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تدريس دروهاى مرتبط با نرم افزار و گرافيك

برگزارى نمايشگاه انفرادى در زمينه عكاسى سال 1388

تقدير شده در جشنواره اسماء الحسنى سال 1390
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شركت در سومين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر سال 1389

و بيش از ده ها نمايشگاه گروهى داخلى و خارجى ديگر ...
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عالقه مند به نجوم و نجوم آماتورى
عالقه مند به بازى هاى رايانه اى

عالقه مند به فرهنگ و تمدن ايرانى ، اسالمى

سوابق شغلى

شش ماه در گروه شركت هاى رادين  آمل
// يك سال به عنوان مدير تبليغات و شش ماه به عنوان دستيار برند

دو سال سابقه كار در شركت توسعه صادرات كوير  تهران
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طراح رابط گرافيكى برنامه هاى دستكتاپ 
طراحى و پياده سازى رابط گرافيكى وب سايت

حرفه ای

خوب

متوسط

افسانه ای

طراحى برند و هويت سازمانى

طراح گرافيك

طراحى پوستر ، لوگو ، بسته بندى و ...
آشنا با اصول و مسائل چاپ

مسلط به نرم افزارهاى پردازش گرافيك
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ساير مهارت ها

فعال در رشته هاى نقاشى و عكاسى
نويسندگى و ترجمه در زمينه هاى كارى

دستيار برند و تبليغات


