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سوابق تدریس 
 مدیر هنرستان كشاورزی جنت از 

سال 1397
 دبیر رسمی آموزش و پرورش در 
رشته های معماری و گرافیك، 21 

سال 
 مدرس دانشگاه فرهنگیان تربیت  
معلم بنت الهدی صدر، گلسار رشت 
)كارشناسی گرافیك. امور تربیتی. 

آموزش ابتدایی( از سال 1381
 مدرس تربیت معلم امام علی )ع( 

رشت )آموزش ابتدایی( از سال 1382 
تا 1394

 مدرس انجمن هنرهای تجسمی 
شهرستان رودبار، از سال 1377 تا 

1382
 مدرس انجمن كاریكاتور استان 

گیالن و رشت، از سال 1380
 مدرس تئاتر و نمایش در انجمن 

هنری آموزش و پرورش شهرستان 
رشت، 1380 تا 1388

 مدرس رسمی آموزش  و پرورش 
در رشته های گرافیك و معماری 

هنرستان و پیش دانشگاهی، از سال 
1376

کسب عناوین
 سرگروه هنر استان در پایه های 

مختلف تحصیلی در سازمان 
آموزش و پرورش استان گیالن، 16 

سال 
 معلم و هنرآموز نمونه در 

آموزش و پرورش ناحیه2رشت، 1394
 رئیس انجمن كاریكاتور استان 

گیالن، 6 سال
 نایب رئیس انجمن كاریكاتور رشت، 

از 1384 به بعد 

کسب مقام ها  و رتبه ها 
 نفر اول مسابقه بین المللی خاك 
و خون و سفر به كشورهای لبنان و 

سوریه به عنوان نخبگان ایران از سوی 
مجلس شورای اسالمی 

 نفر اول مسابقات پرسش مهر 
مرحله كشوری در رشته كاریكاتور 
- نفر اول الگوهای برتر تدریس در 

مرحله كشوری )زنجان( 1383
 كسب رتبة هشتم مسابقات 

بین المللی كشور ژاپن در سال 1996
- هنرمند تصویرگر برگزیدة جشنوارة 
ملی حقوق شهروندی، كاشان 1382

- داور مسابقه بین المللی كاریكاتور 
سایة شیطان، 1386

 داور جشنواره های مختلف استانی 
در بیش از 60 جشنواره 

 دبیر اجرایی جشنواره های مختلف 
فرهنگی هنری در سطح استان در 

بین سازمان های مختلف، بیش از 70 
جشنواره 

 داور جشنواره كشوری دانشجویان 
سراسر كشور در دانشكده شهید 

چمران، 1387
 نفر برگزیده كشوری در رشته 

كاریكاتور، 1384
 نفر برگزیده كشوری و تقدیر 

شده از مقام وزارت در رشته 
فیلم نامه نویسی، 1384 

 رتبه اول كاریكاتور در شهرستان 
رشت، بیش از 20 جشنواره 

تألیفات و پژوهش 
  مؤلف و تصویرگر كتاب مشترك 

ایران و ژاپن در خصوص پرندگان 
تاالب انزلی، 1392

 مؤلف كتاب طنز نی نی ولگرد، 
1384

متولد1358رشت
دانشجویدكترایحکمتوهنرهایدینی)هنرومعماریباستان(
كارشناسیارشدفرهنگوزبانهایباستانی)هنرومعماری(/كارشناسیهنرهایتجسمی
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 مؤلف كتاب معماری سنتی گیالن، 
1396

 مؤلف كتاب تزئینات در هنر و 
معماری ایرانی، 1396

 مؤلف كتاب داستان روشا و ماهی، 
1397

 مؤلف كتاب داستان فرفری تنبله، 
1397

 مؤلف كتاب طراحی صفر تا صد، 
1394

 مؤلف و تصویر گر كتاب حقوق 
شهروندی، توزیع شده در تمام مدارس 

استان گیالن، 1394

طرح آرم سازمان ها و نهادها 
1. طراح آرم و نشان انجمن كاریكاتور 

گیالن
2. طراح آرم انجمن معلمان آموزش 

ابتدایی استان گیالن 
3. طراح آرم گروه های آموزشی سازمان 

آموزش و پرورش استان گیالن 
4. طراح آرم انجمن حمایتی 

دانش آموزان بی بضاعت دانش  آموزان 

سازمان آموزش و پروش  
5. طراح آرم نهاد دانش آموزان عشایر 

استان گیالن 
6. طراح چندین آرم تبلیغاتی

فعالیتدرزمینهفیلمسازی
1. تولید 5 فیلم مستند و 5 فیلم 

داستانی كوتاه 
2. بازیگر نقش اول سریال 13 قسمتی 
»ماه شب چهارده« تولید شده و پخش 

از شبكه اول صدا و سیمای ایران 
1384

3. آموزش نقاشی از شبكه باران، 3 روز 
در هفته از سال 1391 تا 1396

4. تصویرگری برنامه داستان مصور از 
شبكه باران برای دو سال متوالی 

سوابقنمایشگاهی
 برپایی بیش از 37 نمایشگاه انفرادی 

در شهرهای مختلف ایران و خارج از 
ایران 

 شركت در بیش از 61 نمایشگاه 
گروهی در ایران و خارج از ایران

مدیران میانی

عشق واقعی معمار زندگی خودت باش یاری گر

عالم بی عمل
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