
 عفت تکلو

 گنبد کاووس   1358متولد     

 مدرک تحصیلی :   کارشناسی فرش

 تزئینات معماريطراحی  –نقاشیزمینه فعالیت :   

 سابقه فعالیت : 

 ( 1381-82تدریس در دانشکده فنی وحرفه اي جهاد  کرمان )  

 ( 1382-84کاووس )  تدریس در دانشکده فنی و حرفه اي کوثر گنبد

 ( 1383هنري کانون فرهنگی آموزش گنبد کاووس ) همکاري با بخش

 ( 1380 -دین اسعد گرگانی ) گرگان البرپایی نمایشگاه طراحی فرش در گالري فخر

 ( 1378 – 80سه سال شرکت متمادي در نمایشگاه بین المللی فرش تهران ) 

 ( 1385) کرمان در گالري بوتیانقاشی و نگارگري برپایی نمایشگاه 

 

 ( 1385شگاه نقاشی در گالري ابریشم رفسنجان  )برپایی نمای

 ( 1386)  کرمان گالري بوتیا -حضور در نمایشگاه زنان هنرمند کرمان 

 ( 1387موزه هنرهاي معاصرکرمان  ) -حضوردرنمایشگاه اساتید هنر دانشگاه شهید باهنرکرمان 

 (  1387موزه هنرهاي معاصر کرمان ) -ضور در نمایشگاه هنرمندان معاصر کرمان ح

رهاي معاصر فلسطین تهران موزه هن -« نقاشی قهوه خانه اي » حضوردرکارگاههاي تخصصی دو دوره 

 ( 1387 خرداد و بهمن ماه سال)

 (1388موزه هنرهاي معاصر کرمان )« نگاره هایی از کاشیهاي تاریخی کرمان » برپایی نمایشگاه

 ( 1389)موزه هنرهاي معاصر کرمان   –ایشگاه نقاشی برخی از هنرمندان معاصر ایران وجهان حضور در نم

 (1390برپایی نمایشگاه نقاشیهاي ایرانی در نگارخانه مس شهر سرچشمه )

 

در موزه هنرهاي معاصر فلسطین  1392برگزاري نمایشگاه انفرادي نگاره هایی از کاشی هاي تاریخی کرمان ، سال 

 تهران  

 تهران –در گالري جانا  1394و خرداد سال 



 (1390-92-95موزه هنرهاي معاصر کرمان ) -« به تماشاي بهار...» گروهی هاي حضور در نمایشگاه 

 

 (1392)مجموعه آثار(   -پژوهشتالیف کتاب نگاره هایی از کاشی هاي تاریخی کرمان )

 

دانشکده هنر دانشگاه شهید با هنر داراي ده سال سابقه تدریس در زمینه طراحی سنتی و هندسه نقوش  در   

 (1386-96) کرمان

 

 (1392جوانان استان کرمان )داور بخش هنرهاي سنتی در جشنواره هنرهاي تجسمی 

 

 (1389)کسب رتبه نخست بخش عکس در جشنواره تولیدات مراکز فیلم سازي استان کرمان 

 

 (1391پژوهش برتر در جشنواره تولیدات مراکز فیلم سازي استان کرمان )کسب رتبه 

 

 (1393)تبریز  – تلویزیون ایرانتولیدات کسب رتبه پژوهش برتر )مستند خانه هاي کرمان( در هجدهمین جشنواره 

 

  (1392) بالروس  - رستوران سنتی شیراز در مینسکپروژه و اجراي تزیینات سنتی در  طراحی

 

 (1395) کرمان  -طراحی و اجراي تزیینات معماري داخلی در کافه مون 

 

 (1396)کرمان –حی سردر و تزیینات داخل و خارج مدرسه روطراحی 

 

 (1396) کرمان -لی باغ هنرمندبخشی از تزیینات داخنقوش طراحی 

 

 (1397استان کرمان )آموزش و پرورش مدرسین  ، ویژهبرگزاري ورک شاپ کاربرد نقوش سنتی در طراحی لباس 

 

 (1398فارس )استان  –ریز نی مصالي شهر   مجموعهگنبد در طراحی و اجراي نقوش مقرنس کاري 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 




