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 دروس تدريس شده

 1379-80در دانشگاه آزاد اسالمي، واحدکرج، سال تحصيلي  تدريس -1

 ر اداره ارشاد اسالمي تهرانتدريس د -2

 تدريس دراداره ارشاداسالمي کرج -3
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 1382-83در دانشگاه آزاداسالمي تنکابن، سال تحصيلي  تدريس -5

 

 مقاله های چاپ شده

 1381سالمجموعه مقاالت سمينار سقراط فيلسوف گفت وگو،درکتاب ]تاثير سقراط بر درام يوناني و تراژدی های اوريپيد[با عنوان چاپ مقاله -1

 1382اول ، شماره سوم ، سال ، دوره نامه انسان شناسي در نشريه] خي صل [  با عنوان چاپ مقاله -2

، مجموعه نوشتارهادرباره پروازپروانه خيال  در کتاب ] آيا عنصر روايت در ادبيات كودكان ، مانع اقتباس از اين آثار در نمايشنامه است ؟ [ عنوان با چاپ مقاله -3

 1385تئاترکودک ونوجوان، سال

، مجموعه پژوهشهای تئاتر ديني ،دفتر دوم : مصداق هاو کاربردها ،سال نمايش  ماورا  در کتابئاتر ديني [  ] قصص قرآن، پيشنهادی ارزنده برای ت با عنوان چاپ مقاله -4
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 1385، سال دوم، شماره اول ، سال خانه تئاتردرنشريه ] تالش برای يافتن راهکارهای آموزشي تئاتر [  با عنوان چاپ مقاله -5

 1385، سال دوم، شماره دوم، سال خانه تئاتردرنشريه حنه تئاتر حركتي زيبا خلق كرد ؟ [  ] چگونه مي توان روی ص با عنوان چاپ مقاله -6

 1385، سال دوم ، شماره سوم ، سال  خانه تئاتر در نشريه ] رئاليسم ، رئاليسم نازنين [ با عنوان  چاپ مقاله -7

 1385، سال دوم ، شماره چهارم ، سال  انه تئاترخ در نشريه] وودويل های چخوف ، شوخي شوخي جدی شدند [   با عنوان چاپ مقاله -8

 1385، سال دوم ، شماره پنجم ،اسفند  خانه تئاتردر نشريه   ] نوروزنامه [با عنوان  چاپ مقاله -9

وره ی دوم، شماره ی ، دعلمي پژوهشيرهپويه ی هنردر نشريه ] مويدالممالك فکری ارشاد و بررسي نمايشنامه حکام جديد ، حکام قديم [   عنوانمقاله با  چاپ -10

 1385اول ، زمستان 

مجموعه مقاالت اولين در کتاب  ] آسيب شناسي آموزش رشته تئاتر در دانشگاههای ايران و تاثير آن بر روند پيشرفت تئاتر دانشجويي [ عنوان چاپ مقاله با -11

 1385، تهران ، بهمن سمينار تئاتر دانشگاهي 

، دوره دوم ، شماره دوم ، بهار و تابستان  علمي پژوهشي رهپويه هنر در نشريه]  آموزش رشته تئاتر با تاكيد بر درسهای  گرايش كارگرداني  [   عنوان چاپ مقاله با -12
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 برگزيده مقاالت در کتاب] چرا توصيف و روايت زمان و مکان در قصه های کودکان حذف شده است ؟ [  عنوان چاپ مقاله با -13

 1386تهران،سال  مجموعه مقاالت سمينار پژوهشي،تئاتر و مخاطب،  در کتاب)چرا دانشجوی تئاتر با پيش داوری تئاتر مي بيند؟(  عنوان بامقاله  چاپ -14

 1386، دوره دوم ، شماره چهارم ، زمستان علمي پژوهشي رهپويه هنردرنشريه  ]از رئاليسم تا جريان سيال ذهن [ با عنوان چاپ مقاله -15

 1387، دوره دوم ، شماره ششم ، تابستان  علمي پژوهشي رهپويه هنردر نشريه  ) پرفورمنس آرت ، هنر اجرا( با عنوان چاپ مقاله -16

، مجموعه مقاالت چهارمين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت ، تهران نت گمشده در کتاب سير تحولي شخصيت های نمايشنامه های عليرضا نادری[ ]چاپ مقاله با عنوان -17
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 1388، آذر و دی  124-123سال يازدهم ، شماره نمايش ، در مجله ]تئاتر شهرستان يك اتفاق ساده ،اما مهم [  با عنوان پ مقالهچا -18

، دوره سوم، رهپويه هنر علمي پژوهشيدر نشريه  ) خلق نشانه های بصری در اجراهای كالس تركيب در صحنه با استفاده از مواد مختلف ( با عنوان چاپ مقاله -19

 1389 ، تابستان 13شماره 



دوره سوم،شماره علمي پژوهشي رهپويه هنر ، در نشريه) گل و گالب،آيين عاشورايي به گل افتادن مردان عزادار در خرم آباد لرستان( چاپ مقاله با عنوان -20

 1390،تابستان17

 1391و بهار  1390،زمستان 20و 19دوره سوم،شماره رهپويه هنر ،علمي پژوهشي  در نشريهسيده ملك خاتون شخصيت دراماتيك تاريخ ( ) چاپ مقاله با عنوان -21

 1391،زمستان23دوره سوم،شماره علمي پژوهشي رهپويه هنر ، در نشريه) شبيه(  چاپ مقاله با عنوان -22

 1392، بهاز  24سوم،شماره  دورهعلمي پژوهشي رهپويه هنر ، در نشريه)چگونه يك متن را به درام كاربردی مقاومت تبديل كنيم(  چاپ مقاله با عنوان -23

 1393،زمستان 31دوره سوم، شماره علمي پژوهشي رهپويه هنر،  در نشريه)تئاتر روايي و كاربرد آن در شکل گيری قدرت ملي (عنوان چاپ مقاله با -24

 

   شده منتشر كتب

 1380، سال212نمايشنامه اتاق نگارش -1

 1382نمايشنامه تولد، سال  نگارش -2

 1384نمايشنامه آينه دار، سال  نگارش -3

 سه کتاب در موردتعزيه ، مرکز هنرهای نمايشي تدوين همکاری در -4

 

  

  علمي مجامع در عضويت

 عضو پيوسته انجمن کارگردانان خانه تئاتر -1

 پايان نامه های تحت راهنمايي و مشاوره

 پايان نامه در مقطع کارشناسي در رشته تئاتر به عنوان استاد راهنما      85 راهنمايي بيش از -1

 های اجراييمسئوليت

جشنواره های 1393و1392و1391و 1390و1388و1387و1386و1385،سالهای وجشنواره ی  بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران مرحله ی اول بخش مسابقه ی  بازبين -1

 پانزدهم ،شانزدهم ،هفدهم وهجدهم، دهم، يازدهم ، دوازدهم ،سيزدهم

 تا كنون 1380از سال  نيمه متمرکز تئاتر برای دانشجويان رشتهعضو تيم اساتيد برگزار كننده مصاحبه عملي سازمان سنجش  -2

 

 

 و هنری شركت در سمينارهای علمي

 1379درهمايش نقش زن درگفتگوی تمدنها،  سال [ ] آينده روشن در گرو شناخت و تالش زنان با عنوان ارائه مقاله -1

 1380همايش انسان شناسي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، سال -درهمايش فرهنگ لر ] خون بس [ با عنوان ارائه مقاله -2

 ،)  برنده لوح تقدير(1381رکزمشارکت زنان، سالدرهمايش توانمندسازی زنان، م خانوادگي [ -] او يك زن شاغل است ، بررسي روابط اجتماعي عنوان ارائه مقاله با -3

 1382درهمايش بزرگداشت سهراب سپهری ، سال] حركت از رئاليسم تا خيال [ با عنوان ارائه مقاله -4

وهشگران جوان دانشگاه پژوهشي علوم انساني وهنرباشگاه پژ –، سومين همايش سراسری علمي ] نشانه شناسي قصه يوسف درقرآن وادبيات فارسي[ با عنوان ارائه مقاله -5

 1383آزاداسالمي، اراک، سال 

درنخستين جشنواره بين المللي کتاب کودک و نوجوان، کرمان،  ] آيا عنصر روايت در ادبيات كودكان ، مانع اقتباس از اين آثار در تئاتر است ؟ [ با عنوان ارائه مقاله -6

 1383سال

 ) دريافت لوح تقدير(1386در سمينار تئاتر و مخاطب ، تهران ، تيرماه داوری تئاتر مي بيند ؟ [     ] چرا دانشجوی تئاتر با پيشبا عنوان  ارائه مقاله -7

 1387در دومين سمينار پژوهشي تئاتر دانشگاهي ، تهران، بهار ]پذيرش نيمه متمركز دانشجوی تئاتر يعني چه ؟ [  با عنوان ارائه مقاله -8

 1387در چهارمين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت ، تهران ، سال ای نمايشنامه های عليرضا نادری [ و دريافت لوح تقدير ]سير تحولي شخصيت هبا عنوان   ارائه مقاله -9

 1388دربخش پژوهشي ششمين همايش سراسری آيين های عاشورايي، تهران، سال آيين نمايشي سيار[  ] چل ممبر )چهل منبر( با عنوان ارائه مقاله -10

پرديس ، در سمينارپژوهشي تئاتر کودک و نوجوانترس و خشم   دو پيشنهاد موضوعي برای تئاتر كودک و نوجوانان از ديدگاه روانشناسي( ) با عنوان ارائه مقاله -11

 1389 هنرهای زيبا ی دانشگاه تهران، سال

 1389در دومين سمينار بين المللي دين و نمايش ، تهران  ) ابزورد ، جست و جوی معنويت گم شده در ميان تکه پاره های مادی( با عنوان ارائه مقاله -12

در سومين سمينار تئاتر دانشگاهي ايران ، تهران تاالر )چرا دانشجويان به استفاده از ويديو پروجکشن در اجراهای تئاتری روی آورده اند ؟( با عنوان ارائه مقاله -13

 1390مولوی ، 

 1390،دانشگاه صنعتي شريف،تهران  1404ملي آموزش در ايران در همايششاگردی)پژوهش و پسشنهاد( )شيوه ی آموزش استاد  عنوان ارائه مقاله با -14

در مسابقه بزرگ نمايشنامه نويسي و مقاالت پژوهشي سازمان فزهنگي هنری ) سيده ملك خاتون شخصيت دراماتيك تاريخ ( و كسب مقام دومبا عنوان ارايه مقاله -15

 1392شهرداری، تهران 

 1381يونيسف، سال-درفراخوان داستان نويسي، کودکان بانيازهای ويژه، شورای کتاب کودک ] اميد [ با عنوان ارائه قصه -16

در ] اولين شب آرامش و نقطه نقطه [ و دريافت لوح تقدير به مناسبت سخنراني در نشست خاطره ، ويژه دانش آموختگان   با عنوان های ارائه داستان ميني مال -17

 1386ه خاطرات تلخ و شيرين زندگي دانشجويي ، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران ، سال اولين دوره مسابق

 1386در اولين جشنواره نمايشنامه نويسي و داستان نويسي ارتش ) نسيم رحمت ( ، سال ] ارتشي شريف [ و برنده تنديس و ديپلم افتخار عنوان ارائه داستان با -18

 1393هنری،و راهيابي به مرحله بيست اثر برتر،تهران سال درهفتمين دوره داستان انقالب حوزهع به چهار []يك ربعنوان ارائه داستان کوتاه با -19

 

 



 ها كارگاه

 1380دانشجويان سوره ،تهران ، فرهنگسرای هنر ، سال اولين رپرتوارنمايشهای كوتاه كالسي برگزاری -1

 1381دانشجويان سوره، تهران ، فرهنگسرای هنر ، سال دومين رپرتوارنمايشهای كوتاه كالسيبرگزاری  -2

 1385دانشجويان سوره ،  تهران ، سالن اکبر رادی دانشگاه سوره ،،سال  سومين رپرتوار نمايشهای كوتاه كالسي برگزاری -3

 1385، درهمايش هنردرماني دانشگاه شهيدبهشتي ، سال برگزاری كارگاه تربيت حس -4

 1386ه گويي کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، تهران ، سال ، دهمين جشنواره قصقصه گويي  -5

 

 سابقه ی فعاليت های اجرايي ونگارشي

 1372 سال ، تهران  جهاددانشگاهي، تئاتردانشجويي جشنواره نهمين کليددار، نمايش  کارگرداني -1

 1373 سال ، تهران پارکهای ،(  عمومي اجرای)  و ،( کارگرداني جايزه برنده) تئاترفجر جشنواره سيزدهمين بادبادکها، خياباني نمايش  کارگرداني -2

 1373سال  زيبا، هنرهای دانشکده ، تهران  ،( عمومي اجرای) نه گفت آنکه  آری، گفت آنکه نمايش  کارگرداني -3

 1373سال ، تهران ،(  کارگرداني جايزه برنده) تئاتربانوان، جشنواره اولين ، نامه وصيت نمايش  کارگرداني -4

   1374 سال   ، تهران جهاددانشگاهي، دانشجويي تئاتر جشنواره دهمين ، عروسك و گشنگي نمايش  کارگرداني -5

 1374سال   زيبا، هنرهای  دانشکده  ، تهران ، کوتاه نمايشهای جشنواره اولين ، ضيافت نمايش  کارگرداني -6

 1375سال اصفهان، تئاترآتشکار، جشنواره سومين پيت، عشق نمايش  کارگرداني -7

 1375 سال  ، تاالرمولوی ، تهران پل، نمايش  کارگرداني -8

 1376سال تهران، پارکهای ،(  عمومي اجرای)  اون و اين ماجراهای خياباني نمايش  کارگرداني -9

 1377 سال ، تهران جهاددانشگاهي، تئاتردانشجويي جشنواره دوازدهمين ، زيتون نمايش  کارگرداني -10

 1380 سال  هنر، فرهنگسرای  ، مقدس،تهران دفاع يادواره ،212 اتاق نمايش  کارگرداني -11

 1381سال  دانشجو، فرهنگسرای ، تهران ،(  عمومي اجرای)  الشخورها نمايش  کارگرداني -12

 1383سال سازان، انديشه موسسه  ، تهران خصوصي، اتاق نمايشنامه(   خواني نمايشنامه)  کارگرداني -13

 1386 سال  ، مولوی تاالر ، تهران ، اساتيد بخش ، ايران دانشگاهي تئاتر المللي بين جشنواره دهمين مادر، نمايش  کارگرداني -14

 1386 سال  ، مولوی تاالر ، تهران ،(  عمومي اجرای)  است آدم آدم نمايش  کارگرداني -15

 1387 سال   مولوی، تاالر  ، تهران ، اساتيد بخش ايران، دانشکاهي تئاتر المللي بين جشنواره يازدهمين ، بود زنداني تورو که شب آن نمايش  کارگرداني -16

 1387 سال ، مولوی تاالر ، تهران ،(  عمومي اجرای)  بزرگراه نمايش  کارگرداني -17

 1387 سال ، قلم اهل دائمي سرای  ، تهران ، قاعده و استثنا نمايشنامه(   خواني نمايشنامه)  کارگرداني -18

 1388 سال ، مولوی تاالر ، تهران ، اساتيد بخش ، ايران دانشگاهي تئاتر المللي بين  جشنواره دوازدهمين ، شادی آقای و قاعده و استثنا نمايش  کارگرداني -19

 1389 سال مولوی، تاالر اساتيد،تهران، بخش ايران، دانشگاهي تئاتر المللي بين جشنواره سيزدهمين عسل، زنبورهای کندوی سمفوني نمايش کارگرداني -20

 سال ، سوره دانشگاه ، تهران ، سوره تئاتر دانشجويي جشنواره چرمشيردومين محمد بخش ارديبهشت، ماه در مرگ از ای عاشقانه روايت نمايشنامه( خواني نمايشنامه)  کارگرداني -21
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  1390 مولوی،سال ،تاالر تهران اساتيد، بخش ، ايران دانشگاهي تئاتر المللي بين جشنواره ،چهاردهمين نزديکي همين جايي نمايش کارگرداني -22

 (کارگرداني دوم برنده)  1390 ،سال گلستان العماره،تهران،کاخ شمس جشنواره دومين ، مدرنيته از گذار در اميرکبير خياباني نمايش کارگرداني -23

 1392 مولوی،سال تاالر اساتيد،تهران، ايران،بخش دانشگاهي تئاتر المللي بين جشنواره بزرگ،شانزدهمين خاطرات نمايش کارگرداني -24

 1393 مولوی،سال اساتيد،تهران،تاالر ايران،بخش دانشگاهي تئاتر المللي بين جشنواره اسپوکن،هفدهمين در بری دست نمايش کارگرداني -25

 

 جوايز و لوح تقدير
 1385به مناسبت هفته پژوهش ، به عنوان استاد راهنمای برتر، دانشگاه سوره، سال دريافت لوح تقدير -1

 1388دانشگاه سوره ، خرداد ،تهران  استاد مشاور جشنواره ،  ، به عنوان اولين جشنواره ی دانشجويي تئاتر سورهدريافت لوح تقدير و تنديس  -2
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