
  ٠٨٧٠٤٧٢٧٦٣: شماره ملي  عبدالحسين

  قوچان: محل تولد  ١: تعداد فرزند

  IELTS:مدرك زبان خارجي

 معدل تاريخ اخذ مدرك

٧٥/١٦ ١٣٩٠  

٠٢/١٨ ١٣٨٨  

تاريخ شروع 

 تدريس
 تاريخ پايان تدريس

٩٠-٩١نيمسال دوم  ٩٢-٩٣نيمسال دوم    

٨٩-٩٠نيمسال دوم   ٩٢-٩٣نيمسال دوم    

  

  :مشخصات فني

عبدالحسين: نام پدر  سلطاني: نام خانوادگي

تعداد فرزند  متاهل: وضعيت تاهل  

مدرك زبان خارجي  ٠٩١٥٣١٢٧٦٨٢:شماره تلفن همراه

  :سوابق تحصيلي

رشته و 

گرايش 

 تحصيلي

 كشور دانشگاه محل تحصيل

 ايران دانشگاه هنر تهران ارتباط تصويري

 ارتباط تصويري
موسسه آموزش عالي 

 فردوس
 ايران

 :دريس

  عناوين درس/عنوان

  ٢كارگاه طراحي پايه  -
  ١كارگاه طراحي چاپ  -
  ١هنر در تمدن اسالمي  -

 صفحه آرايي -

  ١تكنولوژي و كارگاه گرافيك -
  ٢گرافيك تكنولوژي و كارگاه -
  مباني هنرهاي تجسمي -

  

مشخصات فني -١

  شيما: نام

  ٣٠/٦/١٣٦١:  تاريخ تولد

شماره تلفن همراه

  

سوابق تحصيلي - ٢

 نوع مدرك

 كارشناسي ارشد

)در آزمون سراسري ٣٦رتبه (  

 كارشناسي

)در آزمون سراسري ١٨٠رتبه (  

  

دريسسوابق ت - ٣

محل تدريسنام  رديف  

 دانشگاه پيام نور ١

٢ 
موسسه آموزش 

 عالي فردوس



٣ 
موسسه آموزش 

 عالي كاويان

  ١شناخت هنر گرافيك -
  ٢شناخت هنر گرافيك  -
  پروژه نهايي -
  تجزيه و تحليل آثار گرافيكي -
 ٣تكنولوژي و كارگاه گرافيك  -

  ١مباني هنرهاي تجسمي  -

٩١-٩٢نيمسال دوم   تا كنون 

٤ 

موسسه آموزش 

عالي اقبال 

 الهوري

  اصول علمي ارتباطات و تبليغات -
  ٣تكنولوژي و كارگاه گرافيك  -
  ٤تكنولوژي و كارگاه گرافيك  -
 پروژه نهايي -

 روش تحقيق در ارتباطات بصري -

  طرح عملي جامع -

 تا كنون ١٣٩٥

٥ 

دانشگاه علمي 

كاربردي فرهنگ 

١و هنر   

 تكنولوژي و كارگاه هاي گرافيك -

 خوشنويسي و طراحي حروف -

  مباني هنرهاي تجسمي -

١٣٩١ ١٣٩٠ 

٦ 

دانشگاه علمي 

كاربردي فرهنگ 

٢و هنر   

 تكنولوژي و كارگاه هاي گرافيك -

  كارگاه كامپيوتر تخصصي  -
١٣٩٢ ١٣٩٠ 

 
  :سوابق پژوهش -٤

ف
دي

 ر

 عنوان مقاله، نام مولفين، نام همايش
سطح 

 همايش 
 نوع ارائه سال

١ 

"شهرضرورت بررسي و مطالعه تاثير رنگ در هويت بصري  " 

 شيما سلطاني، فاطمه صالحي منش
 دومين كنگره سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مكانيك ايران

 ١٣٩٤ ملي
 به صورت شفاهي

ارائه شده است   

٢ 

 "جايگاه گرافيك محيطي در طراحي شهري و تاثير آن در زندگي اجتماعي"
 فاطمه صالحي منش،شيما سلطاني

دومين كنگره سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مكانيك ايران   

 ١٣٩٤ ملي
 به صورت شفاهي

ارائه شده است   



٣ 

مطالعه تباين نقش و زمينه در خوانش نوشتار با رويكرد تداوم در "
شيما سلطاني"خواندن  

 كنگره انسان شناسي زيستي

 ١٣٩٧ ملي
 به صورت پوستر

 ارائه شده است

  
  :عنوان پايان نامه

 عنوان پايان نامه و  رساله مقطع تحصيلي

در پوسترهاي مكتب بين المللي سوئيس و موج نو آمريكا) نظام شبكه اي(مقايسه تطبيقي گريد كارشناسي ارشد  

  
:سوابق اجرايي  

 تاريخ اتمام تاريخ شروع سازمان محل اشتغال عنوان پست

مقطع كارداني پيوستهمدير گروه آموزشي رشته گرافيك در   ١٣٩٧ ١٣٩٢ موسسه آموزش عالي كاويان 

 ١٣٩٧ ١٣٩٦ موسسه آموزش عالي كاويان عضو كميته داوري كنگره انسان شناسي زيستي و علوم انساني

كارشناسي ناپيوستهمدير گروه آموزشي رشته گرافيك در مقطع  موسسه آموزش عالي اقبال  

 الهوري

 تا كنون ١٣٩٧

 

:آموزشي هايشركت در كارگاه   

هاي آموزشي كارگاه  سال برگزار كننده 

 وركشاپ طراحي حروف فارسي

طراح و مدرس بين المللي/ مهدي سعيدي :مدرس  
 ١٣٩٠ دانشگاه هنر تهران

٣D Design وركشاپ 

دپارتمان هنر/ مدرس دانشگاه ميشيگان/  مهرداد صداقت  
 ١٣٩٦ دانشگاه ميشيگان آمريكا

 

:و دستاوردها فعاليت هاشرح   

 سال برگزار كننده  فعاليت هاي هنري

١٣٧٨-١٣٨١دانشكده دختران سپيده كاشاني  .كسب عنوان نخست در مسابقه پوستر تئاتر بيرجند  



 بيرجند

دريافت لوح تقدير شركت در نمايشگاه پوستر صنايع دستي 
  .بيرجند

دانشكده دختران سپيده كاشاني 

 بيرجند
١٣٧٨-١٣٨١  

  .مقام نخست مسابقه پوستر اعتياد با نام خورشيد كسب
دانشكده دختران سپيده كاشاني 

 بيرجند
١٣٧٨-١٣٨١  

١٣٨٦-١٣٨٨ موسسه آموزش عالي فردوس مشهد  شركت در نمايشگاه هاي دانشجويي عكاسي در چند دوره  

١٣٨٦-١٣٨٨ موسسه آموزش عالي فردوس مشهد  كسب عنوان نقد برتر در عكاسي  

١٣٨٦-١٣٨٨ شخصي  )گروه هاش(گروهي تصوير سازي نمايشگاه   

شركت در نمايشگاه هاي گروهي دانشجويي طراحي جلد 
 كتاب

  
١٣٨٨-١٣٩٠ دانشگاه هنر تهران  

نمايشگاه گروهي پوستر با عنوان آهنگ حروف فارسي در 
  نمايشگاه صبا

١٣٨٨-١٣٩٠ دانشگاه هنر تهران  

چاپ  با ٩٠جزء برگزيدگان جشنواره بسم اهللا سال 
  لوگوتايپ در كتاب اسماء الحسني

١٣٨٨-١٣٩٠ خانه هنرمندان تهران  

١٣٨٨-١٣٩٠ شهرداري مشهد  نفر اول جشنواره پوستر آخرين منجي  

شركت در نمايشگاه گروهي مدرسان گرافيك مشهد با 
  موضوع بزرگداشت مقام معلم

 ١٣٩٥ شخصي

شركت در نمايشگاه گروهي مدرسان گرافيك مشهد با 
  كتاب خوانيموضوع 

 ١٣٩٦ انتشارات به نشر

 

:اجرا شدهطراحي پروژه هاي بخشي از   

  سال سفارش دهنده  دولتي و بخش خصوصيپروژه هاي 

 برگزيده در فستيوال هنر مشهد "چهار فصل"طراحي و ساخت المان 
 خانه هنرمندان مشهد

 شهرداري مشهد
١٣٩١  

برگزيده در فستيوال  "بهار از زاويه اي ديگر"طراحي و ساخت المان 

 هنر مشهد

 خانه هنرمندان مشهد

 شهرداري مشهد
١٣٩١  

برگزيده در فستيوال هنر  "درخت زندگي"طراحي و ساخت المان 

 مشهد

 خانه هنرمندان مشهد

 شهرداري مشهد
١٣٩٢  

  ١٣٩٣ انتشارات صيانت  طراحي و چاپ كتاب هاي آموزشي رياضي پايه سوم ابتدايي



  ١٣٩٣ انتشارات صيانت  آموزشي علوم تجربي پايه سوم ابتدايي طراحي و چاپ كتاب هاي

  ١٣٩٢-١٣٩٤ شخصي  )سه نوبت چاپ(طراحي ست اوراق اداري جواهري شريفي 

  ١٣٩٢-١٣٩٤ شخصي  طراحي لوگوتايپ/ طراحي پوستر گالري مداد سفيد

  ١٣٩٤ شخصي  طراحي لوگو ميكس انتشارات خبوشان

  ١٣٩٦ شخصي  )اپليكيشن(تلكس طراحي لوگو تايپ 

  ١٣٩٦ شخصي  طراحي هويت سازماني باشگاه پرورش اندام انرژي

پوستر، كارت، سي : طراحي ست كامل همايش انسان شناسي شامل

  ...دي و 
موسسه آموزش عالي 

 كاويان
١٣٩٦  

  ١٣٩٦ هنرستان دخترانه البرز  طراحي پوستر، هويت بصري، بروشور و كارت ويزيت

 شهرداري مشهد  پاورپوينتطراحي پوستر، بيلبورد، 

 معاونت شهرسازي
١٣٩٧  

 شهرداري مشهد  طراحي اينفوگرافي

 سازمان ارزيابي عملكرد
١٣٩٧  

  ١٣٩٧ شخصي  طراحي لوگوتايپ موسسه مانا طب

  ١٣٩٧ شخصي  طراحي لوگو تايپ موسسه حسابداري آوند

  ١٣٩٧ شخصي  طراحي لوگوتايپ و ليبل پودر مخصوص گربه

  ١٣٩٧ شخصي RTVطراحي لوگوتايپ شركت 

  ١٣٩٧ دانشگاه فردوسي مشهد  همايش كشاورزي و صنعت  طراحي ست كامل گرافيك

  ١٣٩٧ دانشگاه فردوسي مشهد  طراحي پوستر علم و فرا علم

  
 

 

 



:و پژوهش هاي حاضر مورد عالقه مطالعات  

 پژوهش

  كاربرد اوريگامي در صنعت بسته بندي مواد غذايي -

 تكنيك فتو مونتاژ در طراحي پوستر هاي فرهنگيكاربرد  -

  بررسي ساختار در طراحي نشانه هاي تصويري -

  بررسي عامل نور در طراحي بيلبوردهاي سطح مشهد -

  مطالعه كاربردهاي دوگانه بسته هاي مقوايي اسباب بازي كودكان -

  


