرافيست عنوان به

 (1389 الي 1386سال از) ....(و لوگو استند، دعوت، کارت دي، جلدسي

جشنواره هاي موسيقي )سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران( از جمله: آواي مهر،  شرکت در برگزاري -2

 (1389الي 1386جشنواره موسيقي بانوان، موسيقي محله، آواي دوست و.....)

 (. 1386-1384) -گرافيست عنوان به( هنر)ارسباران فرهنگسراي با همکاري -3

 : مانند ،به عنوان طراح گرافيک تهران شهرداري هنري فرهنـگي سازمان به وابسته مراکز ساير با همکاري -4

 ...و نصر فرهنگ والء،خانه فرهنگسـراي

-روزنامه دراين شده چاپ کاريکاتور داراي کارآموز. عنوان به همشهري روزنامه گرافيک آتليه با همکاري -5

(1382-1383.) 

 ( .1383) -طراح عنوان به( دماوند در واقع)نهال مهدکودک با همکاري - 6

 .تجاري هاي شرکت براي تبليغاتي امور انجام -7

  (1386-1380) -(4منطقه)معاد دبستان در تربيتي و هنري هاي ديگرفعاليت و طراحي و نقاشي آموزش -8

 (1390) -(1منطقه) دانش و دين مدرسه در هنر آموزش -9

 .نقاشي هاي تکنيک و طراحي خصوصي تدريس و ترم1مدت به هنري آموزشگاه در طراحي آموزش - 10

 سراهاي پژوهش و مدارس در هنر آموزش و هنري کارگاههاي برگزاري در شرکت و مدرسه هنر گروه عضو -11

 (.90-1389) -6و 8مناطق
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 (1386تابستان)هنر آموزش مربي عنوان به تهران شاهداستان مدارس آموزان دانش اردوي در شرکت -12

 

 نمايشگاهي سوابق  
 (.1388مرداد) ارسباران فرهنگسراي گالري در تصويرسازي و پوستر انفرادي نمايشگاه برپايي -1

 (.94)آذر نگارخانه سوره حوزه هنري البرز-شرکت در نمايشگاه گروهي نشانه )اساتيد دانشگاههاي استان البرز(-2

 (.1382) -(شيث گالري) سوره دانشجويان طراحي گروهي نمايشگاه در شرکت -3

 (.1386) -(رجايي شهيد دانشگاه گالري) شهيدرجايي دانشجويان عکاسي گروهي نمايشگاه در شرکت -4

 (1383سالن همايشهاي صداو سيما )« معضالت شهري »شرکت در نمايشگاه کاريکاتور  -5

 موضوع با ارشد کارشناسي عملي پروژه با ارتباط در( صداوسيما چهار شبکه) صور نفخه برنامه در وشرکت مصاحبه -6

 (.1390دي: برنامه پخش) -(ره)خميني امام و( ع)حسين امام مترو ايستگاه دو تونل داخل متحرک تصاوير طراحي

 

 


