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 سوابق آموزشی: -1

 الف: سوابق تحصیلی:

 ، دانشجو4655دکتری تخصصي، تاریخ تحلیلي و تطبیقي هنر اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، 

 4796، کارشناسي ارشد، ارتباط تصویری، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد یزد

 4729، ، تهرانکارشناسي، ارتباط تصویری، دانشگاه الزهراء)س(

 32/49رتبه اول کارشناسي ارشد، با معدل 

 

 ب: سوابق و دوره های آموزشی:

 MBA  ، 4794،4795ساعت،  640واحد گیلان، جهاد دانشگاهي 

 4795ساعت،  05، د دانشگاهي(وزارت کار و امور اجتماعي)در سازمان همیاری اشتغال جها، مهارت های کسب و کار 

 ICDL4794ساعت،  475،، جهاد دانشگاهي واحد گیلان 

  4723ساعت،  85، ، تهرانآموزشگاه ویژه.، آنچه ازچاپ باید دانست 

 Grammer design4726ماه، 6، تهران، : آتلیه شیوا 

  ،4727ساعت،  46رفتار با کودک، موسسه پژوهشي کودکان دنیا 

  4798ساعت،  40آزاد اسلامي واحد کرج، کرج، مقاله نویسي: دانشگاه 

 ،4797ساعت،45پروپزال نویسي و روش های نگارش مقالات علمي:فصلنامه عکس و گرافیک چیدمان، یزد 

   ،4794ساعت،  6طراحي تخصصي بسته بندی، جشنواره بانو، جهاد دانشگاهي واحد گیلان، رشت 

 4794ساعت،  4د دانشگاهي واحد گیلان، رشت، طراحي پوستر تایپوگرافي دستي، جشنواره بانو، جها 
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  4793ساعت،7طراحي پوستر، جشنواره نگرش خلاق، موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي رشت، رشت، کارگاه 

 ،4793ساعت،  6کارگاه عکاسي خلاق تبلیغاتي، جشنواره نگرش خلاق، موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي رشت، رشت 

  ،4793ساعت،  2آکادمي شمسه هنر، مدرس: دکتر امیر مازیار، خیال در فلسفه ابن سینا 

  4655اردیبهشت  3ساعت،  8، کلي اندرسون، «اوریگامي های تو در تو»ورکشاپ 

 

 سوابق پژوهشی: -2

 الف: کتاب:

 4799صالحیان، با همکار،   انتشارات «صنایع دستي گیلان بسته بندی»تالیف کتاب  .4

 4790،  ، با همکارشارات گپانت «بسته بندی چای»کتاب تالیف  .8

 4790، با همکاران،دانشگاه آزاد اسلامي واحد یزد«آشنایي زدایي در قطع کتاب تصویری کودک و نوجوان»کتابتالیف  .7

 4796انتشارات نغمه زندگي، « بسته بندی چای ایران»تالیف کتاب  .6

 4796، با همکار، انتشارات مهاجر« قصه دیپ» کتابپدیدآورنده و تصویر سازی  .0

 ب: طرح تحقیقاتی:

حرفه ای، وزارت کشور، طرح  -، دانشگاه فنيبررسي و اجرای قابلیت بصری اماکن تاریخي در طراحي گرافیک محیطي .1

 ، در جریان4792تحقیقاتي خارج از دانشگاه، سمت: همکار، 

وزارت کشور، طرح حرفه ای،  -دانشگاه فنيکاربرد نقشمایه های سنتي و بومي در بسته بندی پسته استان کرمان،  .2

 ، در جریان4792تحقیقاتي خارج از دانشگاه، سمت: همکار، 

مهارت های هنرستان های کاردانش، پژوهشکده آموزش و پروش استان گیلان، سمت: همکار،  آسیب شناسي برون سپاری .3

 ، در جریان4799

 : مقاله:ج

 مجلات:

4. isi,Comparative Study of the Headlines of Master of Visual Communication in Iran’s and 
England’s Higher Education,Science and Education, 2017با همکاران ، 

5. isi,  Analyzing Effective Factors to Choose Children and Adolescents Book Format Based On 
the Graphic Criteria in Iran, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL 

STUDIES,2016 ان، با همکار 

6. isi, Materials and Techniques of Sumbat Der Kiureghian: Iranian،American Watercolors, 

International Journal of Review in Life Sciences, 2015  ،با همکار 

، در ایران بر انتخاب قطع کتاب تصویری کودک و نوجوان بر اساس معیارهای ناشران مؤثرتحلیل عوامل پژوهشي،  -علمي .7

 4792، با همکاران، نامه هنرهای تجسمي و کاربردینشریه 
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 ودک و نوجوان در ایران ) بر اساسپژوهشي پیرامون عوامل موثر در انتخاب قطع کتاب تصویری ک پژوهشي،  -علمي .8

 4799، نشریه جلوه هنر، با همکاران، مربیان ارهایمعی

تحلیل روش های القای حرکت در زمینه های ثابت از دیدگاه سه هنرمند در آثار میشل باتوری، نشریه تخصصي،  -علمي .9

 4797چیدمان 

 4797نشریه چیدمان« بررسي ساختارهای تصویرسازی کتاب کودک و نوجوان»مقاله تخصصي،  -علمي .11

 :سخنرانی، مجموعه مقالات کنفرانس ها،

11. Factors affecting the selection of the format of the child and adolescent book and the 
scroll book,  کنفرانس بین المللي Reserch in Art, Sigapure, 2016  ، با همکاران 

12. A Research on Book Designing of Quran Versions in Timurid Period, with an Emphasis on 

Quran Manuscripts of Shahcheragh Shrine of Shiraz, س بین الملليکنفران Engineering & Applied 

Sciences, Georgia – tblilisi, 2016  ،با همکاران 

اني و مطالعه تطبیقي سبک های تصویرسازی کتاب فارسي اول دبستان، دومین کنفرانس بین المللي مدیریت، علوم انس .13

 ، با همکاران، سخنراني4799رفتاری در ایران و جهان اسلام، ایران، تهران، 

پاریس ، فرانسه،  - مهندسي و علوم المللي بین کنگره ، دومین گرافیک نقش بته جقه در ترمه دوره صفوی در کرمان .14

 ، با همکاران، سخنراني4799پاریس، 

، با 4799، گرجستان، رانس بین المللي فقه، حقوق و پژوهش های دینيکنف، گرافیکِ سیرِ تحولِ نمادِ لوتوس در ایران .15

 همکاران، سخنراني

ن، گرجستان، تمد چهارمین کنفرانس بین المللي زبان، ادبیات، تاریخ و، تنوع گرافیک نقوش حیواني در گلیم سوزني کرمان .16

 ، با همکاران، سخنراني4799

، و تأثیر آن بر بازاریابي هجری شمسي 95خبرگزاری های ایران در دهه  مقایسه تطبیقي بومي گرایي تایپوگرافي در آرم .17

 ، با همکاران، سخنراني4799، شیرازایران، نس بین المللي و دومین کنفرانس ملي مدیریت، اخلاق و کسب و کار، ارنخستین کنف

 و زبان المللي بین مایشه سومینشمسي،  هجری95 دهه در ایران شعر کتاب های نگاری عنوان مقایسه تطبیقي حروف .18

  ، با همکاران، سخنراني4792، ایران، همدان، فارسي ادبیات

 افق المللي بین همایش نجمینپ، شمسي هجری 95 دهه در کرمان شهر محیطي گرافیک حروف نگاری درمقایسه تطبیقي  .19

 ، با همکاران، سخنراني4792ایران، تهران، ، مدیریت  و انساني علوم در نوین های

 المللي بین همایش شمسي، چهارمین هجری95 دهه در ایران بانکداری هایکتاب حروف نگاری در عنوان یسه تطبیقيمقا .21

 ، با همکاران، سخنراني4792، همدانایران، اجتماعي،  علوم مدیریت،حسابداری،اقتصادو

 مطالعات المللي بین نسکنفرا چهارمین، شمسي هجری95 دهه در بانکداری های کتاب روجلد تصاویر تطبیقي مطالعه .21

 ، با همکاران، سخنراني4792، ایران، کرج، دیني پژوهش و فرهنگي و اجتماعي

 ششمین، کار و کسب بر آن تاثیر و شمسي هجری 95 دهه در کرمان و ایران جهان، های رستوران آرم تطبیقي مقایسه .22

 ، با همکاران، سخنراني4792هران، ، ایران، توکار درکسب نوآوری و حسابداری،مدیریت المللي بین کنفرانس

، گردشگری بر نآ تاثیر و شمسي هجری 95 دهه در کرمانو  یران ا، جهان های فروشي شیریني آرم تطبیقي مقایسه .23

، با 4792، ، ایران، کرجزیست محیط و شهری مدیریت، معماری، عمران در نوین های پژوهش المللي بین کنفرانس پنجمین

 سخنرانيهمکاران، 



 

 المللي بین کنفرانس سومین، شمسي هجری95 دهه در کرمان و ایران محیطي گرافیک در خورشید نشانه تطبیقي یسهمقا .24

 ، با همکاران، سخنراني4792، ایران، تهران، 84قرن در زیست محیط و شهرسازی، معماری عمران، نوین مطالعات

ری شمسي با الهام از نقوش، چهارمین کنفرانس بین هج 95مقایسه تطبیقي بسته بندی چای جهان، ایران و گیلان دردهه  .25

 ، با همکاران، سخنراني4799گرجستان،  المللي زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن،

هجری شمسي، دومین کنفرانس بین المللي  95دستي ایران و گیلان در دهه مقایسه تطبیقي پوسترهای تبلیغاتي صنایع .26

 با همکاران، سخنراني، 4792گردشگری، فرهنگ و هنر، گرجستان، 

کنفرانس بین المللي علوم  دومین، هجری شمسي 95مقایسه تطبیقي بسته بندی صادراتي زیورآلات جهان و ایران در دهه  .27

 ، با همکاران، سخنراني4792، گرجستان، انساني،اجتماعي و سبک زندگي

، 4794گرافیک،  جهاني روز ملي وزیومسمپ نشانه شناسي تطبیقي نقش خورشید در ظروف و دستبافت های گیلان، اولین .28

 ایران، تهران، با همکار، سخنراني

کنفرانس بین بررسي ضرورت بانکداری الکترونیک در تبلیغات بازارهای سنتي نساجي )مطالعه موردی: بازارهای استان یزد(،  .29

 ي، با همکاران، سخنران4794، دبي، المللي چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی

، ایران، رشت، 84کنفرانس بین المللي رویکردهای نوین علوم انساني در قرن تاریخ هنر نگاری نوین با کتاب طوماری،  .31

 سخنرانيبا همکاران، ، 4790

هجری  95تا  45کودکان و نوجوانان طي دهه  بررسي تطبیقي شخصیت سازی دختر در کتاب های کانون پرورش فکری .31

 با همکار، سخنراني 4790صیت سازی معاصر ایران، ایران، تهران، همایش ملي شخ شمسي، نخستین

ششمین کنفرانس بین المللي پژژوهش در علژوم و مهندسژي و مطالعه تطبیقي نمادهای شهری با الهام از فرهنگ جیرفت،  .32

 ، با همکاران، پوستر4655، تایلند، بانکوک، سومین کنگره بین المللي عمران، معماری و شهرسازی آسیا

 زبژان، المللژي بژین کنفژرانس شمسي،ششمین هجری 95 دهه در گرافیک رشته درسي هایکتاب روجلد تطبیقي العهمط .33

 پوستر همکاران، با ،4655 گرجستان، گرجستان، تمدن و تاریخ ادبیات،

 یندوم و مهندسي و علوم در پژوهش المللي بین کنفرانس پنجمین، مقایسه تطبیقي کهن الگوی لوتوس در آرم معاصر .34

 ، با همکاران، پوستر4799تایلند، بانکوک، ، آسیا شهرسازی و معماری عمران، المللي بین کنگره

 پژوهش المللي بین کنفرانس پنجمین، شمسي هجری 95دهه  ایران در محیطي در گرافیک خورشید نشانهمقایسه تطبیقي  .35

 ، با همکاران، پوستر4799تایلند، بانکوک، ، آسیا یشهرساز و معماری عمران، المللي بین کنگره دومین و مهندسي و علوم در

م و هنر ایراني اسلامي در فرهنگ، علو ، همایش جلوه های تحلیل چالش ها و معضلات بسته بندی صنایع دستي گیلان .36

 ، رشت، ایران، با همکار، پوستر4793اسناد، 

، 4794للي علوم انساني و مطالعات فرهنگي، آسیب های معاصرکارکرد نشانه شناسي فرهنگي نقش خورشید، کنگره بین الم .37

 ، پوستر، با همکارتهران، ایران

، با 4790ایران، ایران، شیراز،  تاثیر آشنایي زدایي از قطع کتاب در آموزش هنر، نخستین همایش ملي آموزش هنر در .38

 همکار، پوستر

 چهارمین، سي و تأثیر آن بر بازاریابيهجری شم 95های جهان، ایران و کرمان در دهه شاپمقایسه تطبیقي آرم کافي .39

 ، با همکاران، چاپ در مجموعه مقالات4792ایران، تهران، ، مدیریت های پژوهش ملي همایش

، دیجیتال و نمایشي هنرهای ملي همایش نخستین، هجری شمسي 95مقایسه تطبیقي پوسترهای تئاتر کرمان در دهه  .41

 وعه مقالات، چاپ در مجم، با همکار4792، ایران، دامغان



 

شهر هوشمند چالش ها و  الملليینب یشهما یننخست، قابلیت بصری اماکن تاریخي در طراحيِ گرافیک محیطيِ هوشمند .41

 ، با همکار، چاپ در مجموعه مقالات4792، ایران، شیراز، راهبردها

، با 4793، ایران، کرج، کنفرانس بین المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش دینيکهن الگوی خورشید در هنر گیلان،  .42

 چاپ در مجموعه مقالات، همکار

، با 4793ایران، ایران، تهران،  معاصر هنر زا پرسش ملي همایش ی معاصر گیلان،هاشاپيکافي سازمانتیهوي شناسنشانه .43

 چاپ در مجموعه مقالات، همکار

دومین کنفرانس بین المللي دستاوردهای نوین تصویرسازی پوستر برای کودکان کار با رویکرد نشانه شناسي رولان بارت،  .44

 چاپ در مجموعه مقالات ،، با همکار4793پژوهشي در علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگي، ایران، تهران، 

 مدیریت در جهان و ایران نوین های پژوهش کنفرانس ،دیني  کتب های مولفه به بازگشت با کتاب قطع از آشنایي زدایي  .45

 چاپ در مجموعه مقالات، ، با همکار4794، ایران، شوشتر انساني، علوم و حسابداری اقتصاد

 پژوهش ، کنفرانسهجری شمسي 25تا  45ایران در دهه فرهنگي ایپوستره نوشتار تفاوت و ساختارشناسي تطبیقي تشابه .46

 چاپ در مجموعه مقالات، ، با همکار4794، انساني، ایران، شوشتر علوم و حسابداری اقتصاد مدیریت در جهان و ایران نوین های

شمسي، چهارمین  هجری 25تا  45مطالعه تطبیقي عناصر و کیفیات بصری در نوشتار پوسترهای فرهنگي ایران در دهه  .47

، ، با همکار4794ایران، شوشتر،  ،روانشناسي و علوم تربیتي، حقوق و علوم اجتماعي در جهان و ایران نوین های پژوهش کنفرانس

 چاپ در مجموعه مقالات

کنفرانس بین دومین ، کارشناسي ارشد ارتباط تصویری در آموزش عالي ایران و  انگلستان سرفصل های مطالعه تطبیقي .48

 چاپ در مجموعه مقالات، ، با همکاران4790 آلمان، برلین،، علوم مهندسي و تکنولوژیمللي ال

 ،4790، انگستان، لندن، لي پژوهش در علوم و تکنولوژیکنفرانس بین الملپنجمین تحلیل موفقیت آرم های تلویزیون ایران،  .49

 چاپ در مجموعه مقالات، با همکاران

با  ،4790 ،علوم و مهندسي، فرانسه، پاریسکنفرانس بین المللي پنجمین طراحي، کاربرد نشانه شناسي علم حروف در  .51

 چاپ در مجموعه مقالات، همکاران

ملي نقاشي ها و دیوارنگاره های  همایش گیلان، در محیطي گرافیک در طراحي اماکن مذهبي دیواری نقاشي قابلیت ررسيب .51

 در مجموعه مقالات چاپ، با همکار، 4790مذهبي ایران، ایران، لاهیجان، 

معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ »کتاب طوماری؛ افقي در آینده، با نگاه به گذشته، کنفرانس بین المللي  .52
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 ، موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهيکاربردی مهرگان،علمي 

 :پروژه ها 

  4794اددانشگاهي رشتدر موسسه آموزش عالي جه«طرح محیطي جشنواره انارهای یلدایي»طراح و سرپرست 
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 4790-4729خبرنگار افتخاری خبرگزاری ایکنا 
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 4655، فرهنگسرای ملل، تهران، «خیال درون»نمایشگاه مجازی انفرادی نقاشي وریتور( برگزارکننده)کی 
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 4799،رشت، ، گالری کلهر«رویای زندگي»گروهي عکسنمایشگاه  داور 

  4799، نگارخانه مارلیک، رشت، «به رسم عشق»داور نمایشگاه گروهي نقاشي، خوشنویسي، چاپ دستي و تذهیب 

  گ و ، اداره کل فرهن«ششمین جایزه ملي فیروزه»همزمان با « اولین جشنواره کالاها و محصولات فرهنگي استان گیلان»داور

 4799ارشاد اسلامي گیلان، رشت، 

 4655، فرهنگسرای خانواده، تهران، «فردای روشن»داور نمایشگاه مجازی گروهي نقاشي کودک و نوجوان 

 4655، فرهنگسرای خانواده، تهران، «به رسم شکر»داور نمایشگاه مجازی گروهي عکس 

 4655، فرهنگسرای خانواده، تهران، «4655به رسم»اریکاتورداور نمایشگاه مجازی گروهي نقاشي،تصویرسازی،نقاشي خط،تذهیب،ک 

 4655، فرهنگسرای خانواده، تهران، «به رسم سلامت»داور نمایشگاه مجازی گروهي پوستر، آرم و روجلد کتاب 

 

  :عضویتسوابق  -4

  عضو فعال سازمان بسیج اساتید، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان 

 744558550555575ویي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد یزد، شناسه: عضو فعال سازمان بسیج دانشج 

  :84248053عضو صندوق اعتباری هنر، شناسه 

  :4686عضو انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران، شناسه 

  :786عضو انجمن علمي هنرهای تجسمي ایران، شناسه 

  444 ، شناسه: علمي پژوهش های هنری ایران انجمنعضو 

 گرافیک گیلان عضو انجمن طراحان 

 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 

 :8097643952عضو فعال جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامي ایران، شناسه 

 همزمان با روز جهاني گرافیک، موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي «نگرش خلاق»عضو شورای هنری جشنواره ،

 4793رشت،

  :جوایز شرکت در نمایشگاه و -5

 4655، باغ موزه قصر تهران، «رنگ سفر»فرادی مجازی عکس نمایشگاه ان 

  4796 ،گالری سفید بود، رشت ،«کلاژینه»نمایشگاه انفرادی 

  4796 ،یزد  ،گنجینه فرهنگ و هنر، «آثار گرافیک»نمایشگاه انفرادی  



 

  باغ موزه قصر، تهران، سایت «رنگ سفر»نمایشگاه انفرادی ،www.Qasr.ir ،4655 

 4796،رشت –گالری مارلیک  ،«قصه دیپ»دینمایشگاه انفرا 

 4727،تهران ،گالری بهزاد،نمایشگاه گروهي آثار ویژه دانشجویان هنر 

  4720،تهران ،)س( دانشگاه الزهرا،نمایشگاه گروهي آثار ویژه دانشجویان هنر 

 4720،تهران ،)س( دانشگاه الزهراء،نمایشگاه گروهي آثار ویژه دانشجویان هنر 

  4724،تهران ،)س( دانشگاه الزهراء،ي آثار ویژه دانشجویان هنرنمایشگاه گروه 

  4723،تهران ،گالری بهزاد  –)س(نمایشگاه گروهي عکس دانشگاه الزهرا 

  4723،تهران ، )س(دانشگاه الزهراء ،نمایشگاه گروهي آثار ویژه دانشجویان هنر 

  4722 ،رشت،مارلیکگالری  ،نمایشگاه گروهي معرفي انجمن طراحان گرافیک استان گیلان 

   4797 ،یزد ،گالری هنرهای معاصر یزد،«صد نگاه»نمایشگاه گروهي 

   4797 ،یزد ،گالری هنرهای معاصر یزد،«حقیقت ثار»نمایشگاه گروهي 

   4797 ،اصفهان ،گالری اصفهان سیتي سنتر،«حقیقت ثار»نمایشگاه گروهي 

 4790 ،رشت ،جهاد دانشگاهي رشت موسسه آموزش عالي، «محرم و عاشورا»نمایشگاه گروهي آثار 

 4794 ،رشت ، گالری مارلیک،«روز بعد از فردا» نمایشگاه گروهي 

  4794، موسسه فرهنگي  هنری و پژوهشي صبا، تهران، «اولین سمپوزیم ملي روز جهاني گرافیک»نمایشگاه گروهي 

  4794، گالری پروین، کازرون، «عیدی سازی»نمایشگاه گروهي تصویرسازی 

 4794، گالری پروین، کازرون، «سلف پرتره»اه گروهي تصویرسازی نمایشگ 

  4794سو، آمل، ، نگارخانه ای«تصویرسازی»نمایشگاه گروهي 

  4793، نگارخانه خیال شرقي، تهران، صبا پژوهشي ، موسسه فرهنگي و هنری«رنگ و زندگي»نمایشگاه گروهي 

  4792اني، شیراز، ، نگارخانه م«کودک»نمایشگاه گروهي نقاشي و تصویرسازی 

  4799، گالری هومهر، کرمان، «ترسیم»نمایشگاه گروهي تصویرسازی 

  4799، گالری هومهر، کرمان، «رسمینه»نمایشگاه گروهي پوستر 

  4799، گالری هومهر، کرمان، «لحظه»نمایشگاه گروهي تصویرسازی 

 4799،رشت، گالری کلهر، «جلوه»نمایشگاه گروهي پوستر، تصویرسازی و نقاشي 

 4799،رشت، کلهر، گالری «نشان»نمایشگاه گروهي آرم و لوگوتایپ 

 4799،رشت، گالری کلهر، «رویای زندگي»نمایشگاه گروهي عکس 

 4799، گالری مارلیک،رشت، «به رسم عشق»نمایشگاه گروهي نقاشي، خشنویسي، چاپ دستي و تذهیب 



 

  میزباني و محوریت با ای حرفه و فني دانشگاه مهارتي داغ تابستانه مدارس سلسله هشتم سری استارتاپ ، رویداد8رتبه 

 4655، بلوچستان و سیستان استان ای حرفه و فني دانشگاه همکاری و کرمان استان ای حرفه و فني دانشگاه

  و آوری نو شیلات، مرکز و دریایي صنایع دستي، صنایع گردیشگری، محوریت با هرمزگان استان استارتاپ ، رویداد8رتبه 

 4655هرمزگان،  استان دانشگاهي جهاد شتاب

 4799کاربردی استان هرمزگان، -علمي ایده منتخب در رویداد استارتاپ) استارتاپي) ماهي ساردین و متوتا( در دانشگاه ده  

  4790دانشگاه آزاد اسلامي واحد یزد، ، 4دانش آموخته ممتاز در رشته کارشناسي ارشد ارتباط تصویری، رتبه 

 4796، گیلان، لاهیجان «شنواره ملي بزرگداشت روز جهاني چایج» رترپوستر ب 

  4796« ایران کتاب طراحي هنر سالانه نخستین»به پذیرفته شده روجلد 

  4796، تهران «کنفرانس بین المللي بسته بندی صنایع دستي و توسعه پایدار»به  پذیرفته شدهبسته بندی 

  4797تبریز « ایمن  سفر رهپویان دومین جشنواره »تقدیر شده در پوستر 

  4723، تهران، دانشگاه الزهراء)س(، «4724،4723نمایشگاه عکس نیم سال اول »اثر برگزیده 

  4720، در کلاس هنر در دنیای کودکان، دانشگاه الزهرا)س(، تهران، 7رتبه 


