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به نام نقش  آفرين خالق خلقت

روزنامه نگاري  پیدايش  از  پیش  بسیار  پیشینه اي  کارتون،  هنر 
و حتي اختراع صنعت چاپ در دنیا دارد، شايد بتوان گونه اي از 
نخستین ديوارنگاشت هاي بشر را با اين هنر فن جّذاب پیوند داد. 
اين هنر از زمره هنرهايي است که مطلوبیت شايان توجهي در 
فرهنگ عامة مردم يافته است و بدنة جامعه آن را به عنوان يک 

هنر رسانة پويا و گويا به خوبي درک مي کنند.
پذيرفته شده  در سطح جهاني  کارتون  تفاهم آ فريني  و  گويايي 
است و اين رسانه به عنوان يک کانال مؤثّر در ارتباطات بین المللي 
شناخته مي شود، به گونه اي که پیام کارتوني که در کشوري دور 
از آفريقاي جنوبي خلق شده به آساني در میان مردم اين منطقه 

دريافت می شود.
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، در مسیر انجام وظايفي که در 
خصوص ترويج کتاب و اعتالي فرهنگ کتابخواني بر عهده دارد، 
هنر پُرمفاهمه و اثربخش کارتون را از نظر دور نمي دارد و بر همین 
اساس به صورت منظم و ساختارمند »دوساالنة بین المللي کارتون 
کتاب« را با هدف بسیج افکار خالقانة هنرمندان کارتونیست سراسر 
جهان در کمک به شنیده و ديده شدن توأمان پیام حوزة ارزشمند 

کتاب برگزار مي کند.
 مجموعة حاضر شامل آثاري است که به هّمت کارتونیست هاي 
هنرمند ايران و جهان به »سومین دوساالنة بین المللي کارتون 
کتاب« ارسال شده است و براي ثبت در تاريخ کارتون هاي متعّهد 

در قالب ماندگار کتاب منتشر شده است.
و  زحمت کشان  متصديان،  همة  از  خود  نوبة  به  اينجانب 
و  گرم  بي حضور  دوساالنه،  اين  برگزاري  که  شرکت کنندگان 
هّمت بلند ايشان، ناممکن بود، صمیمانه تشکر مي کنم و امیدوارم 
توانسته باشیم به مدد فیض الهي و همراهي يکديگر، گام مؤثّري 
در برانگیختن توجه هنرمندان کارتونیست در خصوص دغدغه و 
نیاز مشترک جهانیان که همانا رشد و گسترش کتاب و فرهنگ 
کتابخواني به عنوان ريل هدايت گر قطار توسعة پايدار است، برداشته 
باشیم و کوشش و فّعالّیت هاي مسئوالن و کارکنان نهاد و ساير 

دستگاه هاي همکار، مرضي خداوند متعال قرار گیرد، ان شاءاهلل.
 و من اهلل التوفیق

علیرضا مختارپور
دبیرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور

In the Name of Creator of the Creation

Cartoon art has a background before emerging of journalism 
and even invention of printing industry in the world, may be 
the first form of human wall paintings can be linked with this 
attractive art.
This art is among the other arts that has found a considerable 
utility in culture of public and the society that understand and 
accept it as a dynamic and rational art media. 
Cartoon's rationality and understandably has been accepted at 
the global level and this media is known as an effective channel 
in International communication, so that a cartoon message that 
has been created in a country which is far from South Africa 
can be easily realized among the people of that area.
Iran General Libraries Foundation among of responsibility 
of book reading culture, doesn't forget the meaningful and 
effective art of cartoon, so we regularly organize " International 
Book Cartoon Biennial" with the aim on mobilization of 
creative thoughts of world cartoonists in help of hearing and 
seeing the precious message of book reading.
The present collection includes the artworks of Iranian and 
world cartoonists which were send to the 3rd International 
Book Cartoon Biennial and has been published to be recorded 
in the history of engaged cartoons in the persistent shape of 
book. 
I appreciate the organizers, operators and participants of 
this event, because organizing such a biennial without their 
precious efforts would be impossible. 
I hope by Gods help and our participation, we could take an 
effective step in simulation of cartoonists attention regarding to 
world common concern and the need of expansion of book and 
book reading culture as a guiding train road for a sustainable 
development, and efforts and activities of authorities and staff 
of the foundation and other partner agencies.

Alireza Mokhtarpour 
Secretary General of Public Libraries Institution



به  نام خدا

از آنجا که اهمیت موضوع کتابخوانی و ترويج فرهنگ مطالعه به عنوان يک ضرورت غیرقابل انکار در جامعه ما مطرح 
است، از هر راه و ابزار ممکن بايد در تحقق و تقويت اين موضوع بهره برد. در اين میان کارتون، يکی از مهم ترين ابزارهايی 
است که می تواند در ترويج فرهنگ مطالعه بسیار تأثیرگذار باشد، چراکه دارای يک زبان تصويری قابل فهم برای همه 

مخاطبان در سراسر جهان است.
بسیار جای خوشحالی دارد که مديريت نهاد کتابخانه های عمومی کشور در راستای فعالیت های خود، با درک موقعیت 

ممتاز اين رشته هنری از اين ظرفیت عظیم برای ترويج فرهنگ مطالعه و ايجاد گفتمان کتابخوانی بهره گرفته اند.
همکاری ما با نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای راه اندازی دوساالنه »کارتون کتاب« در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و دور 
دوم آن با قدرت و قوت بیشتر در سال ۱۳۹۳ ادامه پیدا کرد. به طوری که دور اول اين دوساالنه با حضور هنرمندانی از 
۵۳ کشور دنیا برگزار شد که اين عدد در دوره دوم به ۶4 کشور و در دوره سوم به 74 کشور رسید، که اين مشارکت 

به لحاظ آماری بسیار چشمگیر است.
در شرايطی که متأسفانه بسیاری از جشنواره های بین المللی در اولین يا دومین دوره به داليل مختلف به نتیجه نرسیده 
و تعطیل می شوند، خوشبختانه جشنواره »کارتون کتاب« با انجام تعهدات خود توانسته جايگاه معتبری در دنیا پیدا کند.
 معموال در برگزاری جشنواره ها و مسابقات بین المللی، يک سری چهارچوب و معیارهايی وجود دارد که اگر به درستی 
رعايت شود، از سوی نهادهای بین المللی ناظر، برای آن امتیاز در نظر گرفته می شود؛ موضوع جشنواره، برگزاری منظم و 
مستمر، حضور پر تعداد هنرمندان از سراسر جهان، جوايز، ارائه کتاب و فعالیت سايت جشنواره، معیارهای اين امتیازات 
را تشکیل می دهند که خوشبختانه جشنواره »کارتون کتاب« موفق شد تا از مجموع پنج ستاره ممکن، هر پنج ستاره 

را دريافت کند.
با پشتوانه اين اعتبار، فراخوان سومین دوره اين دوساالنه در تابستان سال جاری به ۱۰ زبان زنده دنیا روی سايت اين 

جشنواره منتشر و فعالیت گسترده ای صورت گرفت.
به عنوان مثال در کشور چین انجمنی بسیار پويا و فعال در زمینه کارتون وجود دارد، با وجود اين که در دوره قبل شاهد 
حضور خوب هنرمندان چینی بوديم، اما در اين دوره ارتباط بهتر و صمیمی تری که با اين فدراسیون برقرار کرديم با عث 
شد تا حضور و مشارکت هنرمندان کارتونیست چینی افزايش چشمگیری پیدا کند. به طوری که 42 هنرمند چینی در 

اين دوره از مسابقه شرکت کردند که نسبت به دوره قبل، اين تعداد بیش از دو برابر شد.
يکی از اتفاقاتی که ما به صورت جدی آن را دنبال می کنیم اين است که »کارتون کتاب« را به سمت مردمی شدن ببريم، 
به طوری که بتوانیم آثاری از اين دست را در گالری ها، فضای مجازی، فضاهای تبلیغات شهری، ترمینال ها، فرودگاه ها و 
مراکزی از اين دست به نمايش بگذاريم که خوشبختانه اقدامات موفقی در اين زمینه انجام گرفته است، به ويژه اين که 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور با داشتن سه هزار و 2۰۰ کتابخانه تحت پوشش خود، می تواند نقش مهمی در تحقق 

اين امر داشته باشد.
سومین دوساالنه کارتون کتاب با مشارکت 74 کشور جهان در دی ماه امسال به پايان رسید که در آن 2۱۳۰ اثر از 
7۶۸ هنرمند جهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. بیشترين تعداد آثار، متعلق به هنرمندان ايرانی بود و پس از ايران، 

کشورهای ترکیه، اندونزی و چین بیشترين مشارکت را داشتند.
فرايند داوری طی دو مرحله انجام شد؛ داوران مرحله نخست آقايان ناصر مقدم، مجتبی حیدرپناه و علی پاک نهاد بودند 
که 2۰۸ اثر را شايسته راهیابی به مرحله نهايی دانستند؛ و سپس لوک دسچیمیکر از بلژيک، بهرام ارجمندنیا، محمدرضا 

دوست محمدی و مجید امینی نفرات برتر اين مسابقه را انتخاب کردند.

سید مسعود  شجاعی طباطبائی
دبیر سومین دوساالنه بین المللی کارتون کتاب

In the Name of God

Since the importance of book reading and promotion of culture of reading is mentioned as an undeniable 
necessity in our society, every ways and means should be used for the implementation and strengthening 
of this issue. Cartoon is one of the most important tools which can be very influential in promoting the 
culture of reading, because it has a visual language understandable to all audiences around the world.
We are so happy that Public Libraries Foundation manages it's activities by understanding the privileged 
position in this field of art and uses this great capacity to promote the culture of reading and create the 
conversation of book reading. 
Our cooperation with Iran Public Libraries Foundation for organizing "Book Cartoon" Biennial started 
from 2010 and it's second organization was by power and strength in 2014. So that the first round of this 
biennial attended by artists from 53 countries, and this number increased to 64 countries in the second 
biennial, and in the third round, the number increased to 74 which this partnership was very significant.
Unfortunately, in a situation that many International Festivals become closed or doesn't reach their result 
in the first or second period, fortunately " Book Cartoon" Festival by fulfilling their obligations could find 
a prestigious position.
Usually organizing International Festivals and Contests has series of guidelines and standards that if 
maintained properly, the international institutions give some points to them. The subject of the festival, 
holding regularly, presence of lots of artists from around the world, prizes and output, providing books and 
website activities of festival are the factors of these points that fortunately " Book Cartoon" Festival was 
successful to get five stars from five possible stars. 
By support of this credibility, announcement of the third edition of this biennial took place in summer of 
this year and has been translated in 10 world languages on the website of this festival and was published 
and great activities was done. 
For example, China has a very active and dynamic presence in cartoon field.  Although in the previous 
period of this contest lots of artist form China were participated, but in this period because of our better and 
more friendly communication to the federation the presence of Chinese cartoonists has been increased a 
lot. 42 artists from China participated in this contest that in comparison to the previous period the number 
was more than doubled.
One of the things that we seriously follow is making "Book Cartoon" Contest artworks more popularity, 
so that we can expose the artworks in Galleries, Virtual Spaces, Advertising Spaces in Urban, Terminals, 
Airports and such centers that fortunately successful efforts has done in this field, especially Public 
Libraries Foundation covers 3200 libraries, so it has an important role in achieving this goal. 
The 3rd International Book Cartoon Biennial was ended in January by presence of 74 world countries with 
2130 artworks from 768 world artists to the secretariat of the festival. 
The most participants were Iranian artists, and after Iran, Turkey, Indonesia and China has the highest 
number of participation.
Arbitration process was conducted in two sections. The jurors of the first election were: Mr. Nasser 
Moghadam, Mojtaba Heydarpanah & Ali Paknahad that selected 208 artworks eligible to enter to the 
final selection, and the final judgement has done by Luc Descheemaeker from Belgium, Majid Amini, 
Mohammadreza Doustmohammadi and Bahram Arjmandnia who were selected the winners of this 
festival. 

Massoud Shojaei Tabatabaei
Director of International Biennial Book Cartoon Contest



هیات انتخاب آثار
Selection Committee



ناصر مقدم
Nasser Moghaddam

متولد ۱۳۵۹، خرمدره، زنجان
ديپلم رياضي فیزيک، ۱۳7۸

کارشناسي گرافیک، دانشگاه تهران، ۱۳۸4
کارشناسي ارشد انیمیشن، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸7

جوايز و افتخارات:
برنده بیش از 4۰ جايزه ملي و بین المللي در زمینه کارتون، کاريکاتور و پژوهش، از جمله:

نفر دوم سومین جشنواره بین المللي هنرهاي تجسمي فجر ۱۳۸۹، نفر اول چهارمین جشنواره بین المللي هنرهاي تجسمي فجر ۱۳۹۰، نفر دوم اولین 
جشنواره بین المللي کارتون کتاب ۱۳۹۰، نفر سوم دومین جشنواره بین المللي کارتون معضالت شهري ۱۳۹۰، نفر اول اولین جشنواره بین المللي 
کارتون شهروندي تبريز ۱۳۸۹، نفر اول دومین جشنواره بین المللي هنر مقاومت ۱۳۹۰، نفر سوم دومین جشنواره بین المللي کاريکاتور مقاوم 
سازي ۱۳۹۰، نفر اول دومین جشنواره هنر جوان ۱۳۸۵، نفر اول چهارمین جشنواره هنر جوان ۱۳۸۹، نفر اول جشنواره کارتون مديريت 
شهري ۱۳7۸، نفر دوم جشنواره کارت پستال هاي شهري ۱۳۸۹، لوح تقدير دومین جشنواره بین المللي کارتون نوآوري در پژوهش و 
آموزش ۱۳۹۵، لوح تقدير چهارمین جشنواره بین المللي هنر مقاومت۱۳۹۵، نفر سوم اولین جشنواره رسانه و فرهنگ ۱۳۹۵و ...

نويسنده ي ۱۹ مقاله ي علمي پژوهشي در زمینه هاي: زيبايي شناسي و تاريخچه انیمیشن، مطالعات میان رشته اي هنر 
و فلسفه معاصر و ...

مدرس دانشگاه هاي شاهد، علم و فرهنگ و هنر اسالمي تبريز
فعالیت در زمینه انیمشن از سال ۱۳۸4 تاکنون

همکاري با نشريات اعتماد، کوشش و نگارستان
عضو هیات انتخاب و داوري چندين جشنواره داخلي و بین المللي 

Born: 1981, Zanjan, Iran
B.A in Graphics from Tehran University, 2006

M.A in Animation from Tarbiat Modares University, 2009
Winner of more than 40 national and international prizes in cartoon, caricature and 

researches including:
 The 3rd, 4th and 5th intentional Fajr festival of visual arts, 2010, 2011 and 2012, 2nd prize of the 

1st international book cartoon contest 2011, the 3rd prize of the 2nd international city complexities 
cartoon contest 2010,1st prize of the 1st international municipality cartoon contest of Tabriz 2009,the 1st 

prize of the 2nd international resistance art contest 2010,and etc.
Author of 19 scientific papers in the fields of Aesthetic and the History of Animation, Interdisciplinary Studies 

in Art and the Modern Philosophy.
Lecturer at Shahed University, Islamic Art University of Tabriz and Science and Culture University of Tehran

A member of selection and jury board of several national and international cartoon and visual art festivals.



مجتبی حيدرپناه
Mojtaba Heidarpanah 

متولد ۱7 فروردين ۱۳۶۹ آباده
دانشجوی  کارشناسی رشته نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه يزد

فعالیت در زمینه های کارتون، نقاشی، تصويرسازی، انیمیشن
 همکاری با مطبوعات کشور در بخش کارتون و تصوير سازی شامل: 

جام جم، قانون، فرهیختگان، همشهری، اصفهان امروز، اصفهان نیمروز و ...
برگزاری بیش از 2۰ نمايشگاه گروهی کارتون

نفر چهارم و ويژه  جشنواره کشوري معضالت شهري مشهد، بجنورد ۱۳۸۸
برنده ي جايزه مردمي جشنواره استاني اصفهان با موضوع اسراف کاران به بهشت نمي روند ۱۳۸۸

نفر اول جشنواره سراسری کارتون با موضوع صرفه جويي در مصرف برق شیراز ۱۳۸۸
نفر اول جشنواره بین المللی کارتون با موضوع تالش ايران ۱۳۸۹ 

برنده جايزه  دوم جشنواره کشوری هنر جوان بخش موضوعی )هويت( ۱۳۸۹ 
نفر سوم از جشنواره بین المللی کارتون سوکوبانژا صربستان ۱۳۹۱

جايزه ويژه و لوح تقدير از ۳۰مین جشنواره بین المللی کارتون ايدين دوغان ترکیه ۱۳۹2
نفر اول دومین جشنواره بین المللی  کارتون آرژانتین امید ۱۳۹2

نفر دوم  ۳۱مین جشنواره بین المللی کارتون آيدين دوغان ترکیه ۱۳۹۳
جايزه سوم جشنواره بین المللی کارتون اولنس کارتوناله بلژيک ۱۳۹۵

و ...

Born: 1990, Abadeh, Iran
B.A Fine Art 

I do painting, Digital painting, animation and also Illustrations for magazines, art newspapers and other 
media in Iran. But I have my great hand in drawing cartoons for cartoon contests throughout the world..

Awards:
Special diploma on the Int'l Cartoon Festival of Jiaxing, China (2010)

Frist Prize on the Frist Int'l Cartoon Festival of North Khorasan, Iran (2010)
Third Prize on the 11th Int'l Cartoon Competition in SOKOBANJA, Serbia (2012)

Special Prize on the 45th Int`l Cartoon Competition in Umoristi a Marostica, Italy (2013)
Special Diploma on the 6th International URZICENI Cartoon Contest, Romania (2013)

Special Prize on the 30th Int`l Cartoon Competition in Aydin Dogan, Turkey (2013)
Frist Prize on the 2th International Contest of Social Illustrations, Argentina (2013)

Second Prize on the 31th Int`l Cartoon Competition in Aydin Dogan, Turkey (2014)
Second Prize 6 th International Cartoon Festival CID Mexico 2014
Finalists of The International Cartoon Kid Contest, Italy 2016 
Third Prize International Cartoon Festival Olense Kartoenale Belgium 2016
Second prize KEJU China International Cartoon Festival 2016
And also winning several awards in about 20 festivals and contests in Iran



علی پاک نهاد
Ali Paknahad

متولد ۱۳۵۹همدان
فارغ التحصیل رشته گرافیک

شروع فعالیت مطبوعاتی در زمینه کارتون ۱۳7۹
همکاری با نشريات جام جم، همشهری، کیهان کاريکاتور، سروش کودکان، کیهان بچه ها، گل آقا، توانا، شرق، خط خطی و ... 

دبیر سرويس کودک و نوجوان روزنامه هگمتانه
برنده چندين جايزه ملی و بین المللی در زمینه کارتون اعم از:

جايزه دوم بخش کارتون در دهمین جشنواره مطبوعات کشور
جايزه اول بخش کمیک استريپ جشنواره مطبوعات  کشور ۱۳۹2

جايزه دوم جشنواره کارتون خشونت، ساری ۱۳۹۱
جايزه اول جشنواره کارتون بوکان ۱۳۹۱

تصويرگر ده ها کتاب کودک و نوجوان

Born: 1970, Hamedan, Iran
He graduated in Graphic

He started his work in caricature field from 1990 by cooperation with 
publications of:

Khat Khati and Shargh. Tavana. Golagha. Kayhan Bacheha. Kodakane Soroush. 
Kayhan Karicature. Hamshahri. Jame jam. Hegmataneh and the newspaper of 

Kodak & Nojavan
He was the winner of many national and international cartoon contests: 

The First Winner in the 10th National Cartoon Contest in Caricature Section 1983
The First Winner in the Periodical Cartoon Contest in Comic Strip Section, Sari 1982

The Second Winner in the Contest of Violence, Bokan 1982
And the illustrator of so many Teenagers and Kids Book Contest





هیات داوران
Jury Members



 محمدرضا دوست محمدی / ایران
M.R Doustmohammadi / Iran

متولد سال ۱۳۵۵ قم، کارتونیست و طراح گرافیک 
فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه تهران و رشته انیمیشن از دانشگاه هنر

مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه
مدير هنری، طراح گرافیک  و کارتونیست نشريات مختلفی همچون همشهری جوان و...

وی تاکنون جوايز متعددی را از جشنواره های داخلی و بین المللی از آن خود کرده است و 
داوری چندين جشنواره داخلی و بین المللی را در کارنامه خود دارد.

Born: 1976, Qom, Iran
Cartoonist & Graphic Designer

BA in Graphic from Faculty of Fine Arts Tehran University 
& MA in Animation from Art University.

Instructor & Member of University Faculty Member.
Artistic Manager, Graphic Designer & Cartoonist of Medias such as: 

Hamshahri Javan.
Winner of many National & International Cartoon Contests.

Jury Member of many National & International Cartoon Contests.



لوک  دسچيميکر / بلژیک
Luc Descheemaeker / Belgium

لوک دسچیمیکر در سال ۱۳۳4 در بلژيک به دنیا آمد. او کارتونیست، عکاس طنز و استاد رشته هنر است.
دسچیمیکر برنده بیش از 2۵۰ جايزه ملي و بین المللي در زمینه کارتون و کاريکاتور می باشد.

 وی فقط در سال 2۰۱۵ برنده جوايز متعددی شامل موارد ذيل شده است:
جايزه ۹مین مسابقه بین المللی کارتون اورژينسی رومانی

جايزه اول ۶مین مسابقه کارتون دوگوئس لبک بلژيک
جايزه اول 24مین مسابقه بین المللی کارتون دايجون کره جنوبی

جايزه اچ ام در ۹مین مسابقه کارتون دوا رومانی
جايزه دوم مسابقه بین المللی کارتون سولین کرواسی

جايزه دوم ۹مین مسابقه بین المللی کارتون بوکووينا رومانی
لوح تقدير مسابقه بین المللی کاريکاتورها و کلمات قصار در دلسوو مقدونیه

لوح تقدير مسابقه بین المللی ساتیريکون لگنیکا لهستان
جايزه ويژه مسابقه بین المللی يادبود مايا کاماتا بنگلور هندوستان

وی همچنین لوح تقدير بهترين کارتونیست در سال 2۰۱4 را دريافت کرده است. 

Born: 1955, Belgium
Cartoonist, Humor photographer, Art teacher.

Winner of more than 250 national and international prizes in cartoon & caricature.
awards in 2015:

9th International Cartoon Contest Urziceni (Romania), Finalist
19° Concorso Int'le 'Fax for Peace&Tolerance' Spilimbergo (Italia), 1st Prize

6th Cartoonale 'De Geus' Lebbeke, Belgium 1st Prize
24nd Sejong Int'l Cartoon Contest Daejeon City (South Korea), H.M.Prize

9th HumoDEVA Int'l Cartoon Contes Deva (Romania) Special Prize, 2 Finalists
International Cartoon Festival Solin (Croatia) Nomination

International Festival of Economy Trento (Italy) 2nd Prize
9th Internationalâ de Grafica Satirica Bucovina (Romania) Finalist

International Cartoon Hyderabad (India) 2nd Prize
Caricatures and aphorism, Delcevo (Rep. Macedonia) Honorable Mention

Midzynarodowej Wystawy Satyrycon Legnica (Poland) Special Prize
Maya Kamath Memorial Awards Competition Bangalore (India)
Certificate of Merit Best Foreign Cartoon 2014



بهرام ارجمند نيا / ایران 
Bahram Arjmandnia / Iran

متولد مهر ماه ۱۳44 تهران
 فارغ التحصیل دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، رشته نقاشی

 فعالیت حرفه اي در زمینه طراحی و نقاشي، تصويرسازی، کارتون و کاريکاتور، ديجیتال پینت و انیمیشن 2 بعدی و ۳ بعدی
همکاري با مطبوعات و نشريات: مجله کیهان کاريکاتور ، روزنامه و مجالت همشهري، روزنامه ايران، روزنامه توانا، روزنامه جام جم، مجله طنز پارسي، مجله خانه و خانواده و ...

 طراحی و تصويرسازی برای کتب درسی آموزش و پرورش کشور
 تدريس طراحي و تکنیک های کارتون و کاريکاتور در خانه کاريکاتورايران از سال ۱۳7۸

 برگزاری چندين نمايشگاه انفرادی در تهران ۱۳۹۳-۱۳۹2-۱۳۸7 و استانبول ۱۹۹۸ و شرکت در چند نمايشگاه گروهی ۱۳۹4 تهران و دمشق
 فعالیت در زمینه انیمیشن ۳ بعدی در شاخه هاي کارگرداني-سوپروايزری لی اوت- طراحي شخصیت، مدلسازی، طراحی استوري برد، موشن گرافیک، انیمیت، 

جلوه های ويژه، کامپوزيت به صورت تیمي و انفرادي من جمله انیمیشن سینمايی تهران ۱۵۰۰
داوری چندين جشنواره داخلی و بین المللی کارتون و کاريکاتور

کسب جوايز :
جايزه اول از مسابقات بین المللي کارتون يونسکو محیط زيست )يک زمین، مراقبت و مشارکت( ۱۳7۶

جايزه اول مسابقات بین المللي با عنوان )فلسطیني خانه ندارد(
جايزه مطبوعات داخلي در سال هاي ۱۹۹7-۱۹۹۶-۱۹۹۵ از نمايشگاه بین المللی مطبوعات

ديپلم افتخار از مسابقع مالنصرالدين ترکیه سال ۱۹۹۸ موضوع آزاد
جايزه سوم »نهرتوبلک« ترکیه با موضوع )جوانمردي( ۱۹۹۸

برنده جايزه اول دوساالنه کاريکاتور تهران در سال 2۰۰۵ از نگاه مردمي
برنده جايزه دوم بخش موضوعی جشنواره بین المللي دوساالنه کاريکاتور تهران ۱۳۹2

و ...

Born: 1965, Tehran, Iran
He is graduated on graphic from Talegani Faculty.

He has B.A in painting from visual arts faculty in Tehran University.
He cooperates with media and magazines such as keyhan caricature, Hamshahri, Iran, Tavana, Resalat ...

International awards.
He was professor of graphic, Techniques of cartoon for 4 years in Iranian House of cartoon, and he taught design 

in Tehran and Khavaran Cultural center…
He Started to work in three-dimensional animation in branches such as directorial, character design, special effects, 

Composite and matte painting, … in solo and group activities.
International cartoon contest in Tabriz

International Fajr cartoon Biennial Tehran 2009
International Tehran cartoon Biennial Tehran 2009 

International Fajr Visual Arts Contest 2009
He has participated on different international cartoon, caricature Contests in: Japan, USA, South Korea, Italy, Belgium, Turkey, Kuwait …

Prizes:
First Prize in International Cartoon Contest UNESCO (one land, care and Cooperation) 1997.
First prize in International Contest Palestinian are Homeless.
First Prize in Mobile Section in Bahrevari Contest 2007.
3rd Prize in Nahr to Black Contest, Turkey by the subject of generosity 1998 & ...



مجيد امينی /  ایران 
Majid Amini / Iran

متولد سال ۱۳۵۹ رشت
کارتونیست، طراح گرافیک و مجسمه ساز

 فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشگاه گیالن
موسس و مدير دفتر طراحی "اوکو"

برگزاری نمايشگاه های متعدد گروهی و انفرادی در گالری خانه کاريکاتور ايران ۱۳۸4 و ۱۳۹۰ 
گالری پروين رشت ۱۳۸۶

نمايش آثار در جشنواره های متعدد داخلی و بین المللی و منتخب اصلی در:
ششمین دوساالنه بین المللی کاريکاتور تهران ۱۳۸4

يومیوری شیمبون ژاپن 2۰۰۳
آيدين دوگان ترکیه 2۰۰۵ و 2۰۱2

اولین و چهارمین جشنواره بین المللی تجسمی فجر

Born: 1976, Rasht, Iran
Cartoonist, Graphic designer and Sculptor

BA in Graphic Design from University of Guilan
Founder and director of the designing office "OKO"

Held solo exhibitions at: Iranian house of cartoon gallery 2005
Parvin Gallery, Rasht 2007

Iranian house of cartoon gallery 2011
Exhibition at national and international festivals and awarded at intenational 

cartoon festivals:
Yomiuri shimbon internatonal japon 2003

6th Tehran internatonal contest iran 2003
Aydin dogan international cartoon festival, Turkey 2005

1th nternational Fadjr festival of visual art Iran 2009
4th nternational Fadjr festival of visual art Iran 2012

Aydin dogan international cartoon festival Turkey 2013





برندگان
Winners



دارکو درجویچ / مونته نگرو

جایزه اول

 Darko Drljevic / Montenegro 

First Prize



سامان ترابی / ایران

جایزه دوم

 Saman Torabi / Iran 

Second Prize



اکبر تراب پور / ایران

جایزه سوم

 Akbar Torabpour / Iran 

Third Prize



4۱ 40

شایسته تقدیر
Honorable



4۳
آجيم کراسنيکی / کوزوو
 Agim Krasniqi / Kosovo  



4۵ عاطفه یاریان/ ایران44 مجمير ميهاتوف / کرواسی
Atefeh Yarian / Iran   Mojmir Mihatov / Croatia 



47 جابر اسدی / ایران46 احسان گنجی / ایران
 Jaber Asadi / Iran  Ehsan Ganji / Iran  



4۹ 48

نمایشگاه
Exhibition



۵۱ احمدرضا سهرابی / ایران50 ابوالفضل بهرامی/ ایران
Ahmadreza Sohrabi / Iran Abolfazl Bahrami / Iran



۵۳ ابوالقاسم طحانيان / ایران52 اکبر تراب پور / ایران
Abolghasem Tahanian / Iran Akbar Torabpour / Iran 



۵۵ الکساندر دوبوفسکی / اوکراین54 الکساندر یاکولوف / روسيه
Alexander Dubovsky / Ukraine  Alexander Yakovlev / Russia 



۵7 عبدالکریم انصاری / ایران56 آفری دیانسياه / اندونزی
Abdolkarim Ansari / Iran Afri Diansyah / Indonesia 



۵۹ ویسام اسد / سوریه58 زبيوگنيف کوالکژک / لهستان
Wissam Asaad / Syria  Zbigniew Kolaczek / Poland 



۶۱ احمدآیکانات / ترکيه60 الکساندر کوتون / اوکراین
Ahmet Aykanat / Turkey Aleksandr Kovtun / Ukraine 



۶۳ ابوالقاسم طحانيان/ ایران 62 عبدالله ایبنو / اندونزی
Abolghasem Tahanian / Iran Abdullah Ibnu / Indonesia 



۶۵ الکساندر یاکولوف / روسيه64 الکساندر آلوس فرانکو / برزیل
Alexander Yakovlev /  Russia Alexandre Alves Franco / Brazil



۶7 الکسی تاليمونف / انگلستان66 علی آقایی / ایران
Alexei Talimonov / UK Ali Aghaei /  Iran



۶۹ ابوالفضل طحانيان / ایران68 الکساندر الوس فرانکو / برزیل
Abolghasem Tahanian / Iran  Alexandre Alves Franco / Brazil  



7۱ علی مهفودلی / اندونزی70 علی مردمی / ایران
Ali Mahfudli / Indonesia  Ali Mardomi / Iran



7۳ ژیاو کيانگ هو / چين72 یانگ زیا / چين
Xiao Qiang Hou / China Yang Xia /  China  



7۵ عاليه مظاهری / ایران74 عليرضا پاکدل / ایران
Aliyeh Mazaheri / Iran Alireza Pakdel / Iran 



77 عليرضا پاکدل / ایران76
Alireza Pakdel / Iran 

علی مهفودلی / اندونزی
Ali Mahfudli / Indonesia  



7۹ اندرسون دی اليویرا / برزیل78
Anderson de Oliveira /  Brazil  

اندرسون دی اليویرا / برزیل
  Anderson de Oliveira /  Brazil



۸۱ والری موموت / اوکراین80
Valery Momot / Ukraine

والدیمير کازنفنسکی / اوکراین
Vladimir Kazanevsky / Ukraine 



۸۳ اندری پوپوف / روسيه82
Andrei Popov/  Russia  

آروین / ایران
Arvin / Iran 



۸۵ علی مهفودلی / اندونزی84
Ali Mahfudli / Indonesia  

آندری کليموف / روسيه
Andrey Klimov / Russia 



۸7 آسيفور رحمان / بنگالدش86
Asifur Rahman / Bangladesh 

آسکين آیرانسيوغلو / ترکيه 
Askin Ayrancioglu / Turkey



۸۹ اندرسون دی اليویرا / برزیل88
Anderson de Oliveira /  Brazil  

عاطفه یاریان / ایران
Atefeh Yarian / Iran 



۹۱ عليرضا پاکدل / ایران90
Alireza Pakdel / Iran 

آرمان هامونانگان / اندونزی
Armen Hamonangan / Indonesia 



۹۳ آیتور ساهينبای / ترکيه92
Aytur Sahinbay / Turkey 

سی ویدونگ / چين
Cai Weidong / China 



۹۵ کریستينا برنازانی / ایتاليا94
Cristina Bernazzani / Italy  

احسان گنجی / ایران
Ehsan Ganji / Iran 



۹7 اندری پوپوف / روسيه96
Andrei Popov/  Russia  

والدیمير استانکوفسکی / صربستان
Vladimir Stankovski / Serbia



۹۹ با بيليگ / چين98
Ba Bilig / China  

ادیک بغوسيان / ارمنستان
Edik Boghosian / Armenia  



۱۰۱ اندرسون دی اليویرا / برزیل100
Anderson de Oliveira /  Brazil  

یلدا هاشمی نژاد / ایران
Yalda Hasheminezhad / Iran  



۱۰۳ آروین / ایران102
Arvin / Iran 

فائز عليدوستی / ایران
Faez Alidousti /  Iran



۱۰۵ اندری پوپوف / روسيه104
Andrei Popov/  Russia  

عماد صالحی / ایران
Emad Salehi / Iran 



۱۰7 آرمان هامونانگان / اندونزی106
Armen Hamonangan / Indonesia 

کاميلو آندرس تریانا / کلمبيا
Camilo Andres Triana / Colombia



۱۰۹ فرج محمدی / ایران108
Faraj Mohammadi / Iran

هيکابی دميرچی /ترکيه
Hicabi Demirci / Turkey 



۱۱۱ چن دینگ یوان  / چين110
Chen Dingyuan / China  

آیدین ارجمندی / ایران
Aidin Arjomandi / Iran



۱۱۳ فرخ الدین دوست محمد / ایران112
Fakhreddin Doustmohammad / Iran 

حسين نقيب / ایران
Hosein Naghib / Iran 



۱۱۵ با بيليگ / چين114
Ba Bilig / China  

اونگ تين هتيک / ميانمار
Aung Thein Htike/  Myanmar  



۱۱7 ایمان نوری نجفی / ایران116
Iman Nouri Najafi / Iram 

آیرینا لوسيپ / رومانی
Irina Iosip / Romania  



۱۱۹ اندری پوپوف / روسيه118
Andrei Popov/  Russia  

کریستينا برنازانی / ایتاليا
Cristina Bernazzani / Italy  



۱2۱ والنتين دروژنين / روسيه120
Valentin Druzhinin / Russia 

والدیمير خاخانوف / روسيه
Vladimir Khakhanov / Russia  



۱2۳ جالل پيرمرزآباد / ایران122
Jalal Pirmarzabad / Iran 

مسعود ضيائی / ایران
Masoud Ziaei / Iran 



۱2۵ دیوید  اوزن / جمهوری چک124
David Evzen / Czech Republic 

احسان چراغی ایرانشاهی / ایران
Ehsan Cheraghi Iranshahi / Iran 



۱27 فرخ الدین دوست محمد / ایران126
Fakhreddin Doustmohammad / Iran 

جيتت کاستانا / اندونزی
Jitet Kustana / Indonesia 



۱2۹ والنتين دروژنين / روسيه128
Valentin Druzhinin / Russia 

والریا چميریوف / اوکراین
Valeriy Chmyriov / Ukraine  



۱۳۱ باقر همتی / ایران130
Bagher Hemmati / Iran  

بایرام بگسی / ترکيه
Bayram Bagci / Turkey  



۱۳۳ ماکسيم سماگين / روسيه132
Maxim Smagin / Russia  

وحيده فالحی / ایران
Vahideh Fallahi / Iran 



۱۳۵ با بيليگ / چين134
Ba Bilig / China  

چن یينگوآن / چين
Chen Yingyuan / China  



۱۳7 یوگوسالو والهویچ / صربستان136
Jugoslav Vlahovic / Serbia 

جابر اسدی / ایران
Jaber Asadi / Iran 



۱۳۹ اسماعيل بابایی / ایران138
Esmaeil Babaei / Iran 

ليو هونگ / چين
Liu Hong / China  



۱4۱ عماد صالحی / ایران140
Emad Salehi / Iran  

داوود صفری / ایران
Davoud Safari / Iran 



۱4۳ محبوبه پاکدل / ایران142
Mahboubeh Pakdel / Iran

مارکو د آگوستينو / ایتاليا
Marco D’Agostino / Italy  



۱4۵ لسلی ریکاردی / اروگوئه144
Leslie Riccardi / Uruguay 

مهدی افرادی / ایران
Mehdi Afradi / Iran 



۱47 گرگلی باکسا / مجارستان146
Gergely Bacsa / Hungary 

فرناندو مندوزا / مکزیک
Fernando Mendoza / Mexico  



۱4۹ ندا تنهایی مقدم / ایران148
Neda Tanhaei Moghaddam / Iran 

محمدرضا حق شناس / ایران
Mohammadreza Haghshenas / Iran



۱۵۱ بوبو پرنکی / اسلواکی150
Bobo Pernecky / Slovakia 

احسان گنجی / ایران
Ehsan Ganji / Iran 



۱۵۳ فتحی ازدنک / ترکيه152
Fethi Ozdenk / Turkey  

همایون محمودی / ایران
Homayoun Mahmoudi / Iran



۱۵۵ دورو آکسينته / رومانی154
Doru Axinte / Romania 

منصوره دهقانی / ایران
Mansoureh Dehghani / Iran 



۱۵7 محمد نجيب / اندونزی156
Muhammad Najib / Indonesia 

نيکوال ليستس / کرواسی
Nikola Listes / Croatia 



۱۵۹ جالل پيرمرزآباد / ایران158
Jalal Pirmarzabad / Iran 

هو وی / چين
Hu Wei / China



۱۶۱ بوروسالف هگدوسيک / کرواسی160
Borislav Hegedusic / Croatia 

هاليت کورتولموس / ترکيه
Halit Kurtulmus / Turkey



۱۶۳ سرگی کوکارف / روسيه162
Sergey Kokarev / Russia 

استفان پروویژن / بلژیک
Stefaan Provijn / Belgium  



۱۶۵ پاول کوژینسکی / لهستان164
Pawel Kuczynski / Poland  

رینر ارت / آلمان
Rainer Ehrt / Germany 



۱۶7 ایزابال کووالسکا / لهستان166
Izabela Kowalska / Poland

جيتت کاستانا / اندونزی
Jitet Kustana / Indonesia 



۱۶۹ محمود نظری / ایران168
Mahmoud Nazari / Iran  

رای کاستا / برزیل
Ray Costa / Brazil 



۱7۱ سميه شوقی / ایران170
Somayeh Shoghi / Iran 

شهرام رضایی / ایران
Shahram Rezaei / Iran 



۱7۳ ليو کيانگ / چين172
Liu Qiang / China 

جوآن پروکوپلجویچ / صربستان
Jovan Prokopljevic / Serbia 



۱7۵ داود کاظمی / ایران174
Davoud Kazemi / Iran

پویا عبدلی / ایران
Pouya Abdoli / Iran 



۱77 پویا عبدلی / ایران176
Pouya Abdoli / Iran 

سجاد رافعی / ایران
Sajad Rafei  /Iran 



۱7۹ محمدحسين اکبری / ایران178
Mohammadhosein Akbari / Iran  

رافائل بيتنکورت کورآ / برزیل
Rafael Bittencourt Correa / Brazil  



۱۸۱ هو وی / چين180
Hu Wei / China

محمود نظری / ایران
Mahmoud Nazari / Iran 



۱۸۳ مهدی عزیزی / ایران182
Mehdi Azizi / Iran 

سيدعلی ميرایی / ایران
Seyyed Ali Miraei / Iran 



۱۸۵ راملی بدرالدین / اندونزی184
Ramli Badrudin / Indonesia 

رونالدو کانها دیاس / برزیل
Ronaldo Cunha Dias / Brazil 



۱۸7 رحيم بقال اصغری / ایران186
Rahim Baghal Asghari / Iran

رضا احمدیاری / ایران
Reza Ahmadyari / Iran 



۱۸۹ مهناز یزدانی / ایران188
Mahnaz Yazdani / Iran 

لوکا الگاتور / مونته نگرو
Luka Lagator / Montenegro 



۱۹۱ بوریسالو استانکویچ / صربستان190
Borislav Stankovic / Serbia 

دورو آکسينته / رومانی
Doru Axinte / Romania 



۱۹۳ شباح حسين صالح / عراق192
Sabah Hussein Salihh / Iraq

پاول کنستانتين / رومانی
Pavel Constantin / Romania 



۱۹۵ پژمان عليپور / ایران194
Pezhman Alipour / Iran 

رومن کوبک / جمهوری چک
Roman Kubec / Czech Republic 



۱۹7 محمود آزادنيا / ایران196
Mahmoud Azadnia / Iran

مهناز یزدانی / ایران
Mahnaz Yazdani / Iran 



۱۹۹ محمدتقی نسابه / ایران198
Mohammadtaghi Nasabeh / Iran 

ساچين  شانکار مدگکار / هند
Sachin Shankar Modgekar / India  



2۰۱ روکه / برزیل200
RUCKE / Brazil  

طاهر شعبانی / ایران
Taher Shabani / Iran 



2۰۳ مسعود ضيایی / ایران202
Masoud Ziaei / Iran 

مارکو د آگوستينو / ایتاليا
Marco D’Agostino / Italy  



2۰۵ داود صفری / ایران204
Davoud Safari / Iran 

نيکوال ليستس / کرواسی
Nikola Listes / Croatia 



2۰7 محسن اسدی / ایران206
Mohsen Asadi / Iran  

ساقی محمودی / ایران
Saghi Mahmoudi / Iran



2۰۹ السکی کاستوفسکی / اوکراین208
Oleksiy Kustovsky / Ukraine 

اولگ گوتسول / بالروس
Oleg Gutsol / Belarus 



2۱۱ مایا عبود / سوریه210
Maya Aboudd / Syria

مهدی عزیزی / ایران
Mehdi Azizi / Iran  



2۱۳ بوریسالو استانکویچ / صربستان212
Borislav Stankovic / Serbia 

توفيق واجدی / اندونزی
Taufiq Wadjdi / Indonesia  



2۱۵ سعيد صادقی / ایران214
Saeid Sadeghi / Iran  

ساوا بابيک / صربستان
Sava Babic / Serbia  



2۱7 مسعود ضيایی / ایران216
Masoud Ziaei / Iran 

ملو / برزیل
Mello / Brazil



2۱۹ دورو آکسينته / رومانی218
Doru Axinte / Romania 

رینر ارت / آلمان
Rainer Ehrt / Germany 



22۱ مجيد ادیبی / ایران220
Majid Adibi / Iran 

رائد خليل / سوریه
Raed Khalil / Syria 



22۳ حامد بذرافکن / ایران222
Hamed Bazrafkan / Iran 

توسو بورکوویچ / صربستان
Toso Borkovic / Serbia 



22۵ پاول کوژینسکی / لهستان224
Pawel Kuczynski / Poland  

محمدتقی نسابه / ایران
Mohammadtaghi Nasabeh / Iran 



227 دلفينو فلورس گارسيا / برزیل 226
Delfino Flores Garcia / Brazil 

ویتالی بوندار / بالروس
Vitaly Bondar / Belarus 



22۹ محمد افالک / ایران228
Mohammad Aflak / Iran

الکسی کاستوفسکی / اوکراین
Oleksiy Kustovsky / Ukraine 



2۳۱ توسو بورکوویچ / صربستان230
Toso Borkovic / Serbia 

ترایکو پوپوف / بلغارستان
Trayko Popov / Bulgaria 



2۳۳ محمد حبيبی / ایران232
Mohammad Habibi / Iran   

ندا شجاعی / ایران
Neda Shojaei / Iran



2۳۵ وحيده فالحی / ایران234
Vahideh Fallahi / Iran 

والدان نيکوليچ / صربستان
Vladan Nikolic / Serbia 



2۳7 روکه / برزیل236
RUCKE / Brazil  

سرگی سمندیاف / اوکراین
Sergey Semendyaev / Ukraine 



2۳۹ والدیمير واسيليف / روسيه238
Vladimir Vasiliev / Russia 

وی هو / چين
Wei Hu / China 



24۱ مویسس دی ماسدو / برزیل240
Moises de Macedo / Brazil  

مجتبی اژدری / ایران
Mojtaba Azhdari / Iran  



24۳ زبينيف کوالژک / لهستان242
Zbigniew Kolaczek / Poland 

خاویر بونيال / اکوادور
Xavier Bonilla / Ecuador 



24۵ زیائو کيانگ هو / چين244
Xiao Qiang Hou / China  

زینب دادمحمدی / ایران
Zeinab Dadmohammadi / Iran



247 اوگوز گورل / ترکيه246
Oguz Gurel / Turkey  

اولگ لوکتيف / اوکراین
Oleg Loktyev / Ukraine  






