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تحصیالت: 
فارغالتحصیلرشتهِنقاشیدانشكدهِهنرهایزیبا،دانشگاهتهران1344

گواهینامهِطراحیغرفهوویترینومعماریداخلیمدرسهِعالیهنرهایتزیینی،پاریس1968

تجربیات: 
طراحیگرافیكاز1336

مدیرهنرینشریات)انتشاراتاسپرك،1368(/طراحیرویجلد)مجموعهطراحیهایمرتضیممیزبرایجلدكتابونشریات
وغیره(نشرماهریز،1380/طراحیاعالنجلد2)مجموعهپوسترهایجدیداز1364بهبعدطراحیشدهتوسطمرتضیممیز(نشر
مركز،1381/طراحینشانهجلد2)مجموعهِنشانههایجدیدتجارتیوفرهنگیاز1363بهبعدطراحیشدهتوسطمرتضیممیز(

نشرماهریز،Morteza Momayez Works1381نشرماهریز،1381

 مقاال ت: 
آدینه:)مقبولیتگرافیكایران(شنوروز1370/)هوشیاریبیشتریالزمبود(دربارهاولیننمایشگاهآسیاییآثارتصویرگران
ناشر: ایران(. كتاب.ش64،آبانActa Iranica(:1370(/سهمقاله:)دانشگاههنرهایزیبا(،)دروسردر(و)گرافیكمعاصر
دانشگاهكلمبیا.96-1995/ابرار:تكرارمقالهظروفمرتبطه.ش1284سال1372/تحقیقاتروزنامهنگاری:)صفحهآرایی(1349
/)زبانتبلیغاتی(شمهر،آبانوآذر1349/)ارتباطبصریشكلبامفهومحروففارسی(.ش25و26.اسفند1350/تصویر:
)پوسترجشنوارههایسینمایی(.ش2.بهمن1371/)پوسترفیلمهایسینماییوطراحانایرانی(ش23.تابستان1375/)پوسترهای
سینمایی(ش1375،33/تماشا:)نشانههاییازمكتبگرافیكلهستان(ش1352،137/جهتاطالع)ویژههفتمیننمایشگاه
دوساالنهطراحانگرافیك()ایدهمهماست(و)تواناییهایزیباییكنقاش(ش2،اسفند1380/خبرنامهِكانونمعماران:تكرار
دانشكدهِ سالگرد بزرگداشتشصتمین )ادامه / 1378 اسفند ،7 زیبا(ش هنرهای دانشكدهِ سالگرد )بزرگداشتشصتمین مقاله
هنرهایزیبا(،ش8،خرداد1379/دانشمند:)فردوسییعنیهویتارجمندایرانی(ش1376،408/دنیایسخن:)رستمزمانه،
رودكی:  / 1375 گرافیك، دربارهِ ممیز مقاله چند تكرار چاپ: صنعت مشاغل راهنمای كتاب  / 1376 ،74 ش كیارستمی" 
)هنرمندیدرراهاست(ش66ومطالبیدرشمارههای78،67،60،53،50،48،43،42،25،16،12،8،3و79،از1350تا
1357/شورایعالیفرهنگوهنر:)دربارهِكتابهنر(1352/صبحامروز:)تكرارمقالهنشانی)درختانیباسیبهایافتاده(ش
1378،165/فیلم:)درایتمیخواهدومردكهن(ش1366،61/)درجستوجویشیوههاینوشتنمناسبنامفیلم(ش116،آذر
1370/)جایزهایبرایسفارشدهندگان...دوراه،دودنیا(ش1368،86/"رایاكثریت" ش1370،109/فرهنگوزندگی:
)هنربرایورزش(ش1351،10/كاتالوگنمایشگاههنر،فرهنگوتمدناسالم،لندن:)تكرارتاریخچهِهنرپوستردرایران(،
1999/كلك:)درحاشیهِخاطرهِسهرابسپهری(ش1369،2/)دانشكدهِهنرهایزیبادرنیمقرن(ش12-11،بهمنواسفند
1369/تكرار)ازهزارویكرمزطراحینشانه(شفروردین-تیر1374/كتابهفتادمقالهجلددوم:)طراحیدرجلدكتاب(
انتشاراتاساطیر1371/كیان:)راهیدشوارهدفهاییدوردست(ش6،خرداد1371/گفتگو:)مسئلهِبیانتصویریوسلیقهِ
عالقمندان(ش5،پاییز1373/)تجدددرگرافیكایران(ش10،زمستان1374/)رومنسیزلویش(ش14،زمستان1375/مركز
:The Exhibitin of the Works Art by Contemporary Artists in National Museumes1356/اسنادفرهنگیآسیا
.VOl.XI, 2002 Encyclopeadia Iranica1378دی»Graphic Arts«:نشریهِاولیننمایشگاهبینالمللیطراحیمعاصرایران

مقاله  / نقد:
آدینه:)زندگیآزمایشاستنهآسایش(ش79و1372،78/)دنیایبیواسطهبیانتصویری(ش1367،30/روزنامهآیندگان:
)تدریسهنر(ش1349،27/)هنررزمنده(ش1357،3379/دانشمند:)نظرخواهی...(ش7مهر،1367/رستاخیز:)اولیننگاهبه
موضوع(ش752،آبان1356/صنعتچاپ:)رسوالنكوچكناشناخته(ش1370،111/فیلم:)ارزشچهرههای3(ش207،
شهریور1376/)نهایتخبرگیوپایبندیبهاصول(ش103،اسفند1369/فرهنگوسینما:)سلیقهِمردمسببموجودیتیافتن
پوسترهایمبتذلنیست(ش25،خرداد1372/كتابنمایایران:)ازپیدایشوسیرتحولهنرخطتا...(نشرنو،1366/كتابهفته:



)سهنظردربارهسومینبینالتهران،اصغرحاجسیدجوادی،مرتضیممیز،جاللمقدم(ش1341،30/)هیاهویبسیاربرایهیچ(
ش1341،57/كلك:)دربارهاصالتنقاشیسنتیما(ش1369،9/)توقعوواقعیت،گفتاریدربارهِاولیننمایشگاهدوساالنهِ
نقاشانایران(ش22،دی1370/روزنامهكیهان:)نقاشیدرجامعهِمامطرحنیست(ش1348،7937/كیهانفرهنگی:)دومین
نمایشگاهآثارطراحانگرافیكایرانونتایجیكهباید...(ش1368،3/معماریوشهرسازی:)گرافیكمحیطی(ش21،خرداد
1372/)گرافیكومعماری(ش1372،2/نگاهنو:)بهترینكتابیكهدرسالخواندیدكداماست(ش35،زمستان1376/كتاب
نگارخانهایران:)نمایشگاهپوسترهایسینماییایران(گردآوریر.پاكباز،1355/كتابیادمانسهرابسپهری:)سپهرییكنقطه

عطف(انتشاراتتاالروحدت،1367.

گفتگو و مصاحبه ها : 
ایران(ش آریا:)نقشكنونیهنروصنعتتخصصیگرافیكدر / بیداران(ش111،مرداد1375 آدینه:)جهانچندصدایی
236-239،خرداد1378/)بهخالقیتیكدیگراحترامبگذاریم(خرداد1378/)نیازنشریات،تلویزیونوحتیرادیوبهمتخصص
گرافیك(خرداد1378/آفتابامروز:ش108و1378،162/)طراحیمعماریشهریبیهویتوبدونآیندهنگریاست(،آذر
1378/)طراحیمعماریشهری...(ش1378،102/)كالبدشكافییكنشانه(ش1378،114/)طراحانگرافیكچهمیگویند(12
و1378،15/)تنهاكاریكهبرایاینهنركردهام(/)طراحیومعماریوتبلیغاتشهریازنگاهمرتضیممیز(ش7و1378،10/
كتابآثارغالمحسیننامی:)گفتگویممیزوغالمحسیننامی(انتشاراتهنرامروزایران/اولیننمایشگاهبینالمللیطراحیمعاصر
ایران:)ایننمایشگاهاعتبارطراحیرادرجامعهباالمیبرد(ش4/ایران:)ضمیمهموسیقیوتجسمی()گرافیكزبانیالكناست
اگر...(ش2018،دی1380/بشیر:ش85و1368،86/پژوهشنامهِادبیاتكودكانونوجوانان:)كمیكاستریپ،بودنیانبودن(
ش4،بهار/پاییز1375/تالش:)گفتوگویممیزومهندسسیحون(ش2،مرداد1345/جزیره:)كاشحداقلتقلیدكنند(ش
2،مرداد1379/دنیایسخن:)مرتضیممیزومهدیسحابی(ش17،فروردین1367/تكرارگفتوگودربارهسهرابسپهری
ازهمشهریماهانه.ش1380،94/دنیایفرش:)مرتضیممیزو20سالتالشبرایجمعآوریدائرهالمعارفنقوشفرشایران(
ش9مونیخ،نوامبرودسامبر1994/رسالهِدكترایدانشجویی:)شمهایازسیرتحولنقاشیمعاصرایرانازدورهِقاجارتاآخر
پهلویدوم(مصاحبهِحمیدرضاخوییباممیز.دانشكدههنرهایزیبادانشگاهتهران،1378/رستاخیز:)منباچشمهایمزندگی
میكنم(ش447،مهر1356/)هنرامروزایرانهنرمحیطیاست(ش755،آبان1356/)نهضتبازآفرینی...(ش545،بهمن1356
/رستاخیزجوان:)گرافیكازمتعهدترینهنرها(1357/روابطعمومی:)روابطعمومیوگرافیك(ش7،آذر1376/رویش:
)بررسیمسایلومشكالتتصویریكتابكودكانباحضوراساتیدگرافیك(ش1370،8،4،2/)بررسیمسایلكتابكودك
ازدیدگاهكارشناسان.ش5،آبان1372/روزنامهسینما:ش131،آبان1372/)بایدرسیدودید(ش161،خرداد1374/سینما
5:)گفتوگوییدرشناخت...(ش27،دیوبهمن1355/سوره:)گرافیكدرهمهجایزندگیوجوددارد(ش3،خرداد
1368/صبحامروز:)هیچعقیدهاینمیتواندهنرراتخطئهكند(ش54،بهمن1377/محسنراستانیومرتضیممیز.عكس:
استادممیزوزندهیادفیروزهصابری.ش1379،16،1/صنعتچاپ:)بهكارعشقبورزیم،مشكالتحلشدنیاست(ش100،
1369/حرفهایممیزوحقیقی)اولیننمایشگاهآسیاییآثارتصویرگرانكتابكودك(ش111،دی1370/)درنگیكوتاهزیر
درختگرافیك(ش1373،139/)طراحانباارائهشیوههاینوینكتابآرایی...(ش1376،178/)توشهایایرانیبرایمشاركت
درساختفرهنگجهانی(ش211،مرداد1379/)كتابآراییمدرن،رفتارحرفهایوبازیگوشینرمافزاری(ش1379،222/
عكس:)گفتوشنودیبامرتضیممیز(شماره116ِ،دی1375/فرهنگوزندگی:)بیانگمشدهگرافیك(ش1351،10/فیلم:
)پوسترشناسنامهفیلماست(ش11،ویژهنوروز1363/)آبهاجویبارهایخاصخودرامییابند(ش46،بهمن1365/كیهان
فرهنگی:)استادمرتضیممیزنامیآشنادرهنرگرافیك(ش10،دی1365/ش1368،3/كتابروِیاهایبیداری:)مجموعه
گفتههاونوشتههادربارهِسینمایانیمیشن(ش187،اسفند1377/كتابماهكیهان:ش1341،2/كتابماههنر:"توشهایرانی
برای..." ش37-38،مهر/آبان1380/كلك:)گرافیكایران،35سالبامرتضیممیز(ش30،شهریور1371/تكرارگفتوگوی
ممیزوغالمحسیننامیازكتابآثارنقاشینامی.ش73-1375،75/)گفتوگوبااحمدعالی(ش80تا1375،83/كیان:)محور
چهلسالگرافیكایران(ش31،تیرومرداد1375/گفتگو:)تجربهطراحیبرایاسكناسوسكه(ش15،بهار1376/نگین:
)دونقطهسرسطر(دورهِدوم،ش1،خرداد1345/ش1345،18/همشهری:)رشددگربارهدرحوزهِهنرهایتجسمی.آشناییبا
دیدگاههایمرتضیممیزوحسینخسروجردی(ش2،2200شهریور1379/)سمفونیدرختان(ش2،اردیبهشت1380/گفتگو
درمجلِه)IDEA( Graphic Design in Iranش212توكیوژاپن،1989/بیبیسیفارسی)جامجهاننما(:)گفتوگوبا
مرتضیممیزبهمناسبتنمایشگاهگرافیك(2002/2/18/حیاتنو:)تالشمیكنیمبهقهقراسقوطنكنیم(شجمعهسوماسفند

)اشتباهاًدرروزنامهسومبهمنچاپشده(1380/ماهنامهِهنر:"برایجهانیشدن..." ش18،خرداد1383.



مقاله  / مقدمه: 
كتابپوسترهایسینمایی:"ظروفمرتبطه" مقدمهكتابپوسترهایفیلمنوشتهمسعودمهرابی.انتشاراتراد1370/هنرپوستر
درایران:)كاتالوگموزههنرهایمعاصر(تهران،1355/كتابنشانهها:)چندوچونیكنشانه(ناشرچهاررنگ،1362/كتاب
تصویروتصور:)دراینسویمصوركردن(انتشاراتاسپرك،1368/كتابنشانههایحقیقی:)هزاررازورمزطراحییكنشانه(
مؤلفوناشرابراهیمحقیقی،1374/كتابنشانهها:)بیانعشقنقش(نشرگرافیكایران،1377/مقدمهكتابگرافیكایران
1،ناشرداروگ،زمستان1380/جهتاطالع:)ویژههفتمیننمایشگاهدوساالنهطراحانگرافیك()ایدهمهماست(و)تواناییهای
زیباییكنقاش(ش2،اسفند1380/كتابطراحیجلد:)ازاینروتاآنرویجلد(ناشرماهریز،1381/سرمقالهنشریهطراحان

گرافیكایراننشان"تمثلتایپوگرافی" ش1زمستان1382/"معنیپنهانمشكالت" ش2بهار1383

مقدمه نویسی: 
مقدمهِبروشورنمایشگاهدانشجویاندانشكدهِهنرهایزیبا،1350/مقدمهِنمایشگاههایپوسترهایلهستان،تاالرایران،1352/
مقدمهِكاتالوگنمایشگاههنرپوستردرایران،موزهِهنرهایمعاصرتهران،1355/مقدمهِكاتالوگپنجاهسالگرافیكایران،
گالریمهرشاه،1355/مقدمهِنمایشگاهپوسترهایسینمایی،كتابتاالرایران،1355/مقدمهArt Poster of Iranِدرمجله
/مقدمهدربخش بینالهنرگرافیكآسیا،1357 اولین /مقدمهِكاتالوگ Graphic Design،ش1977،72،توكیو،ژاپن
مقدمهِ  / 1982 زوریخ،  Declivo Press انتشارات دوم، جلد ،Who's who in graphic design ?كتاب ایران طراحان

كاتالوگتصاویردیوارنوشتههایانقالب،ناشر:مركزانتشاراتعلمیوفرهنگی،1361/مقدمهبخشطراحانایراندر
Who's who in Graphic Art،جلدسوم،انتشاراتVerlag Verd،زوریخ،1994/مقدمهِكتابزمزمهها،طراحیهایعلی
اكبرصادقی،1370/مقدمهِكتابچهرهها2،سیماییازنقاشانمعاصرایران،عكاسوناشر:مریمزندی،1373/مقدمهِكاتالوگ
ایرج نوشته: فیلم مقدمهِكتابطراحی واقعیطراحیصحنه(، )راهورسم / آثارطراحانگرافیك،1378 بینال پنجم نمایشگاه
رامینفر،ناشر:دفترپژوهشهایفرهنگی،1379/مقدمهكتاب)گرافیكایران1(،ناشرانجمنصنفیطراحانگرافیكایران،
 Topزمستان1380/مقدمهكاتالوگهفتمیننمایشگاهدوساالنهآثارطراحانگرافیكایران،بهمنواسفند1380/مقدمهكتاب
Graphic،مؤلفحمیدرضاوصاف،انتشاراتناربن1381/مقدمهكتابنشانه،بهكوششبیژنصیفوریوساعدمشكی،نشر

گرافیكامروزایران1377.

مقاله  درباره  هنرمندان: 
)آفتابآمددلیلآفتاب(،مقدمهِكتابآثارفرشیدمثقالی،ناشر:ماهریز،1378/آینده:)حسیناسالمیان(،ش1360،3/انتقاد
كتاب:)بهیادقندریز(،ش1344،5/تصویر:)معرفیآر.او.بلچمن(،ش1،دی1371/دستهاونقشها:)عمركوتاهدوبارهِ
رقعهدوزی(،دربارهِفیروزهصابری،ش6،زمستان1377/دنیایسخن:)فیروزهصابری،سیسالآخر(،1376/رودكی:)رومن
سیزلویش(،ش1355،59/)آر.كی.جوشی(،ش1357،70/)هنرمندیدرراهاست(،دربارهجاللشباهنگی.ش1356،66/
)هربلوبالین(ش82و1357،83/زمزمهها:كتابطراحیهایعلیاكبرصادقی.ناشر:نگار،1370/سهرابسپهری،شاعر/
نقاش:)نشانی(ص50،انتشاراتامیركبیر،1359/ششمیننمایشگاهدوساالنهطراحانگرافیكایران:نوشتهنمایشگاهبزرگداشت
آیدینآغداشلو.اردیبهشت/خرداد،1378/كلك:)دیدهایتازهوجستوجوگر2،مهرانمهاجر(ش1369،4/)دیدهایتازه
وجستوجوگر2،افشینشاهرودی(ش1369،5/)دیدهایتازهوجستوجوگر3،محمدغفوری(ش1369،6/)دیدهایتازه
وجستوجوگر4،محمدفرنود(ش1369،15/)ناصرحقیقیدیگر...(1371،28/)حفظارزشها(ش44و45/)خاموشیدریا(
دربارهِاستادحیدریان.ش1369،7/)سهراببهیادماندنیاست(دربارهشهیدثالث،ش40،تیر1372/)تواناییهاییكنقاش(
دربارهشباهنگی.ش58و59،دیوبهمن1373/)تنهاپیكرهسازتنها(دربارهاستادصدیقی.ش70-68،آبان-دی1374/هنرهای

زیبا:)اولینمجسمهسازمعاصرایرانی(دربارهاستادصدیقی،ش2،بهار1376/"مجموعهآثارعلیحاتمی" نشرمركز،1376

گزارش: 
آدینه:)گزارشنمایشگاهتصویرگرانكتابكودك(ش64،آبان1370/رستاخیز:)17روزهمراه16نفر(ش625/)درراه
كشفیكنقاشایرانی(ش626و)گالرییعنیآمدنتویگود(ش627خرداد1356/رودكی:)یادداشتهایبرلین75(
ش46،مرداد1354/زمان:مرتضیممیزدرمسكووسنپترزبورگش1378،35/)جزیرهِمسینقبرس(ش1379،42/فیلم:

)جشنوارهپوسترهایسینماییشومونفرانسه(ش1370،109



سخنرانی:
)مسایلتكنیكیطراحیگرافیك(دانشكدههنرهایزیبا،دیوبهمن1350/)صفحهآراییكتاب(نشرتاریخ،1378/)چشمانداز
تأثیراتهنراروپاییدرسالهایبین1300تا1320(سمینارانجمنایرانیدوستدارانفرهنگفرانسه،تهران.1376)/تاریخچهِ
گرافیكمعاصرایرانومعرفیچندطراحپوستردرایران(سمینارGrafist1998دانشگاهمعمارسینان،استانبول،تركیه.19-13
آوریل1998/)طراحیرویجلدنشریات(كتابخانهآرین،خرداد1379/)سخنرانیافتتاحیهنمایشگاهپوسترهایتجربی" موزه
هنرهایمعاصرایران،1380/)ناهماهنگیكیفیتآموزشهنروحرفهگرافیك(سمینارآموزشهنر،دانشكدههنرهایزیبا.21
آبان1380/)ارزشاجتماعیهنرمندانهنرهایتجسمیبهمناسبتسالگردمرحومضیاپور(دانشگاههنر.آذر1380/سخنرانی

افتتاحیهبینالهفتمگرافیك.بهمن1380،فرهنگسراینیاوران

مقاالتی دربارهِ  مرتضی ممیز:
آدینه:)جلوههایهنر،بررسیرویجلدكتابها(ش14تیر،1366/ش30وش1367،33/ش50و51مهر1369/ش52
آذر1369/نوروز1370/نگاهیبهسومیننمایشگاهطراحانگرافیكایران،ش70،اردیبهشت1371/ش78و79و123،
1376/آژنگ:ش3619و14،3620و15.8.1352/آیندگان:پژوهشیمدامدرقلمروزیبایی،ش853،مهر1349/ش255،
25.7.1345/ش2818،اردیبهشت1356/ش17.9.1348،599و1.10.1348/ش12.4.1349،748./ش3.9.1350،1190./
ش2.1352،1643./گزارشجشنوارهِفیلمكودكانونوجوانان،ش10.1355/15.8.1352،1769/ش12.10.1356،2715./
28و27.10.1356/ش2988آذر23.3.1356/1356/ش1.11.57،43279/اخبارهنروهنرمندان:)نمایشگاهنقاشیمرتضی
ممیز(ش12،اسفند1339وفروردین1340/آژنگ:)مسئلهِپیاموحرفدرفیلمهایكودكان...(ش14.8.1352،3619/)سیری
درآثارفیلمسازانایرانی،جشنوارهِكانونپرورشفكریكودكانسال52...(ش15.8.1352،3620/اطالعات:28.7.1349/
ش17.10.1356،15506/اطالعاتضمیمه:)گرافیكعرصهایفراگیردرحوزهِزیستاجتماعی(،8.3.1378/انتقادكتاب:
ش4یا44/ایرانآباد:)دربارهِنمایشگاههاینقاشیاینماه(،ش10دی1339/ایران:حسینوهابی:)چهلسالتالش،عمری
آفرینش(ش11.4.1375،409/فرزادادیبی)شیوهگراییدرگرافیكامروزایران(ش1006،مرداد1377/)هنرهایتجسمی
ضمیمه()كامپیوتربهگرافیستاعتمادكاذبمیدهد(ش2038،بهمن1380/)آوانگاردیسماهلیشدهِگروهآزاد(ش2118،
هفتاردیبهشت1381/"مراسمتجلیلازاستادان..." ش1383،299/بامداد:13.9.1355/ش13.9.1355،290/ش1358،189
/بامشاد:)مصوركردنقصصقرآن(ش1341،1329/كتاببرگزیدگانعلمی،فرهنگیوهنریدرجمهوریاسالمیایران:
م.آقاشیخمحمد.س.نورینشاط.انتشاراتكویر،1358تا1373/بنیان:)گرافیكجزییاززندگیامروزماست(ش26،اسفند
1380/پیامامروز:مهدیسحابی)چهلسالتالشبرایگرافیكایران(ش13،مرداد1375/پژوهشنامه:ش28،بهار1381/
تصویر:ش1374،16/)پایانخوشپوسترهایفیلم(ش35،34و36،اردیبهشت1381/تاریخسینمایایران:ازآغازتاسال
1357،مسعودمهرابی،ص1376،358/359/360/465/تالش:ش1345،2/تماشا:ش37آذر1350/ش239آذر1354/
ش348بهمنJan02.6691.Tehran'Jurnal: Jan/1356.1.8791/جهتاطالع:)مطالبمختلف،ش4،3،2،1،اسفند1380
/)بهبهانهانتشار...(ش17،مرداد1381/حیاتنو:)ممیزطراحیبرایتمامفصول(ش167/ش1379،171/خبرنامه:)اولین
نمایشگاهنقاشانایران(28.9.1370/خوشه:)عكسوتفصیالت:گروهتأترامروز(ش1347،1/دانشمند:)سردبیر:توضیحدربارهِ
طرحرویجلد(ش315،دی1368/نظرخواهیدرموردمجلهِدانشمند،ش408مهر1376/دانشوفن:)درآستانه60سالگی(
ش1369،44/دنیایسخن:ش45آذر1370/ش74اردیبهشت1376/)...ممیزدرسوگ...(ش1376،72/ش77دیواسفند
1376/رستاخیزجوان:)گزارشیازنمایشگاهگنجوگستره(ش117،69و159/رویش:معرفیاعضایهیئتداورانبینالمللی.
ش7،آبان1370/)گزارشاجالسدومهیأتداوران(ش8/ستارهسینما:ش24.8.1352،20/سخن:)دربارهِنقاشیترسیمی
مرتضیممیز(ش1،دورهپانزده،1343/ش12و11دورهچهارده1343/ش10و1344،11/سروش:ش4.8.1370،479/
ش1372،685/سالم:ش1021،7.9.1370/ش3.3.1378/سینما:)كتابیكهمنتشرمیشود،كتابهاییكهمنتشرنمیشوند(ش
4.11.1374،194/سینما7:)مرتضیممیزازنگاهالكساندرالكساندر(ش37خردادوتیر1357/صنعتچاپ:مرتضیتفرشی
)گزیدهایازتصویرگریهایمرتضیممیز:نهاصل،نهنسخهِچاپی(ش161،خرداد1375/)آگهیمرتضیممیز()كتابسال
بستهبندی(ویژهنامهشماره231،بهمن1380/"45سالباممیز،كتابوگرافیك" ش1382،246/صحیفه:ش1366،50/
طاووس:ش1،پاییز1378/عكس:محسنراستانی:)خانوادهایرانی،گرافیستایرانی(ش1379،164/عصر:ش1376،556/
علمالكترونیكوكامپیوتر:ش1375،248/فردوسی:ش1349،983/ش1351،1042/فرهنگوزندگی:ش4و1350،5
/فیلم:ش88،نوروز1363/ش1365،46/ش1366،61/ش1368،86/ش1370،109/ش116،آذر1370/فیلموهنر:
)گزارشیازششمینجشنوارهِفیلمهایكودكانونوجوانان(/كتابوكیهانهفته:ش30/ش1341،57/كلك:مقاالت)ایرج
افشار،احمدرضااحمدی،سهرابشهیدثالث،پریصابریوفرشیدمثقالی(ش30شهریور1371/)مروریبرآثارمرتضیممیز(



نوشتهمسعودبهنود،ش75-73،فروردین/خرداد1375/كیهان:ش17.9.1348،7916/ش1.10.1348،7928/ش8164،
12.7.1349/ش3.9.1350،8508/ش8557/ش8643،اردیبهشت1351/ش15.8.1352،9100/ش26.7.1355،9993
Jan6.3791.Nv67.91.Oct/2.10.1368،13809دی12.10.1356/26.6.1356/1355/ش22.4.1367،13369/ش/
International: "News About Momayez" Kayhan6691.81/كیهانفرهنگی:ش5،مرداد1372/كیهانهوایی:ش
2.9.1367،804/ش14.1.1370،924/كتابتصویریمنظر:)زیباترینقلم(،زمستان1377/گفتگو:ش1372،5/جالل
شباهنگی:)چهلسالتالش(ش1375،13/گرافیك:ش2و1371،3/)نخستیننمایشگاههنرگرافیكآسیا(ش1371،5/
گزارش:)وقایعنگارییكاتفاقساده،ششمیننمایشگاهدوساالنهِطراحانگرافیكایران(/ماشین:ش1371،2/مردمساالری:
)ازنظركیفیتهیچپیشرفتینداشتهایم(ش73،فروردین1381/مرزهاینو:)هنرمندانایرانیدرنمایشگاههنریواشنگتنمورد
توجهقرارگرفتند(،1356/معمارینوین:)انتقادیبرسهنمایشگاه(ش2آذر1344/معیار:ش1،اردیبهشت1372/نشریهِ
دهمینجشنوارهِفیلمفجر:ش1369،4/نقش:)چهكسانیبهقضاوتنشستهاند(ویژهِپنجمیننمایشگاهدوساالنهِنقاشیمعاصر
ایران،14.6.1379/یادرفتگان)فیروزهصابریندایعشق(ش3.9.1376،5/نقشونگار:ش4،نوروز1337/نشاط:)بیینال
گرافیكباحضور...(ش1378،42/نشریهِاولیننمایشگاهبینالمللیطراحیمعاصرتهران:معرفیداوراننمایشگاه،ش1و5
،1378/)بیوگرافی(دربارهِآنانیكهدرنمایشگاهنقاشیدارند/نگاه:هفدهمینجشنوارهِملیوپنجمین...(ش5،آبان1379/
نگاهنو:)پرترههایرضامعطریان(ش52،دورهِجدیدشماره8ِ،اردیبهشت1381/نیمنگاه:)...ممیزازگرافیكمیگوید(ش12،
6.12.1376/)چاقوهایمرتضیممیز(ش6،دی1376/نقش:خبرنامهپنجمیندوساالنهنقاشیتهران،ش1370،1/كاتالوگ
نگارخانهِایران:)مجموعهمقاالت...(،وزارتفرهنگوهنر1355،الف،نجفدریابندری)مقدمهِنمایشگاهممیز(ص6و35،
ب:رویینپاكباز،)مقدمهِنمایشگاهممیز(ص41-1349،39/هنرهایتجسمی:ش51و1378،55/هنرومعماری:ش28،6،
1354،27/یادوتجلیلازكتابخادمانودستیارانانتشارآن.نشرپرواز/كتابهفته:"نكوداشتاستادمرتضیممیز" ش168،
1382/"گرافیستهاصاحبنشانشدند" ش1382،163/"بزرگداشتممیز"،ش1383،204/یاسنو:"فراموشكردنیك
هنرمنددرخودش" ش1382،280/"تقدیرازممیز" ش1382،266/شرق:"برجستهترینوقایعتجسمیسال" شنوروز1383
/"ماخطسیاسینداشتیم" ش1383،360/همشهری:"پدرگرافیكنوینایران" ش1382،3307/اطالعات:"زندگینامهاستاد
مرتضیممیز" ش1383،23228/"تقویتهویتملی..." ش1383،23226/هموطن:"تجلیلازاستادانبرگزیدهفرهنگستان
ها" ش1383،152/ایراننیوز:Iranian Culture Ministry to Honor of Momayezشدسامبر2004/جامجم:"تجلیل
از4استاد..." ش1383،1312/ابرار:"برایبرپاییرویدادهایفرهنگیافرادمتخصصنداریم" ش1383،4631/"ادایاحترامبه
پدرگرافیكنوینایران" ش1383،2985/قدس:"مراسمبزرگداشتمرتضیممیز" ش1383،4867/همبستگی:"بزرگداشت
پدرگرافیكایران" ش1383،1161/خراسان:"تجلیلازمرتضیممیزباحضوررئیسجمهور" ش1383،16003/نگاهنو:
"رویجلدهایآقایممیز" ش1381،54/"برنامهنمایشگاههایموزههنرهایمعاصرتهران84-1381/" مردمساالری:"رئیس
جمهورنشاندرجهیكهنریرابهممیزاعطاكرد" ش1383،835/"برگزیدگانعلمی،فرهنگی،هنریدرجمهوریاسالمی

ایران1373-1358" انتشاراتكویر،1377

آثار چاپ  شده  در نشریات  خارجی: 
F, Bruck�شماره1968/4.انتشارات)Novum(ِمرتضیممیز،یكطراحگرافیكپارسی،مجلهِماهانه(:Hilton, Teodor

mann KGمونیخ/آلمانغربی.
Gluck, Felixچاپچندینكاردركتابهایساالنه)Modern Publicity(شمارههای1970/71/75/77/78/82،

لندن/انگلستان.
Metamorphone (  :Olkiewicz Jerzy (،مجلهِماهانهِ)Projekt(،شماره1972/3ورشو/لهستان

Alexandre, Alexandre :)دومیننمایشگاهپوسترهایسینماییجشنوارهِكان(مجلهِماهانهNovumِچاپیككاردرصفحات
4و5،شماره1974/8،انتشاراتF.Bruckmann KGمونیخ/آلمانغربی.

Graphis Postersشمارههای1974/75/76/77/78/80/82. Herdeg, Walter :چاپكارهادركتابهایساالنه
انتشاراتGraphis Pressزوریخ/سوییس.

،American Cinematographerچاپچندینكاردرمقاله)سومینجشنوارهجهانیفیلمتهران(،مجلهماهانه:  Lightman, Herb. A
ص152تا1976Feb،148.لوسآنجلس/امریكا.

Art Newsص42شماره1978/2 Tehran antient new museum :Melikian, Sourenچاپیككار:مجلهماهانه
نیویورك/امریكا.

Carter, David :چاپدوكاردركتابساالنه)Letterheads)1/1977،امریكا.
Carter, David :چاپیككاردركتابساالنه)Letterheads)2/1978،امریكا.



Morteza Momayez�Tehran :Alexandre, AlexandreمجلهماهانهNovumص19تا25شماره1978/3،مونیخ/آلمان
غربی.

ممیز،مرتضی:Art Poster of IranمجلهِدوماههGraphic Designِص11شماره1977/72توكیو/ژاپن.
انتشارات ? Who's Who in Graphic Artجلددوم،1982، ممیز،مرتضی:)هنرگرافیكایران(ومعرفیكارهادركتاب

Declivo Pressتهیهكننده.Walter Amstutzزوریخ/سوییس.
Henrion F. H. K :مرتضیممیزدركتاب)Top Graphic Design)3891،انتشاراتABCزوریخ/سوییس.
Kawayama, Yasaburo :معرفیچندنشانهدركتاب)Logotype of the world 2)1389،توكیو/ژاپن.

Lat, Jane :معرفیكارهادرمقالهArt Vs Money: A Little Gentle AgitationمجلهDesignص50،شماره1981/394
لندن،انگلستان.

، Ritzzoli بینالمللی انتشارات ،1985، AGI اعضای(58-0691 )پوسترهای دركتاب معرفیكارها  : de Harak, Rudolf
نیویورك.

lgarashi, Takenobu :معرفیكارهادركتاب)A Collection From Around the World، )Letterheads انتشارات 6891 
)Graphic�Sha(،توكیو/ژاپن.

،Art Direction Book Companyانتشارات،Logo International)6891(معرفیچندنشانهدركتاب: Carter, David
نیویورك/امریكا.

 Poster mit Grallen Farbinseln :Glaser, UteروزنامهLandeszeitung Bergische،شماره1986/224ِ،كلن/آلمان.
،Kolner Stadt � Unzeiger Die Geschichte Persiens taucht im Plakat auf :Cepielik, Barbraraروزنامه

1986/224،كلن/آلمان.
انتشارات ،Trademarks  Symbols of the World  )1987( كتاب در نشانه چند معرفی  : Kawayama, Yasaburo

Kawisha Shobo،توكیو/ژاپن.
 F, Bruckmanص48تا51،شمارهیولی1987،انتشاراتNovumمجله،Morteza Momayez, Iran :Eichholz, Armin 

KG،آلمان.
Pederson Martin, B :معرفیپوستردركتاب)Graphis Posters)7891،انتشاراتGraphis Press،سوییسوامریكا.

Henrion F. H. K :معرفیدركتابساالنهAGI Annualsص152،انتشاراتبینالمللیAGI،سوییس.
 Graphic1978،انتشارات،World Trademarks and Logotypes IIمعرفیچندیننشانهدركتاب: lgarashi Takenobu

Sha،توكیو/ژاپن.
Zwisch zwei Welten :Ladwing, Sigfrid،روزنامهZeitung Bad Durkheimer،شماره16،یونی1988.

،Kashiwa Shobo1988،انتشارات،Symbols Trademarksمعرفیچندیننشانهدركتاب: Kawayama, Yasaburo
توكیو/ژاپن.

Cross, James :معرفیدوكاردركتاب)AGI)88انتشاراتبینالمللیAGIامریكا.
lgarashi, Takenobu :معرفیدوكاردركتابBusiness Cards،انتشاراتGraphic�Sha،توكیو/ژاپن.

 Corporate Identity ، )1989(World Graphisكتاب در نشانهها معرفی  : Nagai, Kazumasa.Nakanishi, Motto
Now،انتشاراتKodansha،توكیو/ژاپن.

چاپیكپوستردرمجلهVIVAِص8،شمارهیولی1989،آلمان.
)Trademarks  Symbols By AGI Members(  )Exhibitoin Catalogue ( 1989معرفیچندیننشانهدر: Rajlich, Jan

،انتشاراتDilo،چكسلواكی.
ممیز،مرتضی:Graphic Design in Iran،گفتوگوبامجلهIDEA (  Internatinal Advertising Art(ص118،شماره

1989/212،توكیو/ژاپن.
Morteza Momayez, Iran :Cato, Ken،دركتاب)1989 (First Choice،انتشارات )Graphic�Sha(،توكیو/ژاپن.
Igarashi, Takenobu :معرفییككاردركتابGreeting Cards،1989،انتشارات)Graphic�Sha(،توكیو/ژاپن.

،)Art Direction Book( انتشارات،Logo International Vol3)1990(  معرفیچندیننشانهدركتاب:Carter, David
نیویورك/امریكا.

Lechner, Herbert :مقاله)بینالهنرLitfass(،ومعرفییككاردرمجله)Graphis(ص86،شماره1990/267،سوییس.
Igarashi, Takenobu :معرفیچندیننشانهدركتاب)World Trademarks and Logotype ll )1991،انتشارات

Graphis�Sha،توكیو/ژاپن.


