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Marziyeh.khoshtarkib@gmail.com   

 

Education 

Diploma: Graphic design-Ekbatan Vocational school-September 2009 

BA: Visual communication-University of Art-Tehran-Februray 2016 

Withdrawal from MA of Animation - University of Art - Tehran - 2017 (Due to lack of interest and  

the start of professional painting activity from the same year)   

 

Art Competence 

Painter / Illustrator / Photographer / Graphic designer  

 

Work Experience 

Graphic designer of 6th Monologue festival of University of Art-March 2015 

Art director & graphic designer of 21st  Iran International University Theatre 

Festival book-June 2016 

Graphic designer of "Me/The Maid/s" play-April 2018 

"Pakat" advertising studio branding  

 

Exhibitions 

Group exhibition of theatre posters-Tehran Independent Theatre Gallery- 2018 

Group exhibition of 7th biennial Damonfar painting-Mellat Gallery- 2019 

Painting Group exhibition of "Observation"-Dastan Gallery- 2019 

Drawing Group exhibition of "Inanimate" -Vali art gallery- 2020 
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Award 

Certificate of appreciation for poster designing of "Me/The Maid/s" play from 

 Iran International University Theatre Festival- 2018 

*Having artwork(Photography,Illustration,Logo designing) printed in  

 8th student's graphic book of the year-Rasm Publication- 2016 

 

Skills 

Illustration:  

Fiction illustration/Music illustration 

Design: 

Environmental graphic design/Stationary design/Book cover design/Poster design/Branding 

Photography: 

Digital/Analog 

Others: 

Bookmaking/Printmaking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مرضیه خوش ترکیب

 ایران - تهران - 1371

09124958941 

Marziyeh.khoshtarkib@gmail.com 

 

 طراح گرافیک-عکاس-تصویرگر-نقاش

 

 تحصیالت

   1388-تهران-هنرستان فنی حرفه ای اکباتان-گرافیک دیپلم 

 1394-تهران-دانشگاه هنر  -کارشناسی ارتباط تصویری

 1395  -تهران -دانشگاه هنر  -انصراف از کارشناسی ارشد انیمیشن

 1398  -تهران-دانشگاه الزهرا-انصراف از کارشناسی ارشد نقاشی

 

 تجربه های کاری

 1393 -جشنواره مونولوگ دانشگاه هنرطراح گرافیک ششمین  

 1394  -"پاکت"برندینگ استودیو تبلیغاتی  

تئاتر دانشگاهی ایران  1395 -مدیر هنری و طراح کتاب بیست و یکمین جشنواره بین المللی 

 1397  -کلفت/ها"/ "منطراح گرافیک و تصویرگر نمایش 

 

 

 



 هانمایشگاه  

گروهی پوسترهای   1397 -گالری تئاتر مستقل تهران-تئاترنمایشگاه 

گروهی هفتمین دوساالنه نقاشی دامونفر  1397 -نمایشگاه 

گروهی نقاشی   1398  -گالری دستان-"رصد"نمایشگاه 

گروهی طراحی    1399  -گالری والی-"بی جانی"نمایشگاه 

 

 جوایز

 1397  -دانشگاهیاز جشنواره بین المللی تئاتر   "من/کلفت/ها"تقدیر برای پوستر نمایش 

کتاب سال گرافیک دانشجویی • انتشارات  -چاپ آثار)عکاسی، تصویرسازی، طراحی نشانه،...( در هشتمین 

 1395-رسم

 

 مهارت ها

) )تخییل،موسیقی  تصویرسازی 

،نشانه(  طرایح گرافیک )محییط،برندینگ،روی جلد،پوستی

)دیجیتال و آنالوگ(  عکایس 

 کتاب سازی

 چاپ دستی 


