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 تکنسین الکترونیک
 مدرس و کارگردان انیمیشن
 کارشناس و ناظر جلوه های بصری

: شرح مختصری از فعالیت های آموزشی
 معماری و طراحی صنعتی، انیمیشن، در تدریس نرم افزارهای مختلف گرافیک، سال تجربه27

فهرست نرم افزارها
1
2

Cinema 4D
Blender

11 Photoshop
12 Illustrator

3

Sketch Up

13 Corel Draw

4
5
6
7

Max
Maya
Softimage XSI
Anime studio / MOHO

14
15
16
17

8

Toon Boom

18 DaVinci Resolve Studio

9

Studio Tools

19 Nuke

Old Software:
10

Softimage 3D / Imagine /
Real 3D
Light wave / Toonz / 3D
Studio

Real Draw
ArtRage
After Effects
Fusion Studio

21 Vray (render engine)
22 Arnold (render engine)
Mental Ray (render
23
engine)
24 Mocha
25 PF Tracker
26 Boujou
27 SynthEyes
VRML (Programming
28
Language)
PICCOLO (AI Programming
29
Language)

Linux:
20

Gimp / Krita / Synfig /
Incscape

30

Tupi / Natron

Non-Hierarchical Finite State (  هوش مصنوعی/ تدریس دوره کوتاه مدت شبیه سازی رفتار انسانی



)Machines
)تدریس دوره کوتاه مدت شبیه سازی سه بعدی در بستر وب (مالزی



 دوره کارگاهی در جشنواره رسانه5  برگزاری



تدریس در دانشکده صدا و سیما (کارشناسی ارشد)



برگزاری نشست تخصصی شبیه سازی معماری در بستر وب (جشنواره رسانه)



برگزاری نشست تخصصی مبانی متحرک سازی درانیمیشن (جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران )1571



برگزاری نشست تخصصی جلوه های بصری (جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران )1571



برگزاری نشست تخصصی جلوه های بصری (جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران )1571

 تدریس دورۀ عالی تولید انیمیشن سه بعدی (مبانی سواد بصری  /پیش تولید  /تولید  /پس تولید)  -هدایت
رسانه
 تدریس دورۀ عالی موشن گرافیک (مبانی سواد بصری  /پیش تولید  /تولید  /پس تولید)  -خانه طراحان

ترجمه و تالیف کتب زیر :


کتابی کوچک برای تحولی بزرگ (ترجمه و تالیف)



نوآوری ،خالقیت ،مشارکت (تالیف)



صحنه آرایی و میزانسن در انیمیشن (ترجمه و تالیف)



مبانی متحرک سازی در انیمیشن (ترجمه و تالیف)



دائره المعارف مصور جلوه های بصری (با بیش از 5311صفحه مطلب در 9جلد ،در دست تهیه)



آموزش ساده و روان پرسپکتیو (در دست تهیه)

شرح مختصری از فعالیتهای اجرایی :
 //ساخت انیمیشن " از شبنم تا اشک " ( کارگردان فنی ،طراح تولید ،مدیر اجرایی)
به سفارش معاونت فرهنگی دفتر ریاست جمهوری 1597
 //طراحی و اجرای رابط کاربری " سایت سازمان ملی جوانان " (مدیراجرایی بخش گرافیک)
به سفارش دفتر فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شریف (سازمان ملی ریاست جمهوری کشور) 1531
 //ساخت آرم استیشن و لوگوی تلویزیونی " شبکه خبر" (کارگردان ،مدیر اجرایی  /فنی)
شبکه تلویزیونی اختصاصی اخبارسراسری کل کشور
 //ساخت انیمیشن اعالم وضعیت آب و هوا " شبکه خبر" (کارگردان  /کارگردان فنی ،مدیر اجرایی)
شبکه تلویزیونی اختصاصی اخبارسراسری کل کشور
 //شبیه سازی سه بعدی بزرگترین برج مسکونی ایران "برج تهران" (کارگردان ،مدیر اجرایی)
 //ساخت انیمیشن کمپانی " ( " Swiss Crownکارگردان  /کارگردان فنی ،طراح تولید ،مدیر اجرایی)
تولید کننده ساعت در سویس
 //ساخت انیمیشنهای موسسه " آیندگان " (کارگردان  /کارگردان فنی ،مدیر اجرایی)
موسسه آموزشی آیندگان
 -1آزمون سراسری
 -1ثبت نام ترمی
 -5ثبت نام عمومی

 //ساخت انیمیشن کمپانی " ( " Neguinکارگردان  /کارگردان فنی ،طراح تولید ،مدیر اجرایی)
موسسه سینمایی در مالزی
 //ساخت جلوه های ویژه برای سریال تلویزیونی " پالک ( "11کارگردان فنی ،طراح تولید ،مدیر اجرایی)
پخش درشبکه  1سراسری کل کشور
 //ساخت انیمیشن کمپانی " ( " TB Co.کارگردان  /کارگردان فنی ،طراح تولید ،مدیر اجرایی)
تولید کننده لوازم صوتی  /تصویری در دبی

 //ساخت انیمیشنهای کمپانی " ایران چاشنی " (کارگردان  /کارگردان فنی ،مدیر اجرایی)
تولید کننده محصوالت خوراکی
 -1لواشک ایران چاشنی (موزیکال)
 -1لواشک ایران چاشنی (معرفی تمامی محصوالت)

 //ساخت انیمیشنهای کمپانی " پارس" (کارگردان  /کارگردان فنی ،طراح تولید ،مدیر اجرایی)
شرکت پارس معروفترین تولید کننده لوازم خانگی در ایران
 -1ماشین لباسشویی ( 1نسخه)
 -1فریزر

 //ساخت انیمیشن " اولین نمایشگاه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان" (کارگردان  ،طراح تولید ،مدیر
اجرایی)
به سفارش سازمان منطقه آزاد کیش
 //ساخت انیمیشنهای کمپانی " روزانه " (کارگردان  /کارگردان فنی ،مدیر اجرایی)
شرکت روزانه معروفترین تولید کننده محصوالت لبنی کشور
 -1تیزر صبحانه روزانه (دو میدانی)
 -1تیزر صبحانه روزانه (بسکتبال)

 //ساخت انیمیشنهای کمپانی " دوو الکترونیکس" (کارگردان  /کارگردان فنی ،مدیر اجرایی)
شرکت دوو الکترونیکس تولید کننده لوازم برقی منزل (کشور کره)
 -1تلویزیون (معرفی)
 -1تلویزیون ( 17اینچ)
 -5تلویزیون (انواع مدلها)
 -1آرم استیشن  /لوگو استیشن
 -3ماشین لباسشویی
 -6یخچال
 -9تبریک کریسمس
 -3آیتمهای کوتاه اعالم برنامه (اسپانسرشیپ)

 //ساخت انیمیشنهای کمپانی " ال جی" (کارگردان  /کارگردان فنی ،طراح تولید ،مدیر اجرایی)
شرکت  LGتولید کننده لوازم برقی منزل (کشور کره)
 -1تلویزیون (معرفی انواع مدلها )
 -1تلویزیون (معرفی)

 //ساخت انیمیشنهای کمپانی " پاکسان " (کارگردان  /کارگردان فنی ،مدیر اجرایی)
شرکت پاکسان بزرگترین تولید کننده مواد شوینده  /بهداشتی در خاورمیانه
 -1شامپو بدن ســیـو
 -1شامپو دو در یک ســیـو ()1×1
 -5آرم استیشن " شامپو ســیـو"
 -1شامپو موهای رنگ شده ســیـو
 -3تبریک کریسمس
 -6خـمیر دندان پونه
 -9مایع ماشین لباسشویی سفید
 -3مایع ماشین لباسشویی رنگی
 -7مایع ماشین لباسشویی مشکی

 -11مایع ظرفـشویی گـلی
 //ساخت انیمیشن کمپانی " ( " Alokozayکارگردان  /کارگردان فنی ،طراح تولید ،مدیر اجرایی)
تولید کننده چای در دبی
 //ساخت انیمیشن کمپانی " ( " Altunsaکارگردان  /کارگردان فنی ،طراح تولید ،مدیر اجرایی)
تولید کننده محصوالت غذایی در عراق /دبی
 //ساخت آرم استیشن و اعالم برنامه " شبکه ( " Zamin TVکارگردان فنی ،مدیر اجرایی)
شبکه تلویزیونی تخصصی معماری و مستقالت در بحرین /دبی
 //تولید برنامه ،ساخت لوگو استیشن " باغ ایرانی " ( کارگردان فنی ،مدیراجرایی )
به سفارش و کارگردانی سایت اطالع رسانی فرش ایران

 //شبیه سازی مجازی سه بعدی در بستر وب (نمایشگاه مجازی نانو)
به سفارش شرکت پورت نت
 //ساخت تیتراژ و آرم استیشن " برنامه شگفتی های خلقت " (کارگردان ،مدیراجرایی)
به سفارش واحد علمی شبکه قرآن

 //طراحی اینترفیس و ساخت انیمیشن آغازین سایت " " kish.ir
به سفارش شرکت سوالریس (سازمان منطقه آزاد کیش)
 //ساخت انیمیشن داستانی " آریو قهرمان کوچک " (کارگردان فنی ،کامپوزیت و رندر)
به سفارش موسسه صبا )صدا وسیمای جمهوری اسالمی(
 //برگزاری نشستهای تخصصی درباره جلوه بصری و شبیه سازی سه بعدی در بستر وب
جشنواره رسانه (وزارت ارشاد)
 //ساخت انیمیشن سریالی " ماجراهای امین " (کارگردان ،طراح تولید)
به سفارش هدایت رسانه
 //ساخت بیش از  11عنوان موشن گرافیک (کارگردان ،طراح تولید)
به سفارش خانه طراحان
 //ساخت انیمیشن " کتاب و من " (کارگردان ،تهیه کننده)
مستقل
 //ساخت انیمیشن " کفشدوزک" (کارگردان ،تهیه کننده)
مستقل
 //ساخت موشن گرافیک "مهندس ضمانت" با طراحی کاراکتر اختصاصی (کارگردان ،طراح تولید)
به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
 //ساخت موشن گرافیک "دولت همراه" با طراحی کاراکتر اختصاصی (کارگردان ،طراح تولید)
به سفارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
 //ساخت برنامه  13قسمتی تلویزیونی "سالم تاکسی" (کارگردان انیمیشن ،خالق و ناظر جلوه های بصری)
به سفارش و کارگردانی رامبد جوان ) سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران(
 //عضو هیات داوران و هیات انتخاب انیمیشن در  2دوره
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

