راشین خیریه  /فارغ التحص3یل رشته ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
راشین خیریه ،هنرمند بین المللی و نویسنده و تصویرگر کتاب های کودک و نوجوان ،کارگردان انیمیشن و نقاش متولد  ۸3۳۱در
خرمشهر است که تا کنون  ۵۳عنوان کتاب به سفارش ناشرینی از کشورهایی مانندآمریکا ،آلمان  ،فرانسه،ایران ،ژاپن،ایتالیا،
اسپانیا ،برزیل،کره جنوبی ،سویس و هند منتشر شده اند.
خیریه بیش از  ۳۵جایزه داخلی و خارجی تصویرگری و انیمیشن را از آن خود کرده که از میان آن می توان جایزه موریس سنداک
آمریکا ،جایزه سیب طالی جشنواره تصویرگری براتیسالوای اسلواکی ،نشان و جایزه تشویقی کنکور نومای ژاپن ،برنده افق
های تازه جشنواره کتاب بولونیای ایتالیا و برنده سیمرغ بلورین  ۸۱جشنواره فجر ایران را نام برد.
خیریه مدرک دکترای هنر در رشته تصویرسازی را از وزارت علوم و مدرک کارشناسی ارشد رشته گرافیک را از دانشگاه
الزهراست دریافت کرده است .او در دانشگاه هنرهای تجسمی نیویورک در رشته نقاشی تحصیل کرده است و هم اکنون استاد
طراحی در دانشگاه مریلند آمریکاست.
راشین عضو انجمن نویسندگان و تصویرگران آمریکاست.او با در هم آمیختن نقوش ،داستانها و حال و هوای شرقی کودکانه
بیشتر مردم ایران خیریه را از طریق طراحی شخصیت های مجموعه محبوب شکرستان می شناسند .خیریه ساکن واشنگتون است
و بعنوان تصویرگر با مجله نیویورک تایمز همکاری می کند.
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and painter who has published Sixty children’s books in countries such as France, Italy,United
State,Japan,Germany,Spain, South Korea,China, India and Iran.
She has received Fifty national and international awards
for the books and animations including recently being winner of Sendak Fellow Award, New York.
She was also the winner of New Horizon Award from Bologna Book Fair, Italy and the winner of
Golden Apple Award at the Biennial of Illustration Bratislava (BIB), Slovakia.
She has Doctorate degree in Illustration from Tehran, Iran and MFA in Graphic design from AL Zahra
University,Tehran,Iran as well. She also studied painting at School of Visual Arts in New York.
She is a professor of Department of Art, University of Maryland.
Rashin enjoys illustrating for the New York Times and many other publication houses around the
world.
ئاتوگMembership-
• Society Of Children`s Book Writers & Illustrators (SCBWI),USA
• United States Board on Books for Young People (USBBY), New York
Born
Iran,Khorramshahr 1979
Lives in Washington DC

