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کارگـردان و نـويـسنده فـيلم هـای انـيميشن کوتـاه «مـعما»، 

«چـت ایرونی»، «آالُمـد» و «خـبر فـوری» و سـريـال هـای 

انيميشن تلويزيونی «میانی ها» و «آدمک». 

طـراح جـلوه هـای بـصری مجـموعـه هـای تـلويـزيـونی 

مـختارنـامـه، شـوق پـرواز و فـيلمهای سـينمايی آواز گنجشک هـا، جـدايی نـادر از سـيمين، دربـاره الی، 

خـون بـازی، يک حـبه قـند، آسـمان مـحبوب، نـارنجی پـوش، مجـموعـه فـرش ايـرانی، دايـره زنگی، بـاد و 

مـه، گـلوگـاه شـيطان، خوـاب ليال، تـرنـج، سـفر زمـان، سـالم بـر فـرشـتگان، پـاداش، تهـران طهـران، فـرزنـد 

چهارم و ... 

برنده جوایز: 

سیمرغ بلورین بهترین جلوه های بصری جشنواره فیلم فجر (۱۳۹۰) •

پروانه زرین بهترین دستاورد هنری جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان (۱۳۹۰) •

پروانه زرین بهترین دستاورد هنری جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان (۱۳۹۲) •

تندیس بهترین جلوه های بصری جشن سینمای ایران (۱۳۸۷) •

تندیس بهترین انیمیشن جشن سینمای ایران  (۱۳۸۴) •

جایزه ویژه هیات داوران جشنواره دوساالنه انیمیشن تهران (۱۳۸۳) •

جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره فیلم کوتاه تهران (۱۳۸۶) •

دو دوره جایزه بهترین انیمیشن جشنواره رشد (۱۳۸۵ و ۱۳۸۶) •

جایزه بهترین فیلمنامه انیمیشن از جشنواره وارش •

امیر سحرخیز

نویسنده و کارگردان انیمیشن، طراح جلوه های بصری، مدرس انیمیشن



سوابق: 

رlس هیات مدیره انجمن صنفی انیمیشن •

عضو هیات داوران بین الملل جشنواره کودک و نوجوان •

عضو هیات داوران دهمین جشنواره پویانمایی تهران •

عضو هیات داوران چهار دوره جشن انیمیشن سینمای ایران •

عضو هیات داوران جشن بزرگ سینمای ایران •

عضو هیات داوران جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران •

عضو دائمی آکادمی سینمای ایران •

عضو هیات انتخاب هشتمین جشنواره بین المللی انیمیشن تهران •

عضو هیات داوران اولین جشنواره بازیهای رایانه ای •

عضو هیات انتخاب جشنواره حسنات •

عضو هیات داوران جشنواره رسانه های دیجیتال •

مولف کتاب راهنمای معلم تدریس انیمیشن فنی و حرفه ای  •

عضو پیشین هیات مدیره و هیات موسس صنف طراحان جلوه های بصری (خانه سینما) •

مدرس انیمیشن، دانشگاه سوره •

مدرس انیمیشن، دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران •

مدرس انیمیشن، دانشگاه جامع علمی و کاربردی •

مدرس انیمیشن در مدرسه انیمیشن دایره سفید •

مدرس انیمیشن در مدرسه هنرهای تجسمی ایده •

موسس و عضو هیات مدیره استودیو روشنا •

عضو شورای کارشناسی انیمیشن نشریه خط خطی •

کارشناس برنامه تلویزیونی برخط، ویژه انیمیشن•
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