
  عضو شبکه طراحان نهضت مردمی پوستر انقالب / 1388
  عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران / 1390

  عضو انجمن ملی عکاسان ایران / سال 1388
/ مشهد / 1397   داوری بخش پوستر هشتمین جشنواره فرهنگی -هنری امام رضا)ع( ویژه ناشنوایان کشور

  عضو هیئت داوران فراخوان مسابقه طراحی پوستر یاران خراسانی/ مشهد/ سال1387
  تقدیر شانزدهمین نمایشگاه پوستر حروف نگاری اسماءالحسنی/ تهران/ 1399 

  تقدیر نخستین ساالنه رقابتی حروف نگاری )علی ولی اهلل( / قم / 1399 
  برگزیده پوستر پنجمین جشنواره هنر مقاومت / تهران / 1397

  تقدیر در چهاردهمین حروف نگاری اسماءالحسنی / تهران / 1397
  تقدیر در بخش» گرافیک نشر « پنجمین سرو نقره ای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران/ تهران / 1396

  پوستر  برتر بخش تخصصی چیدمان متن ششمین سوگواره عاشورایی پوسترهیأت/ قم /1396
  کارگاه ملی گرافیک همدلی / مشهد / 1399 

  کارگاه کتیبه و پرچم پنجمین جشنواره هنر مقاومت / مشهد / 1397
  کارگاه پوستر و تبلیغات شهری پنجمین جشنواره هنر مقاومت / مشهد / 1397

  کارگاه پوستر بی حاشیه / تبریز / 1397 
  نمایشگاه ششمین دوساالنه طراحی گرافیک سرو نقره ای / تهران / 1398

  نمایشگاه پنجمین جشنواره هنر مقاومت در سه بخش پوستر ، تایپوگرافی و پرچم و کتیبه / تهران، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان / 1397

  نمایشگاه چهارمین دوساالنه ملی پوستر رضوی / مشهد / 1397 
  نمایشگاه پوستر گنج جنگ /تهران، خانه هنرمندان/ 1397 

  نمایشگاه چهاردهمین حروف نگاری اسماءالحسنی / تهران- خانه هنرمندان/ 1397 
  نمایشگاه پوستر تایپوگرافی »در آغاز کلمه بود«/ تهران/موزه گرافیک ایران/ 1394

1 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

محمــود بازدار

و ...



  طراح گرافیک چاپ صنعتی اقبال 1384 -1389
  طراح گرافیک شرکت توسعه تفکر روش آفرین )تترا( 1392

  طراح گرافیک، کپی رایتر و مدیر هنری خانه طراحان انقالب اسالمی 1399-1394
  طراحی گرافیک برای مرکز بسیج سازمان صدا و سیما –1399-1398

  طراحی گرافیک برای شرکت فوالد مبارکه اصفهان- 1399-1398
  شرکت در بیست کارگاه طراحی گرافیک )سازمان زیباسازی شهر تهران( 95 و 99

  گذراندن دوره دو ساله انیمیشن در جهاد دانشگاهی هنر - 88 تا 90
  طراحی شعارهای تبلیغاتی )اسلوگان( برای کمپین حمایت از کاالی ایرانی )سازمان استاندارد( 1397

  طراحی شعارهای تبلیغاتی)اسلوگان( مراسم بدرقۀ پیکر پاک شهید سردار قاسم سلیمانی – دی 98
  طراحی شعارهای تبلیغاتی)اسلوگان( بانک ملت – تابستان 99

  طراحی شعارهای تبلیغاتی)اسلوگان( ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت -1399
1399-   طراحی شعارهای تبلیغاتی)اسلوگان( کمپین امر به معروف و نهی از منکر

  رتبه 19 )کشوری(کنکور سراسری هنر  سال 91
  عضویت در بنیاد نخبگان 1391

  راه یابی به نمایشگاه نشانه های برگزیده "شرکت همکاران سیستم " آذر 88 
  رتبه دوم پوستر در  سوگواره شهر فاطمی – اسفند 94

  راه یابی به نمایشگاه مسابقه نشان " مشهد 2017"
  تقدیر در رشته پوستر جشنواره ایران ساخت - دیماه 95

  رتبه دوم رشته پوستر دومین مسابقه حقوق بشر آمریکایی – تیر 96
  راه یابی به نمایشگاه ششمین جشنواره بین المللی فیلم و هنرهای تجسمی سبز ایران )1396(

  برگزیده پنج دوره از کارگاه های طراحی گرافیک سازمان زیباسازی شهر تهران - 95 و 96
  تقدیر در مسابقه پوستر روز جهانی اندازه شناسی 2019 )-1397(

2آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

پویا ســرابی

و ...



  عضو، طراح و مدرس ورکشاپ های تخصصی نهضت مردمی پوستر انقالب
  دبیر گروه هنری شهید تاج احمدی )قزوین(

  عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
  برگزیده جشنواره ملی هنرهای تجسمی دفاع مقدس

  برگزیده سوگواره های عاشورایی پوستر هیات

3 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

محمــد رازقی

و ...



  عضو، طراح و مدرس ورکشاپ های تخصصی نهضت مردمی پوستر انقالب
  عضو مجمع طراحان آیه )اصفهان(

  مدرس و طراح گرافیک
  مدرس رسمی آموزش و پرورش
  طراح آتلیه هنر و گرافیک کارگاه

94)   همایش بین المللی عفاف و حجاب)کسب مقام اول پوستر
  برگزیده جشنوا ره کتاب آرایی دینی)کسب مقام دوم طراحی جلد (95

  جشنواره حریم ماه)کسب مقام اول پوستر 95(
  برگزیده سومین فراخوان گرافیک محیطی هیأت 96 / رتبه دوم

4 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

ینــب ربانی خواه ز

و ...



  عضو، طراح و مدرس ورکشاپ های تخصصی نهضت مردمی پوستر انقالب
  هنرآموز خوشنویسی درپایه ممتاز

  فعالیت در زمینه طراحی و نقاشی شهری از 1375 تا 1380
  فعالیت در حوزه گرافیک از 1375 تا کنون

  تولید برنامه تلویزیونی از سال 1380 تا کنون
  نایب رئیس انجمن صنفی تبلیغات سینمای ایران ( خانه سینما)

  عضو شورای هنری شبکه کودک ( پویا و نهال ) 96 تا کنون
  داوری اولین جشنواره انیمیشن تلویزیونی ایران 96

  داوری پوستر های جشنواره تئاتر مقاومت 97
  داوری بخش اقالم تبلیغی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 98

  مدیر هنری هفتمین جشنواره فیلم شهر 98
  مدیر هنری هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت 99

  مدیر هنری اولین جشنواره تئاتر هامون 98
  مدرس گرافیک و تایپو گرافی در موسسات آزاد هنری و کارگاه های دانشگاهی در تهران و شهرستانها

  کاندید دریافت جایزه بهترین پوستر از جشنواره مقاومت ( پوستر فیلم یتیم خانه ایران ) 5 9
  برنده جایزه بهترین نشان های فیلم در 5 سال آخیر از جشنواره فیلم شهر سال 96

  دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر طراحی نشان فیلم های رگ خواب و خفگی 96
غ بلورین بهترین پوستر از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر برای پوستر فیلم    کاندید دریافت سیمر

سینمایی رگ خواب 96
غ بلورین بهترین پوستر از سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر برای پوستر فیلم    کاندید دریافت سیمر

سینمایی مصادره 97
  برنده جایزه بهترین طراح نشان فیلم های سینمایی برای 6 اثر از هفتمین جشنواره فیلم شهر 98

5 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

محمــد روح االمین

و ...



  عضو شبکه طراحان نهضت مردمی پوستر انقالب از سال  1392
  سابقه تدریس در هنرستان سوره مشهد

  اثر برگزیده جشنواره هنر ملی رضوان در بخش نقشی برای زندگی در سال  98
  اثر برگزیده در پنجمین جشواره هنر مقاومت در بخش پوستر

  اثر تقدیر شده در پنجمین جشنواره هنر مقاومت در بخش کتیبه
  همکار با گروه سبز و کسب رتبه اول جشنواره ایده پروری پایتخت معنوی ایران در مرکز پارک و علم و فناوری 

خراسان
  همکاری با گروه مهتدی و کسب رتبه سوم درجشنواره ایده پروری سوغات بانوان در مرکز پارک و علم و 

فناوری خراسان
  برگزاری نمایشگاه عکس زنگار در نگارخانه سروش مشهد در سال 91

  برگزاری نمایشگاه مفهومی انقالب در هویزه در سال 89
  طراحی پوستر بین المللی همایش توانمندی زنان در اسپانیا کانون ترویج علم وزارت علوم در سال 93

6 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

منصــوره جوادی پور

و ...



 ١٣٩٥ / )   دیپلم افتخار چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت )بخش طراحی پوستر
١٣٩٦ / )   رتبه سوم و لوح تقدیر یازدهمین سوگواره هنر عاشورایی)بخش طراحی پوستر

  لوح تقدیر یازدهمین سوگواره بین المللی هنر عاشورایی )بخش موضوعی مدافعان حرم( / ١٣٩٦
  نمایشگاه پوستر "این دو یک، رنگ" + حسین یوزباشی / نگارستان شاهد / بهمن و اسفند ١٣٩٤

  نمایشگاه تصویرسازی"سایه روشِن رویا" + مهدیه قاسمی / خانه کاریکاتور ایران /آذر ١٣٩٥
  نمایشگاه پوستر "سقوط شیطان بزرگ" / نگارخانه عکاسان حوزه هنری / ١٣٩٦

" / نگارخانه عکاسان حوزه هنری/ ١٣٩٦   نمایشگاه پوستر "نسل کشی در میانمار
" ؛ پرتره های شهدا / نگارخانه عالی حوزه هنری/ ١٣٩٧   نمایشگاه "آینه های بی زنگار

  نمایشگاه پوستر "گنج جنگ" / خانه هنرمندان ایران / نگارخانه های نامی، تابستان، بهار / تابستان ١٣٩٧ 
  پنجمین جشنواره هنر مقاومت / بخش تایپوگرافی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان / پاییز ١٣٩٧ 

  هدایت کارگاه طراحی پوستر / هفتمین جشنواره هنر جوان / یزد / دی ماه ١٣٩٧
  هدایت کارگاه طراحی پوستر و تصویرسازی / هفتمین جشنواره هنر جوان / یاسوج / دی ماه ١٣٩٧

  هدایت کارگاه طراحی پوستر / هفتمین جشنواره هنر جوان / زاهدان / دی ماه ١٣٩٧
  استادیار کارگاه بین المللی طراحی گرافیک "عودة القرن" / بازگشت قرن / مشهد مقدس / اردیبهشت ١٣٩٨

" طوفاِن ِشن" / حوزه هنری خراسان جنوبی / فروردین١٣٩٨   هدایت کارگاه طراحی پوستر
  نمایشگاه پوستر "این دو یک، رنگ" + حسین یوزباشی / نگارستان شاهد / بهمن و اسفند ١٣٩٤

  نمایشگاه تصویرسازی"سایه روشِن رویا" + مهدیه قاسمی / خانه کاریکاتور ایران /آذر ١٣٩٥
  نمایشگاه پوستر "چهل؛پنجاه*هفتاد" / نگارخانه اشراق/ حوزه هنری خراسان شمالی / دی ١٣٩٦

  بخش پوستر هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی "هنر جوان" / ١٣٩٤
  عضو هیأت انتخاب آثار نمایشگاه بین المللی پوستر "جهان عاری از خشونت" / ١٣٩٣

  سیزدهمین نمایشگاه ساالنه حروف نگاری پوستر "أسماء الحسنی" /١٣٩٦ 
  مدیر بخش تولید محصول پنجمین چشنواره هنر مقاومت / بنیاد فرهنگی روایت فتح / زمستان ١٣٩٧

7 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

محمدصابــر شــیخ رضایی

و ...



  مسوول هیئت هنر
  مدیر کارگاه طراحی سه در چهار 
  رئیس هیئت مدیره موکب آرت

  دبیر بخش کتیبه و پرچم در جشنواره هنر مقاومت دوره های پنجم و ششم

8 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

علــی حیاتی

و ...



  شرکت در بیش از 40نمایشگاه داخلی و خارجی از سال های 1384 تا کنون
| نمایشگاه نسل 5 طراحان گرافیک | چندین دوره    نمایشگاه پوستر و تایپو گرافی افسردگی عمیق تر

نمایشگاه حروف نگاری اسما الحسنی| چندین دوره دوساالنه پوستر جهان اسالم | چندین دوره پوستر های 
عاشورایی | نمایشگاه پوسترهای دعوتی خلیج فارس | نمایشگاه GOOD 50×70 ایتالیا 2007 | نمایشگاه دکترینال 
مهدویت سالن اجالس سران / تهران | چندین دوره نمایشگاه تصویر سال | اولین دوره جشنواره ملی جوانان 
ایرانی | نمایشگاه بین المللی تجسمی فجر / تهران | نمایشگاه پوسترهای نوی سد صربستان 2008 | نمایشگاه 

پوستر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم | نمایشگاه پوستر های دعوتی لودز لهستان | نمایشگاه پوستر 
 |»2012 4th Block the« کراین

ُ
مقاومت 1390 تهران گالری خیال نو | نمایشگاه سه ساالنه اکو پوستر 2012 – ا

نمایشگاه پوستر زنبور طالیی مسکوMoscow – 2012 Golden bee( 2012 – 1391( | و …
  بیش از 10 رتبه نمایشگاهی

، سالن کنفرانس اجالس سران / تهران | رتبه    رتبه نخست از نمایشگاه دکترین مهدویت، در بخش پوستر
دوم از نمایشگاه اسما الحسنی 1387| مقام اول در جشن تصویر سال 1389 بخش گرافیک |تقدیر شده در هنر 

جوان1389 | رتبه اول از دومین جشنواره بین المللی هنر مقاومت دی ماه 1390 – تهران | مقام اول فراخوان 
نشان و پوستر و طراحی محیطی هیأت جامعه ایمانی مشعر در بخش لی اوت / 1396 / قم | و …

  طراح ارشد و ناظر هنری بیش از 10 نهاد و سازمان و شرکت معتبر کشوری
  گروه مشاوره و اطالع رسانی / مشاوران ایده های نو | کانون تبلیغاتی سان / استدیو طراحی گرافیک نوین/   
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران / روابط عمومی سازمان هنری رسانه اوج / خانه طراحان انقالب اسالمی / 

/ رسانه تبلیغات مدیا گراف / و… نشر شهر
  مدرس مدعو دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران | برپایی کارگاه طراحی پوستر در شهر های / تهران 

| پوستر های عاشورایی 1398 | اراک / پوستر رضوی | 1397بیرجند / پوستر عاشورایی1392 |کهکیلویه و بویر 
احمد / هنر جوان1397  | یزد / هنر جوان1397  | گلستان / پوستر عاشورایی1398  | کرمان / اسما الحسنی  | 

1398 عراق / بغداد / سواد بصری 1396 |  کارگاه مجازی آموزشی مجموعه هنری ایمانی مشعر 1398

9 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

علیرضــا حصارکی

و ...



  مدیر هنری »ماهنامه سه نقطه«
  مدیر هنری »هفته نامه پنجره« از شماره 50 تا شماره 112

  مدیر هنری »روزنامه » صبح نو«
  مدیر هنری »انتشارات »خیمه«

  مدیر هنری »فصلنامه پالک هشت«
« سازمان مدیریت صنعتی به مدت یک سال    مدیر هنری »ماهنامه تدبیر

  مدیر هنری »فصلنامه رسش« اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان
« بنیاد فرهنگی روایت فتح   مدیر هنری »نشریه هنرهای تجسمی هور

  دبیر  اجرایی و مدیر هنری اولین جشنواره بین المللی کاریکاتور ِاشغال
  مدیر هنری اولین و دومین جشنواره بین المللی کاریکاتور ترامپیسم

  همکاری با نشریات همشهری، سوره، فرهنگ پایداری، نظام پزشکی، عصر اندیشه و ... به عنوان طراح گرافیک
 ، ، به نشر   همکاری با ناشران مختلف از جمله: خیمه، فاتحان، عصر داستان، اسم، شهرستان ادب، امیرکبیر

، مرکز اسناد و  ، پژوهشگاه تخصصی شهید صدر ، آرما، الهدی، احیا، تمدن نوین، معارف، صریر   سوره مهر
تحقیقات دفاع مقدس، دعبل خزاعی، دفتر ادبیات آیینی هالل و ... به عنوان مدیر هنری و طراحی جلد

  طراحی بیش از 50 عنوان پوستر فرهنگی
  طراحی بیش از 40 عنوان نشانه و نشانه نوشته

  طراحی جلد بیش از 70 عنوان کتاب
  نمایشگاه انفرادی خوشنویسی و گرافیک/ 1377 

  نمایشگاه جمعی طراحی / 1378 
  نمایشگاه جمعی نقاشی / 1378 

نمایشگاه انفرادی خط -گرافیک » الرحمن الرحیم« / 1381 
راه یابی به بخش مسابقه جشنواره بین المللی خوشنویسی جهان اسالم / 1381 

10 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

محمــد صمدی

و ...



  عضو نهضت مردمی پوستر انقالب
  عضو  کانون هنر شیعی 

  موسس و مدیر هنری استودیوی گرافیک مثلث  و حجره 
  شرکت در نمایشگاه های سوگواره هنر عاشورایی

  جشنواره بین المللی بسم اهلل
  جشنواره ی بین المللی اسماء الحسنی

  جشنواره ی مد و لباس فجر
  جشنواره ی هنرهای تجسمی فجر

خ | حبل اهلل | نقش    شرکت در کارگاه های ایران جوان | سرطان مصرف | سبک زندگی ایرانی ، اسالمی | خط سر
بهشت )نهضت مردمی پوستر انقالب(

  نفر اول مسابقات خوشنویسی جوانان کشور در خطوط ثلث ، نسخ  و شکسته نستعلیق در سالهای 82 - 
83 و 84 در استان خراسان رضوی

  نفر برگزیده پنجمین جشنواره هنر مقاومت در بخش تایپوگرافی | 1398
  نفر برگزیده سیزدهمین جشنواره اسماء الحسنی | 1395  

  نفر اول سوگواره عکس و پوستر هیات ، بخش کتیبه | 1395  
  نفر اول جشنواره بهارفاطمی | بخش پوستر |1393  
  برگزیده ی هفتمین سوگواره هنر عاشورایی |1393   

  تقدیر شده جشنواره بین المللی بسم اهلل/1392 

11 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

حمیــد قربان پور

و ...



  عضو شبکه طراحان نهضت مردمی پوستر انقالب
  مدیرهنری موکب هنر

  مدیر هنری کارخانه کاشی هیربد نگاره تا سال99
  مدرس نرم افزار

  کسب رتبه برگزیده در چندین جشنواره کشوری در بخش های پوستر ، نقاشی، کتیبه
  شرکت در نمایشگاه های متعدد گروهی هنرتجسمی

12 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

قربانی آزاده 

و ...



  عضو، طراح و مدرس ورکشاپ های تخصصی نهضت مردمی پوستر انقالب
  عضو هیات موسس مجمع طراحان انقالب اسالمی آیه

/دانشگاه بزرگمهر   مدرس دانشگاه هنر اصفهان/دانشگاه غیر انتفاعی سپهر
 دانشگاه سروش اصفهان

  مدرس و داور مسابقات کشوری فن آورد دانشگاه صنعتی شریف تهران
  مدرس رسمی آموزش و پرورش

  موسس، مدیر هنری و طراح  آتلیه هنر و گرافیک کارگاه
  عضو شورای سیاست گذاری انجمن هنرهای تجسمی انقالب مجموعه روایت

  داور جشنواره های متعدد گرافیکی کشور

13 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

حامــد مغروری

و ...



  کسب رتبه سوم اولین جشنواره خط نگاره یزد 1387
  برگزیده بخش دانشجویی اولین دوساالنه بسته بندی ایران 1394

  تقدیر شده بخش پوستر چهارمین جشنواره هنر مقاومت 1395
  تقدیر شده در بخش پوستر سومین دوره مسابقه جایزه بزرگ مرگ بر آمریکا 1395

  کسب رتبه دوم اولین جشنواره فرهنگی هنری مهر مادر در رشته پوستر 1398
  شرکت در جشنواره های هنری شامل:

  جشنواره هنر جوان در سال 1389 
  ششمین دوساالنه تصویرگری تهران 1392

  سوگواره پوسترهای عاشورایی 1398
  جشنواره تجسمی فجر 1398

  و نمایشگاه های گروهی دیگر
)   طراح گرافیک مستقل )فریلنسر

  همکاری با مجموعه ریحانه وابسته به بنیاد حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب 
  همکاری با خانه طراحان انقالب اسالمی

  همکاری با حوزه هنری انقالب اسالمی
  همکاری با موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی

  همکاری با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
  همکاری با بنیاد برکت انقالب اسالمی

  و نهادهای غیر دولتی دیگر

14 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

لیــا نیرومند

و ...



  طراحی محتوایی و محیطی موزه دفاع مقدس خراسان رضوی از مهر 1399
  تدوین ساختار مرکز آفرینش های هنری وابسته به مؤسسه انقالب اسالمی از مهر 1399

  اهم فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی
ح جامع ســــاماندهی تبلیغات شهری مشهد | شــهرداری مشهد | 1388 و 1389   مشـاور طر

  مشــاور مطالعات ســوغات فرهنــگی زائــر رضوی | پارک علم و فــناوری خـــراسان | 1390
  پژوهشگر تدوین شبکه مسائل تبلیغات مشهد | اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مــشهد | 1390

  برگزیده همایش بین المللی گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت با مقاله »سوغات فرهنگی زائر رضوی« | 1390
  مشاور تدوین بسته عملیاتی میراث و صنایع فرهنگی برنامه پنج ساله فرهنگی استان | استانداری خراسان رضوی | 1391

  مشــاور مطالعات اولــیه تدوین ســناریوی بـــاغ مـوزه رضــوی | شـــهرداری مشهد | 1391
ح جـــامع اطالع رســـانی زائـــر | پــارک علم و فناوری خـــراسان | 1392 و 1393   مشاور طر

  برگزیده نهمین دوره کتاب سال رضوی با کتاب "سوغات فرهنگی زائر رضوی" | 1395
  مشاور تدوین ساختار و برنامه مرکز نوآوری و توسعه فناوری سوغات فرهنگی زائر | آستان قدس رضوی | 1397

  تدوین سناریو، طراحی و اجرای نمایشگاه مفهومی زیارت | سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد | 1389 و 1390
  عضو کمیته داوران اولین جشنواره محصوالت فرهنگ شهروندی کالن شهرها و مراکز استان »شهر فرهنگ« | 1390

ح ملی مطالعه توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا )ع( | 1390 و 1391   عضو کارگروه تلفیق و کنترل پروژه طر
  تدوین سناریو و طراحی ماکت نمایشگاه مفهومی خانواده | سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد | 1391

  عضو هیأت امنای فرهنگسرای زیارت مشهد | 1391 و 1392
( بیش از 10 دوره استارتاپی | 1392 تا کنون   داور و راهنمای خبره )منتور

  دبیر جشنواره استقبال از بهار و دبیر علمی فستیوال پوستر 93 مشهد | شهرداری مشهد | زمستان 1392 و بهار 1393
  مجری 4 دوره ایده پروری )استارت آپ( محصوالت فرهنگی | مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت | 1393 تا 1395

  تنظیم محتوا و طراح کتاب نفیس اطلس حرم مطهر رضوی، برگزیده جشنواره کتاب سال رضوی | 1393 تا 1395
  عضو کمیته داوران جشنواره منطقه ای ایده های برتر در حوزه هنر و معماری | 1393

15 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

مهدی یـک پسر

و ...



  دبیر اجرایی اولین نمایشگاه ساالنه پوستر عاشورا 1385
  مسئول دبیرخانه و امور اجرایی نگارخانه چلیپا 88-90

  دبیر سرویس کارتون و کمیک استریپ نشریه گزاره 1390-1391
  مدیریت تهیه و تولید پروژه کمیک استریپ خط شکن،شهید عبدالحسین برونسی 1392

  مدیریت تهیه و تولید پروژه کمیک استریپ چهل چراغ،شهدای انقالب؛ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 1390
  مدیریت تهیه و تولید پروژه کمیک استریپ سبک زندگی/نمایشگاه رسانه های دیجیتال سراج1391

  مدیریت تولید پروژه طراحی پوستر بیداری اسالمی؛ موسسه بین المللی امت واحده ؛ 1390
  مدیریت تهیه و تولید بخش کاریکاتور و پوستر کمپین یک ماه برای فلسطین 1390

  مدیریت تهیه و تولید دفاتر تحریر روشنا،بخش شهدا ونام آوران ایران 1392
  مدیریت هنری پروژه پازل قهرمان کوچک؛ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 1392

  مدیریت هنری و طراحی گرافیک نشریه برهان متوسطه اول؛گروه مجالت رشد  1394 تا کنون
  طراحی هویت بصری و طراحی گرافیک چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد 1395

  نمایشگاه گردان و دبیراجرایی نمایشگاه جمعی طراحی پوستر نشانی آفتاب ؛خانه هنرمندان ایران،موزه هنرهای 
معاصر فلسطین،نگارخانه عالی حوزه هنری ،خرداد 1396

  دبیر اجرایی نمایشگاه جمعی طراحی پوستر سقوط شیطان بزرگ ؛ نگارخانه عالی حوزه هنری ؛ آبان 1396
"این دو یک،رنگ"/نگارستان شاهد/اسفند 1394   نمایشگاه پوستر

/شهریور 1395   نمایشگاه انفرادی کاریکاتور و تصویرسازی"گدازه"/خانه کاریکاتور
  نمایشگاه گروهی طراحی پوستر حماسه نه دی /نگارخانه عالی /دی 1396

  نمایشگاه گروهی آثار تجسمی انقالب اسالمی " گنجینه انقالب" / حوزه هنری /بهمن 1396
" /نگارخانه عالی /اسفند 1396   نمایشگاه گروهی نقاشی و تصویرسازی " آینه های بی زنگار

  نمایشگاه گروهی پوستر " گنج جنگ" / خانه هنرمندان ایران / شهریور 1397

16 آشنایی با مربیان کارگاه مجازی بخش پوستر ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت

حسین یوزباشی

و ...


