
 به نام خدا

    
 )1343 - یزدمتولد (  سید حسن سلطانی        

 1368  - فارغ التحصیل  رتبه اول  کارشناسی  نقاشی  دانشگاه  هنر (پردیس اصفهان)  •

 1371 -ارشد نقاشی دانشگاه تربیت مدرس  فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی •

 1382 -دانشگاه وگیک مسکوالتحصیل دکتراي هنرهاي تصویري (با گرایش انیمیشن)  فارغ •

 تا کنون 1372 - عضو هیئت علمی دانشگاه هنر •

 تا کنون 1390 - ه انجمن علمی هنرهاي تجسمی ایرانعضو هیئت مدیر •

 

 :سوابق تدریس

 گروه هاي نقاشی و صنایع دستی -دانشکده هنرهاي تجسمی و کاربردي -دانشگاه هنر •

 هاي انیمیشن وسینماگروه  -تئاتر و سینما دانشکده –دانشگاه هنر  •

 گروه نقاشی -دانشکده هنر ومعماري -دانشگاه یزد   •

 گروه نقاشی -دانشگاه هنر اصفهان •

 نقاشی گروه –دانشگاه علم و فرهنگ  •



 نقاشی گروه –دانشکده هنر  -دانشگاه الزهرا •

 گروه نقاشی -دانشکده هنر -دانشگاه آزاد اسالمی •

  گروه هاي  سینما وانیمیشن –دانشگاه سوره  •

 گروه فلسفه هنر -تحقیقات و علوم واحد –دانشگاه آزاد اسالمی  •

دانشکده آسیا  -LOMANOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITYدانشگاه دولتی مسکو  •

 2003 -تدریس هنر ایران –وآفریقا 

 مسئولیت هاي اجرایی در دانشگاه هنر:

 1386-1389 دانشگاه معاون دانشجویی و فرهنگی •

 1386- 1388در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیر گروه رشته نقاشی  •

 1390-1392 گروه مقطع کارشناسی ارشدانیمیشنمدیر  •

 1386-1389عضو شوراي فرهنگی دانشگاه هنر •

 تا کنون 1391 -عضو شوراي نظارت وارزیابی دانشگاه •

 1391-عضو شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده هنرهاي تجسمی  •

 تا کنون 1391-عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه  •

  تاکنون 1389 –می در کمیته ترفیعات دانشکده هنرهاي تجسمینماینده اعضاي هیئت عل •

 1386- 1388نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه درگروه تصویر متحرك   •

 1385-1389  عضو کمیسیون بررسی موارد خواص دانشگاه •

 1377 -تجسمیهنرهاي معاون آموزشی دانشکده  •



 1391-1392 -تحصیالت تکمیلی در دانشکده سینما و تئاترعضو شوراي تخصصی  •

 1388 -رئیس کمیته حمایت و نظارت بر انجمن هاي علمی دانشجویان دانشگاه هنر •

هاي گروه در هیئت علمی  عضویت در کادر عضوکارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان •

  1391- ، تصویر متحرك و مجسمه سازي نقاشی

  

 مراکز علمی ،فرهنگی و هنري:سایر مسئولیت ها در 

 1379 -دبیر بخش فرهنگی اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانشجویان در اروپا •

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان در مسکووابسته به اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانشجویان در اروپا   •

1379 -1377 

 وزارت  -دبیر گروه هنر نهمین دوره انتخاب و معرفی پژوهش فرهنگی سال •

 1383-فرهنگ وارشاد اسالمی    

 1377-س) (مسئول نمایشگاه هاي کمیته فرهنگی و هنري سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی  •

همکاري باسازمان سنجش آموزش کشور در طراحی سوال و داوري امتحانات کارشناسی ارشد براي  •

 تا کنون 1387-شته هاي نقاشی و انیمیشنر

 علمی انجمن – "بررسی مبانی نظري هنرهاي تجسمی در سه دهه اخیر ایران "دبیر همایش  •

 برگزاري زمان -هنر دانشگاه فرهنگی معاونت همکاري با ایران تجسمی هنرهاي پژوهشی

   1392اسفند

 1384- (ره)مدیر مجموعه فرهنگی هنري (موزه ونگارستان) حرم مطهر امام خمینی  •

 1383-(ره)مدیر واحد انیمیشن موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     •



 1369-1371 -مدیر اجرایی خبرنامه علمی ،فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس   •

 1375 – 1377 (ره)مدیر هنر هاي تجسمی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    •

 

 :مسئولیت هاي داوري و عضویت در شوراها

 1391-وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  -عضو کارگروه هنر شوراي تحول و ارتقاي علوم انسانی  •

 تا کنون

 1386-1388عضو کمیته تخصصی انیمیشن فرهنگستان هنر  •

 1390-1392  -وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی – شوراي تخصصی ثبت آثار هنريعضو  •

      1376- (ره)عضو ودبیر شوراي برنامه ریزي معاونت هنري موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  •
موسسه  -"جایگاه و منزلت قرآن کریم در هنر اسالمی "پژوهشی  -علمی داوري مقاالت همایش •

 1391-مطالعات هنر اسالمی 

  1387 - 1389 –عضو هیات داوران انتخاب دانشجویان نمونه کشور درگروه هنر  •

 1384         – اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت –عضو هیئت داوران معرفی پژوهش سال  •

 1387عضو شوراي علمی هفتمین دو ساالنه ملی نقاشی معاصرایران   •

 1390 ملی نقاشی معاصرایراندو ساالنه  هشتمین وسیاست گذاري عضو شوراي علمی •

 1389  -عضو هیات انتخاب آثار سینماي انیمیشن چهاردهمین جشن سینمایی ایران •

 1389 -انیمیشن ایران عضو هیات داوران چهارمین جشن مستقل سینماي •

 1387 -عضو هیئت انتخاب سومین جشنواره ملی فیلم دانشجویی •

 1387- جشنواره بین المللی بسم اهللاپنجمین و هیات داوران عضو شوراي سیاست گذاري  •



 1376 -سال فرهنگی پژوهش دوره دومین هنري –دبیر وعضو گروه داوري پژوهشهاي فرهنگی   •

          "ما و چشم انداز جهانی فرهنگ "عضو شوراي سیاست گذاري و علمی همایش   •

  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی

   1385 - عالی آموزش انجمن سینماي جوانان ایران عضو شوراي  •

 -وابسته به صدا  و سیماي جمهوري اسالمی ایران -عضو شوراي ارزیابی فیلمنامه در مرکز صبا  •

1386 

 1387  -یس وعضو هیت داوران دومین دو ساالنه بین المللی نقاشی کودکان جهان اسالم رئ  •

 1383 -1384پرورش  عضو شوراي تصحیح کتاب هاي هنري آموزش و  •

 –وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -عضو شوراي راهبردي آموزش هنرستان هاي هنرهاي زیبا •

1383 

 1383 -عضو کمیته بررسی و ارزیابی وضعیت آموزش هنر در ایران •

 - 1378 پرورش و آموزش وزارت–عضو کمیسیون تخصصی برنامه ریزي و تالیف رشته نقاشی  •

1376  

 1384-وزارت آموزش و پرورش  -پنجمین جشنواره کتاب هاي آموزشی رشد داور حوزه آموزش •

 تا کنون 1389 –عضو مرکز کانون ایرانی مدرسان سینما  •

 انجمن هنرهاي تجسمی یزد –عضو هیئت تحریریه فصلنامه هنري، پژوهشی کتیبه  •

 

: جوایز و تقدیرها  



تحقیقات و            معرفی به عنوان معاون برگزیده دانشجویی و فرهنگی از طرف وزارت علوم  •

 1387 -فناوري 

یافت لوح سپاس از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري در زمان تصدي در •

 1388 – معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دیپلم افتخار و جایزه نقدي چهل و دومین جشنواره بین  -تقدیر لوح –دریافت تندیس سیمین  •

 1391- "آهوي گردن دراز"المللی فیلم رشد در بخش پویانمایی براي کارگردانی انیمیشن  

کودکان و      دریافت دیپلم افتخار وجایزه نقدي بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم هاي •

 1392- "در برابر باد می ایستم"نوجوانان براي کارگردانی انیمیشن

 1385 -موزه هنرهاي معاصر  –دریافت لوح سپاس از نمایشگاه هنر مقاومت  •

 دریافت لوح تقدیر از فرهنگستان هنر در اولین نمایشگاه منتخب نگارخانه هاي ایران •

 :نقاشی هاي انفرادي نمایشگاه

 تهران -هنرسراي کندلوس    1373 •

 تهران –نگارخانه هنر ایران   1373 •

 اصفهان –نوین  گالري  1373 •

 تهران –نگارخانه برگ   1374 •

 تهران –گالري آریا   1374 •

 تهران  - کندلوسهنرسراي   1376 •

 تهران  -گالري کمیسیون ملی یونسکو 1390 •



  تهران –نگارخانه شیال   1392 •

 

 :نقاشی هاي گروهی نمایشگاهمهمترین 

 اولین دوساالنه نقاشی ایران –تهرانموزه هنرهاي معاصر  1370 •

 دومین دوساالنه نقاشی ایران – تهرانموزه هنرهاي معاصر  1372 •

 تهران شهرداري سازي زیبا سازمان –گالري ابوعلی سینا   1374 •

 سومین دوساالنه نقاشی ایران - تهرانموزه هنرهاي معاصر  1374 •

  تهران –گالري بامداد   1375 •

 تهران –گالري برگ   1375 •

 تهران -نمایشگاه نقاشی اساتید و دانشحویان دانشگاه هنر  -گالري برگ  1383 •

 نمایشگاه هنر معنوي  -فرهنگسراي نیاوران  1384 •

 مجید قرآن يهنر دومین جشنواره -فرهنگسراي نیاوران  1384 •

 نمایشگاه گروهی اساتید و دانشجویان دانشگاه یزد -تهرانفرهنگسراي بهمن   1384 •

 شنواره هنرهاي تجسمی مقاومتنخستین ج -هنرهاي معاصر تهرانموزه  1385 •

 چهارمین دوساالنه بین المللی نقاشی معاصر –صبا هنري فرهنگی مرکز –فرهنگستان هنر  1385 •

 جهان اسالم

 نمایشگاه گروهی نقاشی استادان دانشگاه هنر  -گالري ثمین   1386 •

 ساالنه ملی نقاشی معاصر ایرانهفتمین دو  - موزه هنرهاي معاصر تهران  1386 •



نخستین جشنواره بین المللی هنرهاي  -موزه هنرهاي معاصر تهران و فرهنگسراي نیاوران  1387 •

 (ارائه اثر در بخش هنرمندان مدعو)   -تجسمی فجر

نخستین نمایشگاه آثار هنرمندان منتخب   -صبا هنري فرهنگی موسسه –فرهنگستان هنر  1387 •

  ( منتخب نگارخانه هنردانشگاه هنر)ایراننگارخانه هاي 

دانشکده   وهی منتخبی از آثار نقاشی مدرسیننمایشگاه گر - تهرانموزه هنر هاي معاصر  1387 •

 هاي هنري ایران 

  (استان یزد)هنرمندان منتخب استانهاي ایران  نمایشگاه آثار -فرهنگستان هنر  1388 •

 نمایشگاه نقاشی استادان دانشگاه هنر   -امروز نگارخانه  1388 •

 نمایشگاه گروهی هنرهاي قرآنی  -مصالي امام خمینی  1389 •

 نمایشگاه گروهی الیه هاي طبیعت   -نگارخانه ملت   1389 •

انجمن علمی هنرهاي تجسمی  -نمایشگاه گروهی نقاشی(آفرینش) -موسسه فرهنگی اکو 1390 •

 ایران

ائه اثر در بخش هنرمندان هشتمین دوساالنه نقاشی ایران(ار –موزه هنر هاي معاصر تهران   1390 •

 مدعو) 

 

 

 

: انفرادي و گروهی خارج از کشورنمایشگاه هاي   



1380- نقاشان معاصر ایران آثارنمایشگاه  – مسکو نقاشان مرکزي  سالن –مسکو  -روسیه   

 1381 -نمایشگاه گروهی نقاشی فستیوال بین المللی وگیک  –دانشگاه وگیک   -مسکو  –روسیه  •

 1382 -بین المللی نقاشینمایشگاه  – مسکو نقاشان سالن مرکزي  –  -مسکو  -روسیه •

 1387  -نمایشگاه گروهی نقاشی –مرکز نمایشگاه هاي شهر ستات  –مغرب  •

نمایشگاه انفرادي  -جشنواره فرهنگی هنري جمهوري اسالمی ایران  -مرکز فرهنگی رباط -مغرب  •

 1387-نقاشی 

 1390-(نذر امیر) نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی  –نجف اشرف  –عراق  •

 1390 -نمایشگاه انفرادي نقاشی -موزه میمارا -زاگرب  -کرواسی •

 

   :کارگردانی انیمیشن

فرهنگی    رش مرکز ادقیقه اي به سف 15قسمت  14 – "داستان راستان "مجموعه انیمیشن   •

 1385-1388صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران هنري صبا وابسته به

 1389 به سفارش کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان "آهوي گردن دراز"انیمیشن  •

رش مرکز فرهنگی هنري اصورتگر و رسول مهر به سف –انیمیشن هاي تک قسمتی: تا همیشه  •

 1385 -با ص

 1390 -به سفارش کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان "در برابر باد می ایستم"انیمیشن  •

 1390 -رش مرکز فرهنگی هنري صبا ابه سف "چادر نماز"انیمیشن  •

 1391 -به سفارش کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان "بیداري "انیمیشن  •



 1390 –رش مرکز فرهنگی هنري صبا ابه سف "وقت اذان"انیمیشن  •

 

 :منتشر شده مقاالت تعدادي از 

 هنر در طبیعت المللی بین همایش –جلوه هاي حقیقت معنوي طبیعت در هنرهاي تجسمی شرق  •

    1384 - شرق

  -همابش بین المللی هنر نبوي  مقاالتمجموعه  -تاثیرات شاکله بر شکل در مدار هنر نبوي  •

1385 

دانشکده صدا وسیما  –نخستین همایش ملی انیمیشن ایران  -در ایران  انیمیشن چالش هاي تولید •

- 1387 

 1386 –مجموعه مقاالت مرکز سینمایی فارابی  -تولید انیمیشن در ایران •

مقاله مشترك با  –نگاهی به کتاب  جامع التواریخ ،شاهکار مصور سازي مکتب تبریز دوره ایلخانیان  •

 1388 مهر –133شمارهماه هنر تاب ک -خانم مریم یزدان پناه

مقاله  - بررسی مکتب نگارگري تبریز دوره صفوي با استفاده از نگاره هاي شاهنامه شاه طهماسب •

 1389مرداد  - 143کتاب ماه هنر شماره  -مشترك با خانم مریم یزدان پناه و دکتر غالمعلی حاتم 

مقاله مشترك با خانم معصومه حسین پور فارغ التحصیل کارشناسی   –پوشش پهلوانان زورخانه   •

 1389 آبان – 146 شماره –کتاب ماه هنر  -ارشد صنایع دستی دانشگاه هنر

 -مقاله مشترك با خانم فاطمه پورمند –چشم انداز جهان سورئالیستی در کالژهاي مکس ارنست  •

 (در نوبت چاپ) -انشگاه هنرد –مجله علمی پژوهشی نامه هنر(نامه هنرهاي تجسمی) 



رهپویه هنر  فصل نامه–مقاله مشترك با خانم مریم یزدان پناه  -ذنمند هنرفوگاي ایکون راهب و  •

 1390 -دانشگاه سوره –

شماره هفتم  –سال چهارم  –دانشگاه یزد  –گاه نامه علمی ، هنري و ترویجی تاالر –فرم و محتوا  •

 1390بهار –و هشتم 

 و ایرانی نگارگري متقابل تاثیرات مقاالت مجموعه کتاب –نگارگري ایران و چین تاثیرات متقابل  •

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت وارتباطات فرهنگ پژوهشگاه -)انتشار دست در( – ایرانی غیر

 

  سخنرانی ها:مهمترین 

م نگارستان اما -مراسم افتتاحیه نخستین همایش کارگاهی هنري میالد مهر -هنرمند متعهد  •

 1383 –خمینی اصفهان 

 1383 – هنر دانشگاه – پژوهش هفته – "هنر در پژوهش شناسی آسیب"میزگرد  •

  1383 -یزد دانشگاه – پژوهش هفته –چالش هاي پژوهش هنرهاي تجسمی در ایران  •

  1383 –وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  -اولویت پژوهش در هنرهاي تجسمی و کاربردي ایران •

 1383 – تهران دانشگاه –اندازجهانی فرهنگ ما و چشم  •

 1384 -یزد دانشگاه – پژوهش هفته –آثار نقاشی ایران در موزه ارمیتاژ روسیه  •

 1384 –هفته پژوهش دانشگاه هنر  –بررسی اهداف دانشگاه هاي هنري  •

 1384-هفته پژوهش دانشگاه هنر  -طراحی از تئوري تا عمل –طبیعت  -انسان •

 1385 –تهران  -حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی -(خیالی سازي) اينقاشی قهوه خانه  •



 هنرهاي موزه -مقاومت تجسمی هنرهاي ملی جشنواره نخستین–میزگرد تخصصی هنر مقاومت  •

 1385 - معاصر

  1385 – هنر فرهنگستان –میز گرد تخصصی بررسی هنر و انقالب روسیه  •

  1385 -ن هنرفرهنگستا -میز گرد تخصصی نقاشی جهان اسالم •

 1385 -هفته پژوهش دانشگاه هنر -شمایل هاي مذهبی روسیه  •

   1386 -دانشکده هنر دانشگاه علم وفرهنگ  -آسیب شناي پژوهش هنر •

 1386 - هفتمین دوساالنه نقاشی ایران –موزه هنرهاي معاصر تهران  –گذشته ، حال ، آینده  •

 1386-میزگرد تخصصی  -موسسه صبا  -فرهنگستان هنر -هنر و انقالب  •

 1386-موزه هنرهاي معاصر -هفتمین دو ساالنه نقاشی ایران -هنرهاي تجسمی مقاومت  •

 1387 -استودیو رادیو تهران  -گفتگوي زنده رادیویی -نقاشی هاي عاشورایی  •

 -دانشکده هنر شوشتر  -هفته پژوهش دانشگاه شهید چمران  -از شمایل نگاري تا شمایل شکنی •

1387 

 -، اقتصاد هنر و رابطه نگارخانه داران با هنرمنداننگارخانه داري در ایران •

  1387-فرهنگستان هنر   -میز گرد تخصصی 

 – هنر دانشگاه پژوهش هفته –معرفی آثار نگارگري مکتب اصفهان و قزوین در موزه ارمیتاژ  •

1388 

شبکه اول  –یک  برنامه سینما -) speed racerنقد انیمیشن سینمایی مسابقه سرعت ( •

 1389 -سیما



دانشگاه دانشکده هنر –"نقشی بر تار و پود  "سومین نمایشگاه و همایش -طبیعت ، انتزاع ، تجرید •

 1389 -آزاد یزد 

 1389 -هفته پژوهش دانشگاه هنر -جلوه هنرهاي تجسمی در ایستگاههاي متروي روسیه  •

 -هفته پژوهش دانشگاه هنر -دانشکده سینما و تئاتر  –راهکارهاي مدیریت تولید درعرصه انیمیشن •

1390 

 1391 -–دانشگاه الزهرا دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ  –روسیه  نقاشی در •

 

مقطع کارشناسی در پایان نامه هاي راهنمایی شدهتعدادي از

  : ارشد

ارشد  کارشناسی – عناصري علیمراد–یران بررسی تحلیلی پوستر سازي انقالب اسالمی ا  •

 1386 -دانشگاه هنرپژوهش هنر

کارشناسی ارشد انیمیشن  -روجا دشت پیما-تحلیل سبک بصري در فیلم هاي شاخص انیمیشن  •

 1386-تربیت مدرسدانشگاه 

نقاشی دانشگاه   کارشناسی ارشد  -–شیوا فروزان پور  -بررسی آثار و تفکر هنرمندان لند آرت  •

 1388 -هنر

–رضوي    مرجان –بررسی تاثیر پذیري سینما و انیمیشن از تجربیات زیبایی شناسانه نقاشی    •

 1388 -کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر



 –تجسمی    نقش و اهمیت بنگاه هاي هنري (گالري ها و نمایشگاه هاو..) در عرصه هنر هاي     •

 1388 -کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر –میثم اربابون 

 1388 –     نقاشی ارشد کارشناسی – کردي فالح علی –بررسی جهان هیوالیی محمد سیاه قلم   •

دانشگاه     نقاشی ارشد کارشناسی – ذابحی شیرین –شمایل نگاري به مثابه مثابه هنر مناسکی   •

 1388 – هنر

کارشناسی ارشد      – پور حسین معصومه–بررسی تزئینات پوشش پهلوانان زورخانه دوره معاصر  •

 1389 -دانشگاه هنر صنایع دستی

 هنر دانشگاه – انیمیشن ارشد کارشناسی – نجار صائب آرزو –ایجاد تصاویر متحرك در تونل مترو  •

– 1389 

کارشناسی ارشد نقاشی –فاطمه پورمند  –روش شناسی هنر سورئالیستی در خلق تصاویر وهم آمیز  •

 1390 -دانشگاه هنر 

 -ویر روي جلد با تصویرسازي داخل کتاب هاي دوره اسالمی تیموري و ....بررسی تطبیقی تصا •

 1392 دانشگاه هنر تصویر سازي ارشد کارشناسی –حمیده میرشفیعی 

 –مونا مرادي خلخالی  -تاثیرپذیري هنرمندان تصویر گر معاصر ایران از مکاتب تصویري قدیم •

 1392 – دانشگاه هنر تصویرسازي  ارشد کارشناسی

 ارشد کارشناسی شهروسوند محمود –بررسی عوامل موثر بر دگرگونی محتوا در تصویر سازي  •

 1392 – دانشگاه هنر سازي تصویر

 

    :آثار گرافیکی



وزارت فرهنگ  - "پژوهش فرهنگی سال"طراحی پوستر و کارت دعوت نهمین دوره انتخاب  •

 1383 -وارشاد اسالمی 

به سفارش موسسه  (ره)لدي زندگی نامه مصور امام خمینی همکاري دراجرا وگرافیک مجموعه ده ج •

 جلد از این مجموعه تا کنون منتشر شده است.  8 –تنظیم ونشر آثار امام خمینی 

 طراحی آرم کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینی •

 سنا انتشارات–طراحی جلد کتاب زمزمه خوبیها  •

 طراحی آرم موسسه انتشاراتی مجد •

 موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی -(ره)طراحی جلد کتاب توضیح المسائل امام خمینی  •

 -موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینیاثرگرافیکی براي تابلوهاي سطح شهر  20طراحی بیش از  •

1376-1371 

 طراحی آرم سمینار جامعه شناسی •

 1372- (س)کنگره بررسی اندیشه وآثار تربیتی حضرت امام خمینی طراحی آرم  •

 1370 - "جامعه شناسی و توسعه"طراحی آرم سمینار  •

 1372-و احیاي تفکر دینی  (س)طراحی آرم کنگره بین المللی امام خمینی  •

 1371 - "سیاست و محیط -جهان بینی"طراحی آرم سمینار جغرافیایی  •

 

 :متفرقه



نقاشی با عنوان عاشورا از نگاه زینب(س) جهت اهداء به موزه امام علی(ع) در برگزیده شدن اثر  •

 1390- انجف اشرف

 -نقد وبررسی منتخبی از آثار اساتید نقاشی دانشگاه هنر"مجري طرح پژوهشی کالن با عنوان  •

 1390 –معاونت پژوهشی دانشگاه 

ارتباطات وزارت فرهنگ وارشاد پژوهشگر و مجري طرح پژوهشی با پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و  •

 -1391 "مجموعه مقاالت تاثیر متقابل نگارگري ایرانی و غیر ایرانی  "اسالمی جهت تهیه کتاب 

1389 

حسینیه –جهت راه اندازي وتجهیز نگارخانه جماران   (ره)تنظیم و نشر آثار امام خمینی همکاري با موسسه  •

 1375 -جماران 

 

 


