کیارنگ عالی
مدیر گروه رشته عکایس

دکنا) در رشته عکایس از شورای ارزشیاب ر
هنی (معادل ر
دارای درجه  1ر
هنمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالیم
ی
دریافت نشان خدمت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالیم به خاطر تالش های ارزنده و خدمات شایان توجه در
زمینه عکایس به آستان مقدس امام رضا (ع)| 1397
سینماب موج نو | 1378
مدیر آموزش در آموزشگاه آزاد
ی
سینماب رسوش | 1392
مدیر آموزش در آموزشگاه آزاد
ی
ی
ر
سخن راب به دعوت مراکز دانشگایه و موسسات فرهنگ کشور
دارای 66
دارای  28مقاله منتشه در مجله ها و کتاب های تخصیص عکایس
دوازدهمی و ر
ر
ر
ر
عضو هیات داوران بیش از  70جشنواره میل و ر
بی الملیل از جمله:
دهمی بینال
سن
یازدهمی،
عکس ایران (موزه ر
اولی جشنواره ر
ر
ر
بی الملیل
دوازدهمی جشنواره تجسیم عکس فجر،
هنهای معارص تهران)،
سالمت و ر
پنجمی جشنواره ر
ر
هفتمی جشنواره ر
ر
بی الملیل سالمت روان ،دوساالنه
بی الملیل فنوزه یتنیز،
هن،
دومی جشنواره ر
ر
ر
بی الملیل عکس پنج و...
بی الملیل گلستانه،
برگزار کننده  11نمایشگاه انفرادی عکس در فرانسه ،آلمان ،فنالند و ایران
دعوت به انجمن استعدادهای جوان بر ر
لی در سال  2006به عنوان تنها نماینده انجمن سینمای جوانان ایران
به خاطر فیلم (آن دورها مرا متولد کن)
دعوت به شهرک ر
هنمندان فرانسه (سیته) 2020

کتاب ها:
بوی دهان گنجشک | 1400
عکس به مثابه ر
هن معارص | 1399
کتاب نقره ای | 1398
وضعیت چهارم | 1397
نیمه تراوا | 139۵

نمادها و نشانه ها | 139۵
من دور بودم | 1393
سوی یآب باد ها | 1393
پرده دوم اتفاق | 1393
حت ر
ر
وقت نیم دانیم | 1391
یک رسیج آرام | 1390
کاغذ و آینه |1390
شفا در میان ما نفس یم کشد | 1388
جاب دورتر | 1387
ی
هایکو هر جا بخواهد یم وزد | 1387
طبیعت زنده چندبانو| 138۵
باد در یک خیابان مستقیم | 1381

ر
دبی جشنواره های میل از جمله:
یازدهمی جشنواره های تجسیم عکس فجر  ،پنج دوره جشنواره میل
ر
عکس خانه دوست ،پنج دوره جشنواره میل عکس مشهد ،هشت دوره جشنواره عکس آماتوری آبرنگ ،پنج
ر
ر
هفتمی جشنواره فیلم خراسان رضوی |
ششمی و
دوره جشنواره رسارسی عکس کودک و نوجوان آبرنگ،
ششمی جشنواره ر
ر
هنهای تجسیم جوانان ایران ()1398
استاد راهنمای رشته عکایس در بیست و
ر
برنده جوایز ر ن
دومی جشنواره عکس نارین ( ،)2021مدال طال در
بی الملیل چون :مدال طال در بخش مردم
ی
ر
ر
ر
پنجمی جشنواره عکس
جهاب عکس در
دومی جشنواره عکس نارین ( ،)2021جایزه اتحادیه
بخش زندگ
ر
ر
دومی
دوازدهمی جشنواره عکس کومانووا مقدونیه ( ،)2018مدال برنز
مونته نگرو ( ،)2021مدال طالی
بی الملیل عکس ویژن فنالند ( ،)2018مدال نقره جشنواره فیلم ر ر
جشنواره ر
ابنه اتریش ( ،)2006مدال برنز
اتحادیه فیلمسازان آماتور جهان؛ یونیکا ،لهستان ( ،)200۵جایزه ر
بهنین فیلم انیمیشن جشنواره فیلم داکینو
ر
روماب ( ،)200۵مدال برنز جشنواره فیلم ملل اتریش ( ،)1998مدال برنز جشنواره فیلم برنو جمهوری چک
()1997

انتشار عکس در مجله های ر
بی الملیل از جمله :پرایوت ایتالیا و زایت ویسن آلمان.

ن

ی

رسدبی ،مدیر هیی و نویسنده مطبوعای از سال  1373تاکنون ،همکاری با مطبوعات مشهد و تهران و
ر
دارنده بیش از  100یادداشت و جستار در روزنامه های :خراسان ،قدس ،شهرآرا ،رسق ،خرداد ،صبح امروز و...

