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  اطالعات شخصی

 فرزاد :  نام

 معافي غفاری  :نام خانوادگي 

 عضو هیأت علمي دانشکده  

 تئاتر  :گروه 

 soore.ac.irmoafi@آدرس پست الکترونیك:  
 

  درباره من

 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین شکل گرفت.   کانون درآموزشي تئاتر، نقاشي و ..  هایکالسبا شرکت در  1354-55هنری از سال    هایفعالیتشروع 

اه تهران در سال  داستان خواني،  فضای ادبیات داستاني شکل گرفت. با پذیرش در رشته تئاتر دانشگ - نویسيداستان هایکالسبا شرکت در  60دهه  های سال در 

 های، کارگرداني، طراحي صحنه، آموزش و پژوهش(  درزمینهبار دیگر دنیای تئاتر  گشوده شد که تا به امروز ادامه دارد. )فعالیت  1370

 
 ( دانشگاهی) سوابق تحصیلی

 دانشگاه هنر، رشته ادبیات نمایشي ارشد،  يکارشناس -1

 کارشناسي، دانشگاه تهران، رشته طراحي صحنه   -2

 

 دروس تدريس شده

 نویسي نمایشنامهمباني طراحي صحنه، نقد و تحلیل نمایش از منظر طراحي صحنه، تاریخ سینما و تئاتر، روش تحقیق، مباني  :کارشناسی -1

 نمایشي ، روش تحقیق در هنر، مباني نقد در ادبیات نویسيدراماصول  :کارشناسی ارشد  -2

 

  شدهچاپ داخلی مقاالت

mailto:moafi@soore.ac.ir


 های درام؛ از ارسطو تا برشت(کالن )نظریه. -1

 پیدایش کمدی کهن در یونان باستان  -2

 ای ساختار درام در نمایشنامه رادیویي و نمایشنامه صحنه -3

 ایم؟ خانه تئاتر کجاست؟ ما چه کرده  -4

 طراحي صحنه؛ دیداری کردن نمایشنامه  -5

 خصوصي و آموزشدانشگاه نسل سوم، تئاتر  -6

 انیمیشن )نمونه موردی در آثار کمپاني نانت میو(  ینامهفیلمچگونگي اقتباس از اشعار سورئالیستي برای  -7

 

 

 علمی  مجامع در عضويت

 سال( 3عضو شورای تئاتر دانشگاهیان کشور ) -1

 سال، تاالر مولوی(  4های تهران )عضو شورای مشورتي مدیران گروه تئاتر دانشگاه  -2

 انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر ایران  وپرورشآموزشدو دوره مدیر کمیته  -3

 جشنواره تئاتر دانشجویان کشور و جشنواره عروسکي دانشجویان کشور گذاریسیاستدو دوره عضو شورای  -4

   انجمن علمي هنرهای نمایشي )زیر نظر وزارت علوم( مدیره هیئت( عضو انتخابي 1399اکنون )از سال هم -5

 مشاوره/راهنمايی تحت هاینامه پايان

کارشناسي سینما   نامهپایان 4کارشناسي تئاتر )ادبیات نمایشي، طراحي صحنه، و کارگرداني( و  نامهپایان   95راهنمایي بیش از  تاکنون 1383از سال  -1

 (نویسينامهفیلم)

 کارشناسي ارشد ادبیات نمایشي، انیمیشن )بخش نظری( و سینما )بخش نظری(   نامهپایان 55راهنمایي بیش از  -2

 

 های اجرايی مسئولیت

 (81-79مدیر روابط عمومي دانشگاه سوره )  -1

 ( 83-81معاون گروه تئاتر )کارشناس مسئول( ) -2

 ( 87-83مدیر گروه تئاتر ) -3

 ( 96-88معاون آموزشي دانشکده هنر ) -4

 ( تاکنون  -96مدیر گروه تئاتر ) -5

 

 مکاری با مراکز فرهنگی ه

 سال(  3تاالر مولوی دانشگاه تهران )به مدت  گذاری سیاستعضو شورای  -1

 انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر ایران مؤسس عضو انتخابي هیئت  -2



 دوره( انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر ایران  3بازرسي ) -3

 ساله(  2دوره  6خانه تئاتر ایران )عضو انتخابي شورای مرکزی طراحان صحنه و لباس  -4

 داوری

 ای کشوری وزارت ارشاد.دوره جشنواره تئاتر استاني و منطقه 4داور  -1

 ای( و بخش مناطق جشنواره تئاتر دانشگاهیان کشوردوره بخش اصلي )صحنه 5داور بیش از  -2

 جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد )کشوری( نویسينمایشنامهدوره بخش  6داور  -3

 جشنواره صبح روشن )دانشگاه سوره( نویسينمایشنامهدوره بخش  3داور  -4

 جشنواره تئاتر سوره نویسينمایشنامهو مسابقه  ای دوره بخش صحنه 4داور بیش از  -5

 دوره مسابقه نمایشنامه خواني تاالر مولوی   2داور  -6

   نه )خانه تئاتر(دوره مسابقه اسکیس صح  2داور  -7

 

 

 برگزاری نمايشگاه

 جشنواره تئاتر فجر( المللبین)اجرای شده در تاالر اندیشه حوزه هنری و بخش  "معمای مطربان پریشان"طراحي صحنه تئاتر  -1

 در تماشاخانه ماه حوزه هنری(   اجراشده ) "پروانه و یوغ"طراحي صحنه تئاتر  -2

 در تاالر مولوی، جشنواره تئاتر دانشگاهیان کشور( اجراشده ) "گ جهاني دومشویك، در جن"کارگردان و طراح صحنه تئاتر  -3

 ، دانشگاه سوره"زنداني خیابان دوم"کارگردان )اجرای نمایشنامه خواني( نمایشنامه  -4

 در تماشاخانه مکتب تهران( اجراشده )  "چند جفت پوتین"طراحي صحنه نمایش  -5

 پالزا( اتاقي در هتل "کارگردان و طراح صحنه نمایش  -6

 "گلدن تایم"بازی در فیلم سینمایي  -7

 "لکنت" بلند نیمهازی در فیلم ب -8

 "مثلث" بلند نیمهبازی در فیلم  -9

 ، دانشگاه سوره"دارانزنده شب"نقش خواني در اجرای نمایشنامه خواني  -10

 )تاالر مولوی(  "درام، نمایش، آموزش"عضو گروه طراحان صحنه نمایش  -11

 تئاتر فجر(  جشنواره ) "رکاب"طراحي صحنه تئاتر  -12

 )جشنواره تئاتر دانشجویي(  "ساحره سوزان"طراحي صحنه نمایش  -13

 )جشنواره تئاتر دانشجویي(  "ستاره و مبارک"طراحي صحنه نمایش  -14



حسني  "  ، نمایش "ریزه میزه "، نمایش  "ماه نمایش گامباال  "اند:  طراحي صحنه و نویسندگي چند تئاتر کودک که اجرای عموم داشته  70در اواخر دهه   -15

 "لگني جادویي"، نمایش "و غول مهربان

 

 

 


