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نقاش-گرافیست -مجسمه ساز-تحلیل گر اثار هنری

مدرس دانشگاههای علمی کاربردی از سالهای 84الی 96
مدرس دانشگاه دکتر معین رشت 79الی 99
مدرس دانشگاه آزاد 90الی 94و عضوهیات بازنگری فهرست دروس دانشگاه از وزارت علوم
از  92تا اکنون
مدرس دانشگاه شاهد 92الی 96
مدیر گروه رشته گرافیک دانشگاه معین  86الی 96و عضوگروه تحلیل کتاب های درسی هنر
مدارس کشور 95
مدرس هنرستا نهای رشت از سالهای 72الی 99ولیعصر15 -خرداد-شرف-چمران-کمال الملک
– ستارگان-و........
مدرس مجتمع فنی تهران سالهای 80الی  86و 90الی 99
مدرس و طراح سئوال کنکور هنر مجتمع فنی گیلن بمدت دوسال
مدرس دوره های ضمن خدمت 82الی 95
داور مسابقات و جشنواره های هنر های تجسمی و گرافیک و نقاشی و مجسمه سازی 79الی
99
داور مسابقات علمی دانشجویان کشور در گرافیک از سالهای  84الی 93
داور جشنواره های هنرهای تجسمی و گرافیک و نقاشی  86الی 99و داور جشنوارههای
عکاسی
نایب رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان گیلن بمدت 2سال
بر پایی نمایشگاههای انفرادی گرافیک نقاشی معماری از سالهای -82 94—80-78-75-74-69
-92-96-86-88-86-84
شرکت در نمایشگاههای گروهی نقاشی و نقاشان گیلن در رشت –لهیجان و تهران و-79 ...
98-96-95-94-93-92-90-88-86-85-84
مقام برتر جشنواره ه محتوای الکترونیکی در رابطه با تجزیه و تحلیل آثار گرافیکی 87-86
مقام برتر رشته گرافیک در کشور سال 72
مدرس نمونه در سالهای 94-93-91-89
مددیر و موسس آموزشگاه هنری کمند 79الی 86
مدیر و رییس هیات مدیره شرکت مبلمان شهری فضا فرم بوران از سال 88الی 98
دعوت به فرصت های مطالعاتی در شهر سیته فرانسه از طرف موزه هنرهای معاصر تهران
ایران 93-91
بر پایی وشرکت در ورک شاپ در سالهای 85الی 96
طراح سئوال مسابقات علمی دانشجویان کشور از سالهای 80الی 93
برپایی نمایشگاه حجم در سال 94-92- 89در تهران
شرکت در چند جشنواره مجسمه های شنی در سالهای -93 -92 -89
ساخت حجم از انسان برای پارک یوسف آباد تهران 74
اجرائ پروژه های محیط شهری در سطح شهراز سالهای 85الی 98
سخنرانی در چند جشنواره – مجله – تلویزیون و......
سخنرانی در رابطه با مباحث گرافیک – تصویر و .....در حوزه هنری و ارشاد اسلمی در
سالهای  87الی 92
ارئه چند مقاله در زمینه های بسته بندی – شناخت فرمهای پایه -فرم فضا و........
سخنرانی در نشست های تخصصی در پیرامون هنر در حوزه هنری از سالهای  89الی 92
نمایشگاه گروهی از نقاشان گیلن در گالری کوچه باغ سال 93
نمایشگاه گروهی از نقاشان گیلن در سال 93در خاتم النیاء رشت
نمایشگاه گروهی از نقاشان گیلن در سال  94در خانه فرهنگ رشت
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نمایشگاه انفرادی در سال  94اردیبهشت تحت عنوان (من کیستم من چیستم) گالری پویا
طراحی و اجرای نقاشی دیواری در سطح شهر رشت .پارک شهر -تهران
طراحی و اجرای نقاشی در منازل مسکونی بصورت دو بعدی و حجمی -
داور ومجسمه ساز مدعو در اولین جشنواره مجسمه های پسماند در رشت سال 94
طراح  .ومجری چندین نقاشی دیواری و المانهای سطح شهر.....و موارد دیگر........................
شرکت در اولین اکسپوی نقاشی نقاشلن گیلن 96-95
داور جشنواره هنرهای تجسمی استان گیلن 96
سخنران ویژه اولین جشنواره بانو در استان گیلن وابسته به دانشگاه جامع 96
سخنرانی در اختتامیه نمایشگاه یک روز بعد فردا 96
شرکت درچهارمین دو سالنه تقاشی گیلن دررشت گالری کلهر  97بعنوان مدعو
شرکت در نمایشگاه گروهی در سال  96در خاتم النبیا گروه فرهنگیان
نودوهفت
شرکت در نمایشگاه گروهی پیه پس در گالری درسال
داور بیستمین چشنواره هنرهای تجسمی استانی سال نود و هشت
دارو بیستمین جشنواره هنرهای تجسمی کشوری سال نود و هشت
مشاور و کار گروه متخصص شهرداری رشت در رابطه با فضا سازی شهری
شرکت درنمایشگاه گروهی طبیعت انتزاعی در خانه فرهنگ رشت آذر 96
سخنرانی در رونمایی از بسته بندی چای
سخنرانی در رونمایی از کتاب بسته بندی صنایع دستی در رابطه با محتوادر بسته بندی 99
سخنرانی در اختتامیه نمایشگاه گروه رسم واره در رابطه با خلقیت در هنر سال 99

