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محل تولد :تهران

رشته ی نقاشی دانشجوی کارشناسی ارشد ،ورودی 4631

محل تحصیل :دانشگاه الزهرا
وضعیت اشتغال :دانشجو
کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر شاهد  ،4633دیپلم گرافیک از هنرستان بعثت4631
فعالیتهای اجرایی:
 http://avoa.irعضو انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران. شرکت در ششمین جشنواره ی بین المللی هنرهای تجسمی فجر ،بخش نقاشی ،موزه گالری صبا ،تهران4631
 نمایشگاه گروهی نقاشی ،گالری آرت سنتر ،تهران 4631 نمایشگاه گروهی نقاشی ،برگزیدگان هفتمین منتخب نسل نو ،گالری شیرین ،تهران4631 ، نمایشگاه گروهی نقاشی ،برگزیدگان هفتمین منتخب نسل نو ،موزه معاصر اهواز ،خوزستان4631 ، شرکت در سومین جشنواره ی هنر مقاومت ،بخش نقاشی ،موزه گالری صبا ،تهران 4631 شرکت در ششمین جشنواره ی هنرهای تجسمی هنر جوان ،بخش نقاشی ،موزه گالری صبا ،تهران 4631 نمایشگاه گروهی نقاشی ،نگارخانه ی بانو ،دانشگاه الزهرا ،تهران 4634 شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی  ،نگارستان شاهد ،تهران 4633 شرکت دراولین جشنواره ی هنر مقاومت ،بخش نقاشی  ،موزه گالری صبا ،تهران 4633جوایز:
 رتبه ی دوم  ،بخش نقاشی ،ششمین جشنواره ی بین المللی هنرهای تجسمی فجر ،تهران4631 ، رتبه ی سوم  ،بخش نقاشی ،ورکشاپ خط خاطرات ،وابسته به جشنواره ی هنر مقاومت ،تهران4634 ،دیگر فعالیتها:
 مشارکت در پروژه ی نقش برجسته ی بتنی با عنوان مادر .مکان :زیر پل سواره رو شهید بهرامی ،جنبشهرداری منطقه  43یافت آباد .اندازه ی اثر 13 :متر در  1متر و  17سانتی متر .شروع اول تیر ماه ،تاریخ
نصب و اجرا :اول مهرماه  ،4631جنس اثر بتن.
 عضو خیابان هنر( شهرداری تهران) ،سمت طراح در افتتاحیه ی بوستان والیت به مدت یک ماه ،سمتطراح در افتتاحیه ی مجتمع شهربانو ،و همچنین سمت طراح دراعیاد شعبانیه هر سال به مدت یک ماه -4633
4631

 شرکت در ساخت انیمیشن (رعنا دختر دهقان) از تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،با سمتطراح4634 ،
 عضو کاروان هنر(هنرمندان صلح و دوستی)سمت طراح4634-4633 ، اجرای تکنوازی سنتور در اعیاد وابسته به کاروان هنر( هنرمندان صلح و دوستی) 4633 شرکت مداوم در ورکشاپهای نقاشی 4631-4633 -شرکت و اجرای لند آرت (از گرایشات هنر مفهومی) در جزیره ی هرمز 4631

