رضا تهرانی
متولد 1356
کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه شاهد تهران
کارشناس نقاشی از دانشگاه هنر تهران
فعالیتهای آموزشی
مدیر گروه نقاشی از سال 95تا 85
مدیر مرکز هنری بامداد و کسب عنوان اموزشگاه برتر در سال  1386و دریافت نشان درجه  1آموزشی از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی
مدرس و عضو هیئت علمی موسسه سپهر
مدرس نمونه در سال تحصیلی 87-88موسسه سپهر
تدریس در دانشگاه هنر اصفهان از سال 89تا 87
مدرس و عضو انجمن نقاشان اصفهان
تدریس هنر در مرکز هنری بامداد
تدریس هنر در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به مدت 3سال
راهنمایی و مدیریت پایان نامه های دانشجویان کارشناسی
جشنواره های ملی و بین المللی
پذیرش اثر در هفتمین دوساالنه ملی نقاشی معاصر ایران –بهمن 1386
پذیرش اثر در چارمین دو ساالنه بین المللی کاریکاتور-تهران –شهریور1388
سخنرانی
موضوع  :بررسی نقاشی های دیواری در امام زاده های شهر اصفهان – هفته پژوهش – مؤسسه سپهر اصفهان
موضوع  :رابطه هندسه و نقاشی در ایران و غرب  -خانه ریاضیات اصفهان – 91/10/27
تالیف
مجموعه آثار نقاشی رضا تهرانی 1387
طراحی فیگوراتیو 1385
 999تست درک عمومی هنر  ،جهت کنکور هنر 1383
مجموعه آثار طراحی رضا تهرانی

جشنواره های ملی و بین المللی
پذیرش اثر در هفتمین دوساالنه ملی نقاشی معاصر ایران – بهمن 1386

پذیرش اثر در چهارمین دوساالنه بین المللی کاریکاتور – تهران – شهریور 1378

کارگاه های تخصصی و آموزشی
دومین همایش کارگاهی مهر  -مؤسسه نشر آثار امام خمینی – اصفهلن آبان 1385
کارگاه آموزشی اساتید مؤسسه آموزش عالی سپهر 1391/6/7
کارگاه یک روزه استید نقاشی  :بزرگداشت مقام واالی پیامبر اعظم – موزه هنرهای معاصر اصفهان – 91/10/20
کارگاه آموزشی با عنوان  :آسیب شناسی مسائل و مشکالت آموزشی و پژوهشی – 92/4/6
کارگاه آموزشی با عنوان  :آسیب شناسی مسائل و مشکالت آموزشی و پژوهشی – 92/12/24

نمایشگاه های تخصصی
نمایشگاه اساتید مؤسسه سپهر اصفهان – موزه هنر های معاصر – فروردین 1390
نمایشگاه اساتید مؤسسه آموزش عالی سپهر اصفهان – موزه هنرهای معاصر – اردیبهشت 1393
نمایشگاه گروهی در گالری افرند – تهران 1392
نمایشگاه انفرادی نقاشی  ،اصفهان موزه هنرهای معاصر 87
نمایشگاه گروهی نقاشان معاصر اصفهان – گالری صبا  ،تهران آبان 89
 5نمایشگاه انفرادی و گروهی بین سالهای  76-86در اصفهان  ،تهران  ،گنبد کاوس

