
 استاد عبداله نصیریان عضو هیئت علمی گروه نقاشی دانشگاه غیرانتفاعی سپهر

1371فرزند حسن فارغ التحصیل رشته نگارگری هنرستان هنرهای زیبای اصفهان1351عبداله نصیریان متولد   

وکارشناسی ارشد دانشکده هنر 1377کارشناسی رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبا یدانشگاه تهران 
1388دانشگاه شاهد تهران درسال   

 

 فعالیتهای آموزشی 

86-90تدریس دردانشگاه هنردانشگاه شهرکرد سال   

92تدریس در دانشگاه پردیس هنر دانشگاه اصفهان   

86نقش جهان     هرودانشگاه علمی کاربردی مرکز علمی کاربردی تدریس دانشگاه علمی کاربردی زرین ش  

نگاران تهران      وموسسه آموزشی فرهنگی زیبا  88  -93وموسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سپهر اصفهان 
88-92وآموزشگاه آزاد هنری بامداد اصفهان 89سال   

 

 داوریها

بختیاری           حوزه هنری چهار ومحال  داوری بخش نقاشی هشتمین جشنواره ملی فاطمه کوثر هستی
حوزه هنری 90سال       وعضو هیئت داوران نخستین جشنواره تجسمی نقاشی قرآنی تجلی حسن 90سال 

 چهار محال بختیاری

 

 نمایشگاهها

اساتید دانشگاه سپهرموزه معاصر تهران  نقاشی  نمایشگاه گروهی  1-  

ه سپهر موزه معاصر تهراننمایشگاه گروهی نقاشی اساتید دانشگا-2  

نمایشگاه گروهی نقاشی آپادانا-3  

نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری کوثر اصفهان-4  

نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری کوثر اصفهان-5  

نمایشگاه گروهی نقاشی نقاشان اصفهان تهران گالری-6  

نمایشگاه گروهی نقاشی نقاشان نو گرا اصفهان حوزه هنری اصفهان-7  

1390ایشگاه انفرادی نقاشی حوزه هنری چهارمحال بختیاری سالنم-8  

1390برگزاری کارگاه آموزشی نقاشی ایرانی حوزه هنری چهارمحال بختیاری سال -9  

 

 فعالیتهای اجتماعی وفرهنگی

91شت مقام واالی پیامبر اعظم سال شرکت در گردهمائی اساتید هنر بزرگدا  

وحضور درجبهه دفاع مقدس 89ونمایشگاه سال   همکاری با ارشاد اسالمی زرین شهردر زمینه امور فرهنگی
65-67 سال  

 



 

 

 مدیریت  

88-89مدیر گروه رشته گرافیک دوره کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز زرین شهر سال   

89-92ی مرکز زرین شهر سال مدیر گروه رشته گرافیک دوره کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربرد  

90-93  معاونت گروه رشته گرافیک موسسه غیر انتفاعی سپهر انتفاعی سپهر اصفهان سال  

92شرکت در کارگاه آموزشی موسسه سپهر اصفهان آسیب شناسی مسائل ومشکالت آموزشی سال   

91شرکت در کارگاه آموزشی سپر اصفهان آموزش در کالس درس   

92شی موسسه سپهراصفهان سال شرکت در کارگاه آموز  

سعیده سیاحان(-عبداله نصیریان-)احمدرضا میرمقتدایی 92تالیف کتاب گرمابه سال   

محمرضا رهبری فر( -عبداله نصیریان-)احمدرضا میرمقتدایی93تألیف کتاب زورخانه  

 استاد نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز زرین شهر

  

 


