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 :نمایشگاه های انفرادی

 2013متن. کافه گالری چاردیواری. تهران  –موسیقی  –چیدمان تعاملی کاریکاتور  -نمایشگاه انفرادی _

 2012دیرشکوفایان. خانه کاریکاتور. تهران  -نمایشگاه انفرادی _

 2004آثار. خانه کاریکاتور. تهران گزیده  -نمایشگاه انفرادی _

 

  :گردآوری آثار

    2011گالری سین تهران  گردآورنده و برگزارکننده نمایشگاه گروهی. _

 هنرمندان: ژان موالتیه)فرانسه( آچیل سوپربی)ایتالیا( جیسن سیلر)امریکا( شیوازمانفر)ایران(  

    2009گالری آتبین. تهران  گردآورنده و برگزارکننده نمایشگاه گروهی. _

  )ایران(یان آپ دوبیک)بلژیک( کورت جونز)امریکا( جو بالم)امریکا( حوآکین آلدگویر)اسپانیا( شیوازمانفرهنرمندان: 

 

 :بین المللی های جشنواره

 2017 -ایتالیا -"توتو"سالگرد درگذشت کمدین ایتالیایی  50نمایشگاه گروهی کاریکاتور با موضوع _

 2017 -وین -اتریش – 2017کاتور در یورو شرکت_

 2011جشنواره بین المللی گاالریت ایتالیا.  _

 2010جشنواره بین المللی گاالریت ایتالیا.  _

 2008شرکت در دومین گردهمایی بین المللی کاریکاتوریست ها در اروپا با عنوان سخنگوی مهمان. هلند  _

 2006اسپانیا  )آنا پولیتکوفسکایا(نمایشگاه بین المللی به یاد خبرنگار روس _

 2005چین  -بین المللی کاریکاتور جشنواره_

 2004برزیل  -بین المللی کاریکاتور جشنواره _



 داخلی:های  جشنواره

 2017تهران  -موزه هنرهای زیبا مجموعه سعدآباد -شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی _

 2017تهران  -نگارخانه شیث -شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی_

 2017تهران  -نگارخانه فرهنگسرای سرو -شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی_

 2015تهران  -دعوینبخش م -شرکت در سیزدهمین جشن تصویر سال _

 2012تهران  -شرکت در جایزه جهانی بیداری _

 2011تهران  -بخش مدعوین و پیشکسوتان -شرکت در چهارمین جشنواره تجسمی فجر _

 2010تهران  -شرکت در جشنواره ملی جوان ایرانی_

خانه ی هنرمندان ایران  -تهران  " این صحنه خانه ی من است " شرکت در پروژه بزرگداشت استاد حمید سمندریان با نام _

2010 

 2007تهران  -شرکت در هشتمین دو ساالنه بین المللی کاریکاتور _

 2005تهران  -شرکت در هفتمین دو ساالنه بین المللی کاریکاتور _

 2004تهران   "فوت نت  "شرکت در مسابقه بین المللی  _

 2004تهران  "فلسطینی خانه ندارد  "للی شرکت در مسابقه بین الم _

 2000تهران  -شرکت در جشنواره دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر _

 

 جوایز:

 2011ایتالیا  -دریافت جایزه ویژه داوران از جشنواره بین المللی گاالریت _

 2010ایتالیا  -دریافت جایزه ویژه داوران از جشنواره بین المللی گاالریت _

 2010تهران  -وح تقدیر از بخش تجسمی جشنواره ملی جوان ایرانیدریافت ل _

 2008هلند  -دریافت جایزه بهترین آلبوم کار هنری از دومین گرد همایی کاریکاتوریست ها در اروپا _

 2007تهران  -دریافت جایزه ویژه فانو فانی ایتالیا در هشتمین دوساالنه بین المللی کاریکاتور تهران _

 2004تهران  "فلسطینی خانه ندارد  "ایزه ویژه داوران از مسابقه دریافت ج _

 2000تهران  "بخش کارتون  "دریافت جایزه از جشنواره دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر _
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