استاد فهیمه پیرستانی عضو هیئت علمی گروه نقاشی دانشگاه غیرانتفاعی سپهر
دارای مدرک کارشناسی نقاشی و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا – تهران

سوابق تدریس:
دانشگاه غیرانتفاعی بزرگمهر از  1385تا 1389
دانشگاه دولتی شهرکرد دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان از  1387تا 1389
دانشگاه پیام نور از  1387تا 1389
دانشگاه های علمی کاربردی :نقش جهان ،زرین شهر ،فرهنگ و هنر ،عتیق از  1385تا 1394
دانشگاه غیرانتفاعی سپهر از  1390تا کنون

سوابق پژوهشی:
مقاله با عنوان مختصات آیین مانوی برپایه متون و اساطیر چاپ شده در کتاب دوم  1389در مجله گنجینه
کتاب تخصصی علمی -پژوهشی هنرهای سنتی ایرانی -اسالمی
تالیف کتاب با عنوان آشنایی با هنرهای سنتی ایران چاپ شده در گنجینه طالیی انتشارات پیام
دانشگاهی 1390
مقاله با عنوان اندیشه مانی و بهزاد برمبنای نگاره ها چاپ شده در کتاب ششم  1393در مجله گنجینه
کتاب تخصصی علمی -پژوهشی هنرهای سنتی ایرانی -اسالمی
مقاله با عنوان حمام شیخ بهایی چاپ شده در کتاب هفتم  1393در مجله گنجینه کتاب تخصصی علمی-
پژوهشی هنرهای سنتی ایرانی -اسالمی
مقاله با عنوان هنرمدرن و اکنونیت در مرحله پذیرش پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری 1395

سوابق شرکت در کنفرانس:
ارائه سخنرانی با عنوان ساختارگرایی در آثار نائوم گابو در دانشگاه علمی کاربردی عتیق 1391
ارائه سخنرانی با عنوان جدال نیچه و افالطون درباب فلسفه و هنر در دانشگاه سپهر 1394
ارائه پوستر مقاله با عنوان هنر مدرن و اکنونیت در کنفرانس بین المللی هنر و معماری تهران 1395
ارائه سخنرانی با عنوان هنر مدرن و اکنونیت در دانشگاه سپهر 1395

سوابق شرکت در نمایشگاه:
ارائه اثر با عنوان فروغ در نمایشگاه گروهی نقاشی در موزه هنرهای معاصر اصفهان  1393و 1394
سوابق اجرایی:
طراحی  10جلد کتاب از  1388تا  1393برای دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب
ارائه طرح های اجرایی برای بدنه اتوبوس ها همکاری با شهرداری زاهدان 1379
اجرای  50پورتره شهید همکاری باکنگره سرداران شهید زاهدان و کرمان 1378

