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هوالحکیم

در اســتودیو ُملــک همــه چیــز طراحــی مــی شــود، از محصــوالت کاربــردی، خدماتــی و تعاملــی تــا کمپیــن هــای 
تبلیغاتــی.

آرمان ما گام برداشتن برای  تمدن سازی نوین ایرانی ، اسالمی در حوزه سبک زندگی.

در حــال حاضــر اکثــر  خدمــات و محصوالتــی کــه توســعه داده مــی شــوند بــا اقتصــاد، فرهنــگ، معمــاری شــهری و 
داخلــی  مــا بــی ارتبــاط هســتند، در حالــی کــه آنهــا مــی تواننــد پــل  ارزشــمندی بــرای رســیدن بــه راه هایــی باشــند کــه 

افــراد بهتــر بــا محیــط خــود ارتبــاط برقــرار کننــد تــا  یــک زندگــی مطلــوب تــر را تجربــه کننــد.
 این یکی از نقطه ضعف های تولیدات ایرانی است. 

مــا بــا مدلــی نویــن پــروژه هایــی را توســعه مــی دهیــم کــه زندگــی و کســب و کارمــان را متناســب بــا جامعــه ایرانــی 
بهبــود مــی بخشــند..

یادمان باشد »فرایند طراحی« پیدا کردن راه حلی برای مسئله است.
 بــه ایــن ترتیــب، طراحــی را بــه عنــوان بخشــی از یــک حلقــه خــالق مــی بینیــم کــه بــه توســعه تولیــدات داخلــی کمــک 

فراوانــی خواهــد کرد.

استودیو طراحی محصول ُملک
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، یا مشکل را به ما نشان دهید« » مسئله، نیاز

در این صورت قادر خواهیم بود به سمت جمع آوری اطالعات موجود برویم، شرایط را 

تجزیه و تحلیل کنیم و  راه حل های جدیدی را ارائه کنیم.
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» خدماتی که ما ارائه می دهیم«

خدمات پیش از تولید محصول:
مشاوره، ایده یابی و طراحی محصول از ایده تا ماکت

 ریدیزاین یا توسعه طراحی محصول
مشارکت در تولید و ساخت

خدمات پس از تولید:
مشاوره، نظارت و مدیریت امور هنری
طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی 

طراحی گرافیکی و  بسته بندی
نظارت فنی چاپ و پکیجینگ

ارائه راهکارهای خالقانه در طراحی محیطی
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طراحی صنعتی ساعت های جدید دیواری حرم مطهر رضوی 1399
مدیریت هنری جشنواره مردمی و بین المللی زیر سایه خورشید 1398
مدیریت هنری جشنواره مردمی و بین المللی زیر سایه خورشید 1397

مقام اول طراحی صنعتی نمایشگاه جشنواره مقاومت  1397
مدیریت هنری جشنواره مردمی و بین المللی زیر سایه خورشید 1396

مدیریت هنری اجالسیه بین المللی جوانان رضوی 1396
طراحی استراتژی هنری ، تبلیغی شرکت فرش سیرمان 1393_1396

مدیریت هنری شرکت فرش سیرمان و  حضور در نمایشگاه فرش دموتکس آلمان 2017
مدیریت هنری بیست ویکمین دوره ازدواج دانشجویی کشور 1396

عضو شوارای سیاست گذاری خانه هنرمندان مشهد سال1393
دبیر  و مدیر تبلیغاتی جشنواره پوستر استقبال از بهار 93 
دبیر بخش گرافیک جشنواره علمی و هنری غدیر سال 93 

عضو هیئت داوارن جشنواره غدیر 92 
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عضو هیئت انتخاب دومین جشنواره فرهنگی و هنری تلنگر 
عضو هیئت انتخاب فراخوان طراحی نشان شوراهای اجتماعی محالت مشهد 

عضو هیئت انتخاب جشنواره شاه چراغ 
برگزیده جشنواره نشان حضرت محمد؟ص؟ 

برگزیده بخش پوستر جشنوار شهر بهشت 
برگزیده جشنواره بسم اهلل 

برگزاری ورکشاپ پوستر حوزه هنری
عضویت در  کارگروه تدوین برنامه میان مدت 93 تا 96 عرصه هنری شهرداری مشهد

حضور در نمایشگاه پوسترهای نسل نو طراحان گرافیک ایران- منهای 30 
مدعو نمایشگاه بین الملی پوستر هالل احمر 

مدعو شده به نمایشگاه پوستر بخش ویژه جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
برگزاری نمایشگاه انفرادی پوستر سال 87 

کارشناس و طراح گرافیک،اداره امور فرهنگی حرم مطهر رضوی از سال 86 تا91 
مشاور وطراح گرافیک سازمان فرهنگی وتفریحی شهرداری مشهد از سال 86 تا 91 

طراح و مدیر هنری نمایشگاه مشهد شهربهشت 1386 
ح شهروند خانواده 1388  مدیر هنری طر

مدیر هنری وطراح گرافیک مجموعه وب سایت های آستان قدس 
همکاری با  شرکت چیتکس

همکاری با شرکت کیمیا رویش
همکاری با شرکت مهدیار

همکاری با شرکت عسل شید
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مشاور هنری موسسه راه روشن 
همکاری با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
همکاری با معاونت فرهنگی وزارت علوم و فناوری 

همکاری با اداره روابط بین الملل آستان قدس رضوی 
همکاری با اداره علوم قرآن و احادیث آستان قدس رضوی 

همکاری با مرکز مشاوره جوانان آستان قدس رضوی 
همکاری با کمیسیون تبلیغات آستان قدس رضوی 

همکاری با روابط عمومی شهرداری مشهد 
همکاری با خانه هنرمندان مشهد 

همکاری با مرکز مدیریت حوزه علمیه مشهد 
همکاری با سازمان ملی جوانان 

همکاری با مدیریت گردشگری شهرداری مشهد 
همکاری با مدیریت اجتماعی شهرداری مشهد 

همکاری با فرهنگسراهای اندیشه ، غدیر ، حجاب، ایمنی ، زیارت و بهشت مشهد 
همکاری با نیروی انتظامی مشهد 

همکاری با کانون های مساجد مشهد 
همکاری مدیریت گردشگری شهرداری مشهد 

همکاری با مدیریت اجتماعی شهرداری مشهد 
همکاری با موسسه فرهنگی بیان هدایت نور 

طراح ومدیر هنری سایت آرشیو حرم مطهر رضوی 
 razavi.tv طراح و مدیر هنری سایت
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