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 خدانامبه

 نام: علی
 نام خانوادگی: عبدی

 تهران ‑ ١٣۶٠ تولد: فروردینو محل تاریخ 
  )٠٢١( ٢٢٩۴٠٨۵۴تلفن: 
 ٠٩١٢١۴٣۵٧٨٠همراه: تلفن 

 a.abdi@art.ac.irو  a.abdi@ymail.com :پست الکترونیک

 ١٧٫٠۶/  معدل:  ١٣٧٧دیپلم ریاضی فیزیک / دبیرستان رشد (تهران) /  ـ :تحصیالت
 ١٩٫٢٣/  معدل:  ١٣٨٣ـ کارشناسی ارتباط تصویری / دانشگاه سوره (تهران) /  
 ١٨٫٨۴/  معدل:  ١٣٨٧ـ کارشناسی ارشد ارتباط تصویری / دانشگاه هـنر (تهران) /  
 رشته ارتباط تصویری) ١٣٨۴التحصیالن روزانه و شبانه ورودی سال (رتبه سوم در میان فارغ 

اورمیانه) به صورت یک دوره خهای مختلف صنعت چاپ در شرکت افست (بزرگترین چاپخانه ـ آشنایی با بخش
 ١٣٩٠تا شهریور  ١٣٨٩فشرده و پیوسته / تیر 

 تا کنون ١٣٩۵گروه گرافیک و تصویرسازی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر / علمی عضو هیئتـ  :سوابق تدریس

 ١٣٩٢و  ١٣٨٨/  یاربردکـ  یتدریس در دانشگاه علمـ 
 (به صورت پیوسته) تا کنون ١٣٩٠ ـ تدریس در دانشگاه هنر / 
 (به صورت پیوسته) تا کنون ١٣٩٠در پردیس کیش دانشگاه تهران /  ـ تدریس 
 (به صورت پیوسته) ١٣٩۶ تا  ١٣٩١در پردیس البرز دانشگاه تهران /  ـ تدریس 
 ١٣٩٣تا  ١٣٩٢ـ تدریس در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران /  
 ١٣٩٣دانشگاه هنر /  فارابیـ تدریس در پردیس  

 ١٣٨۴تا  ١٣٨٣آراد غرب /  ،گرانول پالست غرب ،الکترونیک فرامان :ـ مجموعه شرکتهای ای:تجربیات حرفه
 ١٣٨٨تا  ١٣٨۴نیرو / شرکت مهندسی قدسـ  
 ١٣٨۶تا  ١٣٨۵ـ زاگرس ایده (وابسته به زاگرس خودرو) /  
 ١٣٨٩تا  ١٣٨۶استودیو گرافیک مصطفی اسداللهی / ـ  
 ١٣٩١ایفا سرام / ـ  
 تا کنون ١٣٩٢ـ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی /  

 ) و١٣٨۶تا  ١٣٨۴از (ساز های آرین شیمی، آرین سینا، آبشینه، چسبگرافیکی مجموعه شرکت هایـ انجام پروژه
شرکت  ،شرکت سنگ آهن اسپیدان ،شرکت ذوب آهن نطنز ،شرکت صنایع فوالد نطنز ،مجتمع صنایع فوالد نطنز

 )١٣٩٠تا  ١٣٨٨از (برج فوالد پامنار  ،توسعه راهبردی آریا

 ١٣٨٢ / فرهنگسرای نیاوران / آثار حجم و تصویرسازی / نمایشگاه گروهی دانشجویان دانشگاه سورهـ  :هاو نمایشگاه جوایز
 ١٣٨٢ / المللی قرآن کریمیازدهمین نمایشگاه بین / ه (طراحی حروف)ــ لوح تقدیر برای نگارش بسم الل

 ١٣٨٢ / و اسماء الحسنیاللـه همایش نگارش بسم  /طراحی نشانه نوشته به عنوان سومین اثر برگزیده ـ لوح تقدیر 
چهارمین همایش  / ای برای طراحی حروفـ لوح تقدیر و تندیس طالیی جهت احراز رتبه اول بخش گرافیک رایانه

 ١٣٨٣پاییز و زمستان  / نگارش هزار و یک بسم اللـه
 ١٣٩۴انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران / خانه هنرمندان / آبان  ایسرو نقره چهارمین دوساالنهـ 

 )٨۴٩(شماره عضویت: تا کنون /  ١٣٨٩ـ عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران /  سایر:
 )١۶‑١٣١۵‑٢(شماره عضویت:  مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصرـ عضو 

 )٨٨٠٠٢٠٢(کد مدرسی:  یدانشگاه جامع علمی ـ کاربردمجوز تدریس در دارای ـ 
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیـ دارای کارت صالحیت تدریس از معاونت امور هنری 

 )١٧١١١٣٠٩١٢٠٠٠١کد هنری: (


