
 

  آرشین آگشته

 

 تحصیالت

 کارشناسی روانشناسی بالینی

)دانشگاه هنر و معماری تهران(عمومی  کارشناسی نقاشی  

 )دانشگاه هنر تهران( نقاشیکارشناسی ارشد 

 فعالیت ها:

 ۷۷۱۱ فعالیت داوطلبانه در بخش کاردرمانی بیمارستان روانپزشکی آزادی 

 ۷۷۳۷ گگالری بر -دوساالنه طراحی منتخب شرکت در 

 ۷۷۳۷ گالری برگ  -نمایشگاه گروهی 

 ۷۷۳۱ گالری سبک  -نمایشگاه انفرادی 

 ۷۷۳۷ انتشارات زیتون -گرتصویرچاپ کتاب "پس کی با من بازی می کنه؟" به عنوان نویسنده و

 سال

 ۷۷۳۱ بهار ۱۱ی "آنتونی براون و اقتباس در تصویرسازی". فصلنامه هنر شماره  ارایه مقاله 

 ۷۷۳۱ کافه گالری تماشاخانه ایرانشهر -نمایشگاه گروهی 

 ۷۷۳۱ اردیبهشت -کافه گالری تماشاخانه ایرانشهر -نمایشگاه گروهی 

 گالری ممیز/ خانه هنرمندان -نمایشگاه گروهی تصویرسازی 

 ۷۷۱۱  نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان از گذشته تا فرد، گالری دی 

 ۷۷۱۱ نمایشگاه گروهی نقاشی آثار چند نسل هنرمندان ایران گالری الله 

 ۷۷۱۷نمایشگاه گروهی نقاشی آثار چند نسل هنرمندان ایران گالری الله 

 ۷۷۱۱دو نمایشگاه گروهی نقاشی درyrg rag ltrimro  to  trA  سیاتل 

 ۷۷۱۷ نمایشگاه گروهی نقاشی درlrm mtGg ho  trA  سیاتل 

 

  تا کنون در گروه پژوهش تصویر ۷۷۱۱کتاب کودک از سالعضو فعال شورای 

  ۷۷۱۷نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالری شیرین 

  نشر آبگین )دردست چاپ(. -کتاب آفرینش انسانبازنویسی و تصویرگری 

 ۷۷۳۱در سال  اخذ لوح تقدیر از دانشگاه هنر به عنوان پژوهشگر پایان نامه برتر 



 دانشگاه علمی کاربردی  و کرججهاددانشگاهی ر دانشگاه علمی کاربردی هنر د دروس تدریس

 .تا کنون ۷۷۳۳از سال  تهرانفرهنگ و هنر 

 .همکاری داوطلبانه با انجمن توانمندسازی زنان و کودکان تهران 

 

 

 

ArshinAgashteh (born 1977) 

 

Education 

 

Bachelor of clinical psychology 

Bachelor of painting 

Master of Painting (Art university of Tehran) 

 

Exhibitions 

 

Nominated and selected work in drawing Biennial of Tehran ,Barg Gallery, 2004, 

Tehran. 

 

Painting group exhibition in Barg Gallery 2006, Tehran. 

 

Solo painting exhibition in Sabk Gallery, 2006, Tehran. 

 



Two painting group exhibitions in café gallery in TamashakhaneIranshahr,2010, 

Tehran. 

 

Illustration group exhibition in Momayez Gallery located inIranian Artists forum, 

2010, Tehran. 

 

 Painting group exhibition in Day Art Gallery(selected works from several 

generations of painter in Iran), 2011, Tehran. 

 

Curated painting exhibition by VahidSharifian in Mah Art gallery, 2012, Tehran. 

 

Two art group exhibition in Art not Terminal gallery, 2013, Seattle. 

 

Two Painting group exhibition in Laleh Gallery(selected paintings and drawings 

from several generations of artists in Iran), 2014, Tehran. 

 

Curated painting exhibition in Twilight Gallery by Tracy Cilona, 2014, Seattle. 

 

Solo painting exhibition in Shirin Art Center, 2014, Tehran. 

 

Works 

 

Volunteer work as an art therapist in Azadi hospital, 1999, Tehran. 



 

Published a children book as an writer and illustrator by Zeytoon publication 

(Who plays with me?), 2005, Tehran. 

 

Published article under title of Appropriation and illustration in FaslanameHonar 

Magazine. No 75. 2008. 

 

Volunteer work and member of CBC(Children`s Book Council of Iran) from 2000. 

 

Art instructor at Art University from 2009 

 

Appreciation for the best final project at university of art (MA) 

 

Volunteer work as an art teacher at the association of women and children 

empowering.  

 

 


