
جوایز خارجی:

تقدیر شده به عنوان یکی از 10 کاریکاتوریست افتخار آفرین ایران 1388 )خانه کاریکاتور ایران و موزه هنرهای معاصر(

برنده جایزه بزرگ جشنواره بین المللی کاریکاتور موزه ملی آزادی آمریکا 2010  
دیپلم افتخار از چهارمین جشنواره بین المللی کاریکاتور سوریه 2008

دیپلم افتخار از جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور مجله کرگدن صربستان 2008 
لوح تقدیر از جشنواره کاریکاتور دایجون کره جنوبی در سالهای 2010-2009-2008

دیپلم افتخار از جشنواره بین المللی کاریکاتور روسو«تغییرات جوی«بلغارستان 2009  
نفر دوم جشنواره بین المللی کاریکاتور »فکس برای صلح« ایتالیا 2009

نفر دوم جشنواره بین المللی کاریکاتور اتیوپی- آدیس آبابا 2009
نفر دوم جشنواره بین المللی اولنس کارتوناله بلژیک 2009

برنده تنها جایزه ویژه هنرمند زیر 25 سال جشنواره بین المللی دوگوس بلژیک 2009
لوح تقدیر از نمایشگاه بین المللی کارتون جام جهانی فوتبال آفریقا-چین 2010

لوح تقدیر از جشنواره بین المللی کاریکاتور ساتریکال رومانی«نمک و فلفل«2011     

جوایز داخلی:

برنده جوایز اصلی بخش کاریکاتور جشن تصویر سال طی هفت دوره متوالی از 1387 تا 1394
نفر اول بخش کاریکاتور ششمین جشن تصویر سال 1387

لوح تقدیر از بخش کاریکاتور هفتمین جشن تصویر سال 1388
دیپلم افتخار از بخش کاریکاتور هشتمین جشن تصویر سال 1389 

دیپلم افتخار از بخش کاریکاتور نهمین جشن تصویر سال 1390 و لوح تقدیر بخش ویژه »شهر تهران«
دیپلم افتخار از بخش کاریکاتور یازدهمین جشن تصویر سال 1392

دیپلم افتخار از بخش کاریکاتور دوازدهمین جشن تصویر سال 1393
دیپلم افتخار از بخش کاریکاتور سیزدهمین جشن تصویر سال 1394   

برنده جایزه ویژه جشنواره بین المللی مقاومت.تهران 1390
نفر اول بخش کاریکاتور جشنواره طنز دکتر سالم 1394

و ده ها لوح تقدیر از دیگر جشنواره های داخلی و خارجی
راهیابی آثار به نمایشگاه ها و کتاب های بیش از 100جشنواره داخلی و خارجی

بیوگرافی شاهین کالنتری
کارتونیست و روزنامه نگار

S h a h i n k a l a n t a r i . c o m



سوابق اجرایی در عرصه کاریکاتور:

دبیر اجرایی جشنواره ملی کاریکاتور»فرزند بیشتر،زندگی شادتر« 1394-1393
عضو شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی کاریکاتور »سقوط وال استریت« 1391

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ملی کاریکاتور »ساخت ایران« 1391
عضو هیئت انتخاب جشنواره بین المللی »زلزله و مقاوم سازی« 1388  

سوابق اجرایی در عرصه رسانه:

سردبیر هفته نامه سراسری طنز و کاریکاتور»بزنگاه«
مسئول پایگاه بین المللی کارتون و کاریکاتور مطبوعاتی»روزکارتون«1391 تا 1392
دبیر تحریریه و مدیر اجرایی دوهفته نامه طنز و کاریکاتور»کشیده« 1390 تا 1392

سردبیر و کارشناس مجری برنامه تلویزیونی افقاتور1394

انتشار صدها اثر در مطبوعات کشور
نویسنده ماهنامه بین المللی تخصصی »کیهان کاریکاتور«1388 تا 1390

 همکاری با نشریات و خبرگزاری هایی چون :
طنز و کاریکاتور، گل آقا، جام جم، اعتماد ملی، همشهری، آفرینش، پیک آزادی، جوان و 

خبرگزاری فارس و ...
تصویرگر کتاب های کودک و نوجوان

برگزاری نمایشگاه انفرادی از آثار درخانه کاریکاتور ایران-آبان 1387












