
جوایز و تقدیرنامه ها:

* مقـام اول و دریافـت تندیـس طالیـی بهتریـن طراحـی و صفحـه آرایـی سـومین جشـنواره مطبوعات و 
رسـانه های البـرز سـال 95

* کسب عنوان طرح منتخب هیئت داوران طراحی پوستر پنجمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه البرز
* دریافـت لـوح سـپاس از ریاسـت انتشـارات دانشـگاه تهران جهت مشـاوره هنـری و تدریـس تخصصی 

صفحه آرایـی و نـرم افـزار ایندیزایـن از سـال 89 تـا 94 در این موسسـه
* دریافـت تقدیرنامـه از چهارمین نمایشـگاه یافته هـا و دسـتاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشـگاه 

تهران مصادف با هشـتادمین سـالگرد تاسـیس دانشـگاه تهران
* دریافـت لوح سـپاس از موسسـه خیریه توانمندسـازی و سـاماندهی کـودکان کار و خیابـان »کیانا« جهت 

همـکاری با این موسسـه بصـورت رایگان
* دریافت لوح تقدیر از موسسه »مدآنالین«؛ وب سایت تخصصی صنعت ُمد

* دریافت تقدیرنامه از شرکت همایش فردا
* دریافت تقدیرنامه از شرکت سپیدار سافت

سوابق گرافیکی سامان محمدی
] از سال 1389 تا کنون[

همکاری با روزنامه ها و مجالت:
1: طراح گرافیک و مدیریت فنی و هنری ویژه نامه هشتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه تهران: 1393

2: طراح گرافیک و مدیریت فنی و هنری خبرنامه ویژه »دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران«: 1393
3: صفحه آرایی مجله تخصصی علمی آموزشی بین المللی »اکو هیدرولوژی«: 1394

4: صفحه آرایی مجله »پیلبان«، اولین نشریه تخصصی انیمیشن در ایران: 1393 
5: طراح گرافیک، مدیر هنری و فنی مجله »مهدکودک«؛ اولین نشریه آموزش کودکان در ایران: 1395

6: طراحی جلد و مشاوره هنری نشریه »آرمان«؛ نشریه انجمن اسالمی دانشگاه شهید بهشتی: 1395
7: صفحه آرایی مجله فرهنگی اجتماعی »روشن«: 1393-94

8: مدیریت هنری و طراح لوگو و گرافیک ماهنامه سیاسی اجتماعی »رستاک«: 1393-95
9: مدیریت هنری و طراح لوگو و گرافیک ماهنامه تخصصی روانشناسی »آسال«: 1394

10: مدیریت فنی و هنری و طراح گرافیک و لوگوی ماهنامه آموزشی »رمز زندگی«: 1394 
11: صفحه آرایی و مشاوره هنری در ماهنامه اقتصادی سیاسی»گذار«: سال 1393

12: صفحه آرایی هفته نامه تحلیلی »نوین«: 1394

طراحی بولتن ها:
13: مدیریـت هنـری و طـراح لوگـو و گرافیک بولتن انگلیسـی »فروشـگاه هـای زنجیـره ای فرهنگی کتاب 

بهمـن« جهت نمایش در نمایشـگاه جهانـی کتـاب 2015 در فرانکفورت آلمـان: 1394
14: مدیریت هنری و طراح لوگو و گرافیک بولتن داخلی »نامه بهمن« برای فروشگاه های زنجیره ای فرهنگی کتاب بهمن: 1394

15: طراحی جلد بولتن داخلی فرهنگی هنری شهرداری کهریزک استان تهران: 1394
16: مدیریت هنری بولتن داخلی »جامع « برای شهرک صنعتی »سرو ناز«: 1392

17: مدیـر پـروژه و هنـری و طـراح گرافیک ویژه نامه عفاف و حجاب بیسـت و چهارمین نمایشـگاه بیـن المللی قرآن کریم؛ 
زیـر نظر کارگروه سـاماندهی مد و لباس کشـور

طراحی گرافیک وب سایت ها:
18: طراحـی قالـب گرافیکـی نظرسـنجی آنالین »شـیک پوش ترین هنرمند بیسـت و چهارمین جشـنواره فیلـم فجر«: زیر 

نظر سـایت تخصصـی صنعت مد: »مدآنالیـن«: 1394
19: طراحی قالب گرافیکی وب سایت تخصصی صنعت مد: »مدآنالین«: 1394

20: طراحی قالب گرافیکی کلوپ طراحان لباس وب سایت تخصصی »مدآنالین«: 1394
21 : طراحی قالب گرافیکی وب سایت شخصی »دکتر ایرج اهلل دادی - رئیس وقت انتشارات دانشگاه تهران«: 1394

22: طراحی قالب گرافیکی وب سایت شخصی نماینده پارلمان مجلس ایران »عزیز اکبریان«: 1395
23 : طراحی قالب گرافیکی وب سایت شرکت بازرگانی صادرات و واردات »پارس آریسان«: 1391 

24 : طراحی قالب گرافیکی بخش آرشیو وب سایت مجله فرهنگی اجتماعی »روشن«: 1393
25 : طراحی قالب گرافیکی وب سایت نشریه تخصصی روانشناسی »آسال«: 1389

26 : طراحی قالب گرافیکی وب سایت شرکت »همایش فردا«: 1395
27 : طراحی قالب گرافیکی وب سایت گروه سپیدار سافت: 1389

28 : طراحی قالب گرافیکی وب سایت سپیدار گرافیک: 1394
29 : طراحی قالب گرافیکی وب سایت سپیدار وب: در دست تغییر

30 : طراحی قالب گرافیکی وب سایت سپیدار سکوریتی: در دست تغییر
31 : طراحی قالب گرافیکی وب سایت سپیدار هاست: در دست تغییر

32: طراحی قالب گرافیکی وب سایت شرکت »اطلس سکوریتی«: 1395
33: طراحی قالب گرافیکی وب سایت شخصی »دکتر احد حیدری«: 1395

34: طراحی قالب گرافیک وب سایت شخصی »دکتر الهه تبریزی مهر«: 1395
35: طراحی قالب گرافیکی وب سایت شرکت »عایق پنجره بوستان«: 1395

36: طراحی قالب گرافیکی وب سایت مهدکودک و پیش دبستانی »قاصدک«: 1395
37: طراحی قالب گرافیکی وب سایت شرکت »تجهیزات و ملزومات ساختمانی حسینی«: 1395

38: طراحی قالب گرافیکی وب سایت مسجد »رسوال اکرم«: 1395
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همکاری با انتشارات:
39 : مشـاوره گرافیکـی و تدریـس تخصصی نـرم افزار Adobe Indesign در انتشـارات دانشـگاه تهـران : از 

1394 تا   1389
40 : طراح گرافیک و صفحه آرایی کتاب دانشنامه مشاغل سنتی ایران  5جلد: )انتشارات دانشگاه تهران(: در دست انتشار

41 : طراح گرافیک و صفحه آرایی کتاب دارونامه جامع دامپزشکی: )انتشارات دانشگاه تهران(: در دست انتشار
42 : طراحی جلد کتاب »رخهای کوچِک همیشه به سوی « محمود شجاعی، شاعر شعر دیگر، انتشارات افراز: 1394

43 : طراحی جلد کتاب »از آبی نفسهای کوتاه « محمود شجاعی، شاعر شعر دیگر : در دست انتشار
44 : طراحی جلد کتاب »عطر غریب غزال مشرقها « قاسم آهنین جان، شاعر شعر ناب، انتشارات افراز: 1394

45 : طراحی جلد کتاب »5 مهارت کلیدی در روانشناسی ارتباط با مشتری« نوشته علی برهانی؛ در دست انتشار: 1394
46: طراحـی گرافیـک و مدیـر فنـی و هنـری کتـاب »گـزارش عملکـرد همایش هـای عفـاف و حجـاب کشـور« زیـر نظـر 

کارگـروه سـاماندهی مـد و لبـاس کشـور: 1395

طراحی پوستر:
47: طراحی پوستر پنجمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه کرج )کسب عنوان پوستر منتخب نمایشگاه(

48: طراحی پوستر مناسبت های مختلف سفارت ایران در فرانکفورت آلمان؛ 1394
49: طراحی پوستر نمایش تئاتر »ترجیح می دهم که نه« برای پنجمین جشنواره تئاتر البرز: 1394

50 : طراحی پوستر تبلیغاتی کتاب داستان »سالم آقای پاپاتریستان« نوشته صنم حسینخانی، انتشارات »حوض نقره«: 1393
51: طراحی پوستر مراسم یادبود شاعر »شعر دیگر«؛ زنده یاد »محمود شجاعی«: 1394

52 : طراحی پوستر تبلیغاتی موسسه خیریه توانمندسازی و ساماندهی کودکان کار و خیابان »کیانا«: 1393

طراحی آگهی:
53: طراحی آگهی تبلیغاتی پیشنهادی »بانک صادرات«: 1393

54: طراحی آگهی تبلیغاتی گروه پرشیا خودرو: 1394
55: طراحی آگهی رایگان برای آسایشگاه خیریه »کهریزک«: 1393

56: طراحی آگهی پیشنهادی تبلیغاتی ساعت »تگ هور«: 1394
57: طراحی آگهی تبلیغاتی موسسه نشر »ناژ«: 1394

58: طراحی آگهی تبلیغاتی موسسه انتشارات »در دانش بهمن«: 1394
59: طراحی آگهی تبلیغاتی موسسه »کنکور آسان است«: 1394

60: طراحی آگهی تبلیغاتی کلینیک روانشناسی و روانشناختی »آسال«: 1394

طراحی بنر و استند تبلیغاتی:
61: طراحی استند و مینوکس پیشنهادی برای مراسم جشن رونمایی از برند آلمانی »Pampers« در ایران

62: طراحی بنر همایش خیریه هنرمندان ایران و البرز؛ 1395
63 : طراحی پوستر و بنر تبلیغاتی برای مجله فرهنگی اجتماعی »روشن«: سال 1393

64 : طراحی پوستر و بنر تبلیغاتی برای مجله تخصصی روانشناسی »آسال«: سال 1393
65: طراحی تراکت تبلیغاتی شرکت محصوالت غذایی »سبد مزه بهار«: 1394

طراحی  کاتالوگ و بروشور:
66: طراحی گرافیک بروشور نمایش تئاتر »ترجیح می دهم که نه« برای پنجمین جشنواره تئاتر البرز: 1394

67: طراحی بروشور مرکز پزشکی و پرستاری »سالمت اول«: 1395
68 : طراحی گرافیک کاتالوگ های ازدواج آتلیه »نگار فتوگرافی«: 1393 

69: طراح کاتالوگ شرکت »موکت زارع«؛ 1395

طراحی لوگوآرم و لوگوتایپ:
70: طراحی لوگوتایپ بولتن داخلی فرهنگی هنری شهرداری کهریزک استان تهران به نام »قلمستان«: 1394

71 : طراحی لوگوتایپ موسسه خیریه توانمندسازی و ساماندهی کودکان کار و خیابان »کیانا«: 1393
72: طراحی لوگوتایپ ماهنامه سیاسی اجتماعی »رستاک«: 1393-95

73 : طراحی لوگوآرم آتلیه عکاسی »نگار فتوگرافی«: سال 1393
74 : طراحی لوگو و ویزیت شرکت »تندیس پاک البرز«: 1394

75: طراح لوگوتایپ موسسه »موکت زارع«؛ 1395
76: طراحی لوگوی موسسه »گل باختر«: 1395

77: طراحی لوگوآرم شرکت »سپیدار گرافیک«: 1395
78: طراحی لوگوی گروه مهندسی طراحی باغچه و فضای سبز »نشاط«: 1395

طراحی ست اداری:
79 : طراحی  فرم اشتراک، کارت خبرنگاری و تعرفه آگهی ها و ست اداری برای نشریه فرهنگی اجتماعی »روشن«: 1393
80 : طراحی  فرم اشتراک، کارت خبرنگاری و تعرفه آگهی ها و ست اداری برای نشریه تخصصی روانشناسی »آسال«: 1394

81 : طراحی ویزیت شرکت صادرات و واردات »طراحان سفید«: 1394
82 : طراحی سربرگ اداری شرکت »سپیدار سکوریتی«: 1394

83 : طراحی ویزیت شرکت »تندیس پاک البرز«: 1394
84 : طراحی ویزیت شرکت بازرگانی صادرات و واردات »پارس آریسان«: 1394

85 : طراحی ویزیت موسسه »مدآنالین«: 1394
86 : طراحی طرح تی شرت و ویزیت موسسه اسپا »آهنگر«: 1394

دیگر فعالیت های گرافیکی:
87: طراحی هدایای تبلیغاتی فروشگاه اینترنتی »چاپ ققنوس«: 1395

88 : پیاده سازی جامع ترین آموزش الکترونیکی نرم افزار ایندیزاین به همراه فایل راهنما زیر نظر سامانه
الکترونیکی ای-پارسی: در دست اخذ مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد

سوابق مطبوعاتی:
89 : انتشار یادداشت، گزارش و گفت وگو در مجله سه بعدی »دیوان«، روزنامه »مناقصه و مزایده«، روزنامه »تهران

امروز«، روزنامه »فرهیختگان«، و ...: از سال 1389 تا کنون


