
 

  (Curriculum Vitae)شرح مختصر سوابق   

 

   : مشخصات فردی 

   نادیه سادات زاهدی: و نام خانوادگینام 

 1360تیر : تاريخ تولد

  
 

 سوابق تحصیلی 

 رديف مدرک تحصیلی گرايش –رشته تحصیلی  نام دانشگاه

 1 کاردانی سخت افزار  موسسه آموزش عالی فناوران تهران

 2 کاردانی معماری داخلی موسسه آموزش عالی فناوران تهران

 3 کاردانی هنرهای تجسمی-نقاشی ایرانی 53دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 

 4 کارشناسی گرافیک-ارتباط تصویری غیر انتفاعی آپادانا شیراز –موسسه آموزش عالی 

 

 دفاتر مثنوی معنوی موالنا. داستان های    از  انجام شده تصویرسازی های بررسی:  موضوع پایان نامه

 ، از دفتر اول رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار  و صفحه آرایی  تصویر سازی  :عملی موضوع پایان نامه

 

 دارنده مدارک هنری : 
                                               )کارت هنرمندان(عضویت حمایت از هنرمندان. 

 ماهر نقشه فرش        عنوان طراحرف فرش دستباف به عضویت اتحادیه قالیبافی و ح

و سطح عالی در حرفه طراح نقشه فرش از وزارت کار و امور  100از  94با کسب نمره  1گواهینامه مهارت درجه 

                                                    اجتماعی.
                                                                                                              

 

 طی شده آموزشی دوره های 

 
 ، استاد مرضیه رمضانیمقدماتی تا پیشرفته طراحی تا آبرنگ  دوره های •

 بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عرب زاده ،حت بهبودیاستاد مال ،طراحی نقشه فرش دوره مقدماتی و پیشرفته •

 تصویر سازی استاد مهدی اسدی  دوره های •

 رافی داوودیان، کارگاه هنرکالس های طراحی حرفه ای استاد  •

 دوره های پیشرفته شناخت اصول گرافیک، مبانی هنرهای تجسمی، تاریخ هنر، استاد کامبیز حضرت پور •

 مجرب هنرهای سنتی و مرغ نزد اساتیددوره های تخصصی نگارگری ایرانی، تذهیب، گل  •



 

 سوابق کاری 

 تا کنون86از سال               کارگاه هنری شخصی 

 مدیر کارگاه

 ها :مسئولیتشرح 

 تدریس و قبول سفارشات طرح نقشه فرش، مقدماتی و پیشرفته

 ...(گل و مرغ، تدریس و قبول سفارشات تذهیب و نقوش سنتی )کاشی کاری، تشعیر،

 تدریس خالقیت و نقاشی کودکان

 قبول سفارشات تصویرسازی کودک و نوجوان

 مجتمع ها، ...(قبول سفارشات نقاشی دیواری )مهد کودک ها، البی 

 و ... محیطیگرافیک  و رشات طراحی گرافیک قبول سفا

 92-91نیمه اول تحصیلی                          مجموعه آموزشی دخترانه ربانی 

 مدرس

 : شرح مسئولیت

 )کارشناس هنری( و طرح آن برای استفاده در پروژه تحقیقاتی خارزمیشناخت فرش دستباف 

 86تا 82 طی سالهای    بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عرب زاده 

 نقشه فرش یطراحهمکاری در بخش  

 : شرح مسئولیت

    )تمامی مناطق( بافنقشه فرش دست طراحی تا رنگ و نقطه
 

 

 85 -84سال تحصیلی              ( 3دبستان دخترانه دولتی معاد )منطقه  

    مدرس

 ها :شرح مسئولیت

 ابتدایی مدرس نقاشی، خط، کامپیوتر مقاطع اول تا سوم

  82 تا 80طی سالهای                                    موسسه آموزشی ثمر                          

   مدرس

 ها :شرح مسئولیت

 تدریس اپراتوری کامپیوتر مقدماتی و پیشرفته 

 مقدماتی و پیشرفته  3Dmaxتدریس نرم افزار 
 


