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 تحصيالت
 پژٍّشي براي ارتقاء بِ هرتبِ استادياري

الٍ : كاربزد وطاوٍ ضىاسی در تحليل آثار ارتباط تصًيزي داوطگاٌ  َىزعىًان رس  
٩٢٣ – ٩٢٣٧5  

 
 كارشٌاسي ارشد در رشتِ عراحي گرافيك

 عىًان رسالٍ : اثز تصًيزي بز ريي معتادان بٍ مًاد مخذر
 داوطكذٌ َىزَاي تشئيىی )داوطگاٌ َىز(

٩٢65 – ٩٢62  
 

 كارشٌاسي در رشتِ عراحي گرافيك

ٍ : اس خاك تا سفالعىًان رسال  
 داوطكذٌ َىزَاي تشئيىی )داوطگاٌ َىز(

٩٢6٩٢ -٣2٣  
 

 

 

 
 

 سَابق آهَزشي
3131 هدير تحصيالت تکويلي داًشگاُ ٌّر  سال                      

 عضَ ّيأت علوي داًشگاُ ٌّر . داًشکدُ ٌّرّاي تجسوي . گرٍُ ارتباط تصَيري
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تاكىًن ٩٢5١  
داوطكذٌ َىز ي معماريسالهي ٍاحد تْراى ، عضَ ّيأت علوي داًشگاُ آزاد ا  

٩٢5٩٢ -١5٧  
مذرس ي مؤلف جشيات آمًسضی، صدا ٍ سيواي جوَْري اسالهي داًشکدُ   

٩٢5٩٢ -٢5٩  

 

 سَابق فعاليت ّاي اجرايي
 سزپزست داوطكذٌ َىزَاي تجسمی ، داوطگاٌ َىز 

٩٢٣٧ -٩٢٣١  
  سزپزست داوطكذٌ َىزَاي كاربزدي ، داوطگاٌ َىز

٩٢٣ – ٩٢٣٧6  
 عضً ضًراي پژيَطی داوطگاٌ َىز

٩٢١1تا ٩٢٧5  
 عضً كميسيًن مًارد خاظ داوطگاٌ َىز

٩٢٣5 ٩٢١1  
 مذيز َىزي ، معايوت پيطگيزي ساسمان بُشيستی

٩٢٧2- ٩٢٧٩  
 مذيز گزيٌ ارتباط تصًيزي ، داوطكذٌ َىزَاي تجسمی ، داوطگاٌ َىز

٩٢٧ -٩٢٧٢1  
اٌ آساد اسالمی ياحذ تُزانمذيز گزيٌ َىز، داوطكذٌ َىز ي معماري ، داوطگ  

٩٢5٩٢ – ١5٧  
 مطاير بزوامٍ ريشي گزيٌ َىز ، معايوت فىی ي حزفٍ اي يسارت آمًسش ي پزيرش

٩٢52 
 

 

 سَابق فعاليتْاي حرفِ اي
لًح آمًسضی بزاي كًدكان قبل اس دبستان ٩2طزاحی  هدير ٌّري.  

)يًويسف(صىذيق حمايت اس مادران ي كًدكان ساسمان ملل  –سارت آمًسش ي پزيرش ي  
 ٩٢٣1  

تزييج تغذيٍ با ضيز مادر ، يسارت بُذاضت ي يًويسف :عراحي ٍ اجراي كوپيي تبليغاتي   
 ٩٢٧١  

  UNFPA  ي كىتزل جمعيت ، يسارت بُذاضت:عراحي ٍ اجراي كوپيي تبليغاتي  
٩٢٧٣ 

يع فكزي كًدكضزكت صىا :عراح اسباب بازي ّاي كوك آهَزشي  
٩٢5٩٢ – ٩6١  

ضزكت چاپ ي وطز داوص وً :عراح اسباب بازي ّاي كوك آهَرشي  



٩٢6٩٢ – ١65  
يهلپيك كًدك ي پيك داوص آمًسي، مًسسٍ اوتطارات فزاوك :تصَيرگر ٍ صحٌِ آرايي هجلِ  

٩٢65- ٩٢66  

 فعاليتْاي پژٍّشي 
اسالمی ايزان َاي وُادَاي يابستٍ بٍ ديلت جمًُري  بزرسی آرمعرح پژٍّشي :   

، داوطگاٌ َىز ، معايوت پژيَطی  ٩٢٧٧تا  ٩٢6٧اس سال                          
٩٢٣6ي بُار  ٩٢٣2: بزرسی تبليغات ضُز تُزان ، بُار عرح پژٍّشي   
داوطگاٌ َىز ، معايوت پژيَطی                          

 

 كتاب ّا 
گاٌ َىز، داوطرتباط تصَيري از چشن اًداز ًشاًِ شٌاسي ا   

  چاپ ديم ٩٢١1 –چاپ ايل  ٩٢٣٧        
، داوطگاٌ َىز هقدهِ اي بر تحليل عٌاصر تصَيري در آرم  

چاپ چُارم ٩٢١1 –چاپ ايل  ٩٢٣٩  

 

 

 

، يسارت آمًسش ي پزيرش ، كتاب درسیپايِ ٍ اصَل صفحِ آرايي   
٩٢٧6 

رسی، يسارت آمًسش ي پزيرش ، كتاب د حرٍف شٌاسي ٍ كاربرد خظ در گرافيك  
٩٢52 

 

 هقاالت 
 ٩٢٣١، وامٍ َىزَاي تجسمی ، فصل وامٍ داوطگاٌ َىز  بررسي اليِ ّاي آشکار در تبليغات شْر تْراى●

     در دست دايري

      ، وامٍ َىز ، فصلىامٍ داوطگاٌ َىزيٌد ارتباط ٍ كيفيت ثبت هشرٍعيت آرم فرا ●
٩، ضمارٌ ٩٢٣٧بُار   
٣٧، ضمارٌ ٩٢٣2، فصل وامٍ داوطگاٌ َىز ، تابستان  هِآرم در فرايٌد ارتباط، ٌّرًاًقش  ●  

٣5، ضمارٌ  ٩٢٣2بُار  ،رّيافتي بر تحليل تصاٍير ثابت  ●  

 
 
 
 


