رزومه
فاطمه محمدی ماکلوانی

"هو المصور"

نام و نام خانوادگی  :فاطمه محمدی ماکلوانی
تحصیالت  :دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری  ،دانشگاه الزهرا (س)
نمایشگاه ها:
 نمایشگاه انفرادی طراحی صفحات وب ،نگارخانه بانو
 نمایشگاه گروهی عکس ،نگارخانه بانو

 نمایشگاه گروهی عکس ،نگارخانه حوزه هنری فارس
 نمایشگاه گروهی عکس ،نگارخانه حوزه هنری یزد
 نمایشگاه گروهی آثار هنری ،دانشگاه آزاد اسالمی

 نمایشگاه گروهی پوستر عاشورا ،انجمن گرافیک البرز

 نمایشگاه گروهی دیوارنگاری شهر تهران ،خانه هنرمندان ایران

 نهمین نمایشگاه آثار ویژه دانشجویان هنر ،دانشگاه الزهرا(س)

 دوازدهمین نمایشگاه آثار ویژه دانشجویان هنر ،دانشگاه الزهرا(س)

 هشتمین ،نهمین و دهمین نمایشگاه تصویرسال ،خانه هنرمندان ایران
 نمایشگاه پوسترهای نسل نو(انجمن گرافیک ایران) ،خانه هنرمندان
 نمایشگاه پوستر ،سوگواره سرخ و سیاه به رنگ عشق ،برج میالد
 نمایشگاه جشنواره فیلم و عکس همراه تهران  ،تهران

 جشنواره بین المللی فجر در بخش تصویرسازی ،موزه امام علی(ع)
 جشنواره عکاسی افدستا ،ایران

گواهی ها:
 روزنامه نگاری ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 خوشنویسی (نستعلیق -دوره عالی) ،انجمن خوشنویسان ایران

 آموزش عمومی زیباسازی شهری ،انجمن هنرمندان نقاش ایران
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جوایز :
 چاپ اثر در کتاب  555گوتنبرگ ،انتشارات رسم
 چاپ آثار در نشریه اینترنتی Talk

 شرکت در جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) و کسب مقام دوم در رشته صفحه آرایی در
سال 9831
 شرکت در هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی و کسب مقام سوم در رشته عکاسی در سال 9811
 کسب دیپلم افتخار در بخش عکاسی  ،جشنواره تصویرسال 9811 ،

 برگزیده در بخش عکاسی  ،جشنواره پرسبوک ،خانه هنرمندان 9811 ،
 عکاس برگزیده جشنواره یزد پیکچرز

 برگزیده در بخش عکاسی ،جشنواره بوم برکت

 مورد تقدیر در بخش عکاسی  ،جشنواره دانشجویی ریحانه 9819 ،

 کسب مقام اول در بخش عکاسی  ،جشنواره ملی ریحانه النبی ،شهرداری گلپایگان 9811 ،
 مورد تقدیر در بخش پوستر  ،جشنواره تصویرسال 9811 ،

 برگزیده استان تهران در بخش پوستر ،جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوان9811 ،

 دانشجوی پژوهشگر منتخب در سطح اول تقدیر در مقطع کارشناسی  ،دانشگاه الزهرا (س)9811 ،
 منتخب پوستر در جشنواره دیدارنو  ،شهرداری تهران 9818 ،

 برگزیده بخش مردمی  ،جشنواره فیلم و عکس مهمان تهران ( شهرداری تهران ) 9818،
 مورد تقدیر ،جشنواه بین المللی عکس خیام  ،تهران 9818 ،

 منتخب بخش عکاسی ،جشنواره سوگواره سرو(شهرداری تهران)

 برگزیده در جشنواره ملی شاهچراغ در بخش عکاسی خالقه9818 ،
 برنده در بخش پوستر در جشنواره 1192 quadaward

 مورد تقدیر در جشنواره بین المللی دیزاین تایپه در بخش طراحی بصری ،تایوان 1192 ،
 راهیافته به نهمین سه ساالنه بینالمللی پوستر زیست محیطی اوکراین1195 ،
 راهیافته به سه ساالنه بین المللی پوستر ترناوا1195 ،
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سوابق شغلی:





همکاری با شرکت رستا به عنوان طراح گرافیک و طراح وب
همکاری با نشریه خانه ما به عنوان طراح گرافیک و عکاس
همکاری با نشریه دانشجویی صفحه زرد به عنوان طراح گرافیک
همکاری با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان طراح گرافیک
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