سْیال ًقی زادُ تَسجیي هتَلذ -7432تْراى
فارغ التحصیل کارداًی رشتِ ٌّرّای سٌتی
فارغ التحصیل کارشٌاسی رشتِ ارتثاط تصَیری (گرافیک) داًشگاُ السّرا
شرٍع فعالیت در کارگاُ سفال سراهیک ٍزارتخاًِ هیراث فرٌّگی ٍ گردشگری ٍصٌایع دستی از سال 7427
کسة درجِ ٌّ 2ری در رشتِ سفال گری از ٍزارت فرٌّگ ٍارشاد اسالهی در سال 7433
کسة درجِ ٌّ7ری در رشتِ ًقاشی رٍی سفال از ٍزارت فرٌّگ ٍارشاد اسالهی در سال 7443
سرپرست کارگاُ سفال ٍ کاشی ازسال 7434

تذریس در داًشکذُ ّای ٌّر

استاد هوتْي در ازهَى صذٍر کارت شٌاسایی صٌعتگراى ٌٍّرهٌذاى استاى تْراى در رشتِ سفال گری ٍ ًقش ترجستِ استاد راٌّوای
داًشجَیاى رشتِ سفال ٍسراهیک داًشکذُ ّای ٌّر
دریافت تقذیرًاهِ تِ عٌَاى شرکت در ًوایشگاُ زًاى ٌّرهٌذ تِ عٌَاى اثر ترتر در زهیٌِ سفال 7424
تقذیرتِ هٌاسة ارائِ اثر ارزًذُ تِ هٌاسثت ّوایش تیي الوللی کوال الذیي تْساد در سال 7432
دریافت تقذیر ًاهِ ٍجایسُ تِ عٌَاى اثرترتر رشتِ سفال ًوایشگاُ قراى از رئیس هجلس شَارای اسالهی در سال 7432
دریافت لَح تقذیر جْت شرکت در ًوایشگاُ زًذُ ٌّرّای سٌتی ٍّوایش هلی ٌّرّای شیعی از اقای علَیاى صذٍررئیس سازهاى هیراث
فرٌّگی ٍگردشگری ٍصٌایع دستی استاى اردتیل 7433
دریافت تقذیرًاهِ از جٌاب اقای دکتر ًاهَرهطلق جْت ارائِ اثر هٌتخة درًوایشگاُ ّفتِ فرٌّگی ایراى در پاریس 7443
دریافت تقذیر ًاهِ جْت ترپایی جشي غذیر ٍافتتاح هجوَعِ فرٌّگی ٌّری ارگ ازادی از جٌاب اقای تقایی هعاٍى رئیس جوَْرٍ رئیس
سازهاى هیراث فرٌّگی ٍ گردشگری در سال 7434
دریافت تقذیر ًاهِ از جٌاب اقای حویذ تقایی هعاٍى رئیس جوَْر ٍ رئیس سازهاى هیراث فرٌّگی گردشگری ٍ صٌایع دستی جْت ترپایی
هراسن ٌّگام سَگ
دریافت تقذیر ًاهِ جْت شرکت در ّفتِ پصٍّش در سال 7441
دریافت تقذیر ًاهِ جْت شرکت در ّوایش هلی ٌّر ایراى در دٍرُ قاجاردر پصٍّشگاُ هیراث فرٌّگی ٍگردشگری در سال 7442
عضَ کویتِ اجرایی در ّوایش هلی رًگْای طثیعی در سال 7441
هذیر پرٍشُ ٍاجرای کتیثِ ًقش ترجستِ پصٍّشگاُ هیراث فرٌّگی ٍگردشگری
هذیر پرٍشُ ٍاجرای سردر ٍرٍدی سازهاى هیراث فرٌّگی ٍ گردشگری ٍ صٌایع دستی
هذیر پرٍشُ سردر پصٍّشگاُ هیراث فرٌّگی ٍ گردشگری ٍ صٌایع دستی
هذیر پرٍشُ سردر پصٍّشکذُ هیراث فرٌّگی ٍکردشگری ٍ صٌایع دستی

هذیر پرٍشُ سرٍ ازادی جْت هراسن ازادی خرهشْر اردیثْشت 7443
اج رای ًوًَِ سازی کاشیکاری کاخ هَزُ گلستاى تا طرح گل فرًگی ٍ ًصة اى در پصٍّشکذُ ٌّرّای سٌتی
اجرای ًوًَِ سازی کاشیکاری کاخ هَزُ گلستاى تا طرح گلذاًی ًٍصة اى در دفتر ٍزیر ٍزارتخاًِ هیراث فرٌّگی گردشگری ٍ صٌایع دستی
ارائِ اثر هٌتخة جْت هَزُ اردتیل – ارائِ اثر هٌتخة جْت هَزُ گلپایگاى –ارائِ اثر هٌتخة جْت هَزُ جْاى ًوای کاخ هَزُ ًیاٍراى
شرکت در تیش از ً 05وایشگاُ گرٍّی داخلی ٍ خارجی

