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 سوابق تحصیلی:

 1383فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبای دختران اصفهان در رشته گرافیک و پیش دانشگاهی هنر 

 1388فارغ التحصیل رشته نقاشی مقطع کارشناسی دانشگاه هنر اصفهان 

 1392سوره تهران فارق التحصیل رشته نقاشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه 

  

 سوابق اجرایی و فرهنگی:

 1384همکاری در همایش طبیعت و هنر شرق دانشگاه هنر و معماری یزد 

حضور در اردوی فرهنگی هنری سفر اروپا دانشگاه هنر اصفهان و بازدید از موزه ها و آثار کشورهای 

 1387ترکیه، یونان، ایتالیا و فرانسه 

 1389زی ماهی شگفت انگیز برای مرکز پویانمایی صبا همکاری در پروژه انیمیشن قرم

 1391شرکت در ورک شاپ سوم خرداد موزه هنرهای معاصر تهران 

 1391عضو آسیفا ایران از سال 

 1394عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی از سال 

 عضو ویدئوآرتیست ایران

 عضو سازمان ایکوموس ایران

 1393و  1392ری نارنج و ترنج برگزاری دو دوره بازارچه خیریه آثار هن

 1393مسئول بخش هنر جدید نهمین جشنواره بین المللی پویا نمایی تهران 

 1393نمایشگاه گردانی )کیوریتور( نمایشگاه بدون مرز )انیمیشن در هنر جدید( 

 1394شرکت در پنجمین جشنواره فیلم مستقل خورشید 

 1394شرکت در دومین همایش ملی انیمیشن ایران 

 1394رگزیده جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر ب

 1392ساخت ویدئو انیمیشن روایتی نقاشی گونه 

 1395ساخت ویدئو انیمیشن خورنده 

 1396ساخت ویدئو انیمیشن و صدایت می ماند ... 

 1392همکاری در طراحی و ساخت چند تیزر و انیمیشن کوتاه 

 1396طراحی و ساخت تیتراژ فیلم کوتاه 

 1394همکاری در سومین جشنواره ویدئوآرتیست اصفهان 

 1394شرکت در مستر کالس انسان شناسی و سینمای تجربی / لورنت ون النکر 
شرکت در مستر کالس سینمای مستقل و سناریو با ساختاری باز / فیلیپ 

 1394کاستلینگ 
 1394/ مائل لومه   شرکت در مستر کالس ویدئوآرت و سینمای تجربی

 1395ی، ساخت و نصب مجسمه شهری برای سازمان زیباسازی اصفهان طراح
 1397همکاری در دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان 

 1398همکاری در پروژه انیمیشن هزار و یک داستان 
 1398اجرای پروژه قدم زدن با انیمیشن در اصفهان 

 تجربه-همکاری با تیم انیمیشن



 هیئت نونهاالن انصار المهدی اصفهان همکاری در

 

 مهارت ها:

 (Mohoآشنایی و توانایی تدریس نرم افزار تخصصی انیمیشن  )

 Photo Shopآشنایی با نرم افزار 

  Primier Proآشنایی با نرم افزار 

 دارای مدرک دوره پداگوژی سازمان فنی و حرفه ای )کالس داری نوین(

 

 سوابق تدریس:

 1384پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان مربی هنری از سال  همکاری با کانون

 1385تدریس هنر در مدارس و هنرستان های اصفهان از سال 

  1389تدریس هنر در آموزشگاه نارنج و ترنج وابسته به سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان از سال 

 1390تدریس خصوصی هنر )طراحی، نقاشی و انیمیشن( از سال 

 1394کاربردی( از سال  –اصفهان )علمی  1مدرس گروه انیمیشن دانشگاه فرهنگ و هنر

  1395و  1394تدریس در گروه انیمیشن دانشگاه فنی و حرفه ای دختران اصفهان )مهاجر( 

 1395و  1394تدریس در گروه نقاشی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سپهر اصفهان 

 1398کاربردی سیتی سنتر اصفهان از سال -ه علمیتدریس در گروه گرافیک دانشگا

 1399تدریس در گروه نقاشی دانشگاه ایران سپهر اصفهان از سال 

 کاربردی  –دارای کد مدرسی در سامانه فرایند جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی 

 

 نمایشگاه ها:

 1382 نمایشگاههای آثار هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا، گالری کوثر اصفهان

نمایشگاههای آثار دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان )موزه هنرهای معاصر اصفهان،گالری کوثر 

 1386اصفهان(

 1393و  1392نمایشگاه و بازارچه خیریه آثار هنری نارنج و ترنج 

 1392نمایشگاه هنر تجلی بصیرت در موزه هنرهای معاصر تهران 

 1393در جشنواره بین المللی پویانمایی تهران  نمایشگاه بدون مرز) انیمیشن در هنر جدید(

 1394نمایشگاه هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در مرکز فرهنگی هنری صبا تهران

نمایشگاه نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در بخش ویدئو اینستاگرام موزه هنرهای معاصر 

 1395تهران 

درکانال اختصاصی ویدیوآرت، تلویزیون اینترنتی بین المللی کانتینر ایتالیا  FOR ALLنمایشگاه آنالین 
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 1396نمایشگاه گروهی ویدئو آرت ادر در گالری ژاله تهران 

  

 سوابق پژوهشی:

انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران برای پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه -پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی

 1392 سوره تهران

مقاله پژوهشی تعامل انیمیشن و رسانه های نوین )نیومدیا( در دومین همایش ملی انیمیشن ایران و چاپ در 

 1394کتاب انیمیشن و دنیای پیش رو انتشارات مرکز گسترش سینمای مستقل و تجربی 

 1394مقاله نقاشی در هنر جدید برای هشتمین جشنواره بین المللی تجسمی فجر 



وری شده انیمیشن بر پرده نقاشی )گذری بر آثار آویش خبره زاده( چاپ شده در فصلنامه مقاله گردآ

 1395تخصصی سینما انیمیشن 

 

 


