بغوِ تعبلی
مشخصات فردی:
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نام پذر :عیذ هحوَد
تاریخ تولذ1360/2/3 :
آدرس ایمیلnazanin.shakery@yahoo.com :

تحصیالت:
 -1390کبرشٌبعی ارشذ ًقبشی داًشگبُ الشّزا (ط) .اعتعذاد درخشبى ،رتبِ اٍل در رشتِ.
 -1385کبرشٌبعی ًقبشی داًشگبُ فزدٍعی هشْذ .اعتعذاد درخشبى ،رتبِ دٍم در رشتِ.
 -1383کبرداًی گزافیک داًشگبُ علن ٍ فزٌّگ.
 -1378پیش داًشگبّی ریبضی فیشیک.
فعالیت های اجرایی و تذریس:
 -1392اجزای پزٍصُ ًقبشی دیَاری گزٍّی بٌبم «هبدر» تْزاى پل بْبراى ،تْزاى.
 -1389طزاحی ٍ اجزای ًقبشی دیَاری بزای سیببعبسی شْزداری عبری در هتزاص  550هتزهزبع.
 -1384 -85تذریظ ًقبشی بِ کَدکبى.
 -1383طزاحی ٍ اجزای دکَراعیَى داخلی هجتوع آهَسشی شْیذ هْذٍی :تْزاى.
شرکت در جشنوارههای هنری:
ً -1392فز اٍل بخش ًقبشی ششویي جشٌَارُ ٌّزّبی تجغوی فجز.
 -1392اًتخبة عکظ در دٍعبالًِ عکظ بغیج ٌّزهٌذاى :هبسًذراى.
ً -1392فز دٍم عکظ در دٍاسدّویي جشٌَارُ عکظ تجلی ًَرً :یشببَر.
 -1392تقذیز عکظ در دٍاسدّویي جشٌَارُ تجلی ًَر ،بخش رضَیً :یشببَر.
ً -1391فز دٍم جشٌَارُ بغیج ٌّزهٌذاى در بخش اعتبًی :هبسًذراى.
 -1390اًتخبة عکظ در جشٌَارُ تصَیز عبل.
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 -1390تقذیز عکظ در ًخغتیي جشٌَارُ راُ ٍ بی راُ :هبسًذراى.
 -1390بزگشیذُ در بخش داًشگبّی دٍهیي جشٌَارُ هلی ٌّز هقبٍهت :داًشکذُ ٌّز ًیشببَر.
 -1389اًتخبة اثز (ًقبشی) در عَهیي جشٌَارُ بیي الوللی ٌّزّبی تجغوی فجز.
ً -1388فز عَم در هغببقبت داًشجَیی داًشگبُ ٌّز ًیشببَر در بخش عکبعی.
 -1388تقذیز عکظ در ّفتویي جشٌَارُ فیلن ٍ عکظ ًیشببَر.
 -1387اًتخبة اثز(عکظ) در ّشتویي جشٌَارُ فیلن ٍ عکظ خزاعبى رضَی.
 -1387تقذیز عکظ در ّشتویي جشٌَارُ ٍ عیشدّویي ّفتِ فیلن ٍ عکظ ًیشببَر (رافت تجلی ًَر).
عضویت:
 -1392عضَیت در اًجوي تَععِ ٌّزّبی هعبصز ایزاى.
 -1392عضَیت در اًجوي علوی ٌّزّبی تجغوی.
 -1392عضَیت در اًجوي علوی ٌّز اعالهی ایزاى.
 -1391عضَیت در بغیج ٌّزهٌذاى هبسًذراى.
 -1391عضَیت در کبًَى عکبعبى حَسُ ٌّزی هبسًذراى.
 -1391عضَیت در کبًَى ًقبشبى حَسُ ٌّزی هبسًذراى.
ورکشاپ و کارگاه آموزشی:
 -1392شزکت در کبرگبُ آهَسشی ًقبشی عٌتی چیي ،تْزاى :پضٍشکذُ ٌّز.
 -1392شزکت در کبرگبُ آهَسشی ٌّز قبجبر ،تْزاى :پضٍّشکذُ ٌّز .
 -1391شزکت در کبرگبُ آهَسشی چیغتی ٍ هعٌبی ٌّز در دٍ دٍرُ عٌت ٍ هذرى ،تْزاى :پضٍّشکذُ ٌّز.
 -1391شزکت در کبرگبُ آهَسشی آیکًََلَصی :تبریخچِ ٍ هفبّین ًظزی ،تْزاى :پضٍّشکذُ ٌّز.
 -1391شزکت در ٍرکشبپ ًقبشی عَهیي جشٌَارُ ٌّز هقبٍهت،تْزاى :داًشگبُ الشّزا.
 -1391شزکت در ٍرکشبة ًقبشی خیوِ ٌّز عبشَراییبى،تْزاى :داًشگبُ تزبیت هذرط.
 -1391شزکت در ٍرکشبپ خالقیت در ٌّز اعتبد هزتضی حیذری ،عبری :حَسُ ٌّزی هبسًذراى.
 -1391شزکت در کبرگبُ آهَسشی آشٌبیی بب تحلیل پذیذارشٌبعبًِ آثبر فزٌّگی ،تْزاى :پضٍّشکذُ ٌّز.
-1390شزکت در ٍرکشبپ دٍهیي جشٌَارُ جْبًی ٌّز هقبٍهتً ،یشببَر :داًشگبُ ٌّز.
نمایشگاه:
ً -1392وبیشگبُ گزٍّی عکظ بب عٌَاى «هبُ هبُ» ،عبری :حَسُ ٌّزی
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ً -1391وبیشگبُ گزٍّی ًقبشی ٍ هجغوِ ،عبری :عبسهبى تبلیغبت اعالهی.
ً -1391وبیشگبُ گزٍّی عکظ بب عٌَاى «چشنّبی بیذار» ،عبری :حَسُ ٌّزی.
ً -1388وبیشگبُ گزٍّی ًقبشی :داًشگبُ ٌّز ًیشببَر
داوری:
 -1392داٍر بخش تجوی(طزاحیً ،قبشی) پٌجویي جشٌَارُ فزٌّگی داًشجَیبى داًشگبُ ّبی علَم پششکی
کشَر ،بخش اعتبًی :عبری.
پژوهش و مقاله:
 -1392هطبلعِ تطبیقی عِ تببلَی «شبم آخز» ا ثز لئًَبردٍ داٍیٌچی  ،عبلَادٍر دالی ٍ عیوَى پتزعَى اس
هٌظز ًوبد شٌبعی هذّبی ،تْزاى :هجلِ کیویبی ٌّز.
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