
 تصویرگر؛ عكاس  طراح گرافیک؛

 / اصفهان 28/6/1361متولد 

 تحصیالت:
 (1378اصفهان ) زيبای هنرهای هنرستان گرافیک؛ رشته ديپلم –

 (1381) اصفهان سروش دانشکده گرافیک؛ رشته کاردانی –

 ”محیطی گرافیک با آن ارتباط و مفهومی هنر“: نامه پايان موضوع  ؛( ها رسانه انستیتو) تهران اسالمی انقالب دانشکده گرافیک؛ رشته کارشناسی –

(1385) 

مبانی هنرهای تجسمی از منظر “معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران؛ موضوع پايان نامه:  و هنر دانشکدۀ تصويری؛ ارتباط ی رشته ارشد کارشناسی –

 (1388” )عرفان ايرانی با تأکید بر دو کتاب مرصاد العباد و شرح گلشن راز 

  

 مدارج:

 (IGDS) ايران گرافیک طراحان صنفی انجمن عضو –

 ايران تجسمی هنرهای توسعه مؤسسه عضو –

 حوزه هنری استان اصفهان گرافیک خانه عضو –

 اصفهان سپهر عالی آموزش موسسه گرافیک سابق گروه مدير و علمی هیأت عضو –

 سازمان به وابسته) اصفهان جهان نقش اصفهان، سپهر هنر عالی آموزش موسسات ،(تجسمی هنرهای دانشکدۀ)اصفهان هنر دولتی دانشگاه در هنر مدرس –

 ی و کاربردی زرين شهر اصفهان و هنرستان هنرهای زيبای اصفهانعلم جامع دانشکده ،( فرهنگی میراث

 اصفهان استان ای حرفه و فنی کل سازمان گرافیک طراح و  گرافیک رشته افزاری نرم های دوره درسی سرفصلهای طراح ، هنر مدرس –

 1384و1383  /

 

 

 سوابق اجرایي:

 1393 /“فرهنگ و اقتصاد“ موضوع با پوستر طراحی کشوری مسابقۀ در آثار انتخاب هیأت عضو و داور –

 1389/  شهری مبلمان و محیطی گرافیک ملی همايش اولین داور –

 1389 ماه آبان اصفهان/   محرم روايت پوستر طراحی و عکاسی کشوری مسابقات داور –

 1382 تهران  / گرافیک طراحی ی رشته در کشور ای حرفه و فنی سازمان ملی مهارت المپیاد داور –

/  اصفهان استان هنری حوزۀ/  ”اصفهان اما و“  عنوان با اصفهان بزرگداشت پوسترهای کشوری نمايشگاه آثار انتخاب هیأت عضو و برگزاری کارشناس –

1389- 1388 

 1391راديو اصفهان / ” اينجا چراغی روشن است“ويری در برنامه هنری فرهنگی تص ارتباط هنری کارشناس –

 1386 اصفهان؛ معاصر هنرهای موزه /اصفهان در ايران گرافیک طراحی نهم دوساالنه برگزارکننده اعضای عضو –

ش گرافیک در زيباسازی شهری، رابطه نق: موضوعات با هنر کاشانه تجسمی هنرهای آزاد آموزشگاه در  گرافیک تخصصی هاینشست برگزاری –

 1391 -1392/  …گرافیک و هنر عمومی و

 ماه آبان/  سپاهان سینما در( هنرمند حرفه مجله تحريريه هیأت نماينده) افسريان ايمان آقای سخنرانی با ؛”هنر در تجدد گفتمان“ کنفرانس برگزاری –

1391 
خنرانی آقای حامد طاهری کیا)محقق و جامع شناس( در سالن آمفی تئاتر موسسه آموزش عالی سپهر س با ؛”هنر در مشروعیت بحران“ کنفرانس برگزاری –



 1391آبان ماه  /

 1390 /اصفهان سپهر عالی آموزش موسسه در پژوهش هفته پژوهشی جلسات کننده برگزار –

 1394تا  1392 اصفهان سپهر عالی آموزش موسسه /«شهر برای هنر» یجشنواره برگزاری در همکاری –

 … و میعاد چای برند شاپ ورک برای پوستر داوری و فرهنگی معاونت بولتن برای “اشاره“ ینوشته نشانه طراحی شاپ ورک داوری و کارشناسی –

  

 :هاکتاب و  مقاالت

 1394 تهران؛/  مهر سوره انتشارات ؛«تجسمی هنرهای مبانی عرفانی بازخوانی»(: پژوهشی اثر) کتاب نشر پذيرش –

 1392 اصفهان؛/  نهفت انتشارات /«کمالی رسول تجسمی آثار منتخب توامان؛»: کتاب نشر پذيرش –

 87 آبانماه /هنر ماه کتاب ”حسی گرافیک بر نقدی“ ترويجی علمی مقاله –

 88 خردادماه /هنر ماه کتاب  ” عامیانه گرافیک تا شناسی نشانه از“ ترويجی علمی مقاله –

 88 شهريورماه/  گلستانه  ”در پوسترهای تئاتر فراروايت“ مقاله –

 88 شهريورماه /هنر ماه کتاب ”راز گلشن و العباد مرصاد کتاب دو منظر از تصوير های خصیصه بررسی“ ترويجی علمی مقاله –

نجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ا)رسانه جامعه، فرهنگ، ”معاصر دوران خاستگاه فتومونتاژ، مدرنیسم؛ دوران خاستگاه عکس،“ ترويجی علمی مقاله –

 92تابستان /5ايران(/ شماره 

(/ ايران ارتباطات و فرهنگی مطالعات انجمن)رسانه جامعه، فرهنگ،  ”محیطی گرافیک در شناختی و حسی تجربیات آمیختگیهم“ ترويجی علمی مقاله –

 92 پايیز /8 شماره

 1393در فصلنامه گنجینه ، فرهنگستان هنر ايران/ « آن از منظر سنت و عرفان ايرانی در جهات و کادر بررسی» پژوهشی علمی مقاله پذيرش –

  

 نمایشگاه ها:

 1392 تهران شیرين، گالری  /هاآب-سرد عنوان با فتوآرت انفرادی نمايشگاه –

 1390 تهران محسن، گالری  ( /اول ی مجموعه) توامان عنوان با فتوآرت انفرادی نمايشگاه –

 1390 اصفهان متن، گالری  انفرادی فتوآرت با عنوان توامان )مجموعه ی دوم( / نمايشگاه –

 1387 اصفهان معاصر هنرهای ی موزه  / تصويرسازی و پوستر انفرادی نمايشگاه –

، موزه هنرهای معاصر تهران و اصفهان هنرمندان خانه ، تهران و اصفهان معاصر هنرهای موزه در گروهی و انفرادی متعدد نمايشگاههای در شرکت –

 تا کنون 1383اصفهان و تهران، موسسه فرهنگی صبای تهران، فرهنگستان هنر تهران ، فرهنگسرای هنر ارسباران / 

 94 تهران هنرمندان خانه /ايران گرافیک صنفی انجمن اعضای ”4 و 3 و 2 ای نقره سرو“ گرافیکی اقالم و پوستر گروهی نمايشگاه سه در يافتهراه آثار –

 1390و  92و

(، الهۀ تهران )آبان 1393های آپادانای اصفهان )مردادماه ( در گالریsoundArt) صدا هنر گروهی نمايشگاه کنندۀشرکت و برگزارکننده –

 (1394 فروردين)شیراز افدستای و  (1393

 1393ماه  بهمن اصفهان امروز، متن گالری /”داد-رخ“ گروهی نمايشگاه کنندۀ شرکت و برگزارکننده –

 1393 تهران هنرمندان خانۀ /”ايران معاصر هایکتاب جلد طراحی سال 35 ويترين؛“ عنوان با کتاب جلد طراحی تخصصی نمايشگاه در يافتهراه آثار –

 1393 /تهران الهه گالری در «سیاه يا سپید» عنوان با ايران معاصر هنر دوره دومین گروهی نمايشگاه –

مزد جايزه در بخش طراحی جلد کتاب نمايشگاه سومین دوساالنه سرو نقره ای، خانه هنرمندان تهران )نمايشگاه آثار طراحان گرافیک نا و تقديرشده اثر –

 1392ايران( آذر و آبان 



 1392 آبانماه 20 تهران هنرمندان خانه /ارجاعی خويشتن عنوان با گروهی نمايشگاه در يافتهراه آثار –

 1390پرسبوک/ -ه ی مجازی هنرهای معاصر در گرايش عکاسیجشنوار دومین برنده –

 1390 اصفهان معاصر هنرهای ی موزه  / ”مرز بی“ عنوان با دوم و اول پرسبوک برگزيدگان از منتخبی گروهی نمايشگاه –

 1390 اصفهان متن، گالری  / ”امروز روايت به سنگی های آبگینه“ عنوان با معاصر هنر گروهی نمايشگاه –

 1390دانشگاه آزاد اسالمی هنر يزد ” / گره، پترن در پوسترهای معاصر ايران“مايشگاه گروهی پوستر ن –

 2008ايتالیا  /good 50×70 posters  پوستر نمايشگاه در برگزيده اثر –

 1389اصفهان/  معاصر هنرهای موزه و تهران هنرمندان خانه – اسماءالحسنی پوستر نگاری حروف المللی بین نمايشگاه ششمین –

 1388 تهران( صبا) هنر فرهنگستان /اسالم جهان پوستر طراحی دوساالنه سومین در شده تقدير –

 1386تهران معاصر هنرهای موزه و( صبا) هنر فرهنگستان/  ايران گرافیک طراحی ملی و پوستر طراحی المللی بین ی ساالنه دو نهمین –

 1386  خانه هنرمندان اصفهان و تهران/  صنفی انجمن اعضای نمايشگاه برگزاری –

 1386 تهران( صبا) هنر فرهنگستان/  اسالم جهان پوستر طراحی دوساالنه دومین –

 1386 /تهران و اصفهان هنرمندان خانه – صنفی انجمن اعضای نمايشگاه –

 1386/ اصفهان معاصر هنرهای موزه – نبوی هنر ملی جشنواره اولین –

 1385نرهای تجسمی مقاومت / موزه هنرهای معاصر تهران ه ملی جشنواره اولین –

 1385 اصفهان تجسمی هنرمندان( کانسپچوال) مفهومی نمايشگاه اولین –

 1385/ تهران ارسباران هنر فرهنگسرای – اهلل بسم طراحی نمايشگاه اولین –

 1385/ اصفهان هنرمندان خانه – اهلل بسم باغ نمايشگاه –

 1385/ ارسباران هنر فرهنگسرای –ستر دانشجويان برگزيده انستیتو رسانه دانشکده ی انقالب اسالمی تهران پو نمايشگاه برگزاری –

 1385/جوان راديو و فردوسی بنیاد همکاری با ارسباران فرهنگسرای پوستر طراحی گروهی نمايشگاه در اثر اول رتبه –

 1383عاصر اصفهان م هنرهای موزه/  آخر حرف گروه تجربی پوسترهای نمايشگاه –

 1381/تهران – گرافیک طراحی ی رشته در کشور ای حرفه و فنی سازمان ملی مهارت المپیاد در دوم ی رتبه –

 اصفهان هنرمندان خانه در سپهر عالی آموزش موسسه دانشجويی پوسترهای نمايشگاه برپايی –

 

 مالينقدها و مقاالت نوشته شده دربارۀ آثار و نمایشگاههاي رسول ک

 1392 آذرماه/ايران اسالمی جمهوری سیمای و صدا 4 شبکه منشور برنامه در کمالی رسول آثار از تلوزيونی مستند نمايش –

 1392 آذرماه /127 شماره گلستانه؛ هنری ادبی ماهنامه ؛”کمالی رسول سردابهای به نگاهی“ عنوان با ای مقاله –

 1392هفته نامۀ اول /ديماه  دو هنر؛ مکعب کمالی؛ رسول آثار بر مروری –

 1392 مهر 30 /260 شماره تنديس؛ مجله کمالی؛ رسول فتومونتاژهای بر درآمدی ”خلوت اتاق در هنرمند دوم زيست“ عنوان با ایمقاله –

 1392 ماه آبان ؛315 شماره عکس مجله کمالی؛ رسول عکسهای نمايشگاه بر نقدی ”آزار -آثار“ عنوان با ایمقاله –

 1393ويژه نامه نوروز  /270های رسول کمالی؛ مجله تنديس؛ شماره نگاهی بر مجموعۀ سردآب” بتی که ديگرانش می پرستیدند“ای با عنوان لهمقا –

 1390 شهريور /114 شماره گلستانه؛ هنری ادبی ماهنامه ؛”کمالی رسول جديد تجسمی آثار در تأملی بکر؛ های عکس از گذر“ عنوان با ایمقاله –

 1390 پايیز /38 شماره( مطبوعات و نشر ی ويژه) هنرمند حرفه تخصصی ماهنامه ؛”تاريخ تن در آشوبیتاب“ عنوان با ای مقاله –

 1387 اسفند/  96 شماره گلستانه؛ هنری ادبی ماهنامه“ کمالی رسول تصويرسازيهای و پوستر بررسی پوستر؛ در هاروايت چالش“ عنوان با ایمقاله  –

 نیها و کارگاه هاي آموزشي:سخنرا



 هایدانشکده اصفهان، استان( هنرمندان خانۀ) هنری حوزۀ اصفهان، هنر دولتی دانشگاه در متعدد هایسخنرانی و آموزشی هایکارگاه مربی و مدرس –

اصفهان و شهرستان شهرضا، مدرسۀ  استان معلم تربیت اصفهانی، راغب و سپهر عالی آموزش موسسات اصفهان، جهان نقش و شهر زرين کاربردی علمی

 1387-1394 /…تجسمی کاشانۀ هنر و 

 عکاسی“ موضوع با اصفهان عکاسان کانون اعضای و طراحان برای اصفهان فرشچیان نگارخانه در سخنرانی و تخصصی آموزش کارگاه مربی و مدرس –

 1392 آذر 19  /  ”فتومونتاژ

به همراه ارائه ” حس آمیزی در تجربیات گرافیک محیطی“تئاتر موسسه آموزش عالی سپهر با موضوع : مفیآ سالن در گرافیک هفته مناسبت به سخنرانی –

 1392مقاله / هفته اول ارديبهشت ماه 

 1393 آذرماه/  ”آن طراحی هایرهیافت و( آبجکتیو) شیءواره پوسترهای“ عنوان با پژوهش هفتۀ مناسبت به روزه يک آموزشی کارگاه و سخنرانی –

 1393 /شهر زرين کاربردی علمی جامع دانشگاه در ”کتاب جلد طراحی و کارگردانی“ عنوان با تخصصی کارگاه و سخنرانی –

 ارائه همراه به ”فعال فضای خلق تا فضا عمومی درک از“:  موضوع با سپهر عالی آموزش موسسه تئاتر آمفی سالن در پژوهش هفته مناسبت به سخنرانی –

 1393ه ما آذر/  مقاله

 ارائه همراه به ”ايرانی عرفان منظر از بصری سواد مبادی“:  موضوع با سپهر عالی آموزش موسسه تئاترآمفی سالن در پژوهش هفته مناسبت به سخنرانی –

 1391 ماه آذر مقاله؛

 1390/  اصفهان پرورش و آموزش اداره هنرآموزان و مربیان برای تجسمی هنرهای آموزش تخصصی کارگاه مدرس –

 پیشرفته های دوره پوستر، طراحی در خالقیت: هنر کاشانه تجسمی هنرهای آزاد آموزشگاه در تخصصی های کارگاه و عملی کالسهای مربی و مدرس –

 کنون تا 1388/  کتاب جلد طراحی اصول آرايی، صفحه

يابی در طراحی پوستر، رامر ديزاين، راهکارهای ايدهگ: جهان نقش کاربردی علمی آموزش مرکز در گرافیک تخصصی های کارگاه مربی و مدرس –

 1388-1389 /زيست محیط موضوع با پوستر طراحی  کارگاه تخصصی يک روزه

 

 پایان نامه ها:  

اديان اصفهان، دانشکده  و هنر دانشکدۀ  و کاردانی از موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، پايان نامۀ کارشناسی 80استاد راهنمای بیش از 

 ،(92) ″80بررسی طراحی عنوان در سینمای دهه “با موضوعاتی از قبیل  94تا  88غیر انتفاعی هنر شیراز و دانشکده علمی کاربردی هنر اردکان يزد در سالهای 

های تايپوگرافیک در ادبیات بررسی توصیف” ، (93) ”داستانی تصويرسازی در روايت سهم بررسی“ ،(92) ”مناسب بندی بسته با دستی صنايع بهتر نمود ”

 -های خبری تلوزيون داخلی و خارجیبررسی لوگوی شبکه” (، 93” )در پوسترهای ايرانی 60بررسی و تحلیل عناصر نوستالژيک دهۀ ” (، 93” )کالسیک ايران

ن جنوبی مسجد جامع اصفهان و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی بررسی نقوش ايوا” (، 93” )تصحیح و پیشنهاد لوگو برای برخی از شبکه های خبری داخلی

طراحی گرافیک روی “(، 92” )ايران 80و  70بررسی نمادهای مذهبی در پوسترهای دهه ” (، 90” )طراحی فونت بر اساس رسم الخط ديوانی” (، 92” )خانه

بررسی “(، 90” )های ايرانیمثابه تصوير در نگارهبررسی خط و نوشتار به“ (،92”)لباس بر اساس نقوش حیوانی و گیاهی سفالینه های سیلک کاشان و شوش

بررسی خط کوفی بنايی در “(، 90”)ويژگی تبعیت فرم از موضوع و محتوای نوشته در تايپوگرافی“(، 91” )های فارسی که ريشه در خط نستعلیق دارندلوگوتايپ

بررسی نمادين نقشمايه “(، 92” )خالقیت در طراحی پوستر“(، 89” )قاپو اصفهانه های چهلستون و عالیبررسی نماد در ديوارنگار“(، 88” )مسجد جامع اصفهان

بررسی زيبايی شناسانه “(، 89” )تناسبات هندسی در آثار گرافیکی“(، 90”)آرايی کتاب حمله حیدریبررسی تصويرسازی و صفحه” (، 91” )سیمرغ در هنر ايران

طراحی کمپین گرافیکی برای “(، 92” )طراحی کمپین تبلیغاتی هفته نکوداشت اصفهان“(، 91” )بکارگیری آن در طراحی پارچه های کوفی وفرم در شکل قلم

(، 92” )بکارگیری نقوش خوون بناهای شوشتر در طراحی پوستر“(، 92”)بررسی تأثیرات ادراکی تغییر فرم در خط ثلث“(، 92” )قاپو قزوينعمارت عالی

 و روايی ويژگیهای بررسی“ ،(93) ”آن بعدی سه اجرای و …تايپوگرافی جمله شريف ال اله اال”(،92” )ادراکی تغییر فرم در خط کوفی بنايی بررسی تأثیرات“

راحی ط و اصفهان لحم بیت کلیسای نقوش تنوع بررسی“ ،(92) ”فرهنگی فقر موضوع با تايپوگرافی پوسترهای طراحی ”،( 92) ”نمايش کارگاه پوسترهای بصری

(، 91” )راهکارهايی برای گرافیک محیطی موسسات آموزشی“(، 92” )طراحی تیتراژ فیلم با تکنیکهای موشن گرافیک“(، 93” )کمپین گرافیکی برای آن

آژانس های  طراحی کمپین گرافیکی برای“( ، 90”)طراحی زيور آالت بر اساس خط نستعلیق“(، 91” )بررسی تأثیر ادراکی حرکت در آثار گرافیک متحرک“

بررسی عناصر و کیفیتهای بصری در پوسترهای لهستان بر اساس تقسیم بندی “(، 90” )طراحی مسکات به روش غربی با ديدگاه ايرانی“(، 90” )هواپیمايی



بررسی کتیبه گچبری خط “(، 90”)نگاه خالقانه در اندازه و شکل قلم در گرافیک محیطی“(، 90” )نقاشی ديواری و هماهنگی آن با فرم و فضا“(، 89” )تاريخی

حاشیه به مثابه کادر در هنر “(، 87”)از فرم تا ساختار خط شکسته نستعلیق“(، 89” )بررسی بیان نمادين رنگها”(،90”)کوفی صفه درويش مسجد جامع اصفهان

(، 89” )ررسی تناسبات هندسی در آثار گرافیکب“(، 89”)تصويرسازی اسطوره“(، 88” )بررسی نور و رنگ در آثار نگارگری دوره صفوی“( ، 88” )ايرانی

” (، استاد مشاور پايان نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد با موضوع 89” )بررسی پوسترهای جشنواره فیلم فجر“(، 89” )تحوالت بصری پرچم ايران از ديرباز تاکنون“

 …( و 90اصفهان )دانشکده هنر ” تحلیل عرفانی ايده صدور در اسلیمی با تکیه بر ديدگاه ابن عربی 

 اصفهان سپهر عالی آموزش موسسه گرافیک گروه کارشناسی هاینامه پايان داور  –

  

 تولیدات تخصصي:

 1385 ارديبهشت 3(/ بهايی شیخ تولد سالروز) اصفهان بزرگداشت روز ای ثانیه 80 تلوزيونی تیزر انیماتور و کارگردان ، طراح –

 1386( /  مفهومی هنر مستند) اکسیژن اتاق ای دقیقه 45 فیلم کارگردان و نويسنده –

 1381/  اصفهان چاووش ارتباطات آوری فن ی موسسه سفارش به نمايشگاهی – تلوزيونی تیزر انیماتور و کارگردان ، طراح –

 1386 / تهران شهری اطالعات بانک ، اول کتاب تبلیغاتی کمپین طراح و هنری مشاور –

 کنون تا 1387/  کتاب جلد طراحی در مانا نشر و نهفت نشر مردم، و فرهنگ نشر ، پرسش نشر تهران، مهر سوره نشر با همکاری –

 قائن(  سرخ طالی) زعفران ملی جشنواره دومین ،(88) اصفهان استان جوان تئاتر هنری فرهنگی های جشنواره تبلیغاتی هایکمپین طراح و هنری مشاور –

(، دوازدهمین جشنواره بین المللی قصه گويی 88“)بزرگداشت آيت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی “(، فخر تشیع 90تا88(، بزرگداشت روز اصفهان )84)

 کشوری نمايشگاه دورۀ ششمین ،(93) آب موضوع با آرت ويدئو نمايشگاه ،(90-89) نبوی سیره خوشنويسی جشنواره اولین ،(87)اصفهان –

 Video Art by فنالند در ايرانی زن آرتیست ويدئو 20 ،(94 -فرايبورگ آلمان؛)  Unfailing memory (،94ر )پرسبوک ششم( )هنرمعاص

Iranian Women)   (Nietzsche Was a Man;(93و )… 

رهای معاصر اصفهان، فرهنگسرای هن ی موزه  اصفهان، استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره سفارش به هنری و فرهنگی متعدد پوسترهای طراح –

قلی آقا، تاالر هنر اصفهان ، سازمان رفاهی تفريحی شهرداری استان اصفهان ، حوزه هنری استان اصفهان، کانون وکالی استان خورشید ، موزه حمام علی

(، گالری طراحان آزاد 1394مندان شهید/اصفهان، باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه اصفهان، فرمانداری اصفهان )طراحی پوستر بزرگداشت کار

 تا کنون1384های متن و متن امروز / تهران، گالری افرند تهران، گالری

 ،”نما الوان سنگ“ ،”عقیق سنگ ” ،”دلتا مشاور مهندسان“ ،”اصفهان پلشیر مشاور مهندسان و طراح“ تبلیغاتی سفارشات و کمپینها طراح و هنری مشاور –

 ،”پاپلس“ برند با ماهور غذايی محصوالت ، ”محصوالت غذايی چیکا“ ،“های ساختمانی الیتکفپوش“، ”کاشی نايین“، ”گرانیت الماس سنگ“

 ، ”کوه برش“  ، ”فیلتر پويا“ ، ”اسپادانا صنعت سازندگان“  ، ”سنگداران“ ،”نور نويد“ ،”مواد مبنا“ صنعتی هایشرکت ،”صنوبر غذايی محصوالت“

دهکده توريستی قلعه “، ”استخر بزرگ آبسار“و ” سیمان سفید بنويد“، ”سماتکپال“ ،”زاگرس فوالد“ ،”نیرو پژوهنده“ ،”سامان نفتی محصوالت-مارلیک“

 1393 تا 1387 از/  …و ” سرشیر پیربکران

 آوری فن آپادانا، ورز داده سپاهان، چاووش ارتباطات و اطالعات آوریفن: متعدد هایشرکت و موسسات با همکاری و گرافیک طراح و هنری مشاور –

 نگاه هنری و فرهنگی موسسه گرافیک، طراحان و مشاوران تبلیغات سودمند، آژانس تبلیغاتی ايما، آتیه پردازان تهران، شرکت پارت ، آرتیمان ارتباطات

 1387 تا 1381/  اول

 کنون تا 1387 /پی طراحان هنری آتلیه ارشد عضو –

 و گرافیک طراحی زمینه در  (…رشیا، چاووش، داده ورز آپادانا و پ ديجیتال) وب طراحی شرکتهای  و اصفهان استان معدن و صنعت خانه با همکاری –

 1381-1382 /خاص سهامی شرکتهای و ( تکفا طرح) دولتی سايتهای وب در سازی متحرک



استان  ایتا کنون: سازمان فنی و حرفه 1381متحرک ساز و طراح گرافیک بیش از يکصد وب سايت و لوح چند رسانه ای سازمانی و غیر سازمانی/  –

فرهنگ و  اصفهان )آی تی خبر ، استاد آنالين ، سايت سازمان ( ، سازمان صنايع دستی استان اصفهان ، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ، وزارت

، فرمانداری سمیرم سفلی  فرمانداری نطنز، فرمانداری تیران و کرون ، فرمانداری چادگان  اصفهان(،اتاق بازرگانی،  ارشاد اسالمی استان اصفهان )فرهنگ

خانه صنعت و معدن استان اصفهان ، سازمان همیاريهای شهرداری استان اصفهان ، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی   ، شهر شاهین شهرداری ، …و 

بندی( ، موسسه ی اطالع ده دستگاههای بستهاستان بوشهر ، شرکتهای رسانه ارقام، سازندگان صنعت اسپادانا ، ساپکو ، مبدل تانک، پیروز پک )تولید کنن

های فنی کال )دبی( ، دانشکدهتوايزی  رسانی ايما، شرکت سازه های مهندسی پالسماتک ، طراحان مشاور پی جی بی )دبی ( ، موسسه فن آوری اطالعات

فناوری اطالعات و ارتباطات اصفهان جم ، موسسه فناوری  )دبی( ، موسسه” گو فور کال ” موسسه فنآوری اطالعات و ارتباطات  سروش و مهاجر اصفهان ،

 … اطالعات و ارتباطات داده ورز آپادانا چاپ سیلک موج ، باشگاه سوارکاری پرديس اصفهان، محصوالت غذايی شیدان، ناجی و

 


