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بمباران جنگ و با تجربه  ،گذروندم )کرمانشاه(رو اسالم آباد رستانیو دب )کرمانشاه(رو کرند ییراهنما ،)خوزستان(دبستان رو دزفول

 یی که توشون زندگی میکردیمهای سنگین و پیوسته شهرها

 نفت و گاز و مخابرات عیاز بمباران صناوظیفم پیشگیری بودم و  یجنگ پدافند زمان

مشاور "بافت شهر"  نیمهندس درتجربه هام کار  نیاز بهتر یکی. بودمی لذتبخش وسازه مشغول کار یمعمار نیبعنوان تکنس سالها

 نیبنام مهندس یزیاونجا با موجودات اسرارآموکار روی پروژه هایی نظیر پارک جمشیدیه تهران و مجموعه کوهسنگی مشهد. بود! 

 مدادهایی جادویی! ذهن و باآدمهایی اونا باشم،  منم یکی ازخیلی مشتاق اینکه  شدم ومعمار آشنا

شدم  یمشغول تجربه عکاس دیو سف اهیس لمیو ف متیارزون ق SLRنیدورب هیبا ، ادگرفتمی یجوان عکاس ینمایانجمن سهمون موقع ها 

اونایی که از کارم و برای  دمیادمیرو  هیاصول اول ،کرده یعکاس یکه دلشون هوا ییالبته االن سالهاست به اونا .ادامه داره که هنوز

 راضی بودن عکاسی میکنم. صنایع، جواهر، خود آدما و ...

 کرد یخوب یلیرخییتغتدریجا  میرزندگیخوندم و مس یصنعت یطراح ران،یعلم و صنعت ا دانشگاه

 لیدانشگاه و تحص یتو ! البته راستش،رهیبگازکارش  یخوب جهیتونه نتمیو  شهمیریدرگ یباشم که با هرموضوع یدادم طراح حیترج 

 دلچسب و لذتبخش بود اون جهیاز نت شتریبرام ب "نیزایروند د"خود   نیزاید

و  ورآالتیدرو و زو ... طرح کردم تا خو مایبسکتبال و بدنه هواپ ریلچیپنل کنترل برج مراقبت فرودگاه، تا و یشد که از طراح نیا

 م یدرحال ساختنش هستعلم وصنعت ایران دانشگاه تو  کهاختراع  هیکه شد " یبرق یپله ها یشستشو نیماش" یآخر نیا... و 

گذروندم  ییایتالیا یا"کامارت ویفاب"نزد پروفسور رو دوره  هی یول دم،یبراش ند یطال و جواهرو خودم تجربه کردم و آموزش یطراح

 خوندم و بااصول اون آشنا هستم نیزایالبته بهرحال من د دادن! میداموس بهمون گواه یو از آکادم

که  شهیها و طرحام پر م دهیهمراهمه هرروز از ا کیدکاربخو هیبا  شهیکه هم یدفترچه ا وورق های برمیم( لذت نیزای)د یاز طراح

 دوستشون دارم 

 م!Hو دلبسته کاغذ و مدادای  کنمیاسکچ مو همه جا هرروز 

 خواهند کرد  یو تجربش کنن، مطمئنم خوشحالتر زندگ رنیبگ ادشی کنمیم هیهم توص گرانیبه د و

  دمیکارهام انجام م ینشان و ... البال ،یعلم یمثل جلد کتاب و ژورنال ها ییکارها، طراحی کیاح گرافبعنوان طر سالهاست

از تمرینش راضیم و لذت میبرم و مدتیه به افراد عالقمند تو دانشگاهمون  یلیو خ کنمیم نیکاراته تمر هیبگم که چندسال تونمیم گهید

 مآموزشش مید)علم وصنعت ایران( 

 نه، گمان کنم دارن!  ایدارن  یاونام ازمن حس خوب دونمیاز آدما نم ودارم  یخوب یلیحس خ یزندگ از

 و لذتبخش باشن  زیانگ جانیه یلیگمان کنم خ ه،یلباس و معمار یحتما تجربشون کنم، طراح خوادیکه دلم م مییزایچ

 تجربه کنم، مخصوصا آبرنگ خوادیرو هم دلم م ینقاش البته

 یتهایمشترک، قابل ییتجربه ها ریعالقمندم از مس یو به هنرجوها کنمیطال وجواهر هم چندساله که طرح م یطراح نهیتو زم

  دمینشون م ،یطراح یمسئله ها یو حل عمل نیزایبا اصول د ییطراحانه شون رو از راه آشنا

از  یحل بخش یازش برا یدرست بخوب یزیبا برنامه ر میتونیرومونه و م شیپ نهیزم نیتو ا یو فرصت بزرگ تیمعتقدم قابل بشدت

  میبکن یتوسعه صادرات و ... استفاده خوب ،یکاریمشکل ب

 بدم ...  حیبرات توض دی: باگمیبهش م ه،یازم بپرسه حرفه من چ یاگه کس هنکیآخرا و
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