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عكس های برگزيده هشتمين جشنو
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مقدمه دبير جشنواره
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ُر االسماُء الحسني و هواهلل الخالق البارٌئ الُمصِوّ

قرآن كريم

تصور دنياي منهاي تصوير، خود به تصوير ذهني نياز دارد! اساساً حيات انسان بدون تصوير، گويي نفس كشيدن در 
خأل  است. آدمي براي انديشيدن و سخن گفتن، نيازمند تصويرهاي ذهني است تا با استفاده از نمادهاي اعتباري، به مفاهيم 
عميق و تجريدي دست يابد. خالق انسان )مصّور(، او را با ذهن پويا و تصوير ساز خلق كرده است و دو چشم به او بخشيده 
كه چونان دو پنجرة گشوده به دنياي طبيعي، از دريچة آن ها از الية احساسات و درك محسوسات مي گذرد و به اليه هاي 

عميق تر انديشه و تفكر، و تداعي معاني و... دست مي يازد. 
بي ترديد، پيش از اختراع دوربين عكاسي، بشر با ذهن  تصويرسازش، خاطرات و تجربه هاي شيرين و تلخ خود را مرور 
مي كرده است، اما با اختراع دوربين  عكاسي، قدرت انتقال اين تجربه هاي تصويري، به راحتي و زيبايي امكان يافته است. 
آدمي كه تا ديروز با متون و نوشتار به توسعة معاني، اشتراك مفاهيم، انتقال اطالعات و تهييج احساسات مي پرداخت، 
امروز با ياري گرفتن از عكس، بر رونق و جذابيت اين موضوع مي افزايد، رنگي از طراوت و نوآوري به آن مي بخشد و روح 
نازك بين مخاطب را به التذاذ لطيف تر و مانا تر دعوت مي كند. گويي عكس و نوشتار در كنار هم به معجون شگفتي تبديل 

شده اند و با تسخير روح و جان انسان، تجربه اي جذاب و گيرا را برايش رقم مي زنند.
دراين رهگذر، آموزش و يادگيري نيز دچار تحول چشمگيري شده است و رسانه هاي آموزشي، عالوه بر برخورداري از 
طراحي متون آموزشي، از نگاه جزئي نگر و هنرمندانة عكاسان چيره دست نيز بهره ها مي برند. در واقع آموزش و يادگيري 

همچون فرصتي نو با تجربه هاي خالق ذهني و تصويري عجين شده است.
جالب است با حضور رسانه هاي نو در فضاي وب و توسعه و تعميق شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي ديجيتالي، عنصر 

»عكس« با سرعت ، وسعت و كيفيت بيش از پيش جلوه گر شده است. 
»دفتر انتشارات و تكنولوژي  آموزشي«، با درك اهميت عنصر عكس در توليد رسانه هاي آموزشي )نوشتاري و تصويري(، 
مي كوشد با برگزاري »جشنوارة عكس رشد«، ضمن دعوت عكاسان ايران به عكاسي از موضوعات آموزشي و تربيتي، بانك 
منابع عكس رسانه هاي آموزشي را غني سازد. قطعاً معرفي چهره هاي جوان و آينده ساز در حوزة عكاسي آموزشي، از ديگر 

بركات اين حركت هنري خواهد بود. 
اين جانب وظيفة خود مي بينم ، از همكاران ارجمندم، داوران فرهيخته و تمامي شركت كنندگان و برگزيدگان هشتمين دورة 
جشنوارة عكس رشد  صميمانه تقدير و تشكر كنم و براي هنرمندان اين عرصه، روزهاي پرشكوه، رنگارنگ و آكنده از 

معنويت ، شادي و اميد، و آرامش آرزو نمايم.

محمد ناصري
دبير جشنوارة عكس رشد
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به نام او كه زيباست و زيبايی ها را دوست دارد

با استعانت از توجهات و عنايات پروردگار متعال و در پی استقبال پرشور و گستردة هنرمندان عزيز عكاس، هيئت داوران 
هشتمين جشنوارة عكس رشد، پس از بررسی 16 هزار و 486 اثر رسيده از عكاسان و هنرمندان معلم، دانش آموز و ديگر 
هنرمندان اين حوزه، در نهايت و پس از طی فرايند داوری، 286 عكس را برای ارائه در نمايشگاه جشنواره در دو گروه سنی 

دانش آموزی و بزرگ سال انتخاب و معرفی كرد.
هنر عكاسی همواره ارتباط عميق و وثيقی با محيط های آموزشی ، كودكان و دانش آموزان داشته است؛ دانش آموزانی كه در 
محيط های مختلف شهری و روستايی و با موقعيت های كامالً متفاوت، خود از يك سو موضوع عكس و از سويی ديگر عكاس و 

هنرمندند.
قابليت موضوعی جشنوارة عكس رشد، شاخصة مهمی است كه آن را نسبت به ديگر جشنواره ها متمايز ساخته و باعث ايجاد 
رويكردهای متفاوت نسبت به آثار جشنواره ای شده است. اين رويكرد توانسته است، طيف وسيعی از عكاسان با ساليق و سنين 

مختلف را پوشش دهد و استقبال وسيع عكاسان را در پی داشته باشد. 
آنچه حائز اهميت است و می تواند پيامی از سوی اين جشنواره باشد، اين است كه در قرن حاضر، با توجه به پيشرفت های 
حيرت انگيز فناوري تصويربرداری و عكاسی، انتظار می رود نگاه عكاسان نسبت به موضوع آموزش وپرورش، نگرش و افق 

تازه تر و چشم انداز جديدی را فراسوی مخاطبان قرار دهد.
با توجه به بررسی های انجام شده و نتايج داوری آثار رسيده، آثار انتخاب شده در مواردی با مالك ها و معيارهای موردنظر 
جشنواره هماهنگی تام و تمام نداشته اند، اما برای پوشش بيشتر و تقدير از تعداد زيادتری از مخاطبان جشنواره، اين فاصله 

ناديده انگاشته شده كه اميد است در دوره های آتی، اين فاصلة اندك هم برطرف شود.
هيئت داوران جشنواره ضمن سپاس از تمامی عزيزانی كه آثار خود را به اين جشنواره ارسال كرده اند و تشكر از همة عكاسان 

بيانية هيئت داوران هشتمين جشنوارة عكس رشد
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هنرمندی كه با جشنواره همكاری و همراهی كرده اند، مواردی را به منظور نصب العين قرار دادن هنرمندان ارجمند، برای بهبود، 
تقويت و ارتقاي كيفيت عكس های ارسالی در دوره های آتی به شرح زير يادآور می شوند:

1. تالش بيشتر در توليد و ارائة مجموعه عكس های مناسب و متناسب با اهداف جشنواره؛
2. نگاه واقعی و اميدآفرين به وضعيت موجود با توجه و تكيه بر توانمندی های محلی و منطقه ای؛

3. نگاه علمی و حرفه ای به مفهوم آموزش و يادگيری در آينة تصوير؛
4. فضاسازی و ايجاد زمينه برای انتقال پيام های موردنظر به مخاطبان از طريق عكس؛

5. عدم ارسال عكس های آرشيوی و تالش در خلق آثار جديد و خالقه و تأثيرگذار؛
هيئت داوران جشنواره بر اين اعتقاد است كه شركت كم نظير و ارسال بيش از 16000 عكس از سوی 1588 عكاس و هنرمند، 
نشانگر قدرت بی نظير عكس و ظرفيت باالی عكاسان برای خلق صحنه های بی بديل هنری است كه می تواند پيام های بسياری را 
از طريق عكس به مخاطبان خود انتقال دهد. خوش بختانه جشنوارة عكس رشد توانسته است با شناسايی، هدايت و بهره گيری 

از اين ظرفيت عظيم، فضا و زمينة مناسبی را برای عالقه مندان و دست اندركاران اين حوزة جذاب و تأثيرگذار فراهم آورد.
همه نشانه ها حاكی از آن است كه اين حركت برنامه ريزی شده با حمايت مسئوالن محترم آموزش وپرورش و همراهی و همدلی 

استادان و هنرمندان عكاس منشأ اثرات و توفيقات زيادی برای نظام آموزشی كشور خواهد بود.
بار ديگر حضور گرم و پرشور همة شركت كنندگان هنرمند و عكاس را در هشتمين جشنوارة عكس رشد گرامی مي داريم و 
اميدواريم اين جشنواره بتواند، گامی هرچند كوچك اما تأثيرگذار در راه اعتالی فرهنگ و هنر ايران اسالمی بردارد و اهداف عالية 

تعليم و تربيت اسالمی را در اين زمينه برآورده سازد؛ بدان اميد!
مهرماه 1393، تهران
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گزارش دبيرخانة جشنوارة عكس رشد
هشتمين جشنوارة عكس رشد در مهرماه سال 1393 با برپايي نمايشگاه و اهداي جوايز در 23 مهرماه به كار خود پايان داد. در اين 

جشنواره 286 عكس از دو گروه سني بزرگ سال و دانش آموزي به نمايشگاه راه يافت. در گروه سني بزرگ سال، در سه گرايش 
آموزش و پرورش، ايران سرزمين پرگهر، و حماسة سياسي و اقتصادي 1027 نفر شركت داشتند. در گروه سني دانش آموزي با 

گرايش آزاد نيز 561 نفر از دانش آموزان 13 تا 18 ساله شركت كردند و در مجموع شركت كنندگان در جشنواره 1588 نفر بودند. 
در گروه سني بزرگ سال مجموعاً 13037 عكس به دبيرخانة جشنواره رسيده است. 

تعداد عكس هاي هر گرايش به شرح زير است:
 آموزش و پرورش: 3770 عكس؛

 ايران سرزمين پرگهر: 6820 عكس؛
 حماسة سياسي و اقتصادي:  2447 عكس؛

در گرايش دانش آموزي نيز 3391 عكس به دست ما رسيد.
مجموع عكس هاي گرايش هاي بزرگ سال و دانش آموزي 16428 عكس است. 

مجموع عكس هاي راه يافته به مرحلة داوري )بعد از گزينش هيئت انتخاب(  7432 عكس است.
تعداد عكس هاي راه يافته به نمايشگاه از اين قرار است:

 آموزش و پرورش: 82 عكس؛
 ايران سرزمين پرگهر: 94عكس؛

 حماسة سياسي و اقتصادي: 46 عكس؛
  گرايش دانش آموزي: 64 عكس.

مجموع عكس هاي راه يافته به نمايشگاه 286 عكس است، عكس هاي برگزيده در هر گرايش از بين عكس هاي نمايشگاهي توسط 
گروه داوري انتخاب و به عنوان عكس هاي برتر معرفي شدند.  

داوري اين دوره از جشنواره را آقايان عليرضا كريمي صارمي، اسعد نقش بندي، فرهاد سليماني، محبت  اهلل همتي و 
سركار خانم رعنا جوادي بر عهده داشتند.
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به نفرات نخست هر گرايش بزرگ سال، لوح تقدير و تنديس جشنواره و جوايز نقدي به اين شرح اهداء شد: 
نفر اول 30,000,000 ريال؛ نفر دوم 25,000,000 ريال؛ نفر سوم 20,000,000 ريال. 

در گروه سني دانش آموزي، طبق اعالم فراخوان، به پنج  نفر جايزة برابر و هر يك 15,000,000 ريال اهدا شد. 
بنا بر رأي هيئت داوران، در گروه سني بزرگ سال، گرايش آموزش و پرورش تعداد 82 عكس به نمايشگاه راه يافت و در نتيجه 

نفرات اول تا سوم و چهار نفر تقديري به شرح زير اعالم شدند: 
 سعيدرضا مقصودي از استان مركزي، شهرستان شازند، نفر اول

 احمدرضا كريمي از تهران، نفر دوم
 مسعود احمد زاده از استان خراسان رضوي، شهرستان مشهد، نفر سوم

 ميثم اماني با يك عكس، تقديري
 حجت اهلل عطايي با دو عكس تقديري

 اسعد قرباني با يك عكس تقديري
 محمد گلچين كوهي با سه عكس تقديري.

در گروه سني بزرگ سال، ايران سرزمين پرگهر، 94 عكس به نمايشگاه راه يافت و در نتيجه نفرات اول تا سوم به شرح زير اعالم 
شدند:

حمزه محمدحسين از استان تهران، شهرستان دماوند نفر اول
مهران چراغچي بازار از استان آذربايجان شرقي، شهرستان تبريز، نفر دوم
سليمان گلي از استان خراسان رضوي، شهرستان تربت حيدريه، نفر سوم

در گروه سني بزرگ سال، گرايش حماسة سياسي حماسة اقتصادي، با توجه به رأي هيئت  داوران هيچ گونه رتبة برتري اعالم نشد 
و پنج نفر از شركت كنندگان شايستة تقدير شناخته شدند: 

  امير قادري از استان مركزي، شهرستان اراك
 مهدي عقيقي از استان خراسان رضوي، شهرستان قوچان

 محمد ورواني فراهاني از استان مركزي، اراك
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 مجيد حجتي از شهر اصفهان
 حسين توحيدي فرد از خراسان جنوبي، شهرستان بيرجند

بنا بر رأي هيئت  داوران در گرايش دانش آموزي پنج عكاس با جوايز برابر به عنوان نفرات برگزيده به دريافت جايزه نائل شدند:
  سيدعلي موسوي از استان خراسان رضوي، شهرستان مشهد با يك عكس

 علي سفاري از استان تهران با يك عكس
  اردالن حسنعلي زاده از استان خراسان رضوي، شهرستان مشهد با دو عكس

  مريم اسماعيل زاد قلقاچي از استان آذربايجان شرقي، شهرستان تبريز با دو عكس 
  محمد امين فنايي از استان مركزي، شهرستان اراك با يك عكس

در اين گروه سني، محمد مهدي كاربخش راوري از شهر كرمان با يك عكس شايستة تقدير شناخته شد. 
در اين دوره از جشنواره كه از رشد حدود 12 درصد نسبت به دورة قبل برخوردار بوده، شاهد رقابت جدي عكاسان حرفه اي و 
آماتور بوديم. تعداد آثار راه يافته به نمايشگاه و رقابت جدي عكاسان نشان از شناخت جامعة عكاسي از جشنواره و مقبوليت 

جشنواره بين جامعة هنري دارد. ارتباط دبيرخانة جشنواره با عكاسان شركت كننده در جشنواره، خصوصاً عكاساني كه آثارشان 
به نمايشگاه راه يافته است، كمك  مؤثري به غناي منابع تصويري دفتر و سازمان خواهد كرد.

در اين دوره از جشنواره، آثار راه يافته به نمايشگاه در »محل مؤسسة فرهنگي هنري صبا« )تاالر خيال( به مدت 15 روز به صورت 
رسمي به نمايش درمي آمدند. 

در كنار اين نمايشگاه، كارگاهي با عنوان »آشنايي با عكس آموزشي« برگزار شد. در اين كارگاه عكاسان همكار مجالت رشد در 
استان ها دعوت شدند تا بياموزند، چگونه در تهية عكس براي مجالت رشد و كتاب هاي آموزشي، پيام و مضمون آموزشي را مدنظر 

قرار دهند. 
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عكس های برگزيده هشتمين جشنو
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اسعد نقشبندي
 

متولد 1336
عكاس حوزه مستند و فارغ التحصيل رشته عكاسي از دانشكده  صدا و سيما 

عضو هيئت مؤسس انجمن عكاسان ايرانشهر و يكي از فعاالن هنر عكاسي كشور 
او در نمايشگاه ها و جشنواره هاي مختلفي در ايران و خارج از كشور حضور 

داشته است . 
از سال 59 تا 82 به عنوان عكاس پروژه هاي تلويزيوني فعاليت داشته و همزمان 
با پايه گذاري انجمن انجمن هاي عكاسي مانند »دوستداران ميراث فرهنگي« هنر 

عكاسي را دنبال كرده است. 
داوري چندين جشنواره از جمله جشنواره »عكس هاي دريايي« و جشنواره عكس 

»كودك در آيينه معنويت« را بر عهده داشته است. 
ايشان عكاس برگزاري كارگاه هاي تخصصي عكس و اردوهاي عكاسي در 

شهرهاي مختلف كشور را نيز در كارنامه حرفه اي خود دارد . 

محبت اهلل همتي 

متولد 1341
كارشناس برنامه ريزي آموزشي 

معلم و مدير دبستان 
مسئول گروه هاي آموزشي منطقه ده آموزش و پرورش تهران 

سردبير رشد آموزش ابتدايي و رشد جوانه
دبير سه دوره از جشنواره ي كتابهاي آموزشي رشد

 دبير سه دوره از جشنواره  تصوير سازي كتاب هاي درسي 
داوري جشنواره هاي گوناگون كتاب كودك و نوجوان 
مدير پروژه هاي گوناگون توليد كتاب كودك و نوجوان 

ناظر محتوايي مجالت رشد دانش آموزي و بزرگسال
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رعنا جوادي

عكاس، پژوهشگر و مترجم
متولد 1332

عكاس خودآموخته
داراي گواهي نامه درجه يك هنري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

از سال 1368 مديرگروه عكس و مطالعات تصويري دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
عضو هيئت مؤسس؛ هيئت امناء و مدير عكس خانه شهر از 1374 - 1376

سردبير فصلنامه تخصصي عكس نامه از 1377 و مدير مسئول آن از سال 1382
عضو شوراي داوري مسابقات مختلف عكاسي

حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي از سال 1358
حضور در نمايشگاه هاي 5 سال اخير:

• نمايشگاه انفرادي در گالري گلستان، تهران 1387
• نمايشگاه گروهي 150 سال عكاسي ايران در موزه كي برنلي، پاريس، فرانسه، 1388

• نمايشگاه گروهي پرتره هاي اخير گالري راه ابريشم، تهران، 1389
• نمايشگاه گروهي تهران مستند گالري آران، تهران، 1389

• نمايشگاه گروهي تداوم گالري شماره 6، تهران، 1389
• نمايشگاه گروهي عكاسي اندروني، گالري هما، تهران، 1389

• نمايشگاه گروهي نبض ايراني ريودوژانيرو، برزيل، 1391
Regard sud 1391 ،نمايشگاه گروهي عكاسي معاصر ايران، گالري ليون، فرانسه •

• نمايشگاه گروهي به نام گل سرخ گالري آران، تهران، 1392
• نمايشگاه انفرادي باز اين چه شورش است گالري گلستان، تهران، 1392

• نمايشگاه گروهي نگاهي به عكاسي مستند، گالري راه ابريشم، تهران، 1392
 Ars libri ،1392 ،نمايشگاه انفرادي در . بوستون، آمريكا •

• نمايشگاه گروهي ايران مدرن، نيويورك، 1392
• نمايشگاه گروهي تاريخ ناويراسته موزه هنر مدرن پاريس، فرانسه، 1393

• نمايشگاه گروهي رهايي، فرهنگسراي نياوران ، تهران، 1393
• نمايشگاه گروهي تاريخ ناويراسته موزه هنرهاي معاصر رم )ماكسي(، ايتاليا، 1393

• نمايشگاه گروهي خودنگاره ها در غياب هنرمندان، موزه و مدرسه آكادمي ملي، نيويورك، آمريكا، 1393
كتاب هاي تصويري:

1. نماهايي از ساختمان هاي تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1374
2. پنجره هاي قديمي تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1376

3. زواره، نمادي از اسطوره كوير، 1379
ترجمه ها:

1. باغ مصور عكاسي، آلن پورتر، انتشارات سروش، 1365
2. فرهنگ دوربين، هاال بالف، انتشارات سروش، 1375

3. طراحي عكس، ژاكلين دينين، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1375
4. چگونه عكس ببينيم، ديويد فين، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1376

5. چرا مردم عكس مي بينند، رابرت آدامز، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1380
6. به كودكان كمك كنيم تا بر فشارهاي روحي ناشي از جنگ غلبه كنند، مونا مك سود، دفتر پژوهش هاي. فرهنگي، 1382

7. مترجم مقاالت بسياري براي مجالت عكس، سروش و عكس نامه.
تأليف:

1. از مجموعه مي خواهي چكاره شوي؟ عكاس، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1386



شد
س ر

عک
ره 

وا
شن

 ج
ین

تم
ش

ه
14

فرهاد سليماني 

متولد سال 1343
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد عكاسي 

داور چندين جشنواره ي عكس 
مدرس دانشگاه هاي هنر ، الزهرا و دانشگاه آزاد از سال 1371  تاكنون 

شركت در نمايشگاه ها ومسابقات عكاسي كشور 
عضو هيأت مديره و نائب رئيس اولين دوره ي انجمن صنفي عكاسان مطبوعات ايران 

برگزيده ي چند جشنواره ي مسابقه ي عكس 
فعاليت در زمينه ي عكاسي براي كتابهاي درسي  

عليرضا كريمي صارمي
 

متولد 1330
فارغ التحصيل رشته ي عكاسي از دانشگاه هنرهاي زيبا كاليفرنيا آمريكا 

طراح ، بنيانگذار و مدير آژانس عكس ايران 
مدير گروه و مدرس عكاسي خبري دانشكده خبر 

مديريت جشنواره ي سينماي جوان ايران 
دبير جشنواره هاي گوناگون عكس از قبيل :جشنواره ي عكس امام رضا )ع(، 
جشنواره ي عكس فرهنگ ايران زمين ، جشنواره ي عكس مفاهيم قرآني در 

فرهنگ ايران و ...
داوري بيش از 40 جشنواره و مسابقه عكاسي 

داور اولين و دومين و سومين دوره ي جشنواره ي عكس رشد 
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اعظم حسن الريجاني

متولد : 1345
عكاس خودآموخته 

عكاس ماهنامه ها و فصل نامه هاي رشد 
سه دوره عضويت در هيأت انتخاب جشنواره عكس رشد 

عكاس مجله شاهد نوجوان 
عكاس برخي از كتاب هاي انتشارات مدرسه و صابرين

عكاس كتاب هاي درسي
راهيابي به جشنواره هاي مختلف داخلي

برپايي نمايشگاه عكس محرم 
برگزيده جشنواره عكس زنان و زندگي شهري

تقدير شده در جشنواره عكس كودكان استثنايي
برگزيده بخش عكس دهمين جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان 

برگزيده بخش عكس يازدهمين  جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان

مهسا قبايي 

متولد 1352
كارشناسی ارشد ارتباط تصويری

كارشناسي ارتباط تصويري ا ز دانشگاه هنر و معماری
 كارشناسي عكاسی ا ز دانشگاه هنر

عضو هيات تحريريه مجله رشد آموزش هنر
عضو انجمن صنفی طراحان گرافيك ايران

عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران
عضو هيات داوران مسابقه عكس رشد

مدير هنری مجموعه كتاب های كار مربيان كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
مدير هنری برخي از مجالت رشد  از جمله نوجوان، آموزش هنر، آموزش تاريخ،

 آموزش پيش دبستانی، آموزش ابتدايی، مديريت مدرسه، تكنولوژی آموزشی تا قبل از سال 1388.
برنده جايزه طرح جلد از جشنواره مطبوعات

از گروه مولفان دانستنی های نوجوان
مولف چندين دوره مقاله درباره تجزيه و تحليل هنری برای نوجوانان و عكاسی برای جوانان

هيئت انتخاب
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ابراهيم سيسان

1351 تهران.
عضو انجمن ملی عكاسان ايران.

عضو انجمن عكاسان ميراث فرهنگی.
عضو انجمن عكاسان تئاتر، خانه تئاتر ايران.

كارشناس عكاسی.
كسب عنوان عكاس برگزيده ، در بيش از 50 جشنواره ملی و بين المللی عكس.

راهيابی آثار متعدد به جشنواره های عكس داخلی و خارجی.
شركت در نمايشگاههای متعدد عكس گروهی ،داخل و خارج از كشور.

دبير سرويس عكس ماهنامه عمران و ساختمان.
دبير سرويس عكس نشريه مسكن.

عكاس فصلنامه معماری. ساختمان و كامپيوتر ،ماهنامه امرداد،آناهيد،حافظ،فردوسی و...
در حال حاضر مسئول بخش عكس فصلنامه آموزش رشد هنر .

مولف مقاالت پژوهشی ، آموزشی و نقد در حوزه عكاسی.
مولف كتاب آموزش عكاسی به كودكان. ) در دست انتشار(

مولف كتاب مقاالتی پيرامون عكاسی تئاتر.) در دست انتشار (
برگزاری چندين دوره وركشاپهای تخصصی در زمينه عكاسی تئاتر در خانه تئاتر ايران.

مدرس دوره های مختلف عكاسی به مربيان عكاسی در كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان.
مدرس عكاسی در دانشگاه پيام نور.دانشگاه علمی كاربردی و موسسات آموزشی تهران.

برگزاری ور كشاپهای عكس كودك ، عكاسی معماری و تئاتر در چندين شهر كشور.
عضو هيئت انتخاب عكس اولين نمايشگاه عكس زرتشتيان ايران.
داوری اولين، دومين و سومين نمايشگاه عكس روزهای زندگی.

. داور جشنواره عكس تهران سال 90  
. دبير اجرايی اولين جشنواره عكس شهر آسمان سال 91  

. داور دومين جشنواره عكس شهر آسمان سال 92  
. داور پنجمين جشنواره عكس كودك و نوجوان كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان تهران- سال 93  

داور دوساالنه هنرهای تجسمی مربيان كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان سال 93  
. هيئت انتخاب جشنواره عكس رشد سال 93  


