مرتضی ممیز:
فرزند محمدعلی و خانمكوچك.
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تهران ،میدان مولوی ،بازار حضرتی ،كوچه ارامنه ،گذرباشی ،كوچ ه مدائن ،شماره 4
تحصیالت:
فارغالتحصیل رشت ِه نقاشی دانشكدهِ هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران   1344
گواهینام ِه طراحی غرفه و ویترین و معماری داخلی مدرس ِه عالی هنرهای تزیینی ،پاریس 1968
تجربیات:
طراحی گرافیك از 1336
مدیر هنری نشریات (انتشارات اسپرك  / )1368 ،طراحی روی جلد (مجموعه طراحی های مرتضی ممیز برای جلد كتاب و نشریات
و غیره) نشر ماهریز  / 1380 ،طراحی اعالن جلد ( 2مجموعه پوسترهای جدید از  1364به بعد طراحی شده توسط مرتضی ممیز) نشر
مركز  / 1381 ،طراحی نشانه جلد ( 2مجموع ِه نشانههای جدید تجارتی و فرهنگی از  1363به بعد طراحی شده توسط مرتضی ممیز)
نشر ماهریز Morteza Momayez Works 1381 ،نشر ماه ریز1381 ،
مقاالت:
آدینه( :مقبولیت گرافیك ایران) ش نوروز ( / 1370هوشیاری بیشتری الزم بود) درباره اولین نمایشگاه آسیایی آثار تصویرگران
كتاب .ش  ،64آبان  /)Acta Iranica(:1370سه مقاله( :دانشگاه هنرهای زیبا)( ،در و سر در) و (گرافیك معاصر ایران) .ناشر:
دانشگاه كلمبیا / 1995-96 .ابرار :تكرار مقاله ظروف مرتبطه .ش  1284سال  /  1372تحقیقات روزنامهنگاری( :صفحهآرایی) 1349
( /زبان تبلیغاتی) ش مهر ،آبان و آذر (  / 1349ارتباط بصری شكل با مفهوم حروف فارسی) .ش  25و  .26اسفند  /1350تصویر:
(پوستر جشنوارههای سینمایی) .ش  .2بهمن ( / 1371پوستر فیلمهای سینمایی و طراحان ایرانی) ش  .23تابستان ( / 1375پوسترهای
سینمایی) ش  /  1375 ،33تماشا( :نشانههایی از مكتب گرافیك لهستان) ش  / 1352 ،137جهت اطالع (ویژه  هفتمین نمایشگاه
دوساالنه طراحان گرافیك) (ایده مهم است) و (تواناییهای زیبای یك نقاش) ش  ،2اسفند   / 1380خبرنام ِه كانون معماران :تكرار
مقاله (بزرگداشت شصتمین سالگرد دانشكدهِ هنرهای زیبا) ش  ،7اسفند ( / 1378ادامه بزرگداشت شصتمین سالگرد دانشكدهِ
هنرهای زیبا) ،ش  ،8خرداد   / 1379دانشمند( :فردوسی یعنی هویت ارجمند ایرانی) ش   / 1376 ،408دنیای سخن( :رستم زمانه،
كیارستمی" ش    / 1376 ،74كتاب راهنمای مشاغل صنعت چاپ :تكرار چند مقاله ممیز دربارهِ گرافیك   / 1375 ،رودكی:
(هنرمندی در راه است) ش  66و مطالبی در شمارههای  78 ، 67 ، 60 ، 53 ، 50 ،48 ،43 ،42 ،25 ،16 ،12 ، 8 ،3و  ،79از  1350تا
  / 1357شورای عالی فرهنگ و هنر( :دربارهِ كتاب هنر)   / 1352صبح امروز( :تكرار مقاله نشانی (درختانی با سیبهای افتاده) ش
ب نام فیلم) ش  ،116آذر
  / 1378 ،165فیلم( :درایت میخواهد و مرد كهن) ش ( / 1366 ، 61در جستوجوی شیوههای نوشتن مناس 
( / 1370جایزهای برای سفارشدهندگان ...دو راه ،دو دنیا) ش " / 1368 ، 86رای اكثریت" ش   / 1370 ،109فرهنگ و زندگی:
(هنر برای ورزش) ش   / 1351 ،10كاتالوگ نمایشگاه هنر ،فرهنگ و تمدن اسالم ،لندن( :تكرار تاریخچ ِه هنر پوستر در ایران)،
  / 1999كلك( :در حاشی ِه خاطرهِ سهراب سپهری) ش ( / 1369 ،2دانشكدهِ هنرهای زیبا در نیم قرن) ش  ،11-12بهمن و اسفند
 / 1369تكرار (از هزارویك رمز طراحی نشانه) ش فروردین-تیر   / 1374كتاب هفتاد مقاله جلد دوم( :طراحی در جلد كتاب)
انتشارات اساطیر   / 1371كیان( :راهی دشوار هدفهایی دوردست) ش  ، 6خرداد   / 1371گفتگو( :مسئل ِه بیان تصویری و سلیق ِه
عالقمندان) ش  ، 5پاییز ( / 1373تجدد در گرافیك ایران) ش  ،10زمستان ( / 1374رومن سیزلویش) ش  ،14زمستان   / 1375مركز
اسناد فرهنگی آسیا : The Exhibitin of the Works Art by Contemporary Artists in National Museumes 1356 /
نشری ِه اولین نمایشگاه بینالمللی طراحی معاصر ایران »Graphic Arts« :دی .VOl.XI, 2002 Encyclopeadia Iranica 1378
مقال ه  /نقد:
آدینه( :زندگی آزمایش است نه آسایش) ش  79و ( / 1372 ،78دنیای بی واسطه بیان تصویری) ش   / 1367 ،30روزنامه آیندگان:
(تدریس هنر) ش ( / 1349 ،27هنر رزمنده) ش   / 1357 ،3379دانشمند( :نظرخواهی )...ش  7مهر  / 1367 ،رستاخیز( :اولین نگاه به
موضوع) ش  ،752آبان   / 1356صنعت چاپ( :رسوالن كوچك ناشناخته) ش   / 1370 ،111فیلم( :ارزش چهرههای  )3ش ،207
شهریور ( / 1376نهایت خبرگی و پایبندی به اصول) ش  ،103اسفند   / 1369فرهنگ و سینما( :سلیق ِه مردم سبب موجودیت یافتن
پوسترهای مبتذل نیست) ش  ،25خرداد   / 1372كتابنمای ایران( :از پیدایش و سیر تحول هنر خط تا )...نشر نو  / 1366 ،كتاب هفته:

(سه نظر درباره سومین بینال تهران ،اصغر حاجسیدجوادی ،مرتضی ممیز ،جالل مقدم) ش ( / 1341 ،30هیاهوی بسیار برای هیچ)
ش   / 1341 ، 57كلك( :درباره اصالت نقاشی سنتی ما) ش ( / 1369 ،9توقع و واقعیت ،گفتاری دربارهِ اولین نمایشگاه دوساالن ِه
نقاشان ایران) ش  ،22دی   / 1370روزنامه كیهان( :نقاشی در جامع ِه ما مطرح نیست) ش   / 1348 ،7937كیهان فرهنگی( :دومین
نمایشگاه آثار طراحان گرافیك ایران و نتایجی كه باید )...ش   / 1368 ،3معماری و شهرسازی( :گرافیك محیطی) ش  ،21خرداد
( / 1372گرافیك و معماری) ش   / 1372 ،2نگاه نو( :بهترین كتابی كه در سال خواندید كدام است) ش  ،35زمستان   / 1376كتاب
نگارخانه ایران( :نمایشگاه پوسترهای سینمایی ایران) گردآوری ر .پاكباز  / 1355 ،كتاب یادمان سهراب سپهری( :سپهری یك نقطه
عطف) انتشارات تاالر وحدت.1367 ،
گفتگو و مصاحبهه ا:
آدینه( :جهان چندصدایی بیداران) ش  ،111مرداد   / 1375آریا( :نقش كنونی هنر و صنعت تخصصی گرافیك در ایران) ش
 ،239-236خرداد ( / 1378به خالقیت یكدیگر احترام بگذاریم) خرداد ( / 1378نیاز نشریات ،تلویزیون و حتی رادیو به متخصص
گرافیك) خرداد   / 1378آفتاب امروز :ش  108و ( / 1378 ،162طراحی معماری شهری بی هویت و بدون آیندهنگری است) ،آذر
( / 1378طراحی معماری شهری )...ش ( / 1378 ،102كالبدشكافی  یك نشانه) ش ( / 1378 ،114طراحان گرافیك چه میگویند) 12
و ( / 1378 ،15تنها كاری كه برای این هنر كردهام)( /طراحی و معماری و تبلیغات شهری از نگاه مرتضی ممیز) ش  7و / 1378 ،10
كتاب آثار غالمحسین نامی( :گفتگوی ممیز و غالمحسین نامی) انتشارات هنر امروز ایران  /اولین نمایشگاه بینالمللی طراحی معاصر
ایران( :این نمایشگاه اعتبار طراحی را در جامعه باال می برد) ش   / 4ایران( :ضمیمه موسیقی و تجسمی) (گرافیك زبانی الكن است
اگر )...ش  ،2018دی   / 1380بشیر :ش  85و   / 1368 ،86پژوهشنام ِه ادبیات كودكان و نوجوانان( :كمیكاستریپ ،بودن یا نبودن)
ش  ،4بهار /پاییز  /  1375تالش( :گفتوگوی ممیز و مهندس سیحون) ش  ،2مرداد   / 1345جزیره( :كاش حداقل تقلید كنند) ش
 ،2مرداد   / 1379دنیای سخن( :مرتضی ممیز و مهدی سحابی) ش  ،17فروردین   / 1367تكرار گفتوگو درباره سهراب سپهری
از همشهری ماهانه .ش   / 1380 ،94دنیای فرش( :مرتضی ممیز و  20سال تالش برای جمعآوری دائرهالمعارف نقوش فرش ایران)
ش  9مونیخ ،نوامبر و دسامبر   / 1994رسال ِه دكترای دانشجویی( :شمهای از سیر تحول نقاشی معاصر ایرا ن از دورهِ قاجار تا آخر
پهلوی دوم) مصاحب ِه حمیدرضا خویی با ممیز .دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران  / 1378 ،رستاخیز( :من با چشمهایم زندگی
میكنم) ش  ،447مهر ( / 1356هنر امروز ایران هنر محیطی است) ش  ،755آبان ( / 1356نهضت بازآفرینی )...ش  ،545بهمن 1356
  /رستاخیز جوان( :گرافیك از متعهدترین هنرها)   / 1357روابط عمومی( :روابط عمومی و گرافیك) ش  ،7آذر   / 1376رویش:
(بررسی مسایل و مشكالت تصویری كتاب كودكان با حضور اساتید گرافیك) ش ( / 1370 ، 8 ،4 ،2بررسی مسایل كتاب كودك
از دیدگاه كارشناسان .ش  ، 5آبان   / 1372روزنامه سینما :ش  ،131آبان ( / 1372باید رسید و دید) ش  ،161خرداد   / 1374سینما
( :5گفتوگویی در شناخت )...ش  ،27دی و بهمن   / 1355سوره( :گرافیك در همه جای زندگی وجود دارد) ش  ،3خرداد
  / 1368صبح امروز( :هیچ عقیدهای نمیتواند هنر را تخطئه كند) ش  ، 54بهمن  / 1377محسن راستانی و مرتضی ممیز .عكس:
استاد ممیز و زندهیاد فیروزه صابری .ش   / 1379 ،16 ،1صنعت چاپ( :به كار عشق بورزیم ،مشكالت حلشدنی است) ش ،100
 / 1369حرفهای ممیز و حقیقی (اولین نمایشگاه آسیایی آثار تصویرگران كتاب كودك) ش  ،111دی ( / 1370درنگی كوتاه زیر
درخت گرافیك) ش ( / 1373 ،139طراحان با ارائه شیوههای نوین كتابآرایی )...ش ( / 1376 ،178توشهای ایرانی برای مشاركت
در ساخت فرهنگ جهانی) ش  ،211مرداد ( / 1379كتابآرایی مدرن ،رفتار حرفهای و بازیگوشی نرمافزاری) ش   / 1379 ،222
عكس( :گفتوشنودی با مرتضی ممیز) شمارهِ  ،116دی   / 1375فرهنگ و زندگی( :بیان گمشده گرافیك) ش   / 1351 ،10فیلم:
(پوستر شناسنامه فیلم است) ش  ،11ویژه نوروز ( / 1363آبها جویبارهای خاص خود را مییابند) ش  ،46بهمن   / 1365كیهان
فرهنگی( :استاد مرتضی ممیز نامی آشنا در هنر گرافیك) ش  ،10دی  / 1365ش   / 1368 ،3كتاب ر ِویاهای بیداری( :مجموعه
گفتهها و نوشتهها دربارهِ سینمای انیمیشن) ش  ،187اسفند   / 1377كتاب ماه كیهان :ش   / 1341 ،2كتاب ماه هنر" :توشه ایرانی
برای "...ش  ،38-37مهر /آبان   / 1380كلك( :گرافیك ایران 35 ،سال با مرتضی ممیز) ش  ،30شهریور  / 1371تكرار گفتوگوی
ممیز و غالمحسین نامی از كتاب آثار نقاشی نامی .ش ( / 1375 ،75-73گفتوگو با احمد عالی) ش  80تا   / 1375 ،83كیان( :محور
چهل سال گرافیك ایران) ش  ،31تیر و مرداد   / 1375گفتگو( :تجربه طراحی برای اسكناس و سكه) ش  ،15بهار   / 1376نگین:
(دو نقطه سر سطر) دورهِ دوم ،ش  ،1خرداد  / 1345ش   / 1345 ،18همشهری( :رشد دگرباره در حوزهِ هنرهای تجسمی .آشنایی با
دیدگاههای مرتضی ممیز و حسین خسروجردی) ش  2 ،2200شهریور ( / 1379سمفونی درختان) ش  ،2اردیبهشت   / 1380گفتگو
در مجل ِه (   Graphic Design in Iran (IDEAش  212توكیو ژاپن  / 1989 ،بی بی سی فارسی (جام جهاننما)( :گفتوگو با
مرتضی ممیز به مناسبت نمایشگاه گرافیك)   / 2002/2/18حیات نو( :تالش میكنیم به قهقرا سقوط نكنیم) ش جمعه سوم اسفند
(اشتباهاً در روزنامه سوم بهمن چاپ شده)   / 1380ماهنامه ِ هنر" :برای جهانی شدن  "...ش  ،18خرداد .1383

مقاله  /مقدمه:
كتاب پوسترهای سینمایی" :ظروف مرتبطه" مقدمه كتاب پوسترهای فیلم نوشته مسعود مهرابی .انتشارات راد   / 1370هنر پوستر
در ایران( :كاتالوگ موزه هنرهای معاصر) تهران  / 1355 ،كتاب نشانهها( :چند و چون یك نشانه) ناشر چهاررنگ  / 1362 ،كتاب
تصویر و تصور( :در این سوی مصور كردن) انتشارات اسپرك  / 1368 ،كتاب نشانههای حقیقی( :هزار راز و رمز طراحی یك نشانه)
مؤلف و ناشر ابراهیم حقیقی  / 1374 ،كتاب نشانهها( :بیان عشق نقش) نشر گرافیك ایران  / 1377 ،مقدمه كتاب گرافیك ایران
 ،1ناشر داروگ ،زمستان   / 1380جهت اطالع( :ویژه هفتمین نمایشگاه دوساالنه طراحان گرافیك) (ایده مهم است) و (تواناییهای
زیبای یك نقاش) ش  ،2اسفند   / 1380كتاب طراحی جلد( :از این رو تا آن روی جلد) ناشر ماهریز  / 1381 ،سرمقاله نشریه طراحان
گرافیك ایران نشان "ت مثل تایپوگرافی" ش   1زمستان " / 1382معنی پنهان مشكالت" ش  2بهار   1383
مقدمهنویسی:
مقدم ِه بروشور نمایشگاه دانشجویان دانشكدهِ هنرهای زیبا  / 1350 ،مقدم ِه نمایشگاههای پوسترهای لهستان ،تاالر ایران  / 1352 ،
مقدم ِه كاتالوگ نمایشگاه هنر پوستر در ایران ،موزهِ هنرهای معاصر تهران  / 1355 ،مقدم ِه كاتالوگ پنجاه سال گرافیك ایران،
گالری مهرشاه  / 1355 ،مقدم ِه نمایشگاه پوسترهای سینمایی ،كتاب تاالر ایران  / 1355 ،مقدم ِه   Art Poster of Iranدر مجله
 ، Graphic Designش  ،1977 ،72توكیو ،ژاپن   /مقدم ِه كاتالوگ اولین بینال هنر گرافیك آسیا  / 1357 ،مقدمه در بخش
طراحان ایران كتاب ? ،Who's who in graphic designجلد دوم ،انتشارات   Declivo Pressزوریخ   / 1982 ،مقدم ِه
كاتالوگ تصاویر دیوارنوشتههای انقالب ،ناشر :مركز انتشارات علمی و فرهنگی  / 1361 ،مقدمه بخش طراحان ایران در
 ، Who's who in Graphic Artجلد سوم ،انتشارات  ، Verlag Verdزوریخ  / 1994 ،مقدم ِه كتاب زمزمهها ،طراحی های علی
اكبر صادقی  / 1370 ،مقدم ِه كتاب چهرهها ،2سیمایی از نقاشان معاصر ایران ،عكاس و ناشر :مریم زندی  / 1373 ،مقدم ِه كاتالوگ
نمایشگاه پنجم بینال آثار طراحان گرافیك( / 1378 ،راه و رسم واقعی طراحی صحنه) ،مقدم ِه كتاب طراحی فیلم نوشته :ایرج
رامین فر ،ناشر :دفتر پژوهشهای فرهنگی  / 1379 ،مقدمه كتاب (گرافیك ایران  ،)1ناشر انجمن صنفی طراحان گرافیك ایران،
زمستان   / 1380مقدمه كاتالوگ هفتمین نمایشگاه دوساالنه آثار طراحان گرافیك ایران ،بهمن و اسفند   / 1380مقدمه كتاب Top
 ، Graphicمؤلف حمیدرضا وصاف ،انتشارات ناربن  / 1381مقدمه كتاب نشانه ،به كوشش بیژن صیفوری و ساعد مشكی ،نشر
گرافیك امروز ایران .1377
مقال ه درباره هنرمندان:
(آفتاب آمد دلیل آفتاب) ،مقدم ِه كتاب آثار فرشید مثقالی ،ناشر :ماهریز  / 1378 ،آینده( :حسین اسالمیان) ،ش   / 1360 ،3انتقاد
كتاب( :به یاد قندریز) ،ش  /  1344 ، 5تصویر( :معرفی آر .او .بلچمن) ،ش  ،1دی   / 1371دستها و نقشها( :عمر كوتاه دوبارهِ
رقعهدوزی) ،دربارهِ فیروزه صابری ،ش  ،6زمستان   / 1377دنیای سخن( :فیروزه صابری ،سی سال آخر)  / 1376 ،رودكی( :رومن
سیزلویش) ،ش ( / 1355 ، 59آر .كی .جوشی) ،ش ( / 1357 ،70هنرمندی در راه است) ،درباره جالل شباهنگی .ش / 1356 ،66
(هرب لوبالین) ش  82و   / 1357 ، 83زمزمهها :كتاب طراحی های علی اكبر صادقی .ناشر :نگار  / 1370 ،سهراب سپهری ،شاعر/
نقاش( :نشانی) ص  ، 50انتشارات امیركبیر  / 1359 ،ششمین نمایشگاه دوساالنه طراحان گرافیك ایران :نوشته نمایشگاه بزرگداشت
آیدین آغداشلو .اردیبهشت  /خرداد  / 1378 ،كلك( :دیدهای تازه و جستوجوگر  ،2مهران مهاجر) ش (  / 1369 ،4دیدهای تازه
و جستوجوگر  ،2افشین شاهرودی) ش (  / 1369 ، 5دیدهای تازه و جستوجوگر  ،3محمد غفوری) ش ( / 1369 ، 6دیدهای تازه
و جستوجوگر  ،4محمد فرنود) ش ( / 1369 ،15ناصر حقیقی دیگر( / 1371 ،28 )...حفظ ارزشها) ش  44و ( / 45خاموشی دریا)
دربارهِ استاد حیدریان .ش ( /1369 ،7سهراب به یاد ماندنی است) درباره شهید ثالث ،ش  ،40تیر ( / 1372توانایی های یك نقاش)
درباره شباهنگی .ش  58و  ، 59دی و بهمن (  / 1373تنها پیكرهساز تنها) درباره استاد صدیقی .ش  ،68-70آبان-دی  / 1374هنرهای
زیبا( :اولین مجسمهساز معاصر ایرانی) درباره استاد صدیقی ،ش  ،2بهار " /1376مجموعه آثار علی حاتمی" نشر مركز1376 ،
گزارش:
آدینه( :گزارش نمایشگاه تصویرگران كتاب كودك) ش  ،64آبان   / 1370رستاخیز 17( :روز همراه  16نفر) ش ( / 625در راه
كشف یك نقاش ایرانی) ش  626و (گالری یعنی آمدن توی گود) ش  627خرداد   / 1356رودكی( :یادداشتهای برلین )75
ش  ،46مرداد   / 1354زمان :مرتضی ممیز در مسكو و سنپترزبورگ ش ( / 1378 ،35جزیرهِ مسین قبرس) ش   / 1379 ،42فیلم:
(جشنواره پوسترهای سینمایی شومون فرانسه) ش 1370 ،109

سخنرانی:
(مسایل تكنیكی طراحی گرافیك) دانشكده هنرهای زیبا ،دی و بهمن ( /  1350صفحهآرایی كتاب) نشر تاریخ( /  1378 ،چشمانداز
تأثیرات هنر اروپایی در سالهای بین  1300تا  )1320سمینار انجمن ایرانی دوستداران فرهنگ فرانسه ،تهران /  (1376 .تاریخچ ِه
گرافیك معاصر ایران و معرفی چند طراح پوستر در ایران) سمینار   Grafist 1998دانشگاه معمار سینان ،استانبول ،تركیه19-13 .
آوریل ( /  1998طراحی روی جلد نشریات) كتابخانه آرین ،خرداد ( /  1379سخنرانی افتتاحیه نمایشگاه پوسترهای تجربی" موزه
هنرهای معاصر ایران( /  1380 ،ناهماهنگی كیفیت آموزش هنر و حرفه گرافیك) سمینار آموزش هنر ،دانشكده هنرهای زیبا21 .
آبان ( /  1380ارزش اجتماعی هنرمندان هنرهای تجسمی به مناسبت سالگرد مرحوم ضیاپور) دانشگاه هنر .آذر   / 1380سخنرانی
افتتاحیه بینال هفتم گرافیك .بهمن  ،1380فرهنگسرای نیاوران
مقاالتی دربارهِ مرتضی ممیز:
آدینه( :جلوههای هنر ،بررسی روی جلد كتابها) ش  14تیر / 1366 ،ش  30و ش  / 1367 ،33ش  50و  51مهر  / 1369ش 52
آذر  / 1369نوروز   / 1370نگاهی به سومین نمایشگاه طراحان گرافیك ایران ،ش  ،70اردیبهشت  / 1371ش  78و  79و ،123
  / 1376آژنگ :ش  3619و  14 ،3620و   / 15.8.1352آیندگان :پژوهشی مدام در قلمرو زیبایی ،ش  ، 853مهر  / 1349ش ،255
 / 25.7.1345ش  ،2818اردیبهشت  / 1356ش  17.9.1348 ،599و  / 1.10.1348ش  / .12.4.1349 ،748ش / .3.9.1350 ،1190
ش  / .2.1352 ،1643گزارش جشنوارهِ فیلم كودكان و نوجوانان ،ش  / 10.1355 / 15.8.1352 ،1769ش / .12.10.1356 ،2715
 28و  / 27.10.1356ش  2988آذر  / 23.3.1356 / 1356ش   / 1.11.57 ،43279اخبار هنر و هنرمندان( :نمایشگاه نقاشی مرتضی
ممیز) ش  ،12اسفند  1339و فروردین   / 1340آژنگ( :مسئل ِه پیام و حرف در فیلمهای كودكان )...ش ( / 14.8.1352 ،3619سیری
در آثار فیلمسازان ایرانی ،جشنوارهِ كانون پرورش فكری كودكان سال  )...52ش   / 15.8.1352 ،3620اطالعات/ 28.7.1349 :
ش   / 17.10.1356 ،15506اطالعات ضمیمه( :گرافیك عرصهای فراگیر در حوزهِ زیست اجتماعی)  / 8.3.1378 ،انتقاد كتاب:
ش  4یا   / 44ایران آباد( :دربارهِ نمایشگاههای نقاشی این ماه) ،ش  10دی   / 1339ایران :حسین وهابی( :چهل سال تالش ،عمری
آفرینش) ش   / 11.4.1375 ،409فرزاد ادیبی (شیوهگرایی در گرافیك امروز ایران) ش  ،1006مرداد ( / 1377هنرهای تجسمی
ضمیمه) (كامپیوتر به گرافیست اعتماد كاذب می دهد) ش  ،2038بهمن ( / 1380آوانگاردیسم اهلی شدهِ گروه آزاد) ش ،2118
هفت اردیبهشت " / 1381مراسم تجلیل از استادان "...ش   / 1383 ،299بامداد / 13.9.1355 :ش  / 13.9.1355 ،290ش 1358 ،189
  /بامشاد( :مصور كردن قصص قرآن) ش   / 1341 ،1329كتاب برگزیدگان علمی ،فرهنگی و هنری در جمهوری اسالمی ایران:
م .آقاشیخ محمد .س .نوری نشاط .انتشارات كویر 1358 ،تا   / 1373بنیان( :گرافیك جزیی از زندگی امروز ماست) ش  ،26اسفند
  / 1380پیام امروز :مهدی سحابی (چهل سال تالش برای گرافیك ایران) ش  ،13مرداد   / 1375پژوهشنامه :ش  ،28بهار /  1381
تصویر :ش ( / 1374 ،16پایان خوش پوسترهای فیلم) ش  35 ،34و  ،36اردیبهشت  /  1381تاریخ سینمای ایران :از آغاز تا سال
 ،1357مسعود مهرابی ،ص  /  1376 ،358 / 359 / 360 / 465تالش :ش  / 1345 ،2تماشا :ش  37آذر  /1350ش  239آذر / 1354
ش  348بهمن  /1.8791.Jan  02.6691.Tehran'Jurnal: Jan / 1356جهت اطالع( :مطالب مختلف ،ش  ،4 ،3 ،2 ،1اسفند 1380
( /به بهانه انتشار )...ش  ،17مرداد   / 1381حیات نو( :ممیز طراحی برای تمام فصول) ش  / 167ش   / 1379 ،171خبرنامه( :اولین
نمایشگاه نقاشان ایران)   / 28.9.1370خوشه( :عكس و تفصیالت :گروه تأتر امروز) ش   / 1347 ،1دانشمند( :سردبیر :توضیح دربارهِ
طرح روی جلد) ش  ،315دی  / 1368نظرخواهی در مورد مجل ِه دانشمند ،ش  408مهر   / 1376دانش و فن( :در آستانه  60سالگی)
ش   / 1369 ،44دنیای سخن :ش  45آذر  / 1370ش  74اردیبهشت  ...( / 1376ممیز در سوگ )...ش  / 1376 ،72ش  77دی و اسفند
  / 1376رستاخیز جوان( :گزارشی از نمایشگاه گنج و گستره) ش  117 ، 69و   / 159رویش :معرفی اعضای هیئت داوران بینالمللی.
ش  ،7آبان ( / 1370گزارش اجالس دوم هیأت داوران) ش   / 8ستاره سینما :ش   / 24.8.1352 ،20سخن( :دربارهِ نقاشی ترسیمی
مرتضی ممیز) ش  ،1دوره پانزده / 1343 ،ش  12و   11دوره چهارده  / 1343ش  10و   / 1344 ،11سروش :ش / 4.8.1370 ،479
ش   / 1372 ،685سالم :ش  / 1021،7.9.1370ش   / 3.3.1378سینما( :كتابی كه منتشر میشود ،كتابهایی كه منتشر نمی شوند) ش
ت چاپ :مرتضی تفرشی
  / 4.11.1374 ،194سینما( :7مرتضی ممیز از نگاه الكساندر الكساندر) ش  37خرداد و تیر   / 1357صنع 
(گزیدهای از تصویرگریهای مرتضی ممیز :نه اصل ،نه نسخ ِه چاپی) ش  ،161خرداد (  / 1375آگهی مرتضی ممیز) (كتاب سال
بستهبندی) ویژهنامه شماره  ،231بهمن  45" / 1380سال با ممیز ،كتاب و گرافیك" ش   / 1382 ،246صحیفه :ش   / 1366 ، 50
ش  ،1پاییز   / 1378عكس :محسن راستانی( :خانواده ایرانی ،گرافیست ایرانی) ش   / 1379 ،164عصر :ش   / 1376 ، 556
طاووس :
علم الكترونیك و كامپیوتر :ش   / 1375 ،248فردوسی :ش  / 1349 ،983ش   / 1351 ،1042فرهنگ و زندگی :ش  4و 1350 ، 5
  /فیلم :ش  ، 88نوروز  / 1363ش  / 1365 ،46ش  / 1366 ،61ش  / 1368 ، 86ش  / 1370 ،109ش  ،116آذر   / 1370فیلم و هنر:
(گزارشی از ششمین جشنوارهِ فیلمهای كودكان و نوجوانان)   /كتاب و كیهان هفته :ش  / 30ش   / 1341 ، 57كلك :مقاالت (ایرج
افشار ،احمدرضا احمدی ،سهراب شهید ثالث ،پری صابری و فرشید مثقالی) ش  30شهریور ( / 1371مروری بر آثار مرتضی ممیز)

نوشته مسعود بهنود ،ش  ،73-75فروردین  /خرداد   / 1375كیهان :ش  / 17.9.1348 ،7916ش  / 1.10.1348 ،7928ش ،8164
 / 12.7.1349ش  / 3.9.1350 ، 8508ش  / 8557ش  ، 8643اردیبهشت  / 1351ش  / 15.8.1352 ،9100ش 26.7.1355 ،9993
 /دی  / 12.10.1356 / 26.6.1356 / 1355ش  / 22.4.1367 ،13369ش Jan  6.3791.Nv  67 .91.Oct  / 2.10.1368 ،13809
/ International: "News About Momayez" Kayhan 6691 .81كیهان فرهنگی :ش  ، 5مرداد   / 1372كیهان هوایی :ش
 / 2.9.1367 ، 804ش   / 14.1.1370 ،924كتاب تصویری منظر( :زیباترین قلم) ،زمستان   / 1377گفتگو :ش  / 1372 ، 5جالل
شباهنگی( :چهل سال تالش) ش   / 1375 ،13گرافیك :ش  2و ( / 1371 ،3نخستین نمایشگاه هنر گرافیك آسیا) ش   / 1371 ، 5
گزارش( :وقایعنگاری یك اتفاق ساده ،ششمین نمایشگاه دوساالن ِه طراحان گرافیك ایران)   /ماشین :ش   / 1371 ،2مردمساالری:
(از نظر كیفیت هیچ پیشرفتی نداشتهایم) ش  ،73فروردین   / 1381مرزهای نو( :هنرمندان ایرانی در نمایشگاه هنری واشنگتن مورد
توجه قرار گرفتند)  / 1356 ،معماری نوین( :انتقادی بر سه نمایشگاه) ش  2آذر   / 1344معیار :ش  ،1اردیبهشت   / 1372نشری ِه
دهمین جشنوارهِ فیلم فجر :ش   / 1369 ،4نقش( :چه كسانی به قضاوت نشستهاند) ویژهِ پنجمین نمایشگاه دوساالن ِه نقاشی معاصر
ایران / 14.6.1379 ،یادرفتگان (فیروزه صابری ندای عشق) ش   / 3.9.1376 ، 5نقش و نگار :ش  ،4نوروز   / 1337نشاط( :بیینال
گرافیك با حضور )...ش   / 1378 ،42نشری ِه اولین نمایشگاه بینالمللی طراحی معاصر تهران :معرفی داوران نمایشگاه ،ش  1و 5
( / 1378 ،بیوگرافی) دربارهِ آنانی كه در نمایشگاه نقاشی دارند   /نگاه :هفدهمین جشنوارهِ ملی و پنجمین )...ش   ،5آبان   / 1379
نگاه نو( :پرترههای رضا معطریان) ش  ، 52دورهِ جدید شمارهِ  ، 8اردیبهشت   / 1381نیمنگاه ...( :ممیز از گرافیك میگوید) ش ،12
( / 6.12.1376چاقوهای مرتضی ممیز) ش  ، 6دی   / 1376نقش :خبرنامه پنجمین دوساالنه نقاشی تهران ،ش   / 1370 ،1كاتالوگ
نگارخان ِه ایران( :مجموعه مقاالت ،)...وزارت فرهنگ و هنر  ،1355الف ،نجف دریابندری (مقدم ِه نمایشگاه ممیز) ص  6و ،35
ب :رویین پاكباز( ،مقدم ِه نمایشگاه ممیز) ص   / 1349 ،39-41هنرهای تجسمی :ش  51و   / 1378 ، 55هنر و معماری :ش ،28 ، 6
  / 1354 ،27یاد و تجلیل از كتاب خادمان و دستیاران انتشار آن .نشر پرواز   /كتاب هفته" :نكوداشت استاد مرتضی ممیز" ش ،168
" / 1382گرافیست ها صاحب نشان شدند" ش " / 1382 ،163بزرگداشت ممیز" ،ش   / 1383 ،204یاس نو" :فراموش كردن یك
هنرمند در خودش" ش " / 1382 ، 280تقدیر از ممیز" ش   / 1382 ،266شرق" :برجسته ترین وقایع تجسمی سال" ش نوروز 1383
" /ما خط سیاسی نداشتیم" ش  / 1383 ،360همشهری" :پدر گرافیك نوین ایران" ش   / 1382 ، 3307اطالعات" :زندگینامه استاد
مرتضی ممیز" ش " / 1383 ،23228تقویت هویت ملی  "...ش   / 1383 ،23226هم وطن" :تجلیل از استادان برگزیده فرهنگستان
ها" ش   / 1383 ،152ایران نیوز Iranian Culture Ministry to Honor of Momayez :ش دسامبر   / 2004جام جم" :تجلیل
از  4استاد "...ش   / 1383 ،1312ابرار" :برای برپایی رویدادهای فرهنگی افراد متخصص نداریم" ش " / 1383 ،4631ادای احترام به
پدر گرافیك نوین ایران" ش   / 1383 ، 2985قدس" :مراسم بزرگداشت مرتضی ممیز" ش   / 1383 ،4867همبستگی" :بزرگداشت
پدر گرافیك ایران" ش   / 1383 ،1161خراسان" :تجلیل از مرتضی ممیز با حضور رئیس جمهور" ش   / 1383 ،16003نگاه نو:
"روی جلدهای آقای ممیز" ش " /  1381 ، 54برنامه نمایشگاه های موزه هنرهای معاصر تهران " / 1381-84مردم ساالری" :رئیس
جمهور نشان درجه یك هنری را به ممیز اعطا كرد" ش " /  1383 ،835برگزیدگان علمی ،فرهنگی ،هنری در جمهوری اسالمی
ایران  "1358-1373انتشارات كویر1377 ،
آثار چاپ شد ه در نشریات خارجی:
( :Hilton, Teodorمرتضی ممیز ،یك طراح گرافیك پارسی ،مجل ِه ماهان ِه ( )Novumشماره  .1968 / 4انتشارات �F, Bruck
 mann KGمونیخ  /آلمان غربی.
  Gluck, Felixچاپ چندین كار در كتابهای ساالنه ( (Modern Publicityشمارههای ،1970 / 71 / 75 / 77 / 78 / 82
لندن /انگلستان.
ِ
ِ
 ،(Metamorphone) :Olkiewicz Jerzyمجل ه ماهان ه ( ،)Projektشماره  1972/3ورشو  /لهستان
( : Alexandre, Alexandreدومین نمایشگاه پوسترهای سینمایی جشنوارهِ كان) مجل ِه ماهان ِه  Novumچاپ یك كار در صفحات
 4و  ،5شماره  ،1974/8انتشارات  F.Bruckmann KGمونیخ  /آلمان غربی.
 : Herdeg, Walterچاپ كارها در كتابهای ساالنه  Graphis Postersشمارههای .1974 / 75 / 76 / 77 / 78 / 80 / 82
انتشارات  Graphis Pressزوریخ  /سوییس.
ن جشنوار ه جهانی فیل م تهران) ،مجل ه ماهان ه ،American Cinematographer
ن كار در مقال ه (سومی 
پ چندی 
 : Lightman, Herb. Aچا 
ص  152تا  .1976Feb ،148لوسآنجلس  /امریكا.
  Tehran antient new museum :Melikian, Sourenچاپ یك كار :مجله ماهانه  Art Newsص  42شماره 1978/2
نیویورك  /امریكا.
  :Carter, Davidچاپ دو كار در كتاب ساالنه ( ،1977 /Letterheads)1امریكا.
  :Carter, Davidچاپ یك كار در كتاب ساالنه ( ،1978 /Letterheads)2امریكا.

 آلمان/  مونیخ،1978/3  شماره25تا19  صNovum   مجله ماهانهMorteza Momayez-Tehran :Alexandre, Alexandre
.غربی
. ژاپن/  توكیو1977/72  شماره11  صGraphic Design  مجل ِه دوماه ِهArt Poster of Iran : مرتضی،ممیز
 انتشارات،1982 ، جلد دومWho's Who in Graphic Art?   (هنر گرافیك ایران) و معرفی كارها در كتاب: مرتضی،ممیز
. سوییس/  زوریخWalter Amstutz, تهیه كنندهDeclivo Press
. سوییس/  زوریخABC  انتشارات،Top Graphic Design) 3891(   مرتضی ممیز در كتاب:Henrion F. H. K
. ژاپن/  توكیو، Logotype of the world 2) 1389(   معرفی چند نشانه در كتاب:Kawayama, Yasaburo
1981/394  شماره،50  صDesign  مجلهArt Vs Money: A Little Gentle Agitation   معرفی كارها در مقاله:Lat, Jane
. انگلستان،لندن
، Ritzzoli ت بینالمللی
  انتشارا،1985 ، AGI 58-0691)  معرفی كارها در كتاب (پوسترهای اعضای:de Harak, Rudolf
.نیویورك
6891 انتشاراتA Collection From Around the World، (Letterheads(  معرفی كارها در كتاب:lgarashi, Takenobu
. ژاپن/  توكیو، )Graphic-Sha(
،Art Direction Book Company انتشارات،Logo International) 6891(   معرفی چند نشانه در كتاب:Carter, David
. امریكا/ نیویورك
ِ
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