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 هرین کًَْد
 

13/0241/ 10متًلذ   
 تُران

داوطگاٌ َىر  ی َىرَای تجسمی گريٌ ارتباط تصًیری داوطکذٌ عضً َیأت علمی  
َای ارتباط تصًیری ي تصًیرسازی داوطگاٌ َىر مذیر گريٌ رضتٍ  

 سَابق تحصیلی
0263کارضىاسی فىی ارتباط تصًیری، داوطگاٌ َىر،   

0267ی،داوطگاٌ َىر، کارضىاسی ارضذ ارتباط تصًیر  
0283 ، داوطگاٌ َىرص فرَىگ دیذاری(ی)با گرا دکترای پژيَص َىر  

 

ٍ اجرایی ای سَابق حرفِ  
تا کىًن 0261طراح گرافیک از   

0263طراح فًوت فارسی آبان،   

تا کىًن 0265عضً رسمی اوجمه صىفی طراحان گرافیک ایران از   

0275-0277وی، عضً ضًرای فًوت فارسی/ ضًرای عالی اطالع رسا  

ومایىذٌ تحصیالت تکمیلی گريٌ کارضىاسی ارضذ تصًیر سازی، داوطکذٌ تجسمی، داوطگاٌ َىر، 
0276-0275  

0276 داير اوتخاب آثار طراحی پًستر ضطمیه ديرٌ تصًیر سال،  

0276 -0278مذیر استعذادَای درخطان داوطگاٌ َىر،   
0277عضً ضًرای برگساری َفتٍ گرافیک ایران، اردیبُطت   

0277 -0280مطاير اوجمه علمی داوطجًیان گرافیک،   

0280 -0277سرپرست کمیتٍ پژيَص اوجمه صىفی طراحان گرافیک ایران،   

0277دبیر علمی ديمیه ديرٌ پژيَطی وطان اردیبُطت، اوجمه طراحان گرافیک ایران،   

0278َای ضُری در بخص گرافیک،  داير ديمیه جطىًارٌ کارت پستال  
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0281سًمیه ديرٌ وطان پژيَطی اردیبُطت، اوجمه طراحان گرافیک ایران، دبیر علمی   

0280 -0281عضً َیأت مذیرٌ ضطمیه ديرٌ اوجمه طراحان گرافیک ایران،   
0281ای، رٌقعضً ضًرای بروامٍ ریسی سًمیه ومایطگاٌ ديساالوٍ آثار طراحی گرافیک ایران9 سري و  

  
يَطی  وطان اردیبُطت، اوجمه طراحان گرافیک ایران، گساری چُارمیه ديرٌ پژ عضً ضًرای سیاست

0282  

گساری پىجمیه ديرٌ پژيَطی وطان اردیبُطت، اوجمه طراحان گرافیک ایران،  عضً ضًرای سیاست
0284 

 

 سَابق آهَزضی
 -0263َای َىری کاوًن پريرش فکری کًدکان ي وًجًاوان،  کارضىاس آمًزش َىر، مرکس آفریىص

0261 

در مقاطع کارضىاسی ي کارضىاسی  َای آمًزضی ارتباط تصًیری افیک در گريٌمذرس طراحی گر
0268، وقاضی، طراحی پارچٍ ي گريٌ چاپ داوطگاٌ َىر از ارضذ  

تا کىًن  0273َای داوطجًیی از وامٍ مطايرٌ ي راَىمایی پایان  

مُارت،  ای برای ضرکت در مسابقات جُاوی مذرس ي مطاير َىرجًیان سازمان آمًزش فىی ي حرفٍ
1102ي  1117، 1116  

0274، 0275َای آمًزضی برای داوطجًیان داوطگاٌ ایىذيس يلی کراچی ،  مذرس کارگاٌ  

0281 -0280مذرس مرکس آمًزش َىرَای اسالمی حًزٌ اوذیطٍ ي َىر اسالمی،   
 

 سَابق ٌّری
تا کىًن 0261َای گريَی ي اوفرادی داخل ي خارج از کطًر از  ضرکت در ومایطگاٌ  

0277َای ضُری تُران،  برگسیذٌ ايلیه ومایطگاٌ کارت پستال  
0275برگسیذٌ ايلیه ومایطگاٌ پًستر پایذاری،   

 

 سَابق پژٍّطی
0276بروذٌ ايلیه وطان پژيَص اوجمه صىفی طراحان گرافیک ایران،   

0276، وطریٍ ضًرای فًوت فارسی، آضٌایی با حرٍفچیٌیوگارش مقالٍ با عىًان   

، تُران، 0، کتاب اردیبُطت ساختارضکٌی ٍ طراحی گرافیکالٍ با عىًان ترجمٍ ي وقذ مق

0277اوتطارات یسايلی،   

0281، تُران، اوتطارات یسايلی، 1، کتاب اردیبُطت تایپَگرافی بِ هثابِ گفتواىترجمٍ مقالٍ   
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0281، 27، وطریٍ حرفٍ َىرمىذ، ضمارٌ تایپَگرافی، داهٌِ ٍ هحدٍدُوگارش مقالٍ با عىًان   

، وامٍ َىر، وطریٍ علمی پسيَطی فرٌّگ دیداری ٍ هفَْم دیدىگارش مقالٍ با عىًان و

0281، 7داوطکذٌ تجسمی داوطگاٌ َىر، ضمارٌ   

، تَاى تعریف غیر قابل بحثی از طراحی گرافیک ارائِ داد؟ آیا هیوگارش مقالٍ با عىًان 

0281، 35وطریٍ حرفٍ َىرمىذ، ضمارٌ   

دیذمان ي بحران دیذاری9 خًاوطی اوتقادی از زوذگی ريزمرٌ، فصلىامٍ  وگارش مقالٍ با عىًان میان
0283کیمیای َىر، فرَىگستان َىر، پاییس   

 
َا سخىراوی  

ّای سَییس ٍ  ّای ًَیي آهَزش طراحی گرافیک در داًطگاُ بررسی تطبیقی رٍش

0273َفتٍ پژيَص، داوطکذٌ تجسمی، داوطگاٌ َىر، تاالر فارابی، ایاالت هتحدُ،   

0275، تاالر فارابی، بٌدی از ایدُ تا تَلید بستِمیىار س  

، فرَىگسرای ّای آزاد ٌّری در کارآفریٌی ٍ اقتصاد ٌّر آهَزشًقص  وطست تخصصی

0277ویايران،   

0278پردیس داوطگاٌ َىر، َفتٍ پژيَص، تایپَگرافی، فاصلِ ٍ کاربر، سمیىار   

0281اوطگاٌ َىر، َفتٍ پژيَص، ، پردیس باغ ملی، دجستاری در فرٌّگ دیداریسمیىار   

، داوطکذٌ تجسمی، داوطگاٌ َىر، تاالر فارابی، َفتٍ پژيَص، ّای ًگریستي راُمیسگرد پژيَطی 

0282 

 0283، داوطگاٌ َىر، پژيَطکذٌ َىر، َفتٍ پژيَص ، آرر ّای  تحلیل تصَیر رٍشمیسگرد تخصصی 

، داوطگاٌ تُران، رٌّگ دیداریهتدٍلَژی ّای تحلیل تصَیر با رٍیکرد فسخىراوی با مًضًع 

 0284وگارخاوٍ تُران، اردیبُطت 

، داوطگاٌ َىر، پژيَطکذٌ َىر، خرداد ّای ًَیي سیالیت تایپَگرافی در رساًِسخىراوی با مًضًع 

0284 
 


