
 تهران. 1356احسان پورنعمان، متولد 
 .1386دریافت مدرک حفظ کل قرآن کریم و کارشناسی علوم قرآن و حدیث از وزارت علوم  

 آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول الدین قم.دانش
 .1390دریافت مدرک فوق ممتاز خوشنویسی رشته ثلث انجمن خوشنویسان ایران 

 . 1382دریافت مدرک ممتاز خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران 
 .1381دریافت مدرک تذهیب و مینیاتور کالسهای آزاد دانشگاه تهران 

 .فراگیری خط ثلث در محضر مرحوم استاد حسین اخضر تهرانی و چهره ماندگار خوشنویسی استاد صمدی
 رپور خرمی.فراگیری تذهیب و مینیاتور در محضر استاد پرویز اسکند

 فراگیری طرح و نقوش کاشیکاری در محضر مرحوم استاد مرتضی کاظم پور.
 فراگیری کاشیکاری معرق از عنفوان جوانی و در کارگاه کاشیکاری پدر.
 آبادی.اشرف صندوقفراگیری دوره فوق ممتاز نستعلیق در محضر اساتید علی شیرازی و علی

 گذشته. دو دههثلث در مساجد و اماکن متبرکه در طول به خط نگارش قریب به هفتصد متر کتیبه 
 گذشته. دو دههدر طول  طراحی نقوش کاشیکاری معرقاشتغال به 

 ها:مسئولیت
 مدیر عامل و عضو هیئت موسس مدرسه کتابت قرآن کریم.

 مدرس انجمن خوشنویسان قم.
 .1397الی  1395رئیس انجمن خوشنویسان قم 

 .1397خوشنویسان ایران در سال  استانی انجمن ترین مدیرموفقاحراز رتبه 
  13980اوقاف و امور خیریهدبیر کارگروه کتابت قرآن کریم سازمان 

 .1398 "کتابت قرآن کریم بین المللی همایشاولین "دبیربرگزارکننده و 
 .1398 "اولین دوره مسابقات ملی کتابت قرآن کریم"دبیر برگزارکننده و 

 .1399"همایش بین المللی کتابت قرآن کریمدومین "برگزارکننده 
 .1399 "دوره مسابقات ملی کتابت قرآن کریم دومین"دبیر برگزارکننده و 

 .1395 "آموزی نسیم مهرویسی دانشششمین جشنواره خوشن"برگزارکننده و دبیر 
 .1398مسئول واحد آموزش مجازی مدرسه اسالمی هنر 

 تالیفات:
)معرفی شده به عنوان اثر بدیع از سوی پنج تن از اساتید بزرگ  "نقل احادیث شیعه بستر تاریخی"ا عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ب

 حوزه و دانشگاه(
 )در دست تألیف( "بر فهم کالم امام یخیتار یایعوامل جغراف ریتاث یبررس "ان نامه دوره دکتری با عنوان پای

 )نمایه شده( "عوامل پنهان خطا در تضعیفات رجالی" مقاله علمی پژوهشی
 تأییده چاپ(دارای ) "شناسی رجال کشّیروش" مقاله

 )به سفارش ریاست محترم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم( "بستر تاریخی نقل احادیث شیعه"تدوین کتاب درسی 
 )در حال ویرایش( "فرهنگ روایتگری شیعی"تدوین کتاب 

 علمی پژوهشی در حوزه علوم حدیث و رجال. )منتشر نشده(مقاله  سیبیش از تدوین 
 :آموزش خوشنویسی

 .1382های علمیه از سال آموزش خوشنویسی در حوزه



 .1394آموزش خوشنویسی در انجمن خوشنویسان قم از سال 
 .1397الملل مدرسه اسالمی هنر های بینآموزش خوشنویسی خط ثلث با روش تطبیقی در دوره

 .1399آموزش خوشنویسی خط نستعلیق آنالین گروهی برای مخاطبین خارج از کشور مدرسه اسالمی هنر 
   . 1399 فرانش مجازی جهت آموزش در پلتفرم ،خط ثلث، موسسه آما دوره آموزش مجازی مقدماتیضبط یک 

 .1398های هنری استان قم، اردیبهشتایران و انجمنگذاری اولین آموزش آنالین خوشنویسی در میان شعب انجمن خوشنویسان پایه
 

 های پژوهشی:طرح 
شورای عالی انقالب فرهنگی به قرارگاه  ارتقای های فرهنگی کشور و تجمیع کلیه فعالیت )طرح "ستاد کل امور فرهنگی"تدوین طرح 

 .اصلی فرهنگ کشور بر مبنای تمدن سازی(
به سفارش مرکز قرآنی سازمان اوقاف  قرآنی کشور هایفعالیتکلیه تجمیع جهت ستادی  طرح) "مجتمع ملی قرآن کریم "ن طرحیوتد

 .(و امور خیریه
 .(ای به مقام معظم رهبری و پیگیری و بررسی دفتر معظم لهبرپایه نامه) "های هنر فاخرشاخصه"تدوین طرح 
 .(ئیاجرا )آغاز عملیات "د ملّی کتابت قرآن کریمبنیا"تدوین طرح 
 .)اجراء شده( "میکتابت قرآن کر یدوره مسابقات مل نیاول برگزاری"تدوین طرح 
 خوشنویسی قرآنی در افق پنج ساله. های آموزشی پژوهشیفعالیتریزی برنامه"تدوین طرح 

 .)در حال رایزنی، نزدیک به اجراء( "نهینقش یقرآن یهنرها یجشنواره مل"تدوین طرح 
 .به اجراء( کینزد ،یزنی)در حال را "فارس جیخلکتابت قرآن جزیره قرآنی  یالملل نیب جایزه "تدوین طرح 
 .به اجراء( کینزد ،یزنی)در حال را "خوانکتابت قرآن هنری خوش "تدوین طرح 
 )اجراء شده(. "شهر نگارخانه" و تقویم کاری آئین نامه ، اساسنامه،ساختار چارت تدوین طرح،

 خوشویسان قم. )اجراء شده( های انجمنتدوین طرح تحول فعالیت
 تدوین عناوین دروس فرهنگ و هنر )در حال ارتقاء(

 .و تدوین آثار هنری با محوریت امام علی )ع(( آوری)با هدف جمع "موسسه کاتبان علوی" توجیهی تدوین طرح
 تدوین طرح ارتقای ساختاری و چارت تشکیالتی انجمن خوشنویسان ایران.

 ساختاری و چارت تشکیالتی انجمن خوشنویسان قم.تدوین طرح ارتقای 
 های یادبود چهلمین سالگرد تأسیس انجمن خوشنویسان قم.سلسله فعالیت"تدوین طرح 
 .خانه نسخ و ثلث ایران"تدوین طرح 
 .رانیا سانیو پلتفرم جامع انجمن خوشنو یشعبه مجاز تدوین طرح

 "مجله هنر قرآنی"اندازی برنامه تلویزیونی هفتگی تدوین طرح راه

 در شهر مقدس قم. "هنرستان خطگرافیک قرآن و عترت"تدوین طرح و پیگیری تأسیس
 در شهر مقدس قم. "گالری هنر قرآنی"تدوین طرح و پیگیری تأسیس

 )به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی( در شهر مقدس قم. "دانشگاه هنر شیعی"تأسیس پیشنهادکتبی و ارائه  خلق ایده
 )به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی( در شهر مقدس قم. "موزه ملّی هنر شیعی"تأسیس پیشنهادخلق ایده و ارائه کتبی 
 )به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی( ."خانه هنر قم"تأسیس پیشنهادخلق ایده و ارائه کتبی 
 )به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی( ."المللی هنرهای عاشوراییبینبرگزاری ساالنه جشنواره " پیشنهادخلق ایده و ارائه کتبی 
 )به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی( در شهر مقدس قم. "خانه کتابت وحی"تأسیس پیشنهادخلق ایده و ارائه کتبی 



)به وزیر  ."از سوی اداره کل ارشاد مذهبیهای ملّی و ی تبلیغاتی مناسبتهای هنرهنگی فعالیتهما" پیشنهادخلق ایده و ارائه کتبی 
 محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی(

)به وزیر محترم  ."های هنری اکران شده در سطح شهرتصویب قانون الزام به کارشناسی فعالیت" پیشنهادخلق ایده و ارائه کتبی 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی(

. )به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد ود پیام فرهنگی در تبلیغات شهری گستردهوج تصویب قانون الزام" پیشنهاد خلق ایده و ارائه کتبی
 اسالمی(

 )به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی(های هنری. جذب سرباز فرهنگی در انجمنپیشنهاد خلق ایده و ارائه کتبی 
 "فرهنگ و هنر شیعیدانشگاه مجازی "تأسیس و پیگیری مداومخلق ایده و ارائه کتبی 

بانک اطالعاتی طرح، ایده و محتواهای آموزشی تربیتی گذاری فرهنگ( تأسیس شبکه هاتف )هسته اشتراک و پیگیری خلق ایده
 با مشارکت مدارس و مربیان آموزشی و پرورشی. تربیتیفرهنگی مدارس 

ظرفیت هنر برای  کارهای استفاده ازراهتدوین الگوها و به منظور  ،و پیگیری تأسیس کارگروهی از سوی اعتاب مقدسه کشور خلق ایده
 های مطهر.حرم بخشی به زیارت زائرانکیفیت

 :های انفرادینمایشگاه
 .1387نمایشگاه خوشنویسی، موزه فرش تهران             
 .  1388نمایشگاه خوشنویسی، دانشکده اصول الدین قم             
 .1394نمایشگاه خوشنویسی، فرهنگسرای غدیر کرمانشاه            
 :هاهای جشنوارهرتبه

 .1385منتخب رشته ثلث اولین جشنواره سراسری هنر آسمانی 
 .1385 هر )ص(جشنواره استانی خوشنویسی رسول م رتبه دوم

 .1386 )ع(منتخب رشته ثلث جشنواره خوشنویسی اشکواره حسینی
 .1386 )ع(جشنواره سراسری کریمه اهل بیترتبه دوم اولین 

 .1387منتخب بخش ویژه دومین جشنواره سراسری هنر آسمانی 
 .1389رتبه سوم سومین جشنواره سراسری هنر آسمانی 

 :نمایشگاه های جمعی
 .1382یازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم  
 .1386هفتمین جشنواره سراسری خوشنویسی غدیر  

 .1387جشنواره کشوری مشق عشق اولین 
 .1387ششمین جشنواره فرهنگی هنری پژوهشی طریق جاوید 

 .1388یزد  ی )ع( هفتمین جشنواره ملی خوشنویسی رضو
 .1388 )ع(سومین جشنواره فرهنگی هنری کریمه اهل بیت

 .1390پنجمین جشنواره فرهنگی هنری و ادبی تولدی نو 
 .1389ازمان کنفرانس اسالمی، ترکیه جشنواره بین المللی مرکز فرهنگی س

 .1390هفتمین جشنواره تجسمی فجر 
 .1391ئینه مطهرآنخستین جشنواره تجسمی 

 .1391نخستین جشنواره هنری خلیج فارس 
 .1392جشنواره بین المللی مرکز فرهنگی سازمان کنفرانس اسالمی، ترکیه  



 .1393سومین جشنواره دوساالنه خوشنویسی ایران  
 .1395ه بین المللی مرکز فرهنگی سازمان کنفرانس اسالمی، ترکیه جشنوار

 .1397 جشنواره بین المللی مرکز فرهنگی سازمان کنفرانس اسالمی، ترکیه
 

www.ehsankhattat.com       سایت آثار هنری احسان پورنعمان  
https://www.instagram.com/ehsankhattat.ir/ 


