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محل برگزاری: نگارخانه عالی و نگارخانه شماره یک و دو خانه عکاسان 
 زیر نظر: موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر 

و مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری
دبیر هنری: علی وزیریان

دبیر اجرایی: مهدی مرادی
نشانه : مسعود نجابتی

پوستر: هدایت علیپور
طراح گرافیک: محمدرضا فراهانی

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: شرکت واژه پرداز اندیشه
چاپ اول: 1398

ـــــــــــورایی ـــــــــــر عاش ـــواره هنــــ ــــــــ ـــــــــــن سوگـ         کتـــــــاب دوازدهمی
      پوستــر، تصویــرسـازی، نقاشی و عکاسی 

    پاییز 1398 / تهران
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 دوازدهمیـن
سوگـواره هنـــر عاشـورایی



4

ایمان مانده گاری
حسین براتی
رباب فاضل
رضا فراهانی
رضوان پیله ور
رقیه جدیداالسالمی
صدیقه احمدی
علی مدیری
فاطمه حقیقی
فائزه کریم زاده
فرزانه سادات ملکی
فریبا صفرآبادی فراهانی
لیال نیرومند
مبینا جعفری
محمد باقری
محمد بلوریان
محمد ربیعی
محمدعلی حلیمی
محمود بازدار
مسعود علیزاده
مهدی تاج آباد

مهدی عسکری
مهدی گنجی
مهران رجبعلی زاده
میالد کرمی
وحید یعقوبلو
هادی گلچین

راه یافتگان بخش پوستر
دوازدهمیــــــــن سوگــــــــواره هنــــــــر عاشورایــــــــی
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ݢݢیی / متولد 1364 / تهران  ݢ ݢ محمدصابر شیخ رضاݢ
از هنرستان هنرهای تجسمی پسران   گرافیک  التحصیل رشته  فارغ 
کسب  شاهد/  دانشگاه  هنر  دانشکده  از  تصویری  ارتباط  کارشناسی 
حضور  المللی/  بین  و  ملی  هنری  رقابت  چهل  از  بیش  برتِر  عناوین 
کنون/  تا  سال 1381  از  رقابتی  نمایشگاه  پنجاه  و  یکصد  از  بیش  در 
صاحب آثار در بیش از بیست رویداد هنری به صورت مدعو/ طراحی 
تبلیغات فرهنگی در  پروژه  و  و مدیریت هنری ده ها کمپین  گرافیک 

سطح ملی و منطقه ای و بین المللی/ تدریس هنر در دانشگاه صدا و سیما و مرکز آموزش هنر اسالمی

حامد مغروری/ متولد 1364 / اصفهان 
مدرس  تهران/  انقالب  دانشگاه  تصویری  ارتباط  التحصیل  فارغ 
دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه غیر انتفاعی سپهر اصفهان، دانشگاه 
بزرگمهر و دانشگاه سروش/ مدرس و داور مسابقات کشوری فن آورد 
پرورش/  و  آموزش  رسمی  مدرس  تهران/  شریف  صنعتی  دانشگاه 
آتلیه  طراح   و  هنری  مدیر  مؤسس،  طراحی/  ورکشاپ های  مدرس 
هنر و گرافیک کارگاه/ عضو شورای سیاست گذاری انجمن هنرهای 

تجسمی انقالب مجموعه روایت/ عضو هیات مؤسس مجمع طراحان انقالب اسالمی آیه/ عضو، 
طراح و مدرس ورکشاپ های تخصصی نهضت مردمی پوستر انقالب

ع /متولد  1357 / تهران مجید زار
کارگردانی،  تهران/  بهشتی  شهید  دانشگاه  از  الکترونیك  کارشناسی 
تدوین و ساخت تیزر- 1383 تا 1385/ برگزیده سوگواره پوسترهای 
دفاع  قرن  ربع  جشنواره  جلد  طراحی  برگزیده   /1387 عاشورایی- 
بخش  در  گرافیك  انجمن طراحان  دوره  دو  برگزیده  مقدس- 1388/ 
طراحی جلد کتاب، 1392-1390/ نامزد انجمن طراحان گرافیك در 
بخش بسته بندی- 1390/ نامزد طراحی زیباترین کتاب دنیا)مسابقه 

1392  - آلمان(  الیبزیك  دنیا)مسابقه  کتاب  زیباترین  افتخار  دیپلم   /1391  - آلمان(  الیبزیك 

داوران بخش پوستر
دوازدهمیــــــــن سوگــــــــواره هنــــــــر عاشورایــــــــی
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آثار راه یافته به بخش پوستر
دوازدهمین سوگواره هنر عاشورایی
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>
رضا فراهانی
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>
وحید یعقوبلو

>>
مهدی تاج آباد
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>
فرزانه سادات ملکی

>>
فاطمه حقیقی، تقدیر
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<
رقیه جدیداالسالمی
<<
مهدی عسگری، تقدیر

<<<
محمد بلوریان
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>
مبینا جعفری، رتبه اول

>>
لیال نیرومند
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>
محمود بازدار

>>
محمود بازدار



19
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>
محمدعلی حلیمی

>>
محمد ربیعی

>
مرتضی آذرخیل

>>
صدیقه احمدی

>
فریبا صفرآبادی فراهانی



21



22
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<<
ایمان ماندگاری، تقدیر

<
مهدی گنجی، تقدیر
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>
مسعود علیزاده

>>
حسین براتی
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>
فائزه کریم زاده

>>
محمد بلوریان
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28

>
رضوان پیله ور

>>
صدیقه احمدی
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<<
مهران رجبعلی زاده

<
میالد کرمی
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>
محمد باقری

>>
رباب فاضل، تقدیر
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>
علی مدیری

>>
هادی گلچین



35



36

افسانه مرادی
تهمینه ایزدیاری
حسن عامه کن
رضا دالوند
رضا مکتبی
زهرا هاشمی پور
زینب قانعی
سارا آزادنیا
سمانه مطلبی
سمانه شریفی
سیدحسام الدین 
طباطبایی
سیدحسن موسوی
سیدمیثم موسوی
صدیقه احمدی
عاطفه ملکی جو
علی محمدی
فاطمه سادات درت التاج 
تهرانی
فاطمه طیوب
کیانا میرزایی

لیال بدرعظیمی
محمد نیکوئیان
مریم حسن نژاد
مریم عبدالرحمانی
منصوره باقری
میکائیل براتی
نرگس دالوری
نسترن عنبری
نسیم خواجوی
نوشین صفاخو
هما رستمی شاهواری

راه یافتگان بخش تصویرسازی
دوازدهمیـن سوگـواره هنــر عاشورایـی
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علیرضا گلدوزیان / متولد 1355 / تهران 
کارشناسی ارشد رشته گرافیک از دانشگاه هنر/ کسب جایزه baji ژاپن 
برای کتاب »زرافه من آبی« سال 2002/ کسب قلم طالیی بلگراد برای 
شب  »یک  بولونیا  نمایشگاه  منتخب   /2003 سوراخ  جوراب  کتاب 
جوراب  کتاب  دو  برای  بالتیسالوا  بزرگ  جایزه  کسب   /2004 تاریک« 
سوراخ و مداد سیاه و مداد قرمز 2005/ داور اولین دوساالنه تصویرگری 
نیایش/ تصویرگر کتاب های کودک و نوجوان »این همانی« نوشته فریده 

خلعتبری، »آغوشت را باز کن« نوشته عذرا جوزدانی، »بازی ها جورواجورند« سروده شکوه قاسم نیا و ...

منصوره سادات محمدی/ متولد 1361 / تهران 
کارشناسـی نقاشـی دانشـگاه شـاهد/ کارشناسـی ارشـد تصویرسازی 
دانشـگاه هنـر/ نقـاش، تصویرسـاز کتاب هـای کـودکان و نوجوانـان/ 
عضو پیوسـته انجمن تصویرگران ایران/ شـرکت در چندین دوسـاالنه 
سـومین  ی  برگزیـده  تصویرسـازی/  و  نقاشـی  گروهـی  نمایشـگاه  و 
بینـال بیـن المللـی جهـان اسـالم، برگزیـده ی نمایشـگاه طبیعـت از 
منظـر نقاشـان معاصـر ایـران، برگزیـده ی نخسـتین جایـزه ی جهانی 

تصویرسـازی ادیـان توحیـدی، برگزیـده جشـنواره مقاومـت و .../ شـرکت در چندیـن ورکشـاپ 
نقاشـی و تصویرسـازی

داوران بخش تصویرسازی
دوازدهمیـن سوگـواره هنــر عاشورایـی

سیدحمید شریفی آل هاشم /متولد 1342 / تهران
ارشد  نقاشی دانشکده هنرهای زیبای تهران/ کارشناسی  کارشناسی 
و  نمایشگاه  چندین  دبیر  مدرس/  تربیت  دانشگاه  تصویری  ارتباط 
دوساالنه هنری/ عضویت در شوراهای تخصصی و داوری جشنواره ها و 
دوساالنه های هنری/ مدیر هنری نشریات، مراکز انتشاراتی مختلف و مراکز 
فرهنگی و هنری/ حضور در بیش از یکصد نمایشگاه جمعی داخل و خارج 
کشور/ مدرس دانشگاه / کسب جوایز متعدد از بینال ها و جشنواره های 

داخلی و خارجی/ فعالیت در زمینه تصویرسازی نشریات، کاریکاتور، حجم سازی و طراحی صحنه
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آثار راه یافته به بخش تصویرسازی
دوازدهمین سوگواره هنر عاشورایی
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>
میکائیل براتی، رتبه اول
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42

>
فاطمه طیوب

>>
مریم حسن نژاد
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44



45

<<<
عاطفه ملکی جو

<
نرگس دالوری
<<
محمد نیکوئیان
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>
صدیقه احمدی
>>
نسترن عنبری

>>>
صدیقه احمدی، رتبه سوم
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49

<
حسن عامه کن
<<
سیدمهدی موسوی

<
سارا آزادنیا

<<<
علی محمدی

<<<<
فاطمه  سادات درت التاج تهرانی
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>
افسانه مرادی

>>
سیدحسام الدین طباطبایی
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<
زینب قانعی
<<
منصوره باقری

<
رضا مکتبی

<<<
منصوره باقری
<<<<
زینب قانعی
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>
مریم عبدالرحمانی
>>
کیانا میرزایی
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<<
سمانه مطلبی

<
رضا دالوند
<<<
تهمینه ایزدیاری



56

>
سمائه شریفی
>>
لیال بدرعظیمی

>>>
سیدحسن موسوی
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<<<
نسیم خواجوی

<<<<
زهرا هاشمی پور

<
میکائیل براتی
<<
نوشین صفاخو
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راضیه عبدالرحیمی
راضیه هادی پور
ریحانه عظیمی ابرقویی 
سامان جعفری
سجاد گمار
سیداحمد پژماو
شهربانو منفرد
طاهره براتی
عبدالحمید نورآبادی
غالمرضا سماوی
فاطمه فریدونی
فرانک خائف
فرزانه دهبان
فریده محمدی
محمد رضا عباس پور
محمدرسول حسنیار
مهدی پازوکی
ناهید باقری نسب

راه یافتگان بخش نقاشی
دوازدهمیـن سوگـواره هنــر عاشورایـی
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حسین عصمتی/ متولد 1346 / بغداد 
نقاشی،  ارشد  کارشناس  تهران/  دانشگاه  نقاشی،  رشته  کارشناسی 
دانشگاه تربیت مدرس/ دانشجوی دکترای تاریخ تحلیلی تطبیقی هنر 
اسالمی، دانشگاه شاهد/ دریافت گواهینامه درجه یک نگارگریـ  معادل 
از نقوش حیوانی  تالیف کتاب شیوه طراحی  از وزارت فرهنگ/  ـ  دکترا 
در نگارگری ایران/ برگزیده هشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم/ 
حضور در نمایشگاه های انفرادی و گروهِی داخلی و خارجی/ دبیر اجرایی 

هفتمین  و دبیر هشتمین دوساالنه ملی نگارگری ایران/ آموزش در دانشگاه های هنر از سال 1387 تاکنون

جواد مدرسی/ متولد 1357 / مشهد 
شاهد/  دانشگاه  هنر  دانشکده  از  نقاشی  لیسانس  فوق  و   لیسانس 
نمایشگاه های  در  شرکت  انفرادی/  نمایشگاه   چندین  برگزاری 
از    cite مطالعاتی   بورس  دریافت  خارجی/  و  داخلی  گروهی 
در  متعدد   جوایز  دریافت  و  تهران/برگزیده  معاصر  هنرهای  موزه  
جشنواره ها و بینال های نقاشی/ نویسنده و منتقد هنرهای تجسمی 
تندیس/  و  خیال  آینه   هنر،  گلستان  مانند  تخصصی  نشریات  در 

دبیر سرویس هنرهای تجسمی در نشریه  آینه خیال، وابسته به فرهنگستان هنر 1386 - 1388

داوران بخش نقاشی
دوازدهمیـن سوگـواره هنــر عاشورایـی

کاظم چلیپا /متولد 1336 / تهران
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه 
تهران/ نقاشی را نزد پدرش مرحوم حسن اسماعیل زاده، نقاش قهوه 
خانه ای آموخته است/  شرکت در  تعداد بسیاری از نمایشگاه گروهی و 
بی ینال های نقاشی در داخل وخارج از کشور/ کسب مقام اول نمایشگاه 
بین المللی هنرهای ظریفه ژاپن در سال 1371/ برنده جایزه دست خط 
زرین امام )ره( در سالگرد هشت سال دفاع مقدس/تدریس در دانشگاه های 

)باکو( آذربایجان  نقاشان  انجمن  افتخاری  عضو  تجسمی/  مختلف  نمایشگاه های  داوری  و  کشور 
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آثار راه یافته به بخش نقاشی
دوازدهمین سوگواره هنر عاشورایی
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>
فرزانه دهبان
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>
محمدرضا عباس پور

>>
فاطمه فریدونی
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72

>
سامان جعفری، رتبه سوم

>>
راضیه هادی پور
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74

>
فریده محمدی



75

<
راضیه عبدالرحیمی



>
طاهره براتی





78

>
ریحانه عظیمی ابرقویی

>>>
غالمرضا سماوی

>>
ریحانه عظیمی ابرقویی

>>>>
ناهید باقری نسب
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<
شهربانو منفرد

<<
سیداحمد پژماو
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>
عبدالحمید نورآبادی، رتبه دوم



83

<
فرانک خائف



84

>
محمدرسول حسن یار



85

<
مهدی پازوکی
<<
مهدی پازوکی



86

احمد تاجی
احمد صالحی
اردالن حسنعلی زاده
ارزو صادقی نجف ابادی
اسحاق آقایی
اصغر خمسه
افشین آذریان
امیرحسین کمالی
بانو صادق منش
بهناز جوشن
پروین بهرامی
جالل صابری
جمیله عصاران
حسن توفیق
حسن جوری
حمید سلطان آبادیان
حمید وکیلی
رسول مختاری
روح اله جوانی
زهرا صفری
سحر شمسی پور

سعید قاسمی
سید محمد صادق 
حسینی
سید مهدی حسینی
گر سیما سودا
صابر قاضی
عطا رنجبرزیدانلو
علی اصغر فیض اللهی
علی دهقان
فراز آهنین
فرهاد زرگریان اهری
کیوان جعفری
محمد آهنگر
محمد عمارلو
مریم آل مومن دهکردی
مریم عبدالرحمانی
مصطفی عبیداوی
مهدی سعیدی راد
مهدی طاهری
مهدی عقیقی
مهدی کرمی

میثم ملکی قزوینی
نسرین نوایی

راه یافتگان بخش عکس
دوازدهمین سوگواره هنر عاشورایی
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مجتبی کوچکی / متولد 1356 / تهران 
و  فلسفه  کارشناسی  التحصیل  فارغ   /1376 سال  از  عکاسی  شروع 
شده  پذیرفته  ای/  حرفه  و  تخصصی  سطح  عکاسی  آموخته  دانش 
کارگاه عکاسی خبری ورلدپرسفتو هلند/ عضویت در هیئت مؤسس 
بین المللی  و  داخلی  نمایشگاه های  مدیریت  فردا/  عکاسان  انجمن 
نمایشگاه های  و  عکاسی  پروژه های  مسئول  ایران/  عکاسان  خانه 
محتوایی  برنامه  و  طرح  واحد  در  فعالیت  نفت/  وزارت  در  تصویری 

... و  جنگ  عکِس  مجازی  آرشیو  محتوایی  مدیریت  و  استانداردها  طراحی  همشهری/  مجالت 

سیداحسان باقری/ متولد 1360 / تهران 
مدرس  مشاوره/  شناسی  روان  ارشد  کارشناسی  التحصیل  فارغ 
کسب  ج.ا.ا/  مشاوره  و  روان شناسی  نظام  سازمان  عضو  و  دانشگاه 
جمله  از  المللی  بین  و  ملی  عکس  جشنواره   40 از  بیش  در  رتبه  
یازدهمین، دوازدهمین و سیزدهمین دو ساالنه ملی عکس ایران/ 
صحنه  اجرای»عکاسی  گروهی/  عکس  نمایشگاه  هشت  در  شرکت 
پردازی شده«/ تالیف دو کتاب عکس »روند ساخت مترو تهران« و 

کنون تا   1393 سال  از  ایران  عکاسان  خانه  ریاست  حسینی/  اربعین  موضوع  با  آمده ام«  »پیاده 

فرهاد سلیمانی /متولد 1343 / تهران
هنر  دانشگاه  از  عکاسی  کارشناسی   /1365 سال  از  عکاسی  شروع 
هنرتهران  دانشگاه  از  عکاسی  ارشد  کارشناسی   /1372 تهران 
1368تا  ازسال  رسمی  بصورت  مطبوعاتی  عکاسی  شروع   /1382
سال  در  مطبوعات  عکاسان  صنفی  انجمن  رییس  نایب   /1380
1369 تا1371/ مدرس عکاسی در دانشگاه از سال1371  تا کنون/ 
هنر  دانشگاه  عکاسی  گروه  مدیر  هنر/  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 

المللی بین  و  داخلی  و مسابقه عکس  پنجاه جشنواره  از  بیش  داوری  تا 1393/  از1391  تهران 

داوران بخش عکس
دوازدهمین سوگواره هنر عاشورایی
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آثار راه یافته به بخش عکس
دوازدهمین سوگواره هنر عاشورایی
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>
احمد تاجی
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>
مهدی سعیدی راد
>>
احمد تاجی



93

>
حسن جوری



94

>
فراز آهنین



95

>
فرهاد زرگریان اهری
>>
اصغر خمسه

صفحه بعد <<<
روح اله جوانی، رتبه اول
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<
نسرین نوابی
<<
سحر شمسی پور

<<<
سیما سوداگر
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>
سعید قاسمی
>>
مصطفی عبیداوی



101

>
زهرا صفری
>>
اسحاق آقایی



102

>
مهدی طاهری
>>
علی دهقان

>>>
مریم عبدالرحمانی
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>
مهدی عقیقی
>>
مهدی طاهری

<  صفحه قبل     
اردالن حسنعلی زاده، رتبه دوم

>>>
اسحاق آقایی
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>
حمید وکیلی
>>
جمیله عصاران



109

>
عطا رنجبر زیدانلو 
>>
پروین بهرامی
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<
حسن توفیق
<<
مریم آل مومن دهکردی

<<<
جالل صابری



112

>
عطا رنجبر زیدانلو
>>
افشین آذریان



113

>
میثم ملکی قزوینی، رتبه سوم 
>> 
رسول مختاری



114

>
کیوان جعفری
>>
مهدی کرمی



115

>
امیرحسین کمالی 
>> 
علی اصغر فیض الهی





< ی
اض

ر ق
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>
محمد آهنگر
>>
حمید سلطان آبادیان



119

>
آرزو صادقی نجف آبادی 
>> 
بهناز جوشن



120

>
اردالن حسنعلی زاده
>>
عطا رنجبر زیدانلو



121

>
محمد عمارلو 
>> 
مصطفی عبیداوی



122

>
سیدمهدی حسینی
>>
سیدمحمدصادق حسینی



123

>
بانو صادق منش 
>>
احمد صالحی، صفحه بعد



124



125



126

همان  در  را  تحصیالتش  شد.  متولد  آبادان  در   1340
شهر آغاز کرد و در هنرستان هنرهای تجسمی به پایان 
برد. سال 1360 دیپلم نقاشی گرفت. در دوره سربازی، 
مربی نقاشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
آموزشی  کمك  انتشارات  دفتر  به  بعد  سال  پنج  بود. 
رفت و ده سال با مجالت رشد همکاری کرد. همزمان، 
تحصیالتش را ادامه داد و در سال های 1370،  1375 و 

1390 به دریافت مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد گرافیك و دکتری پژوهش هنر 
نائل شد. در همین زمان و در کنار فعالیت های هنری و همکاری با دیگر مجالت، به 

تدریس در دانشکده های هنر دانشگاه های تهران پرداخت. 
در  آثارش  و  دارد  خود  کارنامه  در  را  کتاب  پنجاه  از  بیش  تصویرگری  اقبالی 
نمایشگاه های داخلی و خارجی به نمایش در آمده و موفقیت هایی کسب کرده که 

از آن جمله اند:

کودکان و نوجوانان / 1377 کانون پرورش فکری  کتاب  - تقدیرنامه هفتمین جشنواره 
کودکان و نوجوانان/ 1381 کانون پرورش فکری  کتاب  - دیپلم افتخار دهمین جشنواره 

کتابخانه ملی مونیخ آلمان/ 2002 - برگزیده تصویرسازی متن از طرف 
- تقدیرنامه از جشنواره ی ربع قرن دفاع مقدس به خاطر تصویرسازی کتاب پی نما »حماسه ی حاج یونس«/1388

در  موفق  تالش  سال ها  خاطر  به  اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  در  دینی  آرایی  کتاب  همایش  از  تقدیرنامه   -

زمینه ی»تصویرگری کتاب های دینی«/1395
- دریافت نشان عالی هنرهای تجسمی به عنوان یکی از مفاخر هنر تصویرسازی در یازدهمین »جشنواره ی 

هنرهای تجسمی فجر«/1397

اقبالی هم اکنون معاون پژوهشی دانشکده هنر دانشگاه شاهد است. از جمله آثار 
او در زمینه استریپ می توان به کتاب »عاشورا« اشاره کرد.

 تجلیل از دکترپرویز اقبالی
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 دوازدهمیـن
سوگـواره هنـــر عاشـورایی


