با نام او....

اینجانب طاهره فرزادی
مدارک علمی و هنری
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته طرح و تولید(صنایع دستی) دانشگاه الزهرا تهران
فارغ التحصیل رشته ارتباط تصویری در مقطع کارشناسی از دانشگاه هنر شیراز
فارغ التحصیل کارشناسی معماری داخلی دانشگاه فرهنگ و هنر(واحد  )01تهران
دارنده مدرک کاردانی از رشته نقاشی دانشگاه یزد
دارنده گواهینامه مهارت نقاشی از اداره ارشاد
دارنده مجوز کانون آگهی و تبلیغات با نام قاف و مدیر و مسئول کانون
فعالیت های فرهنگی و هنری
عضو انجمن هنرهای تجسمی سیرجان
عضو انجمن اتاق بازرگانی فرش و گلیم سیرجان
عضو صندوق حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان ایران
عضو اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی کرمان
عضو فعال مرکز غیر دولتی توسعه راهبردی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ملل
عضو دبیرخانه دانشجویی و جوانان .توسعه پایدار و مدیریت شهری

طراح و بافنده گلیم شیریکی پیچ سیرجان
طراحی و دوخت کیفهای چرمی
پژوهش در زمینه گلیم شیریکی پیچ سیرجان
برپایی نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالری آفتاب یزد سال 78
شرکت در جشنواره های مختلف تحت عنوان هنرهای تجسمی و برگزیده شدن اثر
شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی درجشنواره فرهنگی سیرجان در سه دوره
شرکت درنمایشگاه گروهی حجم در گالری فرهنگسرای سیرجان
شرکت در بخش هنری نمایشگاه بین المللی قرآن سال 49
طراحی و تولید مجسمه های شهری در ابعاد گوناگون با متریال های مختلف -سابقه اجرایی سه المان برای میادین
مختلف
طراحی و اجرای کارهای گرافیکی برای ارگانهای مختلف
سابقه کار در طراحی و اجرای نقش برجسته های سفالی

سابقه فعالیت :
تدریس در دانشکده فنی و حرفه ای کوثر سیرجان
همکاری با موسسه فرهنگی و هنری معراج اندیشه و طراح روابط عمومی موسسه در چندین سال پی در پی
همکاری با دفتر روزنامه برای طراحی
سابقه فعالیت و همکاری با شرکت های طراحی و تبلیغات
سابقه آموزش درکالس های طراحی و رنگ روغن برای سنین مختلف

