
 

 

 

 تربقان اسكندري ایرج

 تھران ـ۱۳۳٥ متولد

 

 .۱۳۸٤ ـ ھنر دانشگاه ھنر، پژوھش دكتراي

 .۱۳۷٤ ـ ایران ھنر، دانشگاه  ھنر، پژوھش ارشد کارشناسی

 .۱۳٥۷ ـ ایران تزئیني، ھنرھاي دانشكده نقاشي، کارشناسی

 

  .۱۳٦۸ ـ۱۳٦٤/  الزھرا دانشگاه ـ ھنر دانشكده نقاشي گروه مدیر

  .۱۳٦۷ـ۱۳٦٥/   اسالمي تبلیغات سازمان ھنري حوزه نقاشي واحد مسئول

  .۱۳۷۲ ـ۱۳٦۹/ اسالمي تبلیغات سازمان ھنري حوزه تجسمي واحد مسئول

  .۱۳۷۷ـ۱۳۷۲/  ھنر دانشگاه ـ نقاشي كارشناسي گروه مدیر

  .۱۳۷۷ -۱۳۷٥/   ھنر دانشگاه  ـ نقاشي ارشد كارشناسي گروه مدیر

 .۱۳۷۷ـ۱۳۷٦/  ھنر دانشگاه كاربردي و تجسمي ھنرھاي دانشكده رئیس

  .۱۳۷۹ ـ۱۳۷۷/  ھنر دانشگاه رئیس مقام قائم و كرج پردیس مجموعھ رئیس

 .۱۳۸۸ ـ۱۳۷۷/  ھنر دانشگاه تجسمي ھنرھاي دانشكده رئیس

 

 .۱۳۸۳ـ۱۳٦۱/ ھنري حوزه تجسمي واحد عضو



 .۱۳۷۸/ ایران نقاش ھنرمندان انجمن پیوستھ عضو

 .۱۳۸۱ـ۱۳۷۹/ ایران اسالمي جمھوري ھنر فرھنگستان وابستھ عضو

 .۱۳٦٤/ اسالمي ارشاد وزارت تجسمي ھنرھاي مركز ھنري شوراي عضو

 .ایران معاصر نقاشي بینال پنجمین سیاستگذاري شوراي عضو

 .ایران معاصر نقاشي بینال ششمین سیاستگذاري شوراي عضو

 .۱۳۷۹ـ۱۳۷۷/ كشور یادمانھاي و مجسمھ ساخت بر نظارت سیاستگذاري شوراي عضو

 .۱۳۸۰ـ۱۳۸٥/تھران شھرداري زیباسازي سازمان دیواري نقاشي شوراي عضو

 .ایران معاصر نقاشي بینال اولین انتخاب ھیئت عضو

 .ایران معاصر نقاشي بینال سومین انتخاب ھیئت عضو

 .ایران معاصر نقاشي بینال پنجمین انتخاب ھیئت عضو

 .ایران معاصر طراحي المللي بین نمایشگاه اولین انتخاب ھیئت عضو

 .۱۳۷۲/ ایران معاصر نقاشی بینال دومین داوری ھیئت عضو

 

 .۱۳۷۹/  اسالم جھان نقاشي المللي بین بینال نخستین دبیر

 .۱۳۷۲/  ایران معاصر نقاشي بینال دومین دبیر

 .۱۳۷٤/  ایران معاصر نقاشي بینال سومین دبیر

 .۱۳۸٦/ افریقا تجسمی ھنرھای جشنواره دبیر

 .۱۳۷٤ـ۱۳۷۲/  آورد ورزشي فرھنگي نشریھ مسئول مدیر و امتیاز صاحب

 .تربقان تجسمي ھنرھاي آزاد آموزشگاه مسئول مدیر و امتیاز صاحب

 

 .اسكندري ایرج ھاي طراحي مجموعھ تألیف

 .شمالي صباي ابتداي انقالب خیابان دیواري نقاشي

 .فلسطین میدان دیواري نقاشي

 .كردستان بزرگراه/  شود ساختھ ایراني بدست باید ایران دیواري شينقا

 .ولیعصر ھمت تقاطع ولیعصرـ تفریحي مركز/  مادر عنوان با دیواري نقاشي



 .كردستان بزرگراه/  گنجي شھید دیواري نقاشي

 .انقالب میدان برجستھ نقش

 .سنندج شھرستان انقالب میدان مجسمھ

 .(نفت صنعت پژوھشگاه( نفت صنعت شھدای یادمان برج

  نفت صنعت شھدای مسجد کتیبھ

 بیروت ـ تفکر عنوان با سنگی مجسمھ

 

 :انفرادي نمایشگاه برپایي

 تھرانـ  سوره نگارخانھ ،)۱۳٦٤( تھران ـ سوره نگارخانھ ،)۱۳٥۲( مشھد ـ پیشاھنگي سالن ،)۱۳٥۱( مشھد ـ بازرگاني اطاق

 دریابیگي نگارخانھ ،)۱۳۷۳( تھران ـ آریا نگارخانھ ،)۱۳٦۸( تھران ـ سوره نگارخانھ ،)۱۳٦٦( تھران ـ سوره نگارخانھ ،(۱۳٦٥)
 ،)۱۳۸۷( نار گالری ،)۱۳۸٦( ھما گالری ،)۱۳۷۹( تھران ـ آریا نگارخانھ ،)۱۳۷۷( تھران ـ آریا نگارخانھ ،)۱۳۷٤( تھران ـ

 .(۱۳۸۸( ھما گالری

 

 :جمعي نمایشگاه برپایي

 ھنرمندان نقاشي آثار ،)۱۳٦۱( تھران ـ معاصر ھنرھاي موزه ،)۱۳٥۳( تھران ـ دانشجو پارك ،)۱۳٥۰( مشھد ـ میرك نگارخانھ
 جمعي نمایشگاه ،)۱۳٦٥( تھران سوره خانھ ـ ھنري حوزه ھنرمندان جمعي نمایشگاه ،)۱۳٦۳( نیاران فرھنگسراي ـ ایران معاصر
 سوریھ دمشق الثقافھ مركز ـ ھنري حوزه ھنرمندان جمعي نمایشگاه ،)۱۳٦۷( تھران سوره خانھ ـ ھنري حوزه تجسمي واحد نقاشان

 ھنري حوزه نقاشان جمعي نمایشگاه ،)۱۳٦۹( آذربایجان ـ باكو فیالرمونیك مركز ـ ھنري حوزه ھنرمندان جمعي نمایشگاه ،)۱۳٦۹(
 نمایشگاه ،)۱۳۷۱( تھران معاصر ھنرھاي موزه ـ) ۱( جھان و ایران معاصر ھنر ھاي جلوه ،)۱۳۷۰( سنگال ـ داكار اسالمي مركز ـ

 تھران معاصر ھنرھاي موزه ـ ایران معاصر نقاشي دوساالنھ دومین  ،)۱۳۷۱( جمشیدیھ پارك نگارستان ـ معاصر نقاشان از جمعي
 پاكستان ـ كراچيـ  ایران فرھنگي مركز ،)۱۳۷۳( تھران معاصر ھنرھاي موزه ـ) ۲( جھان و ایران معاصر ھنر ھاي جلوه ،)۱۳۷۲(
 خانھ ـ ھنري حوزه ھنرمندان جمعي نمایشگاه ،)۱۳۷۳( تھران بھمن فرھنگسراي ـ ھنري حوزه ھنرمندان جمعي نمایشگاه ،)۱۳۷۳(

 معاصر نقاشي بینال سومین ،)۱۳۷۳( تھران خاوران فرھنگسراي ـ ھنر دانشگاه استادان جمعي نمایشگاه ،)۱۳۷۳( تھران ـ سوره
 ،)۱۳۷٥( تھران معاصر ھنرھاي موزه ـ) ۳( جھان و ایران معاصر ھنر ھاي جلوه ،)۱۳۷٤( تھران معاصر ھنرھاي موزه ـ ایران

 ھنر نگارخانھ ـ ھنر دانشگاه استادان جمعي نمایشگاه ،)۱۳۷٦( تھران معاصر ھنرھاي موزه ـ ایران معاصر نقاشي بینال چھارمین
 نقاشي در تمثیلي بیان نمایشگاه ،)۱۳۷۸( تھران معاصر ھنرھاي موزه ـ ایران معاصر طراحي المللي بین نمایشگاه ،)۱۳۷۷( تھران
 المللي بین نمایشگاه ،)۱۳۷۸( مسكو ـ ایراني نقاشان از جمعي جمعي نمایشگاه ،)۱۳۷۸( تھران معاصر ھنرھاي موزه ـ ایران نوگراي

 موزه ـ ایران معاصر نقاشي دوساالنھ پنجمین ،)۱۳۷۸( تھران معاصر طراحي المللي بین نمایشگاه نخستین ،)۱۳۷۸( اوكراین ھنر
 ـ اسالم جھان المللي بین دوساالنھ نخستین ،)۱۳۷۹( تھران معاصر ھنرھاي موزه ۲۰ ھنر نمایشگاه ،)۱۳۷۹( تھران معاصر ھنرھاي
 موزه ـ ۷۹ انداز چشم ـ ایران امروز طراحي ،)۱۳۸۰( واشنگتن مریدین المللي بین مركز ـ ایران جدید ھنر نمایشگاه ،)۱۳۷۹( پاییز

 نگارخانھ برگ، گالري ـ یاس دختران ،)۱۳۸۰( تھران معاصر ھنرھاي موزه ـ آسمان از تصویري ،)۱۳۸۰( تھران معاصر ھنرھاي
 (۱۳۸۱ شھریور( برگ گالري ـ زن روز مناسبت بھ گروھي نمایشگاه ،)۱۳۸۱ مرداد( ارسباران

 

 :دولتي و خصوصي ھاي مجموعھ توسط شده خریداري آثار



 .خصوصي داران مجموعھ نزد نقاشي تابلو ۳۰

 .تھران معاصر ھنرھاي موزه گنجینھ نزد نقاشي تابلو ۸

 .تھران شھداي موزه مجموعھ در نقاشي تابلو ۳

 .خرمشھر موزه مجموعھ در نقاشي تابلو ۲

 .ھنري حوزه مجموعھ در تابلو ۸۳

 

 :ھنری تخصصي ھاي زمینھ

 .سازی مجسمھ/ دیواری نقاشي/نقاشي


