
مهدي مهديان

مهدی مهدیان متولد 1358 در تهران، طراح گرافیک، مدیر هنری و استاد دانشگاه است. او در سال 1373 
وارد رشته طراحی گرافیک شد و پس از فارغ التحصیلی از هنرستان هنرهای تجسمی، سال 1378 وارد 
دانشگاه هنر تهران شد و تحصیالت خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در همین رشته ادامه داد. مهدیان 
در همان دوران با راه اندازی استودیو طراحی خود، فعالیت حرفه ایش را به عنوان طراح مستقل آغاز کرد و 
به تجربیات مختلفی پرداخت. او سال هاست به عنوان مدیر هنری و خالقیت مشغول به کار در زمینه های 

مختلف طراحی و ارتباطات است و پروژه های مختلفی را برای برند های مشهور به سرانجام رسانده است.

مهدی مهدیان در دانشگاه های تهران و استودیوی شخصی تدریس می کند، او داوری چندین نمایشگاه و 
مسابقه طراحی را به عهده داشته است و از سال 1385 عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می باشد. 
مهدیان با معتبرترین مراکز فرهنگی مانند فرهنگستان هنر ایران، موزه هنرهای معاصر تهران، دانشگاه هنر 

تهران، خانه هنرمندان ایران، شهرداری تهران... همکاری داشته و پروژه های زیادی را مدیریت می کند. 

مهدی مهدیان برای آثارش جوایز بین المللی معتبری را در کارنامه خود دارد که از آن جمله می توان به 
جایزه برتر ایکوگرادا )انجمن مجامع بین المللی طراحی(، بیست و سومین دوساالنه بین المللی ورشو، جایزه 
بیستمین سه ساالنه بین المللی فنالند، جایزه چهاردهمین دوساالنه بین المللی مکزیک، جایزه پنجمین سه 
ساالنه بین المللی اسلواکی، جایزه دوساالنه بین المللی تایوان و... اشاره کرد. او در ده ها دوساالنه و نمایشگاه 
ایتالیا، چک،  فنالند،  ایران،  ترکیه، مکزیک،  اکراین، چین،  فرانسه،  ژاپن،  لهستان،  در  بین المللی  و  ملی 
بلغارستان، آمریکا، تایوان، بلژیک، اسلواکی، بولیوی، روسیه... حضور داشته و آثارش در بسیاری از کتاب ها 

و مجموعه های معتبر ارائه و ثبت شده است. 

نمایشگاه ها  و  رویداد ها  برگزاری  و  برنامه ریزی  به  را  خود  فعالیت حرفه  ای  از  بخشی  دهه وی  اوایل  از 
و  ملی  نمایشگاه  ده ها  و  بوده  بین المللی  دوساالنه  چندین  اجرایی  مدیر  و  دبیر  مهدیان  داد،  اختصاص 
با  موضوعی را سازماندهی و اجرا کرده است. او از 1383 تا 1388 نیز به عنوان مدیر هنری و اجرایی 
فرهنگستان هنر ایران همکاری مستمر داشته و در انجام بیش از یکصد پروژه مشارکت کرده است. مهدیان 
دبیر نمایشگاه نسل نو طراحان گرافیک ایران »منهای سی«، اولین نمایشگاه »موشن گرافیکس« ایران، 
مجموعه کارگاه های آموزشی »الفپا« و همینطور دبیر سه دوره هفته طراحی گرافیک تهران در سال های 

1392 تا 1394 بوده است.


