تهران |  | ۱۵۸۴۶۷۹۱۳۳خیابان کریم خان زند | خیابان
ایرانشهر شمالی | کوچه ی نوشهر | شماره ی  | ۱۵واحد | ۱۰
تلفن و فکس۸۸۸۳۴۴۸۹ :
پست الکترونیکinfo@graphiciran.com :
عضو انجمن بین المللی مجامع طراحی ico-D

پرسشنامه ی
شناسنامه ی حرفه ای
محل الصاق عکس

عضو انجمن

شماره عضویت...................... :

متقاضی عضویت

تاریخ درخواست....................... :
مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی ....................... :نام پدر ..... .... :شماره شناسنامه .............. :تاریخ و محل صدور ............... :جنسیت:

زن    مرد

نشانی منزل................................................................................................................................................... :
 .....................................................کد پستی ........................... :تلفن ........................... :فکس........................... :
نشانی محل کار............................................................................................................................................... :
 .....................................................کد پستی ........................... :تلفن ........................... :فکس........................... :
پست الکترونیک  .................................................................. :سن ............ :وضعیت بیمه و بیمه تکمیلی......................... :
وضعیت خدمت نظام وظیفه  ................. :مکاتبات انجمن به کدام نشانی ارسال شود؟      نشانی منزل      نشانی محل کار      پست الکترونیک
وضعیت خانوادگی   :مجرد        متأهل  |  وضعیت اشتغال همسر     :شاغل        غیرشاغل  |  تعداد فرزندان ........... :افراد تحت تکفل............ :
زمینه های تخصصی فعالیت حرفه ای
   صفحه آرایی کتب و نشریات

   طراحی گرافیک تلویزیونی

   طراحی اطالعات (اینفو گرافیک)

   طراحی جلد کتب و نشریات

   گرافیک متحرک ()Motion

  مدیریت هنری

   طراحی نشانه و هویت بصری

   گرافیک نمایشگاهی

  مدیریت طراحی (شف آتلیه)

   طراحی پوستر

   طراحی صحنه تاتر  /سینما

  مدیریت خالقیت

   طراحی بسته بندی

   طراحی تیزر و تیتراژ

  مشاوره هنری

   طراحی تبلیغات محیطی

  طراحی گرافیک محیطی

  ..................

   طراحی گرافیک تبلیغات

  طراحی قلم فارسی

  ..................

   طراحی عالیم ،آیکون و پیکتوگرام

  تایپوگرافی

  ..................

   طراحی وب سایت ،مولتی مدیا،
اپلیکیشن ،اینتراکتیو

  طراحی تندیس و نشان

  ..................

میزان تحصیالت عمومی ،گرافیک یا رشته های هنرهای تجسمی
   دیپلم

نوع دیپلم:

   هنری    غیرهنری

رشته:

   کارشناسی

نوع کارشناسی:

   هنری    غیرهنری

رشته:

   کارشناسی ارشد

نوع کارشناسی ارشد:

   هنری    غیرهنری

رشته:

   سایر مدارک باالتر

نوع مدرک:

   هنری    غیرهنری

رشته:

سابقه ی کار و تجربیات حرفه ای
وضعیت اشتغال فعلی
  دفتر شخصی

  استخدام دولتی

سمت................. :

  استخدام بخش خصوصی
سمت................. :

سمت................. :

  سهام دار شرکت
سمت................. :

سابقه ی کار حرفه ای
 ۱سال

 ۲سال

 ۳سال

 ۴سال

 ۵سال

 ۶سال

 ۷سال

 ۸سال

 ۹سال

 ۱۰سال  ۱۱سال  ۱۲سال  ۱۳سال  ۱۴سال  ۱۵سال  ۱۵تا  ۲۰ ۲۰سال  ۳۰سال
به باال
به باال
سال

سابقه و مدت تقریبی فعالیت در موسسات یا دفاتر طراحی گرافیک که با آن همکاری داشته اید
تاریخ شروع همکاری

نام آتلیه ،موسسه یا دفتر طراحی گرافیک

تاریخ تاسیس موسسه

تاریخ پایان همکاری

-۱
-۲
-۳
-۴
اطالعات تکمیلی و امتیازات حرفه ای
مهارت های فنی و حرفه ای

   رسامی
   رنگ و روغن ،آبرنگ ،گواش ،ایربراش و ابزار
مشابه
   عکاسی (ابزار و تکنیک)
   ساخت  حجم و ماکت
   نرم افزارهای رسامی ()Vector
   نرم افزارهای تصویری ()Bitmap
   نرم افزارهای صفحه آرایی
   نرم افزارهای گرافیک متحرک
    نرم افزارهای سه بعدی سازی
تدریس گرافیک و میانگین ساعات تدریس در
هفته

نمایشگاه و تقدیرنامه
شرکت در نمایشگاه گروهی گرافیک:

   داخلی /تعداد      ... :خارجی /تعداد... :

شرکت در نمایشگاه انفرادی گرافیک:

   داخلی /تعداد      ... :خارجی /تعداد... :

شرکت در نمایشگاه دعوتی:

   داخلی /تعداد      ... :خارجی /تعداد... :

تقدیرنامه:

   داخلی /تعداد      ... :خارجی /تعداد... :

جایزه:

   داخلی /تعداد      ... :خارجی /تعداد... :

تالیف ،ترجمه ی تخصصی ،سخنرانی ،کارگاه
آموزشی

    هنرستان و فوق دیپلم  /چند ساعت ....... :کتاب (چند عنوان).................... :
مقاله (چند عنوان).................... :
    کارشناسی و کارشناسی ارشد  /چند
نشست ،سمینار ،سخنرانی یا کارگاه آموزشی
ساعت....... :
تخصصی (چند عنوان)....................  :
    دکترا  /چند ساعت....... :
    سایر دوره های تدریس  /چند ساعت...... :

مهارتعملیدر سایررشتههایهنرهایتجسمی

   نقاشی  /چند سال................. :
   عکاسی  /چند سال................ :
   حجم سازی  /چند سال............ :
   خطاطی  /چند سال............... :
    فیلم سازی  /چند سال............. :
   معماری  /چند سال................ :
   کاریکاتور  /چند سال...............:
   تصویرگری  /چند سال............. :
   گرافیک هنری (انواع چاپ دستی و / )...
چند سال...................... :
زبان خارجی
    انگلیسی         خوب         متوسط         ضعیف
    فرانسوی         خوب         متوسط         ضعیف
    سایر زبان ها....................................:
                                                       خوب         متوسط         ضعیف
    قادر به ترجمه ی متون تخصصی هستم.
    قادر به ترجمه ی همزمان هستم.

اینجانب  .................................................صحت مطالب باال را تایید نموده ،متعهد می شوم در صورت لزوم مدارک الزم جهت گواهی
مندرجات فوق را به انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران ارائه کنم.
تاریخ:

امضا:

