مشخصات فردی :
نام  :فروزان شاه کوپاه
ایمیل cafetrend1973@gmail.com :
متولد  2791آبادان ایران مدرس دانشگاه )پاره وقت )
تحصیالت :
كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي دانشكده هنر و معماري رشته :گرافیك (تصویر سازي ) تهران بهمن 2839
لیسانس طراحی لباس  - 2893تهران دانشگاه الزهرا دانشكده هنر رشته طراحي پارچه ولباس
فعالیت های آموزشی :
تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس در دانشگاه الزهرا از تاریخ  2893و ادامه دارد )
تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال  2838در دانشگاه آزاد یزد وادامه دارد.
تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و فرهنگ از سال  2897وادامه دارد.
( طراحی لباس تخصصی  ,مد  ,مشاغل  ,کودک  ,تکنیک و تصویر سازی لباس )
 تدریس آموزش تخصصی مدلینگ از سال  2832در موسسه مد و لباس 21تدریس در مقطع کارشناسی در دانشگاه علمی کاربردی از سال  ( .2832طراحی پایه گروه گرافیگ رایانه )
استاد راهنمای بخش عملی پایان نامه  08دانشجوی دوره کارشناسی
فعالیت های تحقیقاتی :
تصویر سازی لباس مردان دانشگاه آزاد اسالمی دانشکده هنر و معماری 2839
بررسی گره های ایرانی اسالمی در کاشیکاری ایرانی و استفاده آن در لباس های مهمانی و رسمی 2893
طراحی لباس کودکان و بانوان در مجله سروش بانوان 2838
مصاحبه :تاثیر روانی رنگ در جامعه با خبرگذاری دانشجوئی ایسنا 2832
مصاحبه :بررسی مد و پیدایش آن در مجله سروش جوان2832
مصاحبه :جایگاه طراحی لباس در ایران مجله اقتصاد و زندگی2831
مصاحبه :بررسی طراحی لباس درجامعه اسالمی ایران و بازار کار برنامه تلوزیونی امروز دیروز فردا 2838
مصاحبه :مد در نشریه تمبر2830
مقاله طراحی لباس در نشریه تمبر 2830
فعالیت های هنري :
طراحی لباس ورزشکاران المپیک آسیائی 2773
طراحی لباس مدرسه غیر انتفاعی دانشگاه الزهرا 2831
طراحي لباس فارغ ا لتحصیلي دانشگاه علوم و فنون نیروي دریایي خرمشهرخرداد 2831
طراحي لباس فارغ ا لتحصیلي دانشگاه کرمان مرداد 2839
فعالیت های نمایشگاهی :
نمایشگاه تصویر سازی تخصصي مد در نگارخانه كمال الدین بهزاد تیر ماه 2878
نمایشگاه تصویر سازی در نگارخانه كمال الدین بهزاد مهر 2831
شركت در نمایشگاه گروهي در نگارخانه بامداد اسفند 2830
نمایشگاه انفرادي تصویر سازی در نگارخانه شیث خرداد 2831
نمایشگاه تصویر سازی در نگارخانه کمال الدین بهزاد ابان 2838
نمایشگاه تصویر سازی در نگارخانه کمال الدین بهزاد آذر2831
شرکت در نمایشگاه نساجی یزد اردیبهشت 2830
شرکت در نمایشگاه پوشاک تبریز آذر 2831
فعالیتهاي تخصصي لباس
استاد راهنمای نمایشگاه لباس مفهومی در دانشگاه الزهرا (س) 2871

كارگرداني نمایش زنده لباس جشنواره زنان سرزمین من در سه دوره زیر نظر استانداري تهران 2831-30-31
 high fashionدر نگارخانه کمال الدین بهزاد سال -2831- 2838
استاد راهنمای نمایش لباس های خالقه دانشجویی
2830
استاد راهنمای نمایش لباس های مفهومي  -خالقه دانشجویی  Fashion Conceptاز سال 2837در نگارخانه کمال الدین
بهزاد
کارگردانی نمایش زنده لباس در اولین فستیوال بین المللی زن 2831
كارگرداني اولین جشنواره دانشجویان طراح لباس بصورت نمایش لباس 2832

