نخبگان آموزشگاه هاي آزاد
آموزشگاه آزاد دخت قدير
خانم محبوبه پورقديري – مؤسس ،مدير و مربي آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد دخت قدير
داراي کارت مهارت در حرفه هاي نقاشي روي پارچه و رودوزي ها ي سنتي ،عضو فعال سازمان صنايع دستي
و داراي مجوز کارگاه صنايع دستي و مشاغل خانگي

شرح اقدامات :
 - 1تـدوین گــر تــعدادی از استانداردهای آموزشی ( نقده دوزی و )...
 - 2احیاگر هنرهای سنتی در حال زوال از جمله هنر زیبا و نفیس نقده دوزی .
 - 3کسب عنوان هنرمند برتر در هفتمین نمایشگاه سراسری تخصصی رودوزی های سنتی در همدان
 - 4ابداع سبک جدید کتیبه دوزی با نخ نقده و شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف در سراسر ایران از جمله جشنواره ی بین المللی جلوه های
رضوی در هنر های سنتی و برگزیده شدن آثار در سال های  ۹۸و ۸۹
 - 5برگزیده ی دهمین همایش بین المللی بانوان قــرآن پـــژوه (دی مـــاه ) ۸1
 - 6اجرای نمایشگاه و کارگاه آموزشی نقده دوزی در بخش غیر رقابتی جشنوارهی فوق در سال  ۸1بنا به دعوت اداره ی کل ارشاد اسالمی
 – 7شرکت در برنامه های صدا و سیمای مرکز اصفهان (ب مثل بانو و )...
 – ۹شرکت در برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسالمی شبكه  – 2برنامه عصر خانواده با موضوع هنرمند خانواده محور
 – ۸شرکت در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم – باغ موزه دفاع مقدس 13۸3
 – 1۹شرکت در جشنواره بانوی ایرانی – هنر ایرانی در تهران 13۸3
 – 11دارنده گواهی ثبت آثار ادبی و هنری 13۸3 -

نام تابلو :انوار الرضا(ع)
ابعاد تابلو  7۹ :سانتی متر در  1۹۹سانتی متر
مجری  :محبوبه پورقدیری
نقده دوزی یكی از هنر های ملی ایرانیان و از موارد تزیین پارچه است که قدمت آن به زمان هخامنشیان می رسد .در دوره ی اشكانی و ساسانی رواج
کامل داشته و در دوره ی اسالمی استفاده از این دوخت از رواج چشمگیری برخوردار بوده است .اما متاسفانه امروزه از رواج آن کاسته و رو به زوال است.
این دوخت با استفاده از نخ های فلزی طال و نقره که به صورت پهن تابیده می شود و روی تور و پارچه های از جنس مخمل ابریشم ترمه و تافته انجام
می شود.
با توجه به اینكه ارواح مقدس و منور پیامبر اکرم (ص) و ائمه ی اطهار (س) در سخنانشان متجلی است و ایشان ایده ها انتظارات فرهنگ و رهنمود های
خویش را در قالب واژگان در اختیار ما قرار می دهند ; بر ان شدم تا یكی از آن گنجینه های علم و معرفت که از فرمایشات حضرت امام رضا (ع) می باشد
را به سبک کتیبه دوزیی با نخ نقده ( که در نوع خود از لحاظ کاربردی بی نظیر است) در معرض دید هنر دوستان قرار دهم.

نام تابلو :سلسله الذهب(اثر بر گزیده ی درپنجمین جشواره ی ملّی جلوه های رضوی در هنر های سنتی)
ابعاد 15۹:سانتی متر در 17۹سانتی متر
مجری:محبوبه پورقدیری
زمان طراحی ودوخت 25۹۹:ساعت
هنر های مورد استفاده:نقده دوزی تكه دوزی نقاشی روی پارچه
درا ین تابلو از تلفیق هنرهای روبه زوال (نقده دوزی) باهنرهای نوین (نقاشی روی پارپچه) جهت برانگیخته شدن استعدادهای بالقوه و کشش نسل جوان به
هنر های بومی،منطقه ای وسنتی استفاده شده است.
در متن اصلی تابلو حدیث معروف س لسله الذهب از امام رضا (ع) آورده شده که با نخ نقده به سبک کتیبه دوزی باخط اندولسی نوشته شده است.
الزم به ذکر است استفاده از نخ نقده در کتیبه دوزی کاری بدیع وتازه بوده و درنقده دوزی سابقه نداشته است.
جهت توجه به حصین بودن کلمه طیبه ال اله اال اللّه و محمد رسول اللّه وعلی ولی اللّه به خط کوفی وبا استفاده از هنر گالبتون دوزی و باکمک از نقاشی
روی پارچه نوشته شده است .
کلمه طیبه ی ال اله اال اللّه به صورت یک نوار که تمام طرح وسط را دربر می گیرد نوشته شده است که نشانگر حصین بودن این کلمه ی شریفه می باشد.
در چهار گوشه ی تابلو القاب حضرت رضا (ع) و در چهار ضلع آن چهار سالم به آن حضرت نوشته شده است .

محبوبه پور قدیری
احیاء گر دوختهای سنتی در حال زوال در ایران
(نقده دوزی  ،گالبتون دوزی ) ... ،
همراه 62459903190 :
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