سعیده فروغی
متولد  5431همدان
تلفن  - 91589158 :دانشگاه الزهرا (س) دانشکده هنر روابط عمومی دانشکده
آدرس پست الكترونیكي :

foroughi@alzahra.ac.ir

تحصیالت :
-

كارشناسي ارشد 5491 :تهران دانشگاه آزاد اسالمي دانشكده هنر و معماري
رشته :گرافیك (تصویر سازي )

-

لیسانس  5415 :تهران دانشگاه الزهرا دانشكده هنر
رشته  :طراحي پارچه ولباس

-

دیپلم  5451 :همدان هنرستان فني دختران رشته طراحي و دوخت

سوابق تدریس :
-

دانشگاه الزهرا (س) دانشكده هنر از سال  5411تا 5494

-

دانشگاه علم و فرهنگ از سال  5411وادامه دارد

-

دانشگاه های علمی کاربردی از  5495تا 5495

-

آموزش و پرورش هنرستان عروت الوثقي تهران 19-5415

سوابق پژوهش :
-

"بررسی تصویر زن در ترکیب بندی نگارگری ایران شاهنامه شاه طهماسب"  5491تهران دانشگاه هنر و
معماری

-

بررسي نقوش وآثارباستاني استان همدان"  5415تهران دانشگاه الزهرا (س)

-

عضو طرح پژوهشي"بازنگري سرفصل دروس رشته طراحي پارچه ولباس
" وزارت علوم تحقیقات فناوري تهران 5491

-

همکاری و مدیر اجرایی کتاب " اولین نکو داشت مفاخر علمی  ,هنری دانشگاهی " تهران دانشگاه الزهرا
5493

-

همكار و مدیر اجرایی طرح" بررسي جلوه جمال حضرت محمد (ص) در نگارگري ایران"  5491تهران فرهنگستان
هنر

-

همكار و مدیر اجرایی طرح "بررسي معراج حضرت محمد (ص) در نگارگري ایران"  5491تهران فرهنگستان هنر

نمایشگاه ها :
-

نمایشگاه تصویر سازی در نگارخانه كمال الدین بهزاد فروردین 5499

-

نمایشگاه تصویر سازی در نگارخانه كمال الدین بهزاد آبان 5495

-

نمایشگاه لباس هنری در نگارخانه بامداد اسفند 5491

-

نمایشگاه گروهي در جشنواره زنان سرزمین من تهران تیر ماه 5491

-

نمایشگاه گروهی اساتید دانشكده هنر دانشگاه الزهرا _ نگارخانه كمال الدین بهزاد5499

-

نمایشگاه گروهی هنرهاي تجسمي كشوراردن 5495

-

شرکت در نمایشگاه نساجی یزد اردیبهشت 5491

-

شرکت در نمایشگاه پوشاک تبریز آذر 5493

-

نمایشگاه گروهی وتخصصي طراحي پارچه میراث فرهنگي تهران 5495

-

نمایشگاه گروهی اجالس سران ممالك اسالمي تهران 5411

-

نمایشگاه گروهی تجلي احسان تهران 5411

-

نمایشگاه طراحي پارچه همدان 5419

فعالیت های اجرایي :
-

مسول روابط عمومی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س) از  5485/19/15و ادامه دارد

-

مدیرنگارخانه كمال الدین بهزاد وابسته به دانشگاه الزهر ا(س) ازتاریخ 95/51/91تا 5481/11/11

-

مدیرگروه رشته طراحي پارچه ولباس دانشكده هنر دانشگاه الزهرا تهران  5411تا 5491

-

عضو شورای مد و پوشاک حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی از  5481و ادامه دارد

-

عضو کمیته ساماندهی مد و پوشاک وزارت ارشاد اسالمی 5491تا 5481

-

مدیر موسسه هنر فصل و فرهنگ دوازده  ،در زمینه مد و پوشاک از  5495و ادامه دارد

-

مشاور برنامه ریزی "جشنواره زنان سرزمین من :در امور بانوان استانداری تهران از  5493تا 5495

-

مدیر نمایش زنده لباس جشنواره زنان سرزمین من زیر نظر استانداري تهران تیر ماه 5495

-

مدیر نمایش زنده لباس جشنواره زنان سرزمین من زیر نظر استانداري تهران بهمن ماه 5491

-

مدیر نمایش زنده لباس جشنواره زنان سرزمین من زیر نظر استانداري تهران تیر ماه 5491

-

مشاور ومدیر نمایش زنده لباس دراولین فستیوال بین المللي زن زیر نظر امور بانوان وزارت کشور فرهنگسراي
نیاوران تهران شهریور 5499

-

مدیراجرایي ومسؤل امورهنري سمیناربین المللي "زن درادوارمختلف تاریخ ایران" شیراز بهمن 5495

-

مدیر و برگزار کننده ورئیس هیئت داوران اولین جشنواره دانشجویي طراحان لباس با اجرای (شولباس )درتاریخ
 5495/59/8تهران دانشگاه الزهرا(س) باغ نو

-

مدیر و برگزار کننده نمایش لباس های مفهومی خالقه دانشجویی  high fashionاز سال  5494تا 5499

-

مجری لباس فارغ ا لتحصیلي دانشگاه علوم و فنون نیروي دریایي خرمشهر خرداد 5495

-

مجری لباس فارغ التحصیلی دانشگاه کرمان مرداد 5411

-

مدیر گروه گرافیک دانشگاه علمی کاربردی واحد  49به مدت یکسال  5499تهران

-

راه اندازي گرایش طراحي بافت پارچه براي اولین بار درایران در گروه طراحي پارچه ولباس
در دانشكده هنر دانشگاه الزهرا 5419

-

مشاور در راه اندازي رشته طراحي پارچه ولباس دانشگاه آزاداسالمي یزد 5419

-

عضوكمیته هنرهاي تجسمي شورایعالي انقالب فرهنگي تهران  5418به مدت یکسال

-

عضو كمیته دفترتالیف وبرنامه ریزي آموزش وپرورش تهران  5415تا 5418

-

دبیراجرایي همایش"روشهاي نوین آموزش و پروش" دانشگاه الزهرا  5419دانشكده هنر

-

مسؤل كمیته فرهنگي هنري اولین المپیاد ورزشي دانشجویان سراسركشور دانشگاه الزهرا 5415

-

مسؤل كمیته فرهنگي اولین المپیاد فوتسال دختران دانشجو سراسر كشور تهران دانشگاه الزهرا 5495

-

سرپرست کارگاه ها ی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س ) از شهریور 5491به مدت شش ماه

-

کارشناس هنری ستاد شاهد دانشگاه الزهرا (س) از  5495به مدت  8ماه

-

نماینده شبكه اطالع رساني ومسؤل سایت كامپیوتر دانشكده هنر دانشگاه الزهر ا  5414تا 5419

-

کارشناس گروه طراحی صنعتی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س) تهران  5494تا 5493

تقدیر:
-

دریافت تندیس و لوح تقدیر از استاندار تهران در "جشنواره زنان سرزمین من " در  4دوره تیر و بهمن 5491
و تیر 5495

-

دریافت تندیس و لوح تقدیر از استاندار تهران به عنوان طراح چادر در چهارمین " جشنواره زنان سرزمین من"
تهران 5491

-

تقدیر نامه از رئیس دانشگاه الزهرا (س) به عنوان کارمند نمونه دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س) در دو دوره

-

تقدیرنامه از رئیس امور بانوان وزارت کشور تهران 5499

-

تقدیر نامه رئیس مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اسالمی تهران 5499

-

تقدیر نامه معاونت پژوهش و تحقیقات هنری مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اسالمی تهران 5493

