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تحصیالت
دکتری در رشته ارتباطات و رسانه با گرایش سینمای دیجیتال ()1122- 1122
دانشکده مهندسی و اطالعات (مدرسه رسانه ،طراحی و تکنولوژی)  ،دانشگاه برادفورد  ،انگلستان

انتشارات :
کتاب " عرفان و سینمای امروز " انتشارات شباهنگ 2731
مقاالت متعدد فرهنگی هنری در روزنامه های کشور (قلم بلورین بهترین مقاله فرهنگی هنری در سال )2731

تولیدات فیلم :
فیلم تلوزیونی "وارونگی" محصول سیمافیلم

به عنوان کارگردان

2711

فیلم تلوزیونی "تنهایی رود " محصول سیمافیلم به عنوان نویسنده و کارگردان 2711
فیلم سینمایی "مانا"

محصول وزرات ارشاد

به عنوان نویسنده و کارگردان و تهیه کننده اجرایی 2713

فیلم تلوزیونی "اربعین " محصول شبکه سوم سیما به عنوان نویسنده و کارگردان 2711
مجموعه مستند " هنجار و نا هنجار" محصول مرکز مستند سیما به عنوان تهیه کننده 2711
مجموعه مستند " خرابه ها " محصول مرکز مستند سیما به عنوان کارگردان و تهیه کننده 2712
مجموعه مستند " چهره های دانش شهر" محصول شبکه پنجم سیما به عنوان کارگردان و تهیه کننده 2712
فیلم مستند داستانی "متولد ایدز" محصول وزارت ارشاد (رسانه های تصویری) به عنوان کارگردان و نویسنده 2717
مجموعه مستند "زخم درون " محصول شبکه اول سیما به عنوان کارگردان و تهیه کننده 2711
فیلم داستانی " ساز و سن " در کشور فرانسه پخش شده توسط سازمان سینمایی سوره به عنوان نویسنده و کارگردان 2712
فیلم مستند داستانی "تنهایی یک شبیه خوان" محصول شبکه جهانی جام جم به عنوان نویسنده و کارگردان 2711
مجموعه مستند " سیر اندیشه در اسالم " محصول شبکه جهانی جام جم به عنوان کارگردان 2731
فیلم کوتاه " بوت و رنگ " محصول انجمن سینمای جوان به عنوان تهیه کننده ،نویسنده و کارگردان 2733
فیلم مستند " گزارش گوتاه در مورد تحمل" محصول انجمن سینماتی جوان به عنوان تهیه کننده ،نویسنده و کارگردان 2731

فعالیتهای جاری
مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری رسانه سبز قدر
عضو انجمن کارگردانان سینمای ایران
عضو انجمن مستند سازان سینمای ایران

صاحب امتیاز و مدیر مسئول دو هفته نامه تعطیالت سبز
مدیر انجمن فیلمسازی دانشگاه برادفورد ()1122-1122

جوایز و تقدیر نامه ها
تقدیر نامه از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) به خاطر فیلم سینمایی مانا 1111
لوح تقدیر از جشنواره بین المللی فیلم رشد به خاطر فیلم سینمایی مانا 2713
تقدیر نامه از جشنواره ایدز و رسانه به خاطر فیلم متولد ایدز 2712
قلم بلورین بهترین مقاله فرهنگی هنری (پیرامون سینمای دینی) از جشنواره مطبوعات 2731

کارگاهها و آموزشهای جانبی
کارگاه رسانه و کودکان بزهکار قویه قضائیه جمهوری اسالمی و صندوق کودکان سازمان ملل(یونیسف) 1121
کارگاه ایدز و رسانه های جمعی دفتر مواد و جرم سازمان ملل (یو ان او دی سی) 1111
کارگاه بررسی مواد آموزشی پیرامون ایدز صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) ،دانشگاه جان هاپکینز ،کانون پرورشی
فکری کودکان و نوجوانان 1112

