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  اطالعات شخصی

 شکوفه :  نام

 ی: ماسوری نام خانوادگ 

 هنر عضو هیأت علمی دانشکده  

 تئاتر  :گروه 

 shmasouri@soore,ac.irآدرس پست الکترونیك:  
 من:  درباره 

ماسوری   تربیت مدرس هستممن شکوفه  دانشگاه  از  تئاتر  ارشد کارگردانی  و کارشناسی  تهران  دانشگاه  از  تئاتر    ی رشته)  . دارای مدرک کارشناسی کارگردانی 

ز سال  اسالمی دارم. ا  آزادهمچنین مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی  از دانشگاه    ایرشتهمیانبه پژوهشگری    مندیعالقهکارگردانی دکتری ندارد(  به علت  

. از همان سال در دانشگاه نیز  امبوده علمی گروه تئاتر دانشگاه سوره    هیأتعضو    1380ه هست و از سال  مکه اسامی اجراها در رزو  امکرده کارگردانی تئاتر    1372

به نگارش   به کارگردانی پرداخته و عالوه بر ان  که بازهم در رزومه هست. من به همراه    ام ه ورزید و نشریات مبادرت    هاهمایشمقاله در    هاده عالوه بر تدریس 

 در حال فعالیت است.  گراییتجربهکه هنوز هم با همان ماهیت  امورزیده اهتمام  1370در سال   70گروه تئاتر   تأسیس به  هایمهمکالسیتعدادی از  

 
 ( دانشگاهی) سوابق تحصیلی

 کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر  -1

 ی کارگردان تئاتر  کارشناس  -2

 کارشناسی روانشناسی عمومی  -3

 

 دروس تدريس شده

کارگردانی    :کارشناسی -1 نمايش  –  3-2-1کارگردانی    –مبانی  تحلیل  و  موسیقی    -نويسیگزارش  -ديدن  ترکیب    –شناخت 

 درصحنه

 نويسی گزارش :کارشناسی ارشد  -2

 

  شدهچاپ داخلی مقاالت

mailto:shmasouri@soore,ac.ir


 

مقاله • عنوان  ارائه  زن    شیدرها  [  شناخت و تالش زنان  درگرو] آينده روشن    با  گفتگونقش  ،   هاتمدن   یدر 

 1379سال

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،    یشناسانسانهمایش    -فرهنگ لر  ش یدرها  ] خون بس [  با عنوان   ارائه مقاله •

 1380سال

توانمندسازی    شی درها  خانوادگی [  -] او يک زن شاغل است ، بررسی روابط اجتماعی  با عنوان  ارائه مقاله •

 ،)  برنده لوح تقدیر( 1381زنان، سال مرکز مشارکتزنان، 

قصه • عنوان  ارائه  [   با  امید  فراخوان  ]  کودکان  یسینوداستان   در  ن،  کودک  یازها یبا  کتاب  شورای  یونیسف،  -ویژه، 

 1381سال

 1382بزرگداشت سهراب سپهری ، سال شیدرها] حرکت از رئالیسم تا خیال [ با عنوان ارائه مقاله •

  –، سومین همایش سراسری علمی  فارسی[  اتیو ادب   در قرآن قصه يوسف    یشناسنشانه ]    با عنوان ارائه مقاله   •

 1383پژوهشی علوم انسانی وهنرباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاداسالمی، اراک، سال 

در   ] آيا عنصر روايت در ادبیات کودکان ، مانع اقتباس از اين آثار در تئاتر است ؟ [ با عنوان  ارائه مقاله •

 1383کتاب کودک و نوجوان، کرمان، سال یالمللن یب جشنواره  ن ینخست

در سمینار تئاتر و مخاطب ، تهران ،  ؟ [     ندیبیمتئاتر  یداورشیپ] چرا دانشجوی تئاتر با ا عنوان بارائه مقاله  •

 ) دریافت لوح تقدیر( 1386تیرماه 

مقاله • عنوان  ارائه  [    متمرکزمهین ]پذيرش    با  ؟  چه  يعنی  تئاتر  تئاتر  دانشجوی  پژوهشی  سمینار  دومین  در 

 1387دانشگاهی ، تهران، بهار 

در  علیرضا نادری [ و دريافت لوح تقدير    یها شنامهي نما  یهاتیشخص ]سیر تحولی  با عنوان  ارائه مقاله    •

 1387چهارمین همایش پژوهشی تئاتر مقاومت ، تهران ، سال 

مقاله   • عنوانارائه  )  با  ممبر  سیار[    (منبرچهل] چل  نمايشی  بخشآيین  سراسری    در  همایش  ششمین  پژوهشی 

 1388عاشورایی، تهران، سال  ی هانییآ

مقاله   • عنوانارائه  ديدگاه   با  از  نوجوانان  و  تئاتر کودک  برای  موضوعی  پیشنهاد  دو  و خشم    )ترس 

 1389 دانشگاه تهران، سال ی بایزپردیس هنرهای ، تئاتر کودک و نوجوان یپژوهش ناریسمدر روانشناسی( 

مقاله   • عنوانارائه  ،    با  ابزورد  میان    شدهگم معنويت    ی وجوجست)  دومین    مادی(  یهاپارهتکه در  در 

 1389دین و نمایش ، تهران  یالمللن یبسمینار 

مقاله   • عنوانارائه  روی    با  تئاتری  اجراهای  در  پروجکشن  ويديو  از  استفاده  به  دانشجويان  )چرا 

 1390در سومین سمینار تئاتر دانشگاهی ایران ، تهران تاالر مولوی ، ؟( اندآورده



مق • عنواناله  ارائه  و  استادشاگردیآموزش    ی وه یش)  با  همایش(  شنهاد یپ)پژوهش  در    در  آموزش  ملی 

 1390،دانشگاه صنعتی شریف،تهران  1404ایران

مسابقه بزرگ   دوم در) سیده ملک خاتون شخصیت دراماتیک تاريخ ( و کسب مقام  با عنوانارايه مقاله   •

 1392هنری شهرداری، تهران  یفرهنگو مقاالت پژوهشی سازمان   یسینوشنامهینما

مقاله   • عنوان ارائه  تناظر    یریگشکل ]  با  از اصل  با استفاده  در    کي به کي تئاتر شهر  و    روهاادهیپرياضی 

 یالمللن یب  یجشنواره سی و پنجمین    –پژوهشی شهر،شهروندی و تئاتر    شیدر همامتروی شهر تهران[    یهاستگاهي ا

 1395تهران و چاپ در خالصه مقاالت،  جشنواره تئاتر فجر

 ل ي بحرطو( و تغییرات آن در  NPD)    فتهیخودششخصیت     عناصر اختالل)بررسی     با عنوان ارائه مقاله    •

نوزدهمین جشنواره   یالمللن یب در هفتمین سمینار  (  هاشمیبنشهادت حضرت عباس و قمر   یهي تعزشمر مجالس  

  1398آیینی سنتی ، قمصر کاشان  یهاشینما

مقاله   • عنوانارائه  اسالم    یهاسازه)بررسی    با  در  کامل  انسانانسان  و    و  به    selfخودشکوفا  توجه  با 

مطهری،  یهاهي نظر يونگ)  آبراهاممرتضی  گوستاو  کارل  و  پنجمین ((هاتفاوتو    هاشباهتمزلو  در 

 1398علوم انسانی اسالمی ، تهران  یالمللنیبکنگره 

عنوان    مقاله  یارائه • برگزار کرد؟) روند    ني آنالدفاع    کي   شود یم)چگونه  با   نیاول  یریگشکلموفق 

ش  ني آنال  یهادفاع دوران  در  سوره  دانشگاه  هما  (19  دي کوو  یماریب  وعیدر    ی هاچالش  یمل   شیدر 

 1399 ری، همدان ،ت نا یس ی، دانشگاه بوعل یدر آموزش عال یکیالکترون یریادگی

ايران در دانشگاه سوره ، عصر کرونا بهار   ن ي آنال)خاطره از اولین جلسات دفاع    با عنوانمقاله    یارائه •

دانشگاه کاشان  دوم ،    یرتبه،  کسب  در همایش روایت مجازی تجربیات استادان از تدریس در فضای مجازی(  99

 99، زمستان 

] اولین شب آرامش و نقطه نقطه [ و دريافت لوح تقدير به مناسبت    یهاعنوانبا  ارائه داستان مینی مال   •

ويژه    ، خاطره  نشست  در  زندگی     آموختگاندانشسخنرانی  شیرین  و  تلخ  خاطرات  مسابقه  دوره  اولین  در 

 1386تهران ، سال دانشجویی ، باشگاه دانشجویان دانشگاه 

و    یسینوشنامهینمادر اولین جشنواره    ] ارتشی شريف [ و برنده تنديس و ديپلم افتخار  با عنوان  ارائه داستان •

 1386ارتش ) نسیم رحمت ( ، سال  یسینوداستان

[با عنوانارائه داستان کوتاه   • انقالب حوزه   ن یدر هفتم]يک ربع به چهار  به مرحله    یابیراه هنری،و    دوره داستان 

  1393بیست اثر برتر،تهران ، سال

 1380، سال212نمایشنامه اتاق نگارش •

 1382نمایشنامه تولد، سال  نگارش •



 1384، سال دارنه یآنمایشنامه   نگارش •

مجموعه مقاالت سمینار   کتابدر  اوريپید[  یهایتراژد سقراط بر درام يونانی و    ریتأث]با عنوانچاپ مقاله   •

 1381سال ،وگوگفتسقراط فیلسوف 

 1382، دوره اول ، شماره سوم ، سال یشناسانسان نامه   در نشریه] خی صل [  با عنوان  چاپ مقاله •

] آيا عنصر روايت در ادبیات کودکان ، مانع اقتباس از اين آثار در نمايشنامه است    با عنوانچاپ مقاله   •

 1385، سالو نوجوان تئاتر کودک نوشتارها درباره ، مجموعه  خیال  پروانه پرواز در کتاب ؟ [

، مجموعه  نمايش  ماورا    در کتاب] قصص قرآن، پیشنهادی ارزنده برای تئاتر دينی [     با عنوانچاپ مقاله   •

 1385و کاربردها ،سال  هاتئاتر دینی ،دفتر دوم : مصداق یهاپژوهش 

، سال دوم، شماره اول  خانه تئاتردرنشریه ] تالش برای يافتن راهکارهای آموزشی تئاتر [   با عنوان چاپ مقاله •

 1385، سال 

،  خانه تئاتر درنشریه  ] چگونه می توان روی صحنه تئاتر حرکتی زيبا خلق کرد ؟ [     با عنوان  چاپ مقاله •

 1385سال دوم، شماره دوم، سال 

 1385، سال دوم ، شماره سوم ، سال   خانه تئاتر در نشریه نازنین [ ] رئالیسم ، رئالیسم با عنوان  چاپ مقاله •

، سال دوم    خانه تئاتر  در نشریه ] وودويل های چخوف ، شوخی شوخی جدی شدند [     با عنوان چاپ مقاله   •

 1385، شماره چهارم ، سال 

 1385، سال دوم ، شماره پنجم ،اسفند  خانه تئاتردر نشریه   [ نوروز نامه ]  با عنوان  چاپ مقاله •

مقاله • عنوان  چاپ  [     با  قديم  ، حکام  نمايشنامه حکام جديد  بررسی  و  ارشاد  فکری  مويدالممالک  در  ] 

 1385اول ، زمستان  یشماره دوم،   یدوره ، علمی پژوهشی رهپويه ی هنرنشریه 

مقاله • عنوان  چاپ  در    یشناسب یآس]    با  تئاتر  رشته  و    یهادانشگاهآموزش  روند    ریتأثايران  بر  آن 

 1385، تهران ، بهمن مجموعه مقاالت اولین سمینار تئاتر دانشگاهی در کتاب  پیشرفت تئاتر دانشجويی [

علمی    در نشریه گرايش کارگردانی  [      یهادرسبر    د یتأک]  آموزش رشته تئاتر با    با عنوان  چاپ مقاله •

 1386، دوره دوم ، شماره دوم ، بهار و تابستان  پژوهشی رهپويه هنر

در  است ؟ [    شدهحذفکودکان    یهاقصه] چرا توصیف و روايت زمان و مکان در    با عنوان  چاپ مقاله •

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، تهران    ییگوقصه ، دهمین جشنواره    يیگو قصهبرگزيده مقاالت    کتاب

 1386، سال 

مجموعه  تئاتر و مخاطب،    در کتاب؟(  ندیبیمتئاتر    یداورشیپ)چرا دانشجوی تئاتر با    عنوان  مقاله باچاپ   •

 1386تهران،سال  مقاالت سمینار پژوهشی،



[  با عنوان چاپ مقاله   • ،  علمی پژوهشی رهپويه هنر  هیدر نشر  ]از رئالیسم تا جريان سیال ذهن  ، دوره دوم 

 1386شماره چهارم ، زمستان 

، دوره دوم ، شماره   علمی پژوهشی رهپويه هنردر نشریه    ) پرفورمنس آرت ، هنر اجرا(   با عنوان   چاپ مقاله •

 1387ششم ، تابستان 

مقاله • عنوان  چاپ  تحولی    ]با  نادری[  یها شنامهينما  یهاتیشخص سیر  کتاب  علیرضا  گمشده  در  ،  نت 

 1388مجموعه مقاالت چهارمین همایش پژوهشی تئاتر مقاومت ، تهران 

-123سال یازدهم ، شماره  نمايش ،  در مجله  ]تئاتر شهرستان يک اتفاق ساده ،اما مهم [    با عنوانچاپ مقاله   •

 1388، آذر و دی  124

مقاله   • عنوانچاپ  ترکیب    یهانشانه) خلق    با  اجراهای کالس  مواد   درصحنهبصری در  از  استفاده  با 

 1389 ، تابستان  13، دوره سوم، شماره رهپويه هنر علمی پژوهشیدر نشریه  مختلف (

در لرستان(  آباد خرم) گل و گالب،آيین عاشورايی به گل افتادن مردان عزادار در    با عنوانچاپ مقاله   •

 1390،تابستان 17سوم،شماره  دوره علمی پژوهشی رهپويه هنر ، نشریه

مقاله   • )چاپ  عنوان  (  با  تاريخ  نشریهسیده ملک خاتون شخصیت دراماتیک  پژوهشی رهپويه    در  علمی 

 1391و بهار  1390،زمستان 20و 19دوره سوم،شماره هنر ،

 1391،زمستان23دوره سوم،شماره علمی پژوهشی رهپويه هنر ، در نشریه) شبیه(  با عنوان چاپ مقاله  •

مقاله   • عنوانچاپ  کنیم(    با  تبديل  مقاومت  کاربردی  درام  به  را  متن  يک  نشریه)چگونه  علمی    در 

 1392 بهار ،  24سوم،شماره  دوره پژوهشی رهپويه هنر ،

مقاله   • عنوانچاپ  در  با  آن  کاربرد  و  روايی  (  یری گشکل)تئاتر  ملی  نشریهقدرت  پژوهشی   در  علمی 

 1393،زمستان 31شماره دوره سوم، رهپويه هنر، 

 دیتأکمعنويت ) با    یسوبهابزورد از جهان مادی    یهاتیشخص تفکر شرط حرکت    با عنوان]چاپ مقاله   •

 1394،پاییز 34دوره سوم،شماره در انتظار گودو و کرگدن([در نشريه رهپويه هنر، یشنامهي نمابر دو 

با   • مقاله   [    پلهپله ]    عنوانچاپ  نیاز   یهاشي نما  ی المللنیبمجموعه مقاالت پنجمین سمینار    در کتابتا 

   1396آيینی و سنتی تهران ، 

مقاله   • عنوانچاپ  قصه)  با  در  روايت  مؤلفه  شکلبررسی  در  آن  تأثیر  و  بازسازی گويی  و  گیری 

کاربردی    یهاپژوهشدر نخستین همایش ملی  (  پیاژه  یرشد شناختکودکان بر اساس نظريه    یهاوارهطرح

 1397در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه ازاداسالمی واحد ساوه ، اسفند 

 

 کارگردانی :  



 1372،  تهران ، سال یجهاد دانشگاه ییتئاتر دانشجو، نهمین جشنواره کلیددار کارگردانی  نمایش •

) برنده جایزه کارگردانی( ، و ) اجرای عمومی  تئاتر فجر، سیزدهمین جشنواره  هابادبادککارگردانی  نمایش خیابانی   •

 1373تهران ، سال  یهامانَك ( ، 

 1373)اجرای عمومی (،  تهران ، دانشکده هنرهای زیبا،  سالآنکه گفت آری،  آنکه گفت نه   کارگردانی  نمایش •

 1373،) برنده جایزه کارگردانی ( ، تهران ، سالتئاتر بانوان، اولین جشنواره  نامهتیوصکارگردانی  نمایش  •

   1374، تهران ،   سال یجهاد دانشگاه، دهمین جشنواره تئاتر دانشجویی گشنگی و عروسک کارگردانی  نمایش  •

 1374کوتاه ، تهران ،  دانشکده  هنرهای زیبا،   سال یهاش ینما، اولین جشنواره ضیافت  کارگردانی  نمایش •

 1375، سومین جشنواره تئاترآتشکار، اصفهان، سالعشق پیت کارگردانی  نمایش •

 1375، تهران ، تاالرمولوی ،  سال پل کارگردانی  نمایش •

 1376تهران، سال یهاپارک ) اجرای عمومی ( ،   ماجراهای اين و اون کارگردانی  نمایش خیابانی •

 1377، تهران ، سال یجهاد دانشگاه ییتئاتر دانشجو، دوازدهمین جشنواره  زيتون کارگردانی  نمایش •

 1380، یادواره دفاع مقدس،تهران ،  فرهنگسرای هنر،  سال 212اتاق کارگردانی  نمایش  •

 1381) اجرای عمومی ( ، تهران ، فرهنگسرای دانشجو،  سالالشخورها کارگردانی  نمایش  •

تئاتر دانشگاهی ایران ، بخش اساتید ، تهران ، تاالر مولوی ،  سال    یالمللن یب، دهمین جشنواره  مادرکارگردانی  نمایش   •

1386 

 1386) اجرای عمومی ( ، تهران ، تاالر مولوی ،  سال آدم آدم است  کارگردانی  نمایش •

نمایش   • بود کارگردانی   زندانی  تورو  یازدهمین جشنواره    آن شب که  بخش    یدانشگاهتئاتر    یالمللن یب،  ایران، 

 1387اساتید ، تهران ،  تاالر مولوی،   سال 

 1387) اجرای عمومی ( ، تهران ، تاالر مولوی ، سال  بزرگراه  کارگردانی  نمایش •

انشگاهی ایران ، بخش  تئاتر د  یالمللن ی ب، دوازدهمین جشنواره   استثنا و قاعده و آقای شادی  کارگردانی  نمایش   •

 1388اساتید ، تهران ، تاالر مولوی ، سال  

تئاتر دانشگاهی ایران، بخش    یالمللن یب، سیزدهمین جشنواره  سمفونی کندوی زنبورهای عسل  کارگردانی نمایش •

 1389اساتید،تهران، تاالر مولوی، سال 

نمایش   • نزديکیکارگردانی  همین  جشنواره    جايی  اساتید،    یالمللن یب،چهاردهمین  بخش   ، ایران  دانشگاهی  تئاتر 

  1390تهران ،تاالر مولوی،سال 

،تهران،کاخ گلستان ،سال  العماره شمس، دومین جشنواره    امیرکبیر در گذار از مدرنیتهکارگردانی نمایش خیابانی   •

 ) برنده دوم کارگردانی(  1390



نمایش   • تاالر    یالمللن یب ،شانزدهمین جشنواره  خاطرات بزرگکارگردانی  اساتید،تهران،  ایران،بخش  دانشگاهی  تئاتر 

 1392مولوی،سال 

نمایش   • اسپوکن،کارگردانی  در  بری  جشنواره  دست  ایران،بخش    یالمللن ی بهفدهمین  دانشگاهی  تئاتر 

  1393اساتید،تهران،تاالر مولوی،سال 

تئاتر دانشگاهی ایران، بخش اساتید،تهران، تاالر    یالمللن یبواره  ، نوزدهمین جشن   نفر  175اين  کارگردانی پرفورمنس   •

   1395مولوی، 

 1383، سالسازانشه یاند، تهران ،  موسسه اتاق خصوصی کارگردانی ) نمایشنامه خوانی (  نمایشنامه •

 1387 ، سال قلماهل، تهران ،  سرای دائمی استثنا و قاعده  کارگردانی ) نمایشنامه خوانی  ( نمایشنامه •

نمایشنامه   • ) نمایشنامه خوانی(   بخش محمد چرمشیر  از مرگ در ماه ارديبهشت،  یاعاشقانه روايت  کارگردانی 

 1389دومین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره ، تهران ، دانشگاه سوره ، سال 

نمایشنامه   • خوانی(  )نمایشنامه  نیست    موردنظر مشترک  کارگردانی  دسترس  هفته  در  مناسبت  پژوهش  به 

 1395،تهران،دانشگاه سوره سالن رادی ،سال

)نمایشنامه خوانی(   • ، دانشگاه سوره سالن   یهفته به مناسبت    دبلنای ساحلی  یشنامهینماکارگردانی  ، تهران  پژوهش 

 1396رادی، سال 

ه سوره ، سالن  سالگی دانشگاه سوره ،تهران، دانشگا   25به مناسبت    ساگوآروکارگردانی )نمایشنامه خوانی( نمایشنامه   •

 1397رادی، سال 

 

 ها نامه پان 

 کارشناسی  نامهاني پا

 استاد راهنما: شکوفه ماسوری

 

 1381-یوجین اونیل و تحلیل نمایشنامه پیش از صبحانه-الهه دهقانفرد -1

 1381-بررسی طنز در آثار صادق هدایت-تبریزی محمد نایم -2

 1383-معاصر در تئاترنمایش ایرانی  یهاالمان  یریکارگبهچگونگی -علی افشارقاسملو -3

 1383-بررسی تئاتر ایتالیا از بدو پیدایش تا امروز-فروزنده آگاهی -4

 1383-گزارش کار عملی -پوپك هیدجی -5



 1382-مراحل کارگردانی یك متن -پناه  احسان رایگ -6

 1382-تحلیل نمایش خواستگاری-آزاده رحیمی فرد -7

 1383-خانم سارا مهنات ی وص  یشنامهینماتحلیل -سیما اسدی ساروی -8

 1383-صدایبتحلیل نمایشنامه آژیر -داوودبختیاری -9

 1382-ترجمه بخشی از کتاب وسولد میرهولد-مازیار بدرطالعی -10

 1383-تحلیل نمایشنامه مصاحبه-علی وهابی -11

 1383-یانشانه ترجمه بخشی از کتاب سیستم  -خمسه یگدلیب درضایحم -12

 1382-کارگردانیطراحی صحنه و تاثیرآن در -یاسمن میربها -13

  1383-سیری در زندگی وآثاروودی آلن-زهرافرهادی -14

 1383-استریندبرگ آثار آگوستسیری در  -آناهیتاقربانی -15

 1383-تحلیل نمایشنامه ژاندارک-هاناعلیمرادی -16

 1383-معاصر آمریکا یهاکارگردانسه تن از  و آثاربررسی زندگی -رودابه سادات شهپر -17

 1384-ز کتاب تئوری تئاترا فصلك یترجمه  -شقایق شباویز -18

 1384-یوجین اونیل درباره تحقیقی -نازنین آقایی نژاد -19

 1384-کتاب تئاتر 11ترجمه فصل -مریم سپهر -20

 1384-کتاب تئاتر9و8ترجمه فصل -لیدابیات -21

 1384-ترجمه بیوگرافی خانم لوته اینگریش-غزاله دبیرسپنجی -22

 1384-تئاتر روسیه-ماگنولیا موحدی -23

 1385-ترجمه فصل اول و دوم کتاب تئاتر-خامنهمهدی شالچی  -24

 1385-تاریخچه تئاتر سنندج-شهره ثنایی -25

 1385-تحلیل شخصیت زن در آثار تنسی ویلیامز-معصومه قدرتی -26

 1385-معرفی تادئوش کانتور-روزبه ناصری -27

 1386-از کتاب تاریخ تئاتر دو فصلترجمه -فاطمه حائری -28



 1386-صحنه تئاتر ترجمه بخشی از کتاب طراحی -نفیسه ذاکری -29

 1386-ترجمه بخشی از کتاب طراحی صحنه تئاتر -فخر زاده غزاله  -30

 1387-پیشنهادهایی برای هدایت بازیگر –مینا حسنی  -31

 1387-ترجمه فصل اول کتاب تکنولوژی در تئاتر-شیدایوسفی -32

 1387-ترجمه تاریخ تئاتر-فلورا مرادی -33

  1387-و میزانسن در آن  تئاتر خشونت -34

 1387-مدرن در آثار ژان ژنه  یهات یشخصتحلیل  -نفیسه فاضلی -35

 1388-آن در ایران ی دراماتورژی و سابقه -فاطمه چاره  -36

 1388-مارتین مك دونا و آثاربررسی زندگی -آیه فردی پور -37

 1383-ترجمه نمایشنامه قتل تروتسکی-کوروش جمشیدیان -38

 1383-تئاتر ییابزار اجرااب ترجمه بخشی از کت-مجتبی منوچهری -39

 1384-ترجمه فصل سوم کتاب تئوری تئاتر-دستگردی یزهرا احمد -40

 1385-تحلیل آثار اتول فوگارد-اشکان پارسانژاد -41

 1382-یکار عملگزارش تمرینات -چیابابامیری -42

 1385-ترجمه بخشی از کتاب تئوری تئاتر-یاسین وطنخواه  -43

 1388-تئوری تئاترترجمه بخشی از کتاب  -نیسارا افش -44

 1388-د در سه نمایشنامه رابزو یهات یشخصبررسی   -شه پرستالهه  -45

 1388-کشور آلمانمعرفی کارگردانان معاصر – ی آذر تا یآناه -46

 1388-تئاتر سمنانتاریخ -ریحانه صبری -47

 1389-در تئاتر مدرن ایران مؤثر یهات یشخص  ها وگروه معرفی تعدادی از -شهرزادناصری -48

 1389-بررسی عناصرمینیمالیسم در بازیگری نمایش شرق-محمدرضازبرجدی -49

 1384-سیستم تئاتر از کتابترجمه بخشی -ساالردریامج -50

 1389-یموتور آبترجمه نمایشنامه رادیویی -هوتن شکیبا -51



 1389-تهمره)تئاتر(آیین و رسوم بختیاری-مهردادحیدری -52

 1389-ی از کتاب تئاتر درمانیترجمه بخش-احمدرستمعلی -53

 1389-1389تا1357کردستان ازتاریخچه تئاتر استان  -افشین خدری -54

 1390-ترجمه نقدهای مربوط به نمایشنامه بازرس -پورمیرحمحسن  -55

 1390-ترجمه فصل یازدهم کتاب تئاتر امروز -ینور  تا یآناه -56

 1390-ترجمه-بهروزخانی -57

 1390-ر اجراترجمه فصل اول کتاب طراحی تئات-سعیدموسوی -58

 1390-بدن در فضا از کتابترجمه ی بخشی -مهدی ساعدی پور -59

 1390-ویژگی نقاشی مدرن بر تئاتر ریتأثبررسی -شیرین کاشفی -60

 1390-ترجمه بخشی از کتاب اصول اخالقی پینتر-نژاد انیعبدالرضا متق  -61

 1390-مارگاریت دوراس  یهاداستانشناخت عناصر دراماتیك -الهام معدنی -62

 1391-برای نمایشنامه  نامهلمیفو از   نامهلمیفبرای  شنامهیاز نمااقتباس  -مهرنوش دقیقیان -63

 1391-ترجمه فصل دوم کتاب فضاومکان-رویاشهباززاده  -64

 1390-ترجمه بخشی از کتاب اصول اخالقی پینتر-ساراعطایی -65

 1391-کارگاهی یهاشینمابررسی تولید نمایش در مدارس با توجه به  -محمدعبدی -66

 1392-یسینودرام تاثیر خانواده بر درام و -شیرین ترحمی -67

 1392-و روند تمرینات چه کسی جنگ را آغاز کرد یریگشکلگزارش -رضاعباسی -68

 1391- و داماد  عروستازه ترجمه نمایشنامه -مینووش رحیمیان -69

 1391-هاجنگل و  هاکتابترجمه نمایشنامه -مزدک مهیمنی -70

 1392-بررسی آثار اریك امانوئل اشمیت  -پور اسماعیلمحدثه   -71

 1393-ترجمه نمایشنامه معمای حل نشدنی-فرنوش فرهنگ -72

 1390-رئالیسم انتقادی در آثار گورکی -مسعود بوستانی -73

  1393-رقص حجله و تابوت  -عبدالحمید ساالری -74



                                                1393-نقش یریگشکل در گریباز  کارگردان ورابطه -حسین کریمی -75

 1393-نامتعارف یهاط یمحاجرای تئاتر در –نوید عالمی  -76

 1393-تئاتر فیزیکال –سمن قناد  -77

  1394-دراماتورژی رمان برای اجرا -سانازآقاحسین شیرازی -78

 1394 -آنتون آرتو و نظریه تئاتر خشونت  –نسیم رجب بلوکات  -79

  1394 -ه اثر نمایشینمایش در نمایش در س –فاطمه شکری  -80

  1394-مقایسه طنز آثار نیل سایمون وژان میشل ریب–صبا مرشد  -81

 1394 –آیین رقص میدان –حمید طالبی طادی  -82

                                                     1394-تئاتر خصوصی در ایران یهاسالن  -شهرزاد مدی   -83

  1394-ترجمه مقاله هم ترازی بدن        -ساناز قربانی -84

                                                    1394-بر ریتم و موسیقی دیتأک بررسی نمایش خالق با     -محمد ریاضت -85

                                                                             1394-رجمه نمایشنامه  ت  -مهدی زینلی -86

                                                          1395-شخصیت بوف کور  بر اساس اختالل اسکیزوفرنی یشناختروان تحلیل -سوگند فرخی   -87

                                                                         1395-بر بازیگری د ی تأک یستم استانیسالوسکی و برشت با بررسی تفاوت س-مهتاب اکبری  -88

                                                                                     1395-بر اساس کنش و بحران دونفره  یها شنامه ینماتحلیل   -مهدی دهقانی  -89

   1395  -گزارش چهار دوره جشنواره دانشجویی تئاتر سوره   -علی بزمایون  -90

   1396 –در دسترس نیست  موردنظراجرای مشترک   –مهدی ذره    -91

    1396 -مادر  ریخبه شباجرای نمایش  –حانیه قاسمی    -92

   1396 -اجرای نمایش آزاد   –پوریا سیار    -93

 1396 –اجرای دوزخ   –نگار نقوی  -94

 1396  –اجرای مجردها  –فرانك جلیلی   -95

 1396 –و مدرنیته در زندگی شهری   یگانگیازخودب  –فروغ محمودی  -96

 1396 –اجرای مصاحبه  –عاطفه بختیاری  -97



 1396 -–سارا افشار -98

 1397 -حسین محبتی -99

 1397 -نوید افضلی  -100      

 1397 -نیره شهبازی -101

 1397 -اجرای ویرانگر دو پا    –مزگان حامدی -102

 1397 -سما حسین زاده -103

 1397 -شیما ستوده -104

 1397 –تارا حسین زاده  -105

 1397 –مریم کیان پیشه  -106

 1397 –ابراهیم قلمبر  -107

 1397 –ثمین بیجاد  -108

 1398ی کریمی کسر -109

 1398 -فاطمه محمد امیری -110

 1398 -پورهاشممریم  -111

   1398 -غزاله توده زعیم -112

 1399شهال رحیمی  -113

 

 

                      

 راهنمايی و مشاوره کارشناسی ارشد 

 ادبیات نمایشی  – 1392-استاد راهنما :هایده صیرفی-بررسی تطبیقی داستان طوفان بزرگ...  -استاد مشاور  -سعید فرهی -1

-استادراهنما:مهران هوشیار-تجلی ساختاری روایات کهن ایران بر خلق آثار هنری-امیری   -استاد مشاور  –روزی    سارا کهن -2

 ی دستعیصنا -1393



 ادبیات نمایشی -1396 –عملی  یراهنماستاد ا -دیوان   -نسرین داوودی  -3

شلوجه   -4 مرادی  عملی    –محسن  راهنمای  پدر  –استاد  احضار روح  مراسم  مبانی    یمطالعهنظری    نامهان یپاعنوان    –نمایشنامه 

 ادبیات نمایشی  – 1397سال  –در ساختار و بافت درام ارسطویی استاد راهنما دکتر هوشنگی  ییالگوکهن اصول نقد   و ینظر

فر   -5 توانا  مشاور    -عارفه  تئاتر    ارتقاءراهکارهای    –استاد  از  استفاده  با  بشر  حقوق  دیدگاه  از  ایران  در  مدارا  پویای  جایگاه 

 حقوق - 1398سال  –شورایی

نظری   -علی فدایی   -6 با    یهاشنامه ینمادر    مدرنپست حلیل وضعیت و عناصر  ت  -استاد راهنمای    –ارا دریدا    بره ی تکمك دونا 

 ادبیات نمایشی  -1398سال 

ایرانی با توجه به    یهاشنامه ینماپارودی شخصیت هملت شکسپیر در    یمطالعه   –استاد راهنمای نظری و عملی    –ناهید مرادی   -7

 ادبیات نمایشی  – 1398سال  –فرا داستان تاریخ نگارانه لیندا هاچن  یهینظر

نسب    محمدطاها -8 نظری    –کاظمی  راهنمای  در    –استاد  بازیگری  شیوه  سیستم    ی هالمیفبررسی  دیدگاه  از  فرهادی  اصغر 

 سینما – 1399سال  –استانیسالوسکی 

چهار صندوق بیضایی و پلکان اکبر رادی بر اساس    یهاشنامه ینمابررسی    –استاد راهنمای عملی    –محمد تقوایی شاهرودی   -9

 ادبیات نمایشی – 1397سال  -بارت  یگانه پنجرمزگان 

قویدل   -10 راهنمای عملی    –هومن  نردبان و گلدان    یهاپله ارامسایشگاه    یشنامهینماقدرت در سه    یهینظرتحلیل  –استاد  یك 

 ادبیات نمایشی – 1397میشل فوکو سال  منظربهمن فرسی از  ینوشته 

قاسمی   -11 عملی    –سولماز  راهنمای  نیچه    ی بندطبقه بررسی    –استاد  تحلیل    در نگرش  و  درام  نیکوس    ی هاشنامهینما خصوص 

 ادبیات نمایشی – 1397سال  -کازانتراکیس بر اساس ان

و عملی    –فاطمه هوشیدری   -12 نظری  راهنمای  منظر    یه ینظر  –استاد  از  ملی  تئاتر  فولکلور  انجمن هنری    یه یانیبمدرنیزاسیون 

 ادبیات نمایشی  – 1397سال  –حسن شیروانی  یها شنامه ینما بره یتکبا  یجنگخروس

اولئانا ی دیوید ممت و درس اوژن    ی هاشنامه ینمابررسی روابط قدرت در    –استاد راهنمای نظری و عملی    –  مؤذن پور    آرش -13

 ادبیات نمایشی -1397 -یونسکو از منظر جودیت باتلر

 

 

 



 

 علمی  مجامع در عضويت

 انجمن کارگردانان خانه تئاتر  پیوسته عضو  -1

  

 های اجرايی مسئولیت

 هنر   یدانشکده معاون . -1

 و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آموزشعضو شورای . -2

 عضو شورای عالی دانشگاه -3

 هنر عضو شورای پژوهش دانشکده   -4

 عضو شورای تخصصی گروه تئاتر -5

 

 

 داوری

بخش    یمرحله  بازبین • ايران    یالمللن یب   یجشنواره  یمسابقه اول  دانشگاهی    یهاسال ،تئاتر 

،سیزدهم   یهاجشنواره1393و1392و1391و  1390و1388و1387و1386و1385و دوازدهم   ، يازدهم    دهم، 

 هجدهم پانزدهم ،شانزدهم ،هفدهم و ،

از سال   تئاتر  متمرکزمه ین   برای دانشجویان رشتهمصاحبه عملی سازمان سنجش    برگزارکنندهعضو تیم اساتید   •

 1394تا  1380

کارگردانان    مسئول  ریدب • علمی  و    یزي رطرح کارگروه  مقدس  اسالمی،دفاع  انقالب  تئاتر  دکترين 

  95-1394انجمن تئاتر دفاع مقدس بنیاد روایت فتح،تهران مقاومت،

  

 

 برگزاری نمايشگاه

  

 

] اولین شب آرامش و نقطه نقطه [ و دريافت لوح تقدير به مناسبت    یهاعنوانبا  ارائه داستان مینی مال   •

ويژه    ، خاطره  نشست  در  زندگی     آموختگاندانشسخنرانی  شیرین  و  تلخ  خاطرات  مسابقه  دوره  اولین  در 

 1386دانشجویی ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، سال 

و    یسینوشنامهینمادر اولین جشنواره    ديپلم افتخار  ] ارتشی شريف [ و برنده تنديس و  با عنوان  ارائه داستان •

 1386ارتش ) نسیم رحمت ( ، سال  یسینوداستان



[با عنوانارائه داستان کوتاه   • انقالب حوزه   در]يک ربع به چهار  به مرحله    یابیراه هنری،و    هفتمین دوره داستان 

  1393بیست اثر برتر،تهران ، سال

 1380، سال212نمایشنامه اتاق نگارش •

 1382نمایشنامه تولد، سال  نگارش •

 1384، سال دارنه یآنمایشنامه   نگارش •

 

 1380دانشجویان سوره ،تهران ، فرهنگسرای هنر ، سال کوتاه کالسی یهاش ي نما اولین رپرتوار برگزاری •

 1381دانشجویان سوره، تهران ، فرهنگسرای هنر ، سال کوتاه کالسی یهاشي نما دومین رپرتواربرگزاری  •

دانشجویان سوره ،  تهران ، سالن اکبر رادی دانشگاه سوره   کوتاه کالسی  یهاشي نماسومین رپرتوار    برگزاری •

 1385،،سال 

 

 

 

 


