
 
 

  اطالعات شخصي

 حسین:  نام

 فهیمي :نام خانوادگي 

 دانشکده هنرعضو هیأت علمي 

 سینما :گروه

 Email : fahimi@soore.ac.ir آدرس پست الکترونیك:

 

 )اكادميك( سوابق تحصيلي

          1831 هنر دانشگاه سینما کارشناسي -1

         1831مدرس تربیت دانشگاه نمایشي ادبیات ارشد کارشناسي -2

 1831 هنر دانشگاه هنر پژوهش دکتری دانشجوی -8

                

 

 تدریسسوابق 

 1839-39 سوره دانشگاه  -1

 1832( دانشجو فرهنگسرای)تهران شهرداری هنری فرهنگي سازمان   -2

 1831تهران هنری حوزه*   -8

 

 دروس تدریس شده

  درام ومباني اصول شناخت -1

 وداستان فیلمنامه نویسندگي -2

 سینما کارگرداني -8

 مستند فیلم -9

 شناسي روایت -1

 سینما علمي پژوهش -1

 وپرتره اجتماعي عکاسي -7

 

 

  شده چاپ داخلي مقاالت

 1831 هنر رهپویه تخصصي علمي مجله در چاپ( مقاله) نمایش بیاني ساختارهای و معنوی مثنوی -1

 

   شده منتشر كتب

 1873بها  ابریشم سینمایي بلند فیلمنامه -1

 1831ساحت  سینمایي بلند فیلمنامه -2

 1839کند  عروج باید انسان سینمایي بلند فیلمنامه -8

 

  علمي مجامع در عضویت

 1831-33 نامه تفاهم و همکاری جهت آلمان و ترکیه کشور های دانشگاه با کننده مذاکره هیئت عضو -1

 1831-31 ( ساله دو دوره دو) سوره دانشگاه شورای عضو -2

 1831-32 سینما گروه سوره دانشگاه(استادیار) علمي هیئت رسمي عضو -8

 1831-1839( ساله 2 دوره دو) سوره دانشگاه هنری وطراحي نظارت تخصصي گروه عضو -9

  1832 سوره هنری مکتب استادان نمایشگاه دومین سیاستگذاری شورای عضو -1

 

 مشاوره/راهنمایي تحت پایان نامه هاي

 سینما/  کارشناسي(وپژوهش فیلم تولید)دانشجویي نامه پایان پروژه 111 راهنمایي -1



  انیمیشن.نمایش.سینما/  ارشد کارشناسي(وپژوهش فیلم تولید)دانشجویي نامه پایان پروژه 17 راهنمایي -2

 انیمیشن.نمایش.سینما/  ارشد کارشناسي(وپژوهش فیلم تولید)دانشجویي نامه پایان پروژه 11 مشاور -8

 ارشد وکارشناسي کارشناسي(وپژوهش فیلم تولید)دانشجویي نامه پایان پروژه 831 داوری -9

 

 هاي اجرایيمسئوليت

 1817-72 شیراز( ع) ابیطالب ابن علي امام مسجد هنری فرهنگي کانون مدیر -1

 1872(جوان سینمای انجمن) میلیمتری 3 فیلم چند تولید و فیلمسازی یکساله ی دوره -2

 1872-79 فیلم تولید مصور هنری و فرهنگي کانون مدیر -8

 1878 فارس استان اسالمي ارشاد و فرهنگ کل اداره فیلم تولید و همکاری -9

 1879-71 فارس مرکز سیمای و صدا با تلویزیوني های برنامه تولید و همکاری -1

 1871-77هنر دانشگاه تئاتر سینما دانشکده فیلم کانون مسئول -1

 1873 تهران سیمای معاونت برنامه و طرح با همکاری -7

 1873-31 هنر دانشگا ای ماهواره سایت کارشناسان گروه مسئول -3

 1839-31 سیما و صدا استانهای امور معاونت ارزیابي گروه دبیر -3

 1839-37 سوره دانشگاه کارشناسي ی دوره سینما آموزشي گروه مدیر -11

 1831-37سوره  دانشگاه ارشد کارشناسي ی دوره نمایشي ادبیات آموزشي گروه مدیر -11

 1831( کوتاه فیلم 7 تولید و تهیه)آلمان کنرادولف و سوره المللي بین مشترک پروژه سئولم و اجرایي مدیر -12

 1831( کوتاه فیلم 1 تولید و تهیه() کنرادولف و سوره) آلمان کشور در فیلم تولید پروژه مسئول و اجرایي مدیر -18

 1837( الملي بین کوتاه فیلم 3 تولید و تهیه) ایران و آلمان کشور در فیلم تولید پروژه مسئول و اجرایي مدیر -19

 1839( المللي بین کوتاه فیلم 3 وتولید تهیه) وایران المان کشور در فیلم تولید پروژه مسئول و اجرایي مدیر -11

 1833-31سوره  دانشگاه ها هیأت امور و عمومي روابط ریاست، دفتر مدیر -11

 

 

 همکاري با مراكز فرهنگي

 1838- 891 عضویت شماره به ایران سینمای کارگردانان کانون عضو -1

 

 

 داوري ها

  وعکس وکلیپ وانیمیشن وفیلمنامه وداستاني مستند کوتاه فیلم داخلي جشنواره 18 داوری -1

 

 

 برگزاري نمایشگاه
 1831هنر دانشگاه(  سنگي باغ مجموعه) عکس انفرادی نمایشگاه -1

 1838 نیاوران فرهنگسرای( نیایش) عکس جمعي نمایشگاه -2

 1831 سوره دانشگاه آیه نگارخانه( محاق) عکس انفرادی نمایشگاه -8

 1832 ایه گالری سوره دانشگاه هنر دانشکده علمي هییت اعضای جمعي نمایشگاه -9

 1832( ع)علي امام موزه( عکس) سوره هنردانشگاه دانشکده استادان اثارهنری جمعي نمایشگاه -1

  1838 سوره دانشگاه ایه گالری( پیکرنگاری) وعکس فیلم انفرادی نمایشگاه -1

 

 ها كارگاه

  1837 وآلمان  سوره المللي بین پروژه "مستندایران سینمای در روایت" شاپ ورک -1

 

 فعاليت حرفه اي

 1819 تحصیلي جنگ های جبهه در عکاسي -1

 1878 دقیقه 81«  احمد بویر و کهکلویه زیست محیط» مستند فیلم  -2

 1878دقیقه  111 فارس استان فرهنگي های فعالیت و مساجد مستند فیلم ده  -8

 1878 دقیقه 121 صبحگاهي سیمای گزارشي مستند کوتاه های فیلم  -9

 1879دقیقه  81«  شیراز شهدای تشییع» مستند فیلم  -1

 1879دقیقه  21 «سوگ در سوگ» خمیني امام رحلت مستند فیلم  -1

 1873  دقیقه 81میلیمتری 11 «پایان یك آغاز» داستاني فیلم  -7

 1831 دقیقه 29 میلیمتری 81«  جنگل آواز» داستاني فیلم -3

 1831 دقیقه 71 میلیمتری 81 «ساحت» سینمایي فیلم  -3

 1838دقیقه  81 کم وی دی «گمست» مستند فیلم -11

 1831 دقیقه 21کم وی دی«  انتظار» مستند فیلم -11

 1832( سوره خانواده وکالم ها چهره) پرتره مستند فیلم -12



 1838 سوره دانشگاه سالگرد بیستمین معرفي کوتاه فیلم -18

 اروپا و ایران در المللي بین وداستاني مستند کوتاه فیلم 82 ومشاورتولید سرپرست -19

 

 

 جوایز و لوح تقدیر

 1877هنر  دانشگاه علمي موفقیت کسب و ایثارگر و شاهد دانشجویان همایش دومین سپاس لوح -1

 1831 اسالمي  ارشاد و فرهنگ وزارت ایثارگر و هنرمند تقدیر لوح -2

 1832مقدس دفاع فیلم جشنواره نهمین در ساحت سینمایي بلند فیلم برای کارگرداني بخش در تقدیر لوح -8

 1838 ایران سینمای خانه جشن در ساحت سینمایي فیلم ویژه های جلوه کاندیدای -9

 1838 فارابي  سینمایي بنیاد حقیقت سینمای جشنواره در حضور سپاس لوح -1

  1839مدرس  تربیت دانشگاه فعال دانشجوی و ایثارگر و هنرمند سپاس لوح -1

 1831  تهران استان هنری حوزه جوان و فعال هنرمند تقدیر لوح -7

 1831 سوره دانشگاه آلمان و ایران مشترک پروژه جهت تقدیر لوح -3

 1831 سوره دانشگاه پژوهش عرصه در تالش و همت تقدیر لوح -3

 1831مدرس  تربیت دانشگاه ایثارگر آموخته دانش ارشد کارشناسي ممتاز ی رتبه تقدیر لوح -11

 1831(دوره سومین) سبز فیلم جشنواره جنگل آواز داستاني کوتاه فیلم حضور دیپلم -11

 1831 سوره دانشگاه ریاست دفتر مدیریت تصدی سپاس لوح -12

  1831مستند  گمست فیلم مقدس دفاع فیلم جشنواره شرکت گواهي -18

 1833سوره  دانشگاه هلند فیلم هفته همکاری و برگزاری سپاس لوح -19

 1831 (ایثارگر و جانباز) تبلیغات سازمان بسیج مقاومت پایگاه سپاس و تقدیر -11

 1831حضور  و همکاری بسیج فرهنگي نشست و خم غدیر سعید عید سپاس و تقدیر -11

 1831شیراز  پزشکي علوم دانشگاه شیراز جاوداني فرهنگ و هنر مهر همایش در حضور تقدیر لوح -17

 1838مدرس  تربیت دانشگاه ایثارگر دانشجوی سپاس لوح -13

 1871جانبازان هنری آثار سراسری نمایشگاه اولین تقدیر لوح -13

 1832سوني  کوتاه فیلم جشنواره حضور لوح -21

  1838پلیس  فیلم جشنواره نخستین شرکت و یادبود لوح -21

 1838پلیس  و جوان فیلمسازان تعمل همایش قدرداني لوح -22

 1831 (حقیقت سینما) ایران مستند فیلم المللي بین جشنواره نخستین برگزاری همکاری و سپاس گواهي -28

 1831سایه  فیلم جشنواره ششمین بازبیني -29

 1831تبلیغات  سازمان حراست ورزشي و هنری فرهنگي، قرآني، کمیته مقاالت داوری گواهي -21

 1831 (دانشگاهي توسعه ریزی برنامه) آموزشي کارگاه نامه گواهي -21

 1839 (فرم سینمای جشنواره) صفر ساعت فیلم حضور تقدیر لوح -27

 1811(فارس استان پرورش و آموزش) رزمنده آموزش دانش افتخار لوح -23

 1817 (شیراز بسیج 9 ناحیه ستاد) مقدس دفاع دوران بسیجي رزمنده سپاس لوح -23

 1878اطفال  فلج کردن کن ربشه طرح اجرای در همکاری بسیجي ایثارگر سپاس لوح -81

 1832سوره  کوتاه فیلم جشنواره هشتمین مشاور استاد سپاس لوح -81

 1819ایراني  خوشنویسان انجمن متوسط دوره گواهي -82

 1832کند عروج باید انسان سینمایي بلند فیلمنامه ثبت گواهي -88

 1873 بها ابریشم سینمایي بلند فیلمنامه ثبت گواهي -89

 1871مرکزشیراز  وسیمای صدا سازی فیلم و سازی برنامه تولید گواهي -81

 1832اسالمي  ارشاد و فرهنگ وزارت متری میلي 81 دقیقه 71 ساحت سینمایي فیلم مالکیت گواهي -81

 1837سوره  دانشگاه هنر دانشکده اساتید بسیج مسئول مسئولیت حکم -87

 1833آزاد  دانشگاه دیني ادبیات و هنر سراسری جشنواره پانزدهمین داوری -83

 1831آزاد  دانشگاه دیني ادبیات و هنر جشنواره هفدهمین داوری -83

 1831پژشکي  علوم دانشگاههای دانشجویان فرهنگي جشنواره سومین کوتاه فیلم داوری -91

 1833 (بهداشت وزارت) کشور دانشجویان قرآن ملي جشنواره پنجمین و بیست داوری -91

 1831کشور  پژشکي دانشجویان فرهنگي جشنواره چهارمین داوری -92

 1831کرمان پزشکي علوم دانشجویان فرهنگي جشنواره چهارمین داوری -98

 1831سمنان  پزشکي علوم دانشگاه فرهنگي جشنواره فیلمنامه داوری -99

  1839-1838-1832-1831- 1831سوره  دانشگاه معلم روز سپاس لوح -91

 1832(سوره هنری مکتب)سوره دانشگاه هنر دانشکده هنرمند استادان اثار نمایشگاه سپاس لوح -91

 1838(فیلم داوری)کشور پزشکي علوم های انشگاهد دانشجویان جشنوارفرهنگي تقدیرششمین لوح -97

 1839 وداوری اجرایي همکاری برای سالمت ملي جشنواره وزیروسرپرست معاون سپاس لوح -93

 1839(وعکس فیلم داوری)نیشابور پزشکي علوم دانشگاه سالمت ملي جشنواره تقدیراولین لوح  -93

 



 


