
  عباس اکبري

   1349تهران، 

  1390ي هنرهاي زیباي دانشگاه تهران، دکتراي پژوهش هنر، دانشکده

  1379ي معماري و هنر دانشگاه کاشان، عضو هیأت علمی دانشکده

  1394المللی سرامیک، آکادمی بینعضو 

  

  :نمایشگاه انفرادي •

   1394گالري آن، نیایش شرقی، 

   1394گالري آن، خمیر سنگ، 

  1393وجوي مفهوم،  گالري آن، مرکب ایرانی، درجست

  1392وجوي صلح،  وجوي آرش، در جست گالري آن، در جست

  1392گالري آن، ظرف، 

  1391گالري آن، جام جم، 

  1384هاي خانه عطارها،  سالن فرهنگی دانشگاه نانتق پاریس، ماهی

  

  :نمایشگاه گروهی •

  1398-شرکت در دومین سمپوزیوم خشت یزد

  1397، تهران، »هنر براي صلح«ششمین جشنواره 

  1396هاي شهري ایران، تهران،  هفتمین دوساالنه مجسمه

  1396، تهران، »هنر براي صلح«پنجمین جشنواره 

 1394 تهران، ،«صلح براي هنر» جشنواره سومین

  1393 ،کویت ،دارالفنون گالري ،»ها دست این با« نمایشگاه

 1392 ایران، ،«امروز تا دیروز از فامنزری هايسفالینه» نمایشگاه

 1390 ایران، سرامیک و سفال يدوساالنه دهمین

 1388 ایران، سرامیک و سفال يدوساالنه نهمین

 1387 شهري، فضاي هايمجسمه يدوساالنه اولین

 1386 ایران، سازيمجسمه يدوساالنه پنجمین

 1385 ایران، سرامیک و سفال يدوساالنه هشتمین

 1384 ایران، سازيمجسمه يدوساالنه چهارمین

 1384 تهران، نیاوران، فرهنگسراي معنوي، هنر نمایشگاه

 1381 ایران، سازيمجسمه يدوساالنه سومین

 1378 ایران، سازيمجسمه يدوساالنه دومین



 1377 ایران، سرامیک و سفال يدوساالنه ششمین

 1375 سرامیک، و سفال يدوساالنه پنجمین

 1374 ایران، سازيمجسمه يساالنهسه اولین

 1374 کشور، سراسر دانشجویی يدوساالنه دومین

  

 :داوري •
 1396 خشتی، هايمجسمه سمپوزیوم اولین داوري گروه عضو

 1395 تهران، شهري هايمجسمه دوساالنه پنجمین داوري گروه عضو

 1388 ایران، سرامیک و سفال يدوساالنه نهمین آثار انتخاب هیأت عضو

 1385 ایران، سرامیک و سفال يدوساالنه هشتمین آثار انتخاب هیأت عضو

 
  :المللیبین رویدادهاي •

  1398ترکیه  سرامیک کوش آداسی سمپوزیوم ششمین شرکت در

  1398-2019س اسپانیایسمانپنج کشور یک چشم انداز شرکت در نمایشگاه 

  1397ترکیه -کاستامانوشرکت در سمپوزیوم سرامیک

 1397شرکت اولین سمپوزیوم ترکیه

  1397-شهر گوبیو ایتالیا پنج کشور یک چشم اندازشرکت در نمایشگاه 

 1397 کرواسی، زاگرب، گل جشنواره در شرکت

 1397 سوئیس، سرامیک، المللیبین آکادمی جام، گنجینه نمایشگاه در شرکت

 1396 نپال، سیزارتا، گالري سرامیک نمایشگاه در شرکت

 1396 ترکیه، نوري، بنیان المللیبین رویداد چهارمین در شرکت

 1395 کرواسی، مدرن، پست سرامیک نمایشگاه پنجمین در شرکت

  1395 لهستان، ورکالو، در مالقات سرامیکی، دیوار در شرکت

  1394 ،ترکیه ،اژه دانشگاه هنر روزهاي المللی بین دوره ششمین در شرکت

  1394 ،فرانسه ،گل صفحات نمایشگاه در شرکت

  1394 ،تونس ،سرامیک سمپوزیوم پنجمین در شرکت



 1393 دومنیکن، تایل،جمهوري الیت ساالنه سه درپنجمین شرکت

 1393 ترکیه، آنکارا، ماکسبل، سمپوزیوم در شرکت

 1393 ترکیه، شهیر،اسکی تراکوتا، سمپوزیوم در شرکت

 1392 آرژانتین، سرامیک يدوساالنه پنجمین در شرکت

 1392 فرانسه، طالیی کاشی يمسابقه در شرکت

 1391 کرواسی، مدرنپست سرامیک نمایشگاه چهارمین در شرکت

 1391 پاکستان، کراچی، آسنا، يساالنهسه در شرکت

 1391 سوئیس، ژنو، ،«انعکاس» نمایشگاه در شرکت

 1390 ترکیه، شهیر،اسکی تراکوتا، سمپوزیوم در شرکت

 1389 ترکیه، ازمیر، سرامیک، سمپوزیوم در شرکت

 

 :پژوهشی هايفعالیت •
 کتاب عنوان پنج چاپ
 اثر مجموعه پنج چاپ
 مختلف مجالت در مقاله 60 از بیش چاپ

 

 

 :جوایز •
 1395 کرواسی، مدرن، پست سرامیک نمایشگاه پنجمین برنز مدال

 1395 ژاپن، کانبه، بنیان بورس جایزه

  1393 ،دومنیکن ،تایل الیت ساالنه سه پنجمین معمارانه، کاشی بهترین جایزه

 1392 آرژانتین، سرامیک يدوساالنه پنجمین بزرگ يجایزه

 1392 فرانسه، ،«طالیی کاشی» يمسابقه دوم يجایزه

 1374 ایران، دانشجویی يدوساالنه دومین سازيمجسمه بخش يبرگزیده نفر

 

 :هامجموعه •
 اتریش نپال، آمریکا، اسپانیا، ،تونس ،دومنیکن جمهوري ،آلمان فرانسه، کرواسی، ترکیه، پاکستان، ،ژاپن آرژانتین، ایران،



 

 


