رضا مفا ر ،مزادهیم۹۵۳۱مط احمومفعم رمای انیماسا .مفا ر ما رناس سیم
ارندمفعم ریمرودمرامازمدانشگ همت بی.مفدرسمدری ف.ما دهاس .مفع لی.م
ه یمح فهمایمویمب مهمک ریمدرمفهسدسا مفش ورم« مایوا منقشمجه م»م
وم«مگ ف م»مدرمسا م۹۵۳۱مومفع لی.مفساقق ماومدرمس م۹۵۳۳مب متشکی م
گ وهمط احی م«ماسقودیو م ۹۹م»مآغ زمند مویمدرمس م۹۵۳۱مدفق مط احی،م
فشا ورهمومس ر.م«مزِت م» مومدرمس م۹۵۱۱مدفق منخصیمرودمرامب معسوا م
دفق مط احی م« مزِف م» مت سااایسمنمودمومبهمفع لی.مه یمفعم ری،مفعم ریم
دارلیمومط احیمنه یمپ دار .مانج ممپ وژهمه یمفقعددمومدری ف.مجوایزم
دارلیمومبینمالمللیمفعقب مح ص متل شماومدرماینمس له س.

بخشیمازمافقخ راتمفلیمومبینمالمللیمرض مفا ر
•ب ندهمج یزهمنق هA’ Design Awardمدرمبخشمفعم ری،مس ر.مومس زمب ایماسق دیوممتسیسمای ا مف ،مس م۹۵۱۱
•ب ندهمج یزهمنق هA’ Design Awardمدرمط احیمدارلیم،مف ونگ هیمومنوروممب ایمجواه مف ونیمرحیممزاده،مس م۹۵۱۱
•مب ندهمج یزهمب نزA’ Design Awardمدرمبخشمفعم ری،مس ر.مومس زمب ایمس رقم مس یهمرونن،مس م۹۵۱۱
•مب ندهمج یزهمنق هA’ Design Awardمدرمبخشمفعم ری،مس ر.مومس زمب ایمهق مچ به ر،مس م۹۵۱۱
•مب ندهمج یزهمنق هA’ Design Awardمدرمبخشمفعم ری،مس ر.مومس زمب ایمب جمارقی ریه،مس م۹۵۱۱
•مط حمفسقخبمج یزهمفعم رمر ورفی نهم۱۱۹۱مدرمبخشمپ وژهمه یمف اغ.مومپذی اییمب ایمهق مچ به ر،مس م۹۵۱۱
•مط حمفسقخبمج یزهمفعم رمر ورفی نهم۱۱۹۱مدرمبخشمپ وژهمه یمف اغ.مومپذی اییمب ایمفجموعهمسل فقیموم مس ری،مس م۹۵۱۱
•مط حمن یسقهمتقدی مب ایمج یزهمفعم ریمآف یک م،۱۱۹۱مدرمبخشمس رقم ه یمبلسدمب ایمب جمارقی ریهم،مس م۹۵۱۳
•مط حمن یسقهمتقدی مب ایمج یزهمفعم ریمآف یک م،۱۱۹۱مدرمبخشمط احیمدارلیمب ایمآپ رتم منم رهم،۹۵مس م۹۵۱۳
•مط حمفسقخبمج یزهمفعم رمر ورفی نهم۱۱۹۳مدرمبخشمپ وژهمه یمف هسگیمب ایمفجقمعمف هسگیمب فی م،م۹۵۱۱
•ماسبمط حمن یسقهمتقدی مب ایمپ نزدهمینمج یزهمبزرگمفعم رمدرمبخشمب زس زیمب ایمحسمسیزدهمم،م۹۵۱۱
•ماسبمط حمن یسقهمتقدی مدرمهشقمینمج یزهمفعم ریمدارلیمای ا م"مفعم ریمومس رقم م"مدرمبخشمفسکونیمب ایمحسم
سیزدهمم،م۹۵۱۱

•ماسبمط حمن یسقهمتقدی مدرمهشقمینمج یزهمفعم ریمدارلیمای ا م"مفعم ریمومس رقم م"مدرمبخشمفض ه یمعموفیمب ایم
لَوِندِر،م۹۵۱۱
•ماسبمج یزهمفعم رمر ورفی نهم۱۱۹۱مدرمبخشمپ وژهمه یمعموفیمب ایم۱۳مفیلیمق یم،م۹۵۱۵
•مط حمفسقخبمج یزهمفعم رمر ورفی نهم۱۱۹۱مدرمبخشمپ وژهمه یمفسکونیمب ایمارقی ریهم،م۹۵۱۵
•ماسبمفق ممنخس.مدرمنشمینمج یزهمفعم ریمدارلیم"فعم ریمومس رقم "مدرمبخشمفض ه یمعموفی،م۱۳مفیلیمق ی،م۹۵۱۱
•ماسبمفق ممسوممفشق کمدرمفس بقهمط احیمفجقمعمفسکونیم۱۱۱مواحدیما راس مب نکمسپه،م۹۵۱۱
•ماسبمفق ممنخس.مدرمفس بقهمط احیمفجقمعمتج ری،متا یحیمعم رمقم،م۹۵۱۱
•ماسبمفق ممنخس.مدرمفس بقهمفحدودمفجقمعمتج ری،مرف هیمومفسکونیمارقی ریه،مس م۹۵۱۱
•ماسبمفق ممنخس.مدرمفس بقهمفجقمعمتج ری،مرف هیمالب زمقزوین،مس م۹۵۱۱
•ماسبمفق ممنخس.مدرمفس بقهمفجقمعمتج ریمومردف تیمجممسعدیمرن۹۵۱۱،.
•ماسبمط حمن یسقهمتقدی مب ایمی زدهمینمج یزهمبزرگمفعم رمدرمبخشمفض ه یمعموفیمب ایم۱۱مف بع،مس م۹۵۱۱
•ماسبمفق ممنخس.مدرمچه رفینمج یزهمفعم ریمدارلیمای ا م"مفعم ریمومس رقم م"مدرمبخشمفض ه یمعموفیمب ایم۱۱مف بع،م
س م۹۵۱۱
•ماسبمفق ممنخس.مدرمسوفینمج یزهمفعم ریمدارلیمای ا م"مفعم ریمومس رقم م"مدرمبخشمفض ه یمفسکونیمب ایمآپ رتم م
نم رهم،۹۱مس م۹۵۳۱
•ماسبمفق ممنخس.مدرمدوفینمج یزهمفعم ریمدارلیمای ا م"مهس مفعم ریم"مدرمبخشمفض ه یمفسکونیمب ایمآپ رتم منم رهم،۹۱م
س م۹۵۳۱
•ماسبمفق ممسوممدرمدهمینمج یزهمبزرگمفعم رمدرمبخشمفض ه یمفسکونیمب ایمآپ رتم منم رهم،۹۱مس م۹۵۳۱
•ماسبمفق ممنخس.مدرمفس بقهمفحدودمفدرسهمف انسویمه مدرمته ا ،مس م۹۵۳۳

