به نام خذا
هشخصات فردی :
ًام ٍ ًام خاًَادگی  4الِْ ضیائی
سابقه کار 22 :ظال
رشته تخصصی  :تافٌذُ فرغ ٍ گلین ٍ دظتثافت ّا ی داری
درجه هنری :درجِ ٌّ 2ری
سوابق تحصیلی:
 کارؼٌاظی حرفِ ای فرغ  ،تافت  ٍ ،رفَگری -کارداًی حرفِ ای صٌایع دظتی فرغ دظتثافت

هعرفی و اهن فعالیتها:
ایٌجاًة الِْ ضیایی هتَلذ  ، 3131اظتاى قن آهَزغ تافت فرغ را از دٍراى کَدکی تحت هرتیگری هادر خَد کِ ظالیاى هتوادی عور خَد را
صرف تافت فرؼْای ًفیط ًوَدُ فرا گرفتن .اٍلیي اثر خَد راتِ صَرت هعتقل در ظي ظیسدُ ظالگی تا تافت یک تختِ فرغ توام اتریؽن تا
رجؽوار ؼصت آغاز ٍ تا ظال  3111تافت چْار تختِ فرغ دیگر در اًذازُ ّای زرع ٍ ًین ،پردُ ای ،زرع چارک ٍ تاتلَیی را تکویل ًوَدُ ام.
تعذ از ظال رکر ؼذُ فعالیت کاری خَد را در زهیٌِ تافت فرغ ،گلین ٍدظتثافتْای داری ٍ ًیس آهَزغ در ّویي زهیٌِ را در هرکس پسٍّؽکذُ
ٌّرّای ظٌتی آغاز ًوَدم.

سوابق کاری و آهوزشی:
-

ظرپرظت کارگاُ قالی ٍ گلین از ظال  3121تاکٌَى
ظرپرظت گارگاُ قالی ٍ گلین ؼْؽْاى اصفْاى از ظال  3123تا 3133
آهَزغ قالی ٍ گلین ٍ کلیِ دظتثافت ّای داری زیر هجوَعِ فرغ ٍ گلین در کارگاُ قالی پصٍّؽکذُ ٌّرّای ظٌتی
احیا چلِ کؽی فارظی ٍ اًجام هراحل آى در کارگاُ قالی ٍ گلین پصٍّؽکذُ ٌّرّای ظٌتی

طرحهای پژوهشی:
فرغ تاتلَیی اتعاد  36*06طرح هیٌیاتَری کرک ٍ اتریؽن  ،چلِ اتریؽن زهیٌِ کرم ،رجؽوار ؼصت
فرغ کرک ٍ اتریؽن لچک ترًج اتعاد  326*326زهیٌِ ظرهِ ای ،رجؽوار پٌجاُ
فرغ ظتارُ دریایی کرک ٍ اتریؽن ،چلِ اتریؽن اتعاد ،326*326رجؽوار ّفتاد ٍپٌج

طرحهای اجرایی خصوصی:
فرغ لچک ترًج زرع ًٍین توام اتریؽن اتعاد  326*326زهیٌِ هعی رجؽوار ّفتاد ٍ پٌج
فرغ لچک ترًج کرک ٍ اتریؽن زهیٌِ کرم اتعاد  326*326رجؽوار پٌجاُ
فرغ لچک ترًج کرک ٍ اتریؽن زهیٌِ ظرهِ ای ،اتعاد  326*326رجؽوار پٌجاُ
فرغ زرع چارک توام اتریؽن زهیٌِ هعی ،طرح درختی ،اتعاد  26*06رجؽوار ّفتاد ٍپٌج
فرغ تاتلَیی لچک ترًج  36*06یک جفت ،رجؽوار پٌجاُ
فرغ توام اتریؽن ،طرح درختی زهیٌِ تادهجاًی رجؽوار ّفتاد ٍ پٌج
تاتلَ فرغ توام اتریؽن طرح ؼکارگاُ  06*06رجؽوار ؼصت
تاتلَفرغ گل ٍ هرغ کرک ٍ اتریؽن  26*16رجؽوار پٌجاُ
تاتلَ فرغ خطی قراًی کرک ٍ اتریؽن  26*06رجؽوارؼصت

داوری ها
-

داٍری پایاى ًاهِ کارؼٌاظی ٍ کارداًی داًؽگاُ جاهع علوی کارتردی صٌایع دظتی اظتاى تْراى
داٍری هحتَای کتة درظی فرغ دظتثافت ٍ تحلیل حرفِ ای هتَى فرغ در ظازهاى فٌی حرفِ ای اظتاى تْراى
داٍری فرغ ٍ گلین در ًوایؽگاُ صٌایع دظتی خلیج فارض (تَؼْر)
داٍری ًوایؽگاُ صٌایع دظتی ؼْرداری هٌطقِ یک تْراى در پارک جوؽیذیِ

حضور در هجاهع  ،کارگاه ها و نوایشگاههای تخصصی

ًوایؽگاُ ّای داخلی :
-

ًوایؽگاُ صٌایع دظتی اظتاى قن ظال 3120
ًوایؽگاُ هلی ٌّر ٍ تاریخ تَلیذ فرغ دظتثافت ایراى ٍجْاى داًؽگاُ آزاد اظالهی اظتاى اصفْاى ظال3136
ًوایؽگاُ ٌّرّای ظٌتی ٍ صٌایع دظتی ظازهاى هیراث فرٌّگی اظتاى هازًذراى ؼْر ظاری ظال 3120
ًوایؽگاُ ٌّرّای ظٌتی ٍ صٌایع دظتی ظازهاى هیراث فرٌّگی اظتاى زًجاى ظال 3120
ّوایػ هلی ٌّر ایراى در دٍرُ قاجار پصٍّؽگاُ هیراث فرٌّگی اظتاى تْراى 3131

-

ًوایؽگاُ صٌایع دظتی داًؽگاُ خلیج فارض اظتاى تَؼْر 3123

ًوایؽگاُ خارجی:
-

ؼرکت در ًوایؽگاُ ٌّر فرغ ایراى ظازهاى هلل ظَئیط در ؼْر شًَ ظال3121
ؼرکت در ًوایؽگاُ رٍز هلی جوَْری اظالهی در کؽَر ٌّگ کٌگ
ؼرکت در ًوایؽگاُ ٌّر ٍ صٌایع دظتی در کؽَر هالسی 3136
ؼرکت در ًوایؽگاُ ٍ ّوایػ تِ هٌاظثت اهضای تفاّن ًاهِ دٍظتی ایراى ٍ کؽَر ظَئیط3130

افتخارات و تقذیر ها
-

تقذیر ًاهِ از ًوایؽگاُ ٌّر فرغ ایراى ظازهاى هلل ظَئیط
تقذیر ًاهِ از ظفارت ایراى در ٌّگ کٌگ در ّوایػ هلی رٍز جوَْری اظالهی
تقذیر ًاهِ ٌّر ٍ صٌایع دظتی ایراى از ظفیر ایراى در هالسی
تقذیر ًاهِ ؼرکت در ًوایؽگاُ اًقالب اظالهی در آییٌِ هیراث فرٌّگی
تقذیر ًاهِ ؼرکت در ًوایؽگاُ دِّ فجر در ٌّگ کٌگ
تقذیر ًاهِ ؼرکت در ّوایػ ٌّر هلی ایراى در دٍرُ قاجار هَزُ هلی
تقذیر ًاهِ ترگساری جؽٌَارُ گٌج یادگیری تِ هٌاظثت ّفتِ کَدک
تقذیر ًاهِ ًوایؽگاُ ٌّرّای ظٌتی ٍ صٌایع دظتی زًاى هعلواى
تقذیر ًاهِ هعاٍى صٌایع دظتی هیراث فرٌّگی در ًوایؽگاُ تیي الوللی صٌایع دظتی اظتاى تْراى

