مشخصات فردی

ًام ٍ ًام ذاًَازگی :سارا زمانی
تارید تَلس2631/21/4 :
هحل تَلس :تهران
ؽغل :هنرمنذ الکی

سوابق تحصیلی

کارؽٌاط گزافیک تصَیزعاسی زر زاًؾگاُ آساز اعالهی ٍاحس تْزاى ؽزق
کارؽٌاط ارؽس پضٍّؼ ٌّز زر زاًؾگاُ کوال الولک ًَؽْز
زرجِ ٌّزی  2اس ٍسارت ارؽاز اعالهی

سوابق کاری
اعترسام زر عاسهاى هیزاث فزٌّگی ٌّزّای عٌتی
فعالیت زر کارگاُ ًگارگزی
فعالیت زر کارگاُ هیٌا
فعالیت زر کارگاُ الکی( پاپیِ هاؽِ)

2882

سوابق تذریس

آهَسػ ٌّز پاپیِ هاؽِ تِ ٌّزجَیاى زر عاسهاى هیزاث فزٌّگی
آهَسػ تِ ٌّزجَیاى زر ًوایؾگاُ ّای هرتلف

شرکت در جشنواره ها  ،همایش ها ،نشست ها
ًؾغت ترصصی-آهَسؽی "عیز تتطَر هعزق تفکیک رًگ" تا عرٌزاًی هْزاى اهیز
ایٌاًلَ هَرخ 98/6/28
ًؾغت ترصصی-آهَسؽی "تفاٍت ّای ًقاؽی ایزاى ،چیي ،کزُ ٍ صاپي" تا عرٌزاًی اعتاز
ارزؽیز هجزز تاکغتاًی هَرخ 98/6/22
ًؾغت ترصصی-آهَسؽی "زرآهسی تز هَعیقی ًَاحی" تا عرٌزاًی هاسیار حیسری
هَرخ 98/5/22
ًؾغت ترصصی-آهَسؽی "آعیة ؽٌاعی تافتِ ّا ی زرتاری قاجار " تا عرٌزاًی
هیتزا اعتضازی هَرخ 98/7/26
ًؾغت ترصصی-آهَسؽی "گزایؼ ٌّزهٌساى زر حَسُ ًگارگزی هعاصز" تا عرٌزاًی
زکتز پزٍیش حاصلی هَرخ 98/5/27
ًؾغت ترصصی-آهَسؽی "هثاًی ًظزی صٌاعات زر ٌّزّای عٌتی" تا عرٌزاًی زکتز
ایزج زازاؽی هَرخ 98/2/28

ًؾغت ترصصی-آهَسؽی "تزرعی تاریری تکٌیکْای تافت ٍتغییزات آى زر طَل تارید" تا
عرٌزاًی اعتاز رٍح اهلل زّقاى هَرخ 98/2/26
ًؾغت ترصصی-آهَسؽی "ٌّز تِ هثاتِ عاحتی اس ٌّز " تا عرٌزاًی زکتز هحوس رجثی
هَرخ 98/8/22
ًؾغت ترصصی-آهَسؽی "تزرعی ٌّزّای عٌتی اس زیسگاُ ًظزیِ اٍریٌتالیغن ازٍارز
ععیس" تا عرٌزاًی زکتز رضا هیزهثیي هَرخ 98/9/26
ًؾغت ترصصی-آهَسؽی "ًوسهالی ٌّزی کِ تایس اس ًَ ؽٌاذت" هَرخ 98/22/28
ؽزکت زر ّوایؼ قاجار

2897

شرکت در همایش هنر شیعی در استان اردبیل

2889
ّزعالِ اس  2882تا کٌَى

ؽزکت زر ًوایؾگاُ صٌایع زعتی

ّزعالِ اس  2882تا کٌَى

ؽزکت زر ًؾغت ّای ترصصی ٍ ًقس ٍ تزرعی آثار
ؽزکت زر ًوایؾگاّْای زاذلی ٍذارجی اکغپَی چیي

2892

ّوایؼ رًگشاّای طثیعی

2896

ؽزکت زر ًوایؾگاُ ٌّز ایزاى زر الواى
ؽزکت زر ًوایؾگاُ ٌّز اعالهی زتی
ؽزکت زر ّوایؼ ٍ ًوایؾگاُ تِ هٌاعثت اهضای تفاّوٌاهِ زٍعتی ایزاى ٍ عَئیظ
ؽزکت زر ًوایؾگاُ تیي الوللی قزآى

ّز عالِ اس  2882تا کٌَى

ؽزکت زر ًوایؾگاُ تشییي ٍ تجْیش پاٍیَى زٍلت جوَْری اعالهی

2896

تزگشاری هزاعن عیس تا عیس(غسیز تا قزتاى) زر ارگ آسازی
تزگشاری ًوایؾگاُ اسآثارٌّزی ٌّزهٌساى تزجغتِ ٌّزّای عٌتی زر ارگ آسازی
تزگشاری هزاعن "ٌّگام عَگ " تِ هٌاعثت هاُ هحزم
تزپایی ًوایؾگاُ ٌّزّای عٌتی زر گالزی ارگ آسازی
تزگشاری هزاعن آییٌی تعذیِ ذَاًی ٍ ؽة ؽعز عاؽَرایی

لوح تقذیر ،نشان
زریافت کارت صٌعتگزی عاسهاى صٌایع زعتی

2896 ٍ 2892

زریافت ًؾاى هلی زر رؽتِ ًگارگزی

2898

زریافت لَح تقسیز ریاعت عاسهاى هیزاث ارزتیل ٍ اّسای تذّیة تِ هَسُ ارزتیل

2888

زریافت لَح تقسیز ّوایؼ هلی ٌّزّای ؽیعی

2888

زریافت لَح تقسیز ریاعت عاسهاى زکتز هلک سازُ

2892

زریافت لَح تقسیزًوایؾگاُ ّفتِ صٌایع زعتی

2898

زریافت لَح تیغت ٍ چْارهیي ًوایؾگاُ قزآى کزین

2895

زریافت لَح تقسیز ریاعت پضٍّؾگاُ

2897

زریافت لَح تقسیز ریاعت پضٍّؾگاُ

2898

دوره های آموزشی
آهَسػ گل ٍ هزغ ،عاذت ٍ عاس ،پززاس تَعط اعتاز هزاتی

2895

آهَسػ چْزُ عاسی تَعط اعتاز ؽیزیٌکار

2898

آهَسػ قطاعی تَعط اعتاز طاّزی
ؽزکت زر کالعْای تذّیة اعتاز تاکغتاًی

2898-2897
2898-2897

تَاًوٌس عاسی کارهٌساى زٍلت زر تارید

2892

آؽٌایی تا اصَل ٍهثاًی اصالح الگَی هصزف

2889

هْارت کغة ٍکار ٍکار آفزیٌی

2892

آؽٌایی تا ًظام آهَسػ ٍ تَاًوٌس عاسی کارهٌساى زٍلت

2892

هکاتة ًگارگزی یک ٍ زٍ

2892

هسیزیت زاًؼ عاسهاًی

2898

صٌایع زعتی ٍ ٌّزّای عٌتی زر ازتیات

2898

ذَؽِ ّای کغة ٍ کار ٍ طزاحی زر صٌایع زعتی

2898

اذالق ازاری ٍ هٌاعثات عاسهاًی

2892

هْارتْای کار گزٍّی

2892

صحافی عٌتی هقسهاتی

2895

صحافی عٌتی هتَعطِ

2895

صحافی عٌتی پیؾزفتِ

2895

گشارػ ًَیغی پضٍّؾی

2895

اذالق حزفِ ای زر عاسهاى

2896

کارگاُ ارگًََهی زر صٌایع زعتی

2896

آؽٌایی تا تاعتا ًؾٌاعی

2896

کار آفزیٌی ٍ ایجاز کغة ٍ کار

2897

ًؾغت ترصصی آهَسؽی اس تیي الٌْزیي تا هاٍرالٌْز

2897

ّوایؼ هلی ٌّز زر زٍرُ قاجار

2896

ًؾغت ترصصی ٍ آهَسؽی آرایِ زر ٌّز اعالهی

2897

زٍرُ ّای آهَسؽی طزاحی عٌتی

2897

ًؾؾغت ترصصی آهَسؽی ًقس ٍ تزرعی کتاب فْزعت ًفایظ ٌّزی عاسهاى اعٌاز ٍ
کتاتراًِ هلی ایزاى

2897

ًؾغت ترصصی آهَسؽی آؽٌایی تاٌّز اعالهی ؽثِْ قارُ ٌّس

2897

ًؾغت ترصصی آهَسؽی تذّیة تاریرچِ هکاتة ٍ آرایِ ّای تشییٌی هعواری ٍ حقیقت
رهشی اصزّا زر تذّیة
ّوایؼ هلی ٌّز ایزاى زر زٍرُ قاجار
گذراًسى زٍرّْای ICDL2 ٍ ICDL 1

2897
2897

آثار هنری

تاتلَی گل ٍ هزغ 2898
چْزُ هحوس حغیي ذاى ( ًاظن هسرعِ زارالفٌَى) 2898
تذّیة علجَقی 2898
تازتشى پاپیِ هاؽِ 2897
قاب اییٌِ پاپیِ هاؽِ 2897
گل عیٌِ ّای چَتی 2896
گل ٍ هزغ سهیٌِ عفیس 2896
تک گل صس تَهاًی 2895
تذّیة ؽوغِ 2895
تذّیة ؽوغِ کَچک 2892
قلوساى پاپیِ هاؽِ 2892
جعثِ جَاّزات پاپیِ هاؽِ 2898
گل ٍ هزغ الکی 2898
قٌساى چَتی 2892
حلقِ ّای چَتی تشییٌی 2892
جلس الکی گل ٍ هزغ 2892
جلس الکی طثیعت 2892

گل ًغتزى 2889
گلساى ٍ پزًسُ 2888
چْارفصل 2887
هیٌیاتَر تک رًگ 2886
گل ؽیپَری 2885
تذّیة تیضی 2882
هیٌیاتَر طثیعت 2888
هیٌیاتَر زٍ چْزُ 2882

