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سوابق تحصیلی


کارشناسی ارشد :طراحی صنعتی ،دانشگاه پلی تکنیک (امیر کبیر) ،1388 ،عنوان پایان نامه :طراحی کابین قطار هوایی تندرو



کارشناسی :طراحی صنعتی ،دانشگاه الزهراء (س) ،1386 ،عنوان پایان نامه :طراحی راه بندهای خیابانی

سوابق آموزشی


هنرستان امید شایستگان :متره و برآورد ،شناخت مواد و مصالح ،ماکت سازی 1385 ،تا .1387



هنرستان نخبگان :متره و برآورد ،آشنایی با بناهای تاریخی ،حجم و ماکت ،مبانی هنرهای تجسمی ،ریاضی 1و ،2نرم افزار
اتوکد 1387 ،تا .1389



هنرستان هوانوردی آسمان :ریاضی 1و2و ،3فیزیک 1و ،2زبان انگلیسی 1و 1387 ،2تا .1389



دانشگاه الزهراء (س) :طراحی فنی  1و  ،3کارگاه مواد و روش های ساخت ،1تاریخ طراحی صنعتی ،طراحی اشیاء در تمدن
اسالمی ،جامعه شناسی صنعتی ،پروژه ( 5محیط زیست) ،پروژه  (7طراحی مبلمان) ،نقشه کشی صنعتی  2و  ،1هندسه
 ،1پروژه ( 1روند طراحی صنعتی) ،پروژه ( 9کار با کارخانه)
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سوابق اجرایی


هنرستان امید شایستگان :معاون مالی و اداری 1386 ،تا .1389



شرکت طراحان آرنا :عضو هیات مدیره 1390 ،تا .1394



دانشگاه الزهراء (س) :دبیر کانون صنایع دستی ایران ،بهمن ماه  1394تا مرداد ماه .1395
مدیر گروه طراحی صنعتی ،بهمن ماه  1394تا کنون.
عضو شورای پژوهشی گروه طراحی صنعتی ،بهمن  94تا کنون.
عضو شورای آموزشی گروه طراحی صنعتی ،بهمن  94تا کنون.
عضو شورای راهبردی دانشکده هنر ،بهمن  94تا کنون.
عضو شورای برنامه ریزی گروه طراحی صنعتی 1390 ،تا .1394
ارزیاب دانشکده هنر 1391 ،تا .1394

سوابق برگزاری همایش ،سمینار ،کارگاه آموزشی


برگزاری سیمنار صنعت کفش ،دانشگاه الزهراء1391 ،



همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی «طراحی لوازم روشنایی بر اساس دو سنت اصیل ایرانی و ژاپنی» ،دانشگاه الزهراء
(س) ،اردیبهشت ماه .1393



دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ،صنایع دستی و توسعه پایدار ،دانشگاه الزهراء (س).1394 ،



برگزاری کارگاه آموزشی «طراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی ایران با تلفیق هنر و تکنیک اوریگامی» ،کانون
صنایع دستی ایران ،دانشگاه الزهراء (س)1395 ،



برگزاری کارگاه آموزشی « خالقیت فرم پردازی در اسکیچینگ» ،گروه طراحی صنعتی ،دانشگاه الزهراء (س).1395 ،



برگزاری نمایشگاه آثار مبلمان دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه الزهراء (س).1395 ،

جوایز و افتخارات علمی و فرهنگی


لوح تقدیر ،از آموزش و پرورش ناحیه  5استان اصفهان ،رتبه دو روقمی در کنکور سراسری .1382 ،1382



رتبه ،ششم کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی.1386 ،



لوح تقدیر ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران در سال تحصیلی  ،87-88دانشجوی ممتاز.1387 ،



لوح تقدیر ،کمیسیون ملی یونسکو ،پژوهشگر .1388 ،



لوح تقدیر ،نخستین همایش نوآوری های طراحی صنعتی و سوانح طبیعی ،پژوهشگر.1388 ،



لوح تقدیر ،تخستین همایش گرافیک محیطی و مبلمان شهری ،اثر نمونه.1389 ،
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.1391 ، استاد نمونه،) دانشکده هنر دانشگاه الزهراء (س،لوح تقدیر



.1392 ، فعالیت پژوهشی،) چهارمین دوره هفته پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س،لوح تقدیر



ارایه و چاپ مقاله در کنفرانس های داخلی
 نخستین همایش نوآوری های، طراحی سیستم آبرسانی به مناطق زلزله خیز شهر تهران،)1388( ، مرضیه،اله دادی



. ایران، تهران، دانشگاه تهران،طراحی صنعتی و سوانح طبیعی زندگی با زمین لرزه
 کنفرانس ملی، سامانه توسعه پایستار: سامانه حمل و نقل قطار هوایی تندرو،)1392( ، مرضیه، اله دادی، علی،فرجی



. ایران، ساری، دانشگاه ساری،تجاری سازی توسعه مل و علوم مهندسی
 سومین همایش، بررسی و تحلیل نقش عناصر بصری در طراحی داخلی،)1392( ، فرزانه، هنربخش، مرضیه،اله دادی



. ایران، اصفهان، اتاق بازرگانی و معادن استان اصفهان،ملی معماری داخلی و دکوراسیون
 چهارمین همایش ملی، بررسی و آنالیز وجوه مشترک معماری داخلی و طراحی صنعتی،)1393( ، مرضیه،اله دادی



. ایران، اصفهان، اتاق بازرگانی و معادن استان اصفهان،معماری داخلی و دکوراسیون

ارایه و چاپ مقاله در کنفرانس های خارجی






Allahdadi, Marzieh, Honarbakhsh, Farzaneh, (2014), Investigation and Analisis Creative
Techniques in Industrial Design, International conference on Engineering Arts, Management and
Enivironmental, Pland.
Allahdadi, Marzieh, Dianat, Fereshteh, (2015), The study of Concepts of Necessity in Interior
Designing, International Conference on Innovation and Research in Arts and Humanities,
Istanbul, Turkey.
Allahdadi, Marzieh, Alizadeh, Reza (2015), Culture: Its Role in Product Design, International
Conference on Innovation and Research in Arts and Humanities, Istanbul, Turkey.

ISI ارایه و چاپ مقاله در مجالت




Allahdadi, Marzieh, Honarbakhsh, Farzaneh, (2014), Exammine the Role of Crativity in Industrial
Design, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences.
Allahdadi, Marzieh, Baghaei, Hana, (2015), Smart Pot: In Order to Self Watering (study Case:
Interior Plants), International Journal of Review in Life Sciences.
Dianat, Fereshteh, Allahdadi, Marzieh, Hashemi, Elmira, (2016), The Study of the Role of Package
in Advertiaing and Marketing of Handicrafts, International Research Journal of Applied and Basic
Science.
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ثبت اختراع


گلدان هوشمند به منظور آبیاری خودکار ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،تهران ،ایران.1395 ،

شرکت در کارگاه های تخصصی


تولید عالی و طراحی خالقانه برای یک تجارت موفق ،مرکز همایش های صدا و سیما تهران 3 ،1392 ،ساعت.



 ،Fast Learning Courseموسسه بامداد دانش 90 ،1390 ،ساعت.



 ،Team Workingموسسه ماهان 9 ،1391 ،ساعت.



ترتیب ارزیاب و تدوین مستندات بر مبنای مدل  ،EFQMدانشگاه الزهراء (س) 8 ،1392 ،ساعت.



آشنایی با شیوه های مستند سازی فعالیت های سازمانی ،دانشگاه الزهراء (س) 8 ،1393 ،ساعت.
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