شعیب ابوالحسنی
دانشآموخته ارتباط تصویری
عضو پیوسته مرکز هنرهای تجسمی از سال 1385تاکنون
عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از سال 1388تاکنون
عضو اتحادیه پوشاک تهران از سال 1394
اخذ مدرک عمومی پوشاک در وزارت کار و اتحادیه پوشاک تهران 1394
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت اندیشه ورزان آیین افزار سال  139۰تا 1392
رئیس هیئت مدیره شرکت دورنمای آینده سال  1397تا کنون
مدیرعامل شرکت آریا طرح دژار سال  1398تا 14۰1
بیزینس دولوپر شرکت نوآوران فنآوازه روژه سال  14۰1تا کنون
مهارتها:
-1

طراحی گرافیک

-2

عکاسی فشن و عکاسی صنعتی

 -3مدیریت و انجام کارگروهی  ،انطباقپذیری ،مهارتهای بین فردی
 -4مدیریت زمان و حل مسئله
 -5خالقیت ،جزئینگری
 -6مذاکره
 -7طراحی اصول و مبانی طراحی نشانه و برند
 -8طراحی اصول و مبانی بوم کسب و کار
 -9طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی
 -10مسلط به فضای مجازی و طراحی کمپینهای تبلیغات مجازی
-11

مسلط به چاپ و طراحی پارچه

 -12مسلط به چاپ افست و دیجیتال
 -13طراحی و اجرای ساخت محصول
 -14مدیریت فرهنگی هنری
 -15طراحی و اجرای هویت بصری سازمانی
فعالیتها:
-1

طراح گرافیک چاپ نقشینه سال  1379تا 1384

 -2طراح گرافیک مجله بهرامنامه  1379تا 1381
 -3عکاس بانک جامع اطالعات ورامین (وارنا)  1379تا 138۰
 -4طراح گرافیک شرکت تبلیغاتی کیما واژه  1382تا 1383
 -5مدیر هنری مجله یونیماگ  1383تا 1385
-6

طراح تایپوگرافی و کالیگرافی آتلیه کیمای نقش  1384تا 1392

 -7عکاس مجتمع فرهنگی جواداالئمه  1384تا 1386
 -8مدیریت هنری مجله رادیو جمهوری اسالمی ایران  1385تا 1386
 -9تصویری ساز و عکاس روزنامه جامجم  1385تا 1387

 -10تأسیس آتلیه شخصی 1387
 -11مدیر هنری و مشاور تبلیغات شرکت صرفه جویان انرژی  1387تا 1391
 -12همکاری با انتشارات سوره مهر  1387تا 1392
 -13همکاری با سازمان زیباسازی شهرداری تهران (طراحی گرافیک بیلبوردهای فرهنگی شهرتهران)  1387تا 1389
 -14طراح گرافیک و مشاور هنری انتشارات صراط از سال  1389تاکنون
 -15طراحی هویت سازمانی بصری برای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  139۰تا 1392
 -16طراحی هویت سازمانی بصری و مدیریت هنری مجتمع بینالمللی تهران  139۰تا 1392
 -17طراحی هویت سازمانی بصری سایت متمم (محل توسعه مهارتهای فردی من)  139۰تا 1392
 -18طراحی هویت سازمانی بصری و مدیریت هنری رستورانهای زنجیرهای آبگوشباشی  139۰تا 1391
 -19طراحی برای لباسهای پوشاک الیاف طبیعی تندرست  1387تا 1388
 -20طراحی هویت سازمانی بصری و مدیرهنری پوشاک الیاف طبیعی آندیا  1388تا 1391
 -21تأسیس رنگارشاپ با مهشید محبی  1389تا کنون
 -22طراحی هویت سازمانی بصری و مشاور تبلیغات رستورانهای مورکو  1395تا 1396
 -23سرپرست و مدیر اجرایی شرکت تبلیغاتی توسعه تجارت کارمانیا  1396تا 1398
 -24مدیریت تبلیغات و مشاور مدیرعامل شرکت کرمان تابلو  1396تا 1398
 -25رئیس هیئت مدیره شرکت دورنمای آینده از  1397تا کنون
 -26مدیرعامل شرکت آریا طرح دژار  1398تا کنون
 -27و ...
فعالیتهای نمایشگاهی:
-1

نمایشگاه گروهی گرافیک باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 1383

 -2نمایشگاه گروهی عکاسی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 1383
 -3نمایشگاه گروهی گرافیک (صبحصادق) فرهنگ سرای شفق 1384
 -4نمایشگاه گروهی هنرعاشورایی فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی 1384
 -5نمایشگاه انفرادی فرهنگسرای رازی ورامین 1385
 -6نمایشگاه انفرادی خانه هنرآفتاب 1385
 -7نمایشگاه گروهی حروف نگاری اسماالحسنی  ،خانه هنرمندان 1385
 -8نمایشگاه گروهی هنر عاشورایی خانه نقاشان ایران نگارخانه شیث 1385
 -9نمایشگاه گروهی گرافیک لوگو تایپ خانه هنر آفتاب 1385
 -10نمایشگاه گروهی گرافیک سال پیامبر اعظم(ص) برج تاریخی االالدوله مقام اول 1385
 -11نمایشگاه گروهی گرافیک سال پیامبر اعظم (ص) مرکز آفرینشهای هنری ایران 1385
 -12نمایشگاه بهارایرانی موزههنرهای معاصر تهران 1386
 -13نمایشگاه دومین سوگواره پوسترهای عاشورایی خانه هنرمندان ایران 1386
 -14نمایشگاه گروهی پنجمین جشنواره بسماهلل فرهنگسرای نیاوران 1387
 -15نمایشگاه گروهی ششمین جشنواره بسماهلل فرهنگسرای نیاوران 1388
 -16نمایشگاه گروهی هشتمین جشنواره بسماهلل پردیس ملت 1389
 -17برگزیده نمایشگاه عکس معماری معنوی 1389
 -18نمایشگاه گروهی گرافیک نشانهای تجاری جهان ( (Tamga 2010در بخش حرفهای
 -19نمایشگاه گروهی گرافیک  Posters for Tomarowسال 2۰1۰
 -20برگزیده نماشگاه طراحی روی لباس انتشارات  Zeixsسال 2۰11
 -21برگزیده نمایشگاه تایپوگرافی انتشات  Zeixsسال 2۰12
 -22نمایشگاه نشانهای تجاری انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران سال 139۰

 -23نمایشگاه سرو نقرهای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران سال 1389
 -24نمایشگاه سرو نقرهای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران سال 139۰
 -25نمایشگاه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران کارنمای  94سال 1395
 -26و...
فعالیتهای پژوهشی:
-1

پژوهش نظری و بصری در مسجد جامع ورامین  1383تا 1391

 -2پژوهش در آثار کمالالدین بهزاد 1384
 -3پژوهش و طراحی حروف فارسی از سال  1386تا کنون
 -4پژوهش در طراحی هویت بصری سازمانی 1388
 -5چاپ مقاله و مصاحبه درباره طراحی حروف فارسی چاپ شده در کتاب سال گرته سال 1391
 -6مشارکت در سه دوره از کتاب لوگوتایپهای ایرانی 1396 - 1394 -1388
 -7چاپ مقاله (طراحی حروف در البسه) در کتاب گرافیک پنج 1385
فعالیتهای آموزش
مهارت در تدریس :مبانی هنرهای تجسمی ،مبانی رنگشناسی ،خالقیت تصویری ،طراحی نشانه ،طراحی حروف ،خالقیت تصویری،
تاریخ هنر ،درک عمومی هنرهای تجسمی
-1

تدریس در آموزشگاه هنرهای تجسمی آفتاب  1385تا 1384

 -2تدریس در آموزشگاه هنرهای تجسمی کیمای تقش  1385تا 1393
 -3تدریس در آموزشگاه علمی زبدگان دانش (کنکورهنر ،خالقیت تصویری)  1385تا 1387
 -4تدریس در آموزشگاههای علمی قلم چی (خالقیت تصویری)  1385تا 1388
 -5تدریس در مجتمع آموزش آفرینش  1385تا 1388
 -6تدریس در آموزشگاه مهرگان قم (خالقت تصویری)  1387تا 139۰
 -7تدریس در مجتمع آموزشی خرد  1387تا 139۰
 -8تدریس در مجتمع آموزش صبا  1388تا 139۰
تماس:
وبسایت www.shoeib.com :
ایمیل shoeibabhn@gmail.com :
همراه09126910451 :

