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Education 

2017-2019  MFA in painting, Islamic Azad University of Tehran, Central Branch, Faculty of 

Arts and Architecture 

2011-2014  MS in Tourism Management, University of Allameh Tabatabai 

2006-2011  BS in Tourism Management, University of Allameh Tabatabai 

Exhibitions 

2019  group exhibition in valiartgallery, Chavyek 

2019  group exhibition in Vali art gallery, Nakhsh 

2018  group exhibition in Mellat art gallery, third Jokal festival  

2018  group exhibition in Mojde gallery , small colorful experiences 2 

2018  group exhibition in Laleh Gallery, 5th annual of print exchange 

2017  group exhibition in Khaneh Honarmandan gallery, 5th Grand Festival of Art for Peace  

2017  group exhibition in Abay gallery, turkey 

2017  Participating in print exchange of Questart, Canada 

2017 group exhibition in Farzad art gallery, Mashhad, the first annual of Farzad Contemporary 

Drawing  

2017  group exhibition in Laleh Gallery, 4th annual of print exchange 

2017  group exhibition in Chav Gallery, 7th Miniprint exchange 
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Artist Bio 

Mina Rashidi was born in Tehran, Iran in 1987. She was graduated from Islamic Azad University of Tehran, 

Faculty of Arts and Architecture in 2019. She earned a master’s degree in painting. Her artworks vary in 

the fields of printmaking, drawing and painting. Rashidi has participated in some group exhibitions such 

as Nowrouzaneh 7th Miniprint Exhibition of Chav Gallery, 4th and 5th annual of print exchange of Laleh 

Gallery, the first annual of Farzad Contemporary Drawing in 2017. In 2018 she has also participated in 

print exchange of Questart, Canada, group “painting exhibition: small colorful experiences 2" in Mojde 

gallery, 5th Grand Festival of Art for Peace in Khaneh Honarmandan gallery and third Jokal festival in 

Mellat art gallery. She has also participated in 2 “group Exhibition named Nakhsh and chavyek” in vali art 

gallry in 2019. 
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 تحصیالت

 1395 - 1397    دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي، دانشکده هنر و معماري از فوق لیسانس نقاشی

 1390- 1393     دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران از فوق لیسانس مدیریت جهانگردي 

 1385-1389        دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران از لیسانس مدیریت جهانگردي 

 سوابق شغلی

  1395   همکاري با روزنامه هاي تعادل، فرصت امروز و دنیاي اقتصاد به عنوان خبرنگار حق التحریر 

 1394 - 1395      اه خبري دنیاي سفرخبرنگار و دبیر سرویس گردشگري پایگ

 نمایشگاه ها

  1398        ، چاویکنمایشگاه گروهی در گالري والی

 1398        نخش، گالري والی در نمایشگاه گروهی

 1397   سومین جشنواره ي دانشجویی نقاشی ژکال ؛گالري پردیس ملت در نقاشی نمایشگاه گروهی

 1397     پنجمین ساالنه تبادل چاپ دستیدر گالري الله، چاپ دستی  نمایشگاه گروهی

 1396      2جربه هاي رنگی کوچکت ،مژدهگالري  در نقاشی نمایشگاه گروهی

 1396      پنجمین فستیوال هنر براي صلح، در گالري خانه هنرمندان گروهینمایشگاه 

 2017       نگاهی در آینه ،گالري آباي ترکیهنقاشی در  نمایشگاه گروهی

 2017      تبادل چاپ دستی ، کانادا  Questartچاپ دستی در نمایشگاه گروهی



 1396     اولین ساالنه طراحی معاصر فرزادطراحی در گالري فرزاد،  نمایشگاه گروهی

 1396    ساالنه تبادل چاپ دستی چهارمینچاپ دستی در گالري الله،  نمایشگاه گروهی

 1396    نوروزانه هفتم، تبادل چاپ دستی کوچکچاپ دستی در گالري چاو،  نمایشگاه گروهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیوگرافی هنرمند

در مقطع فوق لیسانس رشته نقاشی از دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد  1398در تهران به دنیا آمد. وي در سال  1366مینا رشیدي در سال  

گاه گروهی به اسالمی تهران فارغ التحصیل شد. آثار هنري وي بیشتر در حوزه چاپ دستی، نقاشی و طراحی است. رشیدي در چندین نمایش

؛ چهارمین و پنجمین ساالنه در گالري چاو 1396دستی در سال  نمایشگاه چاپ هاي کوچک، "نوروزانه هفتم" :شرح زیر شرکت کرده است

؛ تبادل چاپ 1396در سال  در گالري فرزاد مشهد "ساالنه طراحی معاصر فرزاد"؛ اولین 1397و  1396 الله در سال در گالري تبادل چاپ دستی

هنر براي "؛ پنجمین فستیوال 2017در گالري آباي ترکیه در سال  "نگاهی در آینه"؛ نمایشگاه گروهی 2017کانادا در سال   Questart دستی

؛ 1396در سال در گالري مژده  "2تجربه هاي رنگی کوچک"؛ نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان 1396در گالري خانه هنرمندان در سال  "صلح

در "چاویک"و  "نخش"و نمایشگاه گروهی با عنوان  1397در گالري پردیس ملت در سال  "ژکال"سومین جشنواره ي دانشجویی نقاشی 

 .1398گالري والی در سال 

 


