
 ژاله امید

 رشت _1355

 

   هنر یفلسفه یرشته تخصصی دکترای دانشجوی -

  نقاشی یرشته ارشدکارشناسی ـ

  نقاشی یرشته کارشناسی ـ

  رشت عصرولی هنرستان گرافیک دیپلم ـ

/  آرت ویدئو( / مفهومی هنر) کانسپتچوآل/  سازیمجسمه/  گرافیک/  نقاشی/  طراحی:  هنری هایفعالیت -

  شهری هایالمان طراحی و محیطی گرافیک/  تاتر دکور اجرای و صحنه طراحی ... و آرت دیجیتال

 

   :پژوهشیسوابق 

 سراسری هنری مجالت و نشریات در تجسمی هنرهای مقاالت ـ

  ی گیالنهنری حوزه های هنریی پژوهشیعضو کمیته ـ

  

   :سیدرسوابق ت

 الهیجان واحد اسالمی آزاد دانشگاهتهران مرکز /  واحد اسالمی آزاد دانشگاه/  تهران یسوره/  گیالن دانشگاه

 استان دانشگاهی جهاد/  رشت واحد هنر و فرهنگ کاربردیعلمی/  سراصومعه واحداسالمی  آزاد دانشگاه  /

 .... و گیالن

   

  رشت شهر درنصب شده  مجسمه آثاری رمج و طراح ـ

  1384 تهران - کشور مطبوعات آراییصفحه طراحی اول مقام کسب ـ

  1378  تهران - سازیمجسمه ینالبی دومین در «گاو» شده پذیرفته اثر ـ

   1392 تا 1388 سال از  تجسمی هنرهای انجمن رئیس ـ

   1393 - رشت شهرستان تجسمی هنرهای انجمن امناء هیئت انتصابی عضو ـ

    استان هنری هایرشته آموزیمهارت تولیدات آموزشی و پژوهشی جشنواره نخستین گرافیک بخش داور ـ

  رشت 1391- گیالن

      طرف از فجر تجسمی هنرهای المللی بین جشنواره دهمین ،(گیالن استان) استانی یبرگزیده هنری مدیر ـ

   1396 بهمن -فجر تجسمی هنرهای المللیبین جشنواره دهمین دبیرکل

 1395-گیالن نقاشی اکسپوی اولین اجرائی یکمیته عضو ـ

 



   1393 رشت - هنر و فرهنگ یهفته نقاشی نمایشگاه برگزاری دبیر ـ

  رشت 1394 -فجر آموزشگاهی هنری و فرهنگی جشنواره تجسمی کمیته دبیر ـ

  رشت 1394 - بازیافتی هایمجسمه ساخت شاپورک در شرکت ـ

  رشت1395 - چوبی هایمجسمه ساخت شاپورک در شرکت ـ

  رشت1396 - جوکول یمجسمه ساخت شاپورک در شرکت ـ

 رشـت 1386 - برفی هایمجسمه یجشنوارهی دوره اولین داور ـ

  رشت 1394- بازیافتی هایمجسمه ساخت شاپورک داوری تیم عضو ـ

   ...در تهران رشت و و ... نقاشی گرافیک و مجسمه انفرادی و گروهی هاینمایشگاهبرگزاری  -

 ...و -

 

 

 

 

 


