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-
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-

نماينده تحصيالت تکميلی در گروه آموزشی عکاسی دانشکده تجسمی دانشگاه هنر(تهران) 0333/3/30 ،تا .0333/3/30

-

تدريس دوره کوتاه مدت روش تدريس پودمان مهارتیِ عکاسی رنگی و بازآموزي مبانی علمی درس کُد  ، 10311110براي سازمان آموزش و پرورش شهر
تهران ،مرداد و شهريور .0330
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عضو گروه داوري چهارمين جشن عکس دانشگاه هنر ،بهمن.0310

-
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عضو گروه داوري دهمين جشنواره و شانزدهمين هفته عکس نيشابور ،مرداد .0311
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عضو گروه داوران بخش عکس اولين جشنواره هنرهاي تجسمی فرهنگ شهروندي ،اصفهان ،خرداد .0311
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داوري کتاب براي مديريت امور پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان ،ارديبهشت .0311
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عضو شوراي برنامهريزي و گروه انتخاب عکسِ نخستين جشنوارهي عکس ايرانشناسی ،بنياد ايرانشناسی ،زمستان 0331و بهار .0311

-

داوري کتاب براي چهاردهمين دوره جايزه کتاب فصل ،سراي اهل قلم ،آبان 0331

-

داوري کتاب براي سيزدهمين دوره جايزه کتاب فصل ،سراي اهل قلم ،مرداد .0331

-

عضو گروه داوران مسابقه نقد عکس ،سومين جشن عکس دانشگاه هنر ،آذر 0333

-

عضو گروه داوري مسابقه عکاسی از مراسم رونمايی بزرگترين فرش جهان ،شرکت سهامی فرش ايران.0333/0/30 ،

-

عضو گروه داوري سومين جشنواره کشوري مهارت هاي کاردانش ،وزارت آموزش و پرورش.0330/0/3 ،

-

عضو گروه داوري مسابقه عکاسی از مراکز پتروشيمی بندر امام و ماهشهر دانشگاه هنر.0333/4/01 ،
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عضو گروه داوري جشنواره استانی عکس و فيلم هنرستان هاي کاردانش استان تهران.0330/1/0 ،

-

عضو گروه داوري چهارمين سوگواره عکس عاشورا ،دانشگاه هنر ،ارديبهشت .0330

سوابق سخنرانی:
-

نظريات و نقد جديد در عکاسی ،هفته پژوهش ،دانشگاه هنر اصفهان.0311/3/11 ،

-

"بررسی آموزش عکاسی امروز ايران"  ،انجمن عکاسان ايران ،ده روز با عکاسان ايران ،خانه هنرمندان تهران ،0310/1/11 ،ميز گرد به همراه
علی قلمسياه ،شهابالدين عادل ،محسن راستانی ،مهدي مقيمنژاد و محمد رضا شريفزاده.

-

"ارزش گذاري عکس به عنوان يك اثر هنري" ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان -دبيرخانه کانونهاي فرهنگی و هنیري مسیاجد اسیتان زنجیان،
فرهنگ سراي امام خمينی زنجان0310./3/00 ،

-

"بررسی کارکردهاي فرهنگی -هنري عکاسی در ايران "،هفته پژوهش ،پرديس ولیعصر دانشگاه هنر.0311/1/10 ،

-

"انتزاع و عکاسی" ،مرکز آموزش خانه عکاسان(انجمن عکاسان نگاه).0311/3/1 ،
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-

"در بارهي آموزش عکاسی در ايران" ،نخستين جشنواره مراکز مهارتآموزي استانهاي شمالی کشور -کاتی ،تاالر اداره ارشیاد اسیالمی مازنیدران -سیاري،
.0331/3/00

-

"کارکردهاي اجتماعی نقد عکس " ،هفته پژوهش ،پرديس ولیعصر دانشگاه هنر.0333/01/1 ،

-

"تبارشناسی مفاهيم برخی آثار فتومونتاژ در دورههاي مختلف عکاسی قياسی" ،دانشگاه هنر اصفهان.0333/1/14 ،
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