
  اطالعات شخصي

 کیارش :  نام

 زندی  :نام خانوادگي 

 : هنرعضو هیأت علمي دانشکده 

 انیمیشن  :گروه 

 soore.ac.irzandi@آدرس پست الکترونیك:  
 

  درباره من

و ماهنامه کارتون و  1385 از خطيخط کارتون و انیمیشن سازی، رتصوی هنرهای تخصصي فصلنامه مسئول  مدیر و امتیاز صاحب •

 1389خطي از طنز خط

 1368 سال  از نشریه عنوان سي از بیش تصویرساز و کارتونیست •

 1368 سال  از انیمیشن و فیلم تجسمي، هنرهای در ملي و المللي  بین معتبر جایزه  30 از  بیش برنده  •

 انیمیشن ایجشنواره  و سریالي سینمایي،ی پروژه  ها ه د انیماتور و  هنری  کیفي ناظر تولید، مدیر نویسنده، کارگردان، کننده، تهیه  •

   1376ل  سا  از و صداوسیماخصوصی و دولتي نهادهای و موسسات ها،شرکت برای

   1374ل سا از عکس و فیلم و تجسمي هنرهای المللي بین و سراسری های جشنواره  داور •

  

 
 )اكادميك(  سوابق تحصيلي

   1396  شاهد دانشگاه  هنر پژوهش کتراید -1

 1379  تهران هنر دانشگاه  تئاتر سینما دانشکده  از انیمیشن ارشد کارشناس -2

 1376   تهران هنر دانشگاه  عکاسي کارشناس -3

 

 دروس تدريس شده

عکاسي رنگي    -رایانه و نمایش عروسکي     –آشنایي با گرافیك متحرک    –آشنایي با تصویرمتحرک    –تصویرسازی    –  2و    1عکاسي پایه     :کارشناسي -1

  نویسندگي برای انیمیشن – 2و  1طراحي  –

 کارگرداني انیمیشن  – نویسي انیمیشنفیلمنامه – جراید و نشریات ،تصویرسازی تبلیغات –آشنایي با تصویر متحرک  :کارشناسي ارشد -2

 

  شده چاپ مقاالت

1- “Semiotics Approach towards Iran Contemporary Caricature” Life Science Journal (ISSN 1097-8135) 

2-   " A Study on Semiotics of Reflection of Art Schools and New Technology in the Contemporary Caricature 

" The Journal of American Science, ) ISSN (1545-1003) 

3- “A Study of the Role and Impact of Graphics on the Sequence of Pre-Revolutionary and Post-

Revolutionary Iranian Serials” International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Shima Baghi & Kiyarash 

Zandi 

4- "Sonochemical Synthesis of Ca(OH)2 Nanoparticles and Its Application in 
Preparation of MWCNT-Paraloid Nanocomposite", Journal of Nanostructures. Kashan Uni.( JNS 
5 (2015) 25-32) 
H. Kazemi , K. Zandi , H. Momenian  

 95زمستان  –39ی  شماره  –م سوی دوره  –رهپویه هنر  -گیری سبك بصری کارگرداني  های ریتم در شکلمولفه -5

 86پاییز  –ی سوم شماره  –ی دوم دوره  –رهپویه هنر  -انیمیشن چیست؟  -6

mailto:zandi@soore.ac.ir


 1380  - 34و33شماره  - کتاب ماه هنر - های قبرسشناخت کاریکاتور و کاریکاتوریست -7

 معتبر سلسله مقاالت و نقدهای منتشر شده در مجالت تخصصی فرهنگی و هنری و مطبوعات سراسری  -8

 

 ، هنری علمي مجامع در عضويت

 1384 سال  از علوم وزارت علمي هیات  اعضاء مجمع  عضو  -1

 1398آوری از فنعضو گروه هنر شورای بررسي متون پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وزارت علوم تحقیقات و   -2

 آسیفا المللي بین انیمیشن فیلمسازان انجمن ضو ع -3

 ایران نگارانروزنامه انجمن عضو  -4

 ایران  گرافیك طراحان انجمن عضو  -5

 ایران  تصویرگران انجمن عضو  -6

 1378 ایران کاریکاتوریستهای انجمن موسس هیات  عضو  -7

  ایرایانه بازیهای و انیمیشن تولید دفاتر ائتالف موسس هیات  عضو  -8

 1376 سفید کالغ کاریکاتوری گروه  موسس هیات  عضو  -9

  

 مشاوره/راهنمايي تحت پايان نامه های

های سوره،  در دانشگاه  1379  سال از ارشد کارشناسي و  کارشناسي مقاطع در نامه پایان یکصد از بیش ی و مشاوره  هدایت  •

 کاربردی، انقالب، آزاد تهران مرکز و علوم تحقیقات تربیت مدرس، دکترشریعتي، شهید رجایي، شاهد، علمي

  

 

 های اجرايي مسئوليت

 (1385 تهران المللي بین  جشنواره  پنجمین در آسیفا منتخب انیمیشن تولید  دفتر پنج از یکي) يخطخط پویانمایان شرکت عامل مدیر -1

 1382 ارشاد وزارت سراسری مطبوعات جشنواره  دهمین کاریکاتور و  کارتون بخش  دبیر -2

 1379 – 1377 تهران سوره  عالي آموزش موسسه انتشارات مدیر -3

 1380 – 1379 تهران سوره  عالي آموزش موسسه هنری  فرهنگي هایکانون مدیر -4

 1382 – 1380 تهران سوره  عالي  آموزش موسسه فرهنگي امور مدیر -5

 1384از    سوره  دانشگاه   انیمیشن  و گرافیك پایه، دروس  :آموزشي های گروه  مدیر -6

 1388 سال  از تهران سوره  عالي آموزش موسسه تکمیلي تحصیالت اداره  مدیر -7

 

 

 همکاری با مراكز فرهنگي 

 1391فرهنگسرای اشراق  انار جشنواره کاریکاتور و  کارتون بخش  دبیر -1

 1389 ؛ سازمان آب و فاضالب  آب هنری المللي بین جشنواره ششمین  فیلم بخش اجرایي دبیر -2

  1385 – 1384 فنآوری و تحقیقات علوم وزارت عکس و فیلم المللي بین جشنواره اولین مشاور -3

   1385 – 1384  زلزله المللي بین پژوهشگاه  استریپ کمیك و کاریکاتور کارتون، جشنواره اولین مشاور -4

 سیما  و صدا انیمیشن تولیدات مرکزگرافیك   شورای عضو  -5

 1387انیمیشن ملي همایش  دومین ریزی برنامه شورای عضو  -6

 1379 کشور غرب دانشگاهي  البراتوار بزرگترین پروژه  :آباد اسد نور پیام دانشگاه  عکاسي البراتوار موسس  و طراح -7

 سریرا موسسه و سوره  دانشگاه  - جهاددانشگاهي برای انیمیشن آموزش فصل سر و دروس طراح و نویسنده -8

http://ensani.ir/fa/article/79655/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3
http://ensani.ir/fa/article/79655/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3
http://ensani.ir/fa/article/79655/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/14241/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1-1380-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-33%D9%8834
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/14241/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1-1380-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-33%D9%8834


 ششم  تا چهارم هایدوره ن: تهرا کاریکاتور المللي بین دوساالنه  انتشارات و پژوهش کمیته عضو  -9

  1385 مقاومت تجسمي هنرهای ملي جشنواره  نخستین تخصصي نشست سخنران -10

 تهران  کاریکاتور المللي بین دوساالنه دوره  هشتمین  ;دوساالنه شناسي آسیب;تخصصي نشست سخنران -11

ی پساانقالب" پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات سخنراني با موضوع  -12  1398"تطور کاریکاتور ایران در گفتمان هنر

 1386 انیمیشن ملي همایش اولین سخنران و منتخب مقاله ارایه -13

 2004 و 1999 سالهای آنکارا المللي بین  جشنواره  همایش سخنران -14

 2009 و 2008 لهستان ZM فیلم جشنواره  مسابقه بخش مدعو  -15

 2008 اکراین IRPEN فیلم جشنواره  برگزیده  -16

 1397آوری از  عضو شورای تصویب آرم و نشان وزارت علوم تحقیقات و فن -17

 "ی آبشخور انیمیشنمثابهی تطبیقي کمیك استریپ در کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، ترکیه و ایران به مطالعه"سخنران نشست  -18

 1399 ی پژوهش دانشکده هنر دانشگاه سوره هفته

 1399دانشگاه سوره   های نقد کتابعلمداری در دوشنبه امیرمسعود "نویسي انیمیشنفیلمنامه"ناقد کتاب -19

 1399دانشگاه سوره   های نقد کتاب جواهریان در دوشنبهمهین  "انیمیشن در ایران تاریخچه"ناقد کتاب  -20

 

 

 داوری

 ی هنرهای معاصر تهرانموزه  - تهران کاریکاتور المللي  بین هایدوساالنهادوار  -1

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  -المللي پویانمایي تهرانادوار جشنواره بین  -2

 ی کاریکاتوری شهرداری تهران و خانهشهر معضالت کاریکاتور المللي  بین جشنواره  -3

 رادیو تسنیم قرآني  هنرهای جشنواره  -4

 معلو وزارت دانشجویان عکس و  فیلم المللي  بین جشنواره دانشجویي  شیرین و  تلخ خاطرات جشنواره ادوار -5

 سینما  خانه جشن انیمیشن بخش -6

 ن شهرداری تهرا سرخ زیتون جشنواره -7

 سازمان آب و فاضالب  –  آب هنری  المللي بین جشنواره کوتاه فیلم بخش -8

باشگاه خبرنگاران جوان و سازمان فرهنگي هنری و شهرداری تهران و با پشتیباني - سپید عاشوراییان جشنواره انیمیشن بخش -9

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمي

 دانشگاه هنر – عاشورا عکس سوگواره -10

 آوری وزارت علوم تحقیقات و فن دانشجو شهداء یادواره  -11

 آباد  خرم  حرکت جشنواره -12

 کاشمر  عکس و  فیلم جشنواره -13

  کشاورزی جهاد  وزارت آویني  شهید یادواره -14

 مطبوعات  جشنواره هجدهمین  رسانه هنر جهاني  مسابقه کارتون بخش -15

 

 

 انفرادی  برگزاری نمايشگاه 

   2005 آنکارا کاریکاتور المللي بین جشنواره در انفرادی نمایشگاه  برگزاری . -1



 فرانسه مارتل -لو -ژوست-کاریکاتورسنت المللي بین جشنواره  در شخصي آثار مجموعه با ایران کاریکاتور لن پ سه دوره  برپایي  -2

   2008 و  2006  - 2005 :  هایسال 


