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 سوابق تحصیل 
 

ا ) 1394اسفند  4  ( PhDدکنر
 مدیریت رسانه 

 دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران 
 نامه: عنوان پایان

 اسالم »ارائه 
 

ایرانر در سیمای جمهوری اسالم ایران:   -مدل ترویــــج سبک زندگ
 ها(« های نمایشی )رسیال مادرانه و رسیال فاصلهموردمطالعه برنامه

 ( MAکارشنایس ارشد )  1378شهریور  28
 کارگردانر نمایش

 دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالم، واحد تهران مرکزی 
 نامه: عنوان پایان

 »شیوه پردازی در تئاتر« 

 ( BAکارشنایس )  1375شهریور  30
 بازیگری و کارگردانر 

 دانشگاه آزاد اسالم، واحد اراک
ی: عنوان پایان  نامۀ دکنر

 »برریس آثار ساموئل بکت« 

 دیپلم نظری  1371خرداد  30
 رشتۀ اقتصاد اجتماع 
ستان صدرا، قم   دبن 

 

 سایر مدارک 
 

 ( ICPA3) 3ای سطح گواهینامۀ ارزیاب حرفه 1390
 ICPA3-1-1005شناسۀ ارزیاب: 

 مدیران، سازمان مدیریت صنعتر 
 

 مرکز ارزیانی و ارتقای شایستگ
 تهران، ایران 

قر  80-1379  دورۀ آموزیسی تکمیل: هنر رسی
ر انستیتو گوتۀ   برلی 

 آلمان

 دورۀ آموزیسی تکمیل: کارگردانر تئاتر و فیلم  79-1378
 مدرسۀ تئاتر آنِدر روِار 

 وستفالن، آلمان مولهایم، نوردراین 

 

 سوابق دانشگاه 
 

، دانشگاه سوره  تاکنون -1398  رئیس دانشکدۀ هنر
ی، دانشگاه سوره  تاکنون -1398  مشاور رياست دانشگاه سوره در امور هنر

 رئیس دانشکدۀ تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما  98-1396
 معاون آموزش و پژوهش، دانشکدۀ تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما، تهران 96-1394
 مدیر گروه تلویزیون،دانشگاه صدا و سیما  94-1391

، واحد اراك  1380  عضو هيئت علیمي دانشگاه آزاد اسالمي
، واحد اراك 1381و  1378 ، دانشگاه آزاد اسالمي

 مدير گروه هنر
ي و مشاورۀ بيش از  تاكنون -1378  هاي مختلف كشور از جمله نامۀ كارشنایسي ارشد در دانشگاهپايان 200راهنماني

 ... ، ، دانشگاه هنر  دانشگاه صدا و سيما، دانشگاه آزاد اسالمي
ي و مشاورۀ بيش از  تاكنون -1375  هاي مختلف كشور از جمله  نامۀ كارشنایسي در دانشگاهپايان 400راهنماني



 ... ، ، دانشگاه هنر  دانشگاه صدا و سيما، دانشگاه آزاد اسالمي
ي شامل: مدرس دانشگاه تاکنون -1373  های مختلف کشور و مراکز آموزیسی متعدد داخل و خارجی

 تاکنون -98دانشگاه سوره، تهران،  ●

، تهران،  ●  97- 98دانشگاه علیم کاربردی، دانشکده خنی

های  ●  تاکنون - 97زیبا، تهران، دانشگاه تهران، دانشکدۀ هنر

 97-98های آزاد و مجازی، تهران، دانشگاه صدا و سیما، مرکز آموزش ●

ی، تهران،  ●  97-98مکتب مهر، حوزۀ هنر

 96-98دانشگا علیم کاربردی رسوش،  ●

 92دانشگاه علیم کاربردی، دانشکده رسانه، تهران،  ●

 90-96دانشگاه دامغان،  ●

 تاکنون - 89اسالم ایران، تهران، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری  ●

ر  ● ، قم، المللي جامعةدانشگاه بی  ي
 89- 98المصطفر

وت، لبنان، UCMTمركز آموزش رسانۀ اتحاد )  ●  89- 98(، بن 

، تهران، مدرسۀ تخصصي فيلم ●  89-94سازي اسالمي

، حوزۀ علميۀ قم، قم،  ● ي
 87-97دانشگاه شهيد صدوقر

ستان صدا و سيما، تهران،  ●  87-97هنر

، تهران،  ● ي
 

اث فرهنگ  86دانشگاه من 

، واحد تهران مركزي،  ●  83دانشگاه آزاد اسالمي

 81-97دانشگاه علیمي كاربردي، اراك،  ●

، تهران،  ●  80دانشگاه هنر

، واحد اراك،  ●  80-97دانشگاه آزاد اسالمي

 80-98دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، قم،  ●

 80-82انجمن نمايش، اراك،  ●

ي،  ●  80-81قم، حوزۀ هنر

ي مفيد، قم،   ●
 74- 79مجتمع آموزیسی

 73-80انجمن نمايش، قم،  ●

 
 

 سوابق اجراني 
 

ر جشوارۀ تئاتر بچه 1398  های مسجد، قزوین داور چهاردهمی 
 ای جشتوارۀ تئاتر دانشگاه، بوشهر داور بخش منطقه 1397
، قم 1397 ر جشنوارۀ تئاتر استانر ر بیستمی   داور بازبی 
 پژوهشی مقاالت دانشجوني تئاتر تجربه، دانشگاه تهران، تهران داور بخش  1396
ر جشنوارۀ تئاتر کریمۀ اهل بیت، قم  1396  داور سومی 
، قم  1396 ر جشنوارۀ تئاتر استانر ر نوزدهمی   داور بازبی 
، قم  1395 ر جشنوارۀ تئاتر استانر ر هجدهمی   داور بازبی 
ر  1394 ر جشنوارۀ بی   النهج، کربال، عراقالملل فیلم داور اولی 
،دانشگاه صدا و سیما، تهران  1393  جشنوارۀ مل فیلم دانشجوني

ر  دبن  ششمی 
ر  1390 ر جشنوارۀ بی   الملل فیلم شهر، تهران مدیر اجراني بخش دانشجوني چهارمی 
 (، تهران 3مدیر گروه آموزیسی مدیریت و دروس عموم مرکز آموزش سازمان صدا و سیما )مدیر کل سطح  1390
، دانشگاه صدا و سیما، تهران  1389  جشنوارۀ مل فیلم دانشجوني

ر  دبن  چهارمی 
، دانشگاه صدا و سیما، تهران 1389  جشنوارۀ مل فیلم دانشجوني

ر  مدیر اجراني چهارمی 
، دانشگاه صدا و سیما، تهران  1388 ، معاونت دانشجوني  مدیر تولید دانشجوني
، دانشگاه صدا و سیما، تهران دبن  شورای طرح و  1388  برنامۀ تولید دانشجوني
، داشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالم ایران، تهران  1387  جشنوارۀ مل فیلم دانشجوني

ر  مدیر اجراني سومی 
ی دانشگاه آزاد اسالم، واحد اراکمدیر مرکز خالقیت 84-1382  هنر

 
 های فرهنگ

 مدیر اجراني جشنوارۀ تئاتر قم  1378
ی، استان مرکزی  1377 های نمایشی حوزۀ هنر  رئیس بخش هنر
، استان مرکزی  1377  کارشناس امور نمایشی
 مدیر مسئول ماهنامۀ تخصص تئاتر جوان، قم  تاکنون -1375

ی شهر قم  76-1375  هنر
 

 رئیس مجتمع فرهنگ
 مدیر آموزیسی و مدیریت سینما مفید شهر قم 76-1374



 های صدا و سیما، قم ارتباطات مرکز پژوهشکارشناس  75-1374
ی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم، قم  78-1373  مدیر امور هنر
 مدیر امور سمیع و برصی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم، قم  78-1373
ی قم  78-1373  مدیر مرکز هنر

 مدیر اجراني جشنوارۀ تئاتر سوره، استان مرکزی 1372
 کننده و کارگردان، صدا و سیمای مرکز قمتهیه 74-1371
ی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، قم  71-1370  کارشناس امور هنر
ی، قم 71-1369 ، حوزۀ هنر  کارشناس امور نمایشی

 

ی  سوابق هنر
 

، امارات متحدۀ عرنی مسافر کوفهبازیگر نمایش »  1390  ایرانیان، دونی
 

 «، مرکز فرهنگ
ر های متعدد جشنوارهکارگردان، نویسنده و بازیگر نمایش 93-1378 های نمایشی خارجی  های بی   الملل تئاتر و هنر

کت در جشنواره  ر رجوع شود.()به بخش رسی ی در پایی   ها و رویدادهای هنر
ر و حضور در جشنوارۀ نمایش 1378 ی قم کارگردانر چهل نمایش کوتاه از کارل َوِلنتی   های کمدی حوزۀ هنر
، صدا و سیما  1377  کارگردانر شش نمایش رادیوني

، تهیه 89-1374  و بازیگری در برنامهکارگردانر
 

 های مختلف تلویزیونر و در ژانرهای متعدد شامل: کنندگ

ر نما» ●  89کننده، سیما، تهیه 4«، شبکۀ  چهارمی 

 89کننده، سیما، تهیه 3«، شبکۀ سیما نما» ●

ر جشنوارۀ فیلم » ●  89کننده، سیما، تهیه 5«، شبکۀ دانشجوني چهارمی 

 88سیما، بازیگر،   4« به کارگردانر کوروش زارع، شبکۀ ماه معصومتئاتر »تله ●

 87پور، بازیگر، «، به کارگردانر اسماعیل فالح گذر از شب» ●

 81سیما، کارگردان،  1«، شبکۀ ظهور زهره» ●

 77سیما، بازیگر،  2«، شبکۀ دشمن مردمتئاتر »تله ●

ر  ●  76سیما، بازیگر،  2« به کارگردانر داریوش مؤدبیان، ، شبکۀ محلۀ ماتلویزیونر »طنر

 76سیما، کارگردان،  1»ُجنگ جوان«، «، شبکۀ  ●

، شبکۀ آموختگاندانشداستانر » ●  عهد رهنی
 76سیما، بازیگر،  2« به کارگردانر

 75سیما، کارگردان،  1، شبکۀ 75ویژه برنامۀ نوروز  ●

ت مداستانر » ●  74کننده، سیما، کارگردان و تهیه1«، شبکۀ هدیظهور حرصر

 74سیما،  1« ویژۀ کودکان، شبکۀ ها خسته نباشید! بچهبرنامۀ ترکیتی » ●

، شبکۀ چوب استادداستانر » ●  74سیما، بازیگر، 1« به کارگردانر رضا قهرمانر

 برتامۀ صد قسمتر » ●
 

 74سیما، کارگردان،   1«، شبکۀ فقه و زندگ

 و اجرا در روستاهای استان مرکزی و قم  1370
 

 کارگردانر یس تئاتر آموزیسی به سفارش جهاد سازندگ
 بازی در بیش از بیست اجرای تئاتری در رسارس کشور  تاکنون -1366
 های رسارس کشورکارگردانر حدود بیست نمایش، اجرا شده در شهرها و استان تاکنون -1365

 
 

کت در جشنواره ی ها و  رسی  رویدادهای هنر
 

ر اجالس جهانر رسانه برای کودکان، کواالالمپور ، مالزی  میالدی  2014  هفتمی 
 تعزیه اجرای نمایش  ●

 «تعزیه در ایرانای تحت عنوان »ارائه مقاله ●

ر  میالدی  2008 ر کنفرانس بی   (، پوبال ، مکزیکPUAPالملل تئاتر دانشگاه،دانشگاه بنمریتا )هفتمی 
 تعزیه اجرای نمایش  ●

 «سازیتعزیه: تئاتر سنتر ایران در عرص جهانر ای تحت عنوان » ارائه مقاله ●

ر  میالدی  2004 ر جشنوارۀ بی   «، بورسا ، ترکیه باغ آرزوهاالملل تئاتر بورسا برای کودکان و جوانان، اجرای نمایش »نهمی 

ر  میالدی  2004 ر 04الملل متدهای تئاتری جشنوارۀ بی   (، مالپیلز، لتونر IUGTEهای جهانر تئاتر )الملل تجربه، دانشگاه بی 
 «مویس و چوپاناجرای نمایش » ●



ر  میالدی  2003 ر جشنوارۀ بی   (، اینچئون ، کرۀ جنونی IICMFالملل نمایش صامت اینچئون )هشتمی 
 «آخر بازی نویسنده و کارگردان نمایش » ●

ر  میالدی  2003  «، پاکستان آسانسوری برای مطبخ، اجرای نمایش »Rafi Peerالملل تئاتر و رقص جشنوارۀ بی 
ر  میالدی  2001 های نمایشی ویلهجشنوارۀ بی  ال، کانادا مویس و چوپان ِفلد ، اجرای نمایش »الملل هنر  «، موننر
ر  میالدی  2001 های نمایشی ، اجرای نمایش »جشنوارۀ بی  ر مویس و چوپانالملل هنر  «، کوردوبا، آرژانتی 
ر  میالدی  2000 ، نمایشنامهجشنوارۀ بی  های نمایشی ، آلمانالملل تئاتر و هنر ر  های نقایل، برلی 
ر  میالدی  1999  ، آلمانروِار ای توی سقف«، الملل تئاتر جادۀ ابریشم، اجرای نمایش »آینهجشنوارۀ بی 

  

 

 سوابق پژوهشی 
 

 کتاب 

 نویسنده 

 ایرانر  ●
 

اسالم در سیمای جمهوری اسالم ایران با محوریت  »ارائۀ مدل ترویــــج سبک زندگ
«برنامه   ؛ در دست ویرایش. های نمایشی

 978-964-8857-849؛ شابک: 1391تهران: انتشارات سازمان صدا و سیما؛  ؛«پردازی در تئاترشیوه » ●

- 8-0؛ شابک:  1378تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالم؛    ؛ «برریس آثار ساموئل بکت » ●
92310 -964 

  



جم   منر

فعالیت » ● و  تلویزیون  فیلم،  برای  عمل  رویکردی   : ر دوربی  برای  بازیگری  هنر  و   هایعلم 
- 41-2؛ شابک:  1398تهران: انتشارات سازمان صدا و سیما؛  «؛ نوشتۀ جان هوآرد سوآین؛  تجاری

8380-600-978 

 مقاالت 
ر نمایش تلویزیونر با رویکرد به نظریۀ اجرا و کاظم نظری؛ » ● یۀ علیم مطالعات  «؛ نظریۀ فیلمتبیی  نشی

تابستان  4، شماره  2، دوره  ای ارتباطات و رسانهرشتهمیان ، شمارۀ شناسۀ  59-88، صص  1398، 
 JISCM.2019.93450/10.22034دیجیتال مقاله: 

یان جهرم و حدی ● ر بصن  ؛ »کاظم نظری، حسی  بازنماني مفهوم خدا در سه فیلم شاخص  ثه حقیفر
نتر فیلم دیتر در وبسایت پایگاه داده  ر  ها: مطالعۀ موردی فیلم های ایننر های لژیون، کنستانتی 

و    18)پیانی    4، دورۀ دوم، شمارۀ  فصلنامۀ مطالعات ماهواره و رسانه های جدید  ،«و ترومن
 31- 70، صص 1398(، بهار و تابستان 19

؛  مسعود نقاش ●
ر
»بازخوانر وحدت شخصیت در ساختار  زاده، کاظم نظری و شهریار صادق

نگ: مطالعۀ سازوکارهای تغین  و جایگزیتر شخصیت اصل«؛  های مبتتر بر شاه فیلمنامه  پن 
های نمایشی و موسیفر  یۀ هنر (، صص  ۱۳۹۷)بهار و تابستان    ۱۶، سال هشتم، شماره  نشی

۹۷  -۱۱۲ . 

،  عل  ●
 

فرهنگ نظری؛  اکنی  و کاظم  موسویان  سیدمرتصر  ی،  امن  ترویــــج مجتتی  مدل  »ارائۀ 
 ایرانر 

 
«اسالم در سیمای جمهوری اسالم ایران با محوریت برنامه سبک زندگ ؛  های نمایشی
ر و زمستان 1۲، شماره  پژوهشی رسانه و فرهنگمجلۀ علیم   . 23-  51، صص ۱۳۹۵، پاین 

،  68، سال ششم، شمارۀ  يۀ دانش رسانه نشی ای مخاطب«؛   »مدیریت رسانه کاظم نظری؛   ●
1392 

يۀ دانش رسانه گذاری کاالهای تبلیغانر در رسانه«؛   قیمت  »کاظم نظری؛   ● ، سال ششم،  نشی
 1392، 65شمارۀ  

های مختلف(«؛   بازیگری و کارگردانر در تئاتر )مجموعه مقاالت در شماره  »کاظم نظری؛   ●
 1377 ،مجلۀ تخصصي تئاتر

 هاکنفرانس 
 

ي   
ي و كاظم نظري؛ » مرتصر

تأثن  فن خطابه در پردازش شخصیت سینماني توسط بازیگر  ايمانر
ارائه در کنفرانس مل علوم انسانر و مطالعات مدیریت؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران،     ؛«فیلم

 1399اسفند 

نت برای آموزش(«؛ آوری فن ؛ »کاظم نظری  : ظرفیت رادیو مدرسه )ایننر   های نوین آموزیسی
ر  ر کنفرانس بی  ؛ دانشگاه کاشان، کاشان، ایران،  ارائه در دومی  الملل آموزش و پرورش تطبیفر

 1398آذر 

نسبت حکایت )به مثابۀ رسانه( و قدرت در داستان هزارویک شب بر اساس   »کاظم نظری؛   
بازنماني  دانشگاه    ؛ «نظریۀ  جهان؛  و  ایران  ادبیات  در  شب  هزارویک  مل  همایش  در  ارائه 

 1396سینا؛ همدان؛ ایران؛ مرداد بوعل 

نقش توسعۀ ارتباطات سازمانر در جهاد اقتصادی )مطالعۀ موردی: سازمان    »کاظم نظری؛   
وری مل؛ دانشگاه بعایل دفاع  ارائه در همایش جهاد اقتصادی با تأکید بر بهره   ؛«صدا و سیما( 

دی؛ تهران؛ ایران؛ مهر   1391مل، دانشکدۀ مدیریت راهنی

نظر   عل کاظم  و  نظری؛  ی  جهانر »اکنی  عرص  در  ایران  سنتر  تئاتر  در    ؛ «سازیتعزیه:  ارائه 
ر  بی  ر کنفرانس  )الملل  هفتمی  بنمریتا  دانشگاه،دانشگاه  مکزیکPUAPتئاتر   ، پوبال  خرداد (،  ؛ 
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 »کاظم نظری؛   
ر
ق ر ارائه    ؛«متد بازیگری در تئاتر رسی ، دانشگاه 04الملل متدهای تئاتری  جشنوارۀ بی 

ر ب  1383؛ تن   (، مالپیلز، لتونر IUGTEهای جهانر تئاتر )الملل تجربهی 

ر   ؛«تعزیه: نمایش مصیبت در ایران»کاظم نظری؛    الملل: سنت  ارائه در سمینار هنر نمایش بی 
 1383، نوآوری و تداوم تئاتر آسیا؛ دانشگاه ماالیا ، کوآالالمپور مالزی؛ آبان  

ر   ؛«اتری ایراندرآمدی بر ژانرهای تئ»کاظم نظری؛    های  ارائه در جشنوارۀ بی  الملل تئاتر و هنر
، آلمان؛ دی  ر ؛ برلی   1378نمایشی

ر   ؛«مروری کوتاه بر گذشتۀ تئاتر ایران»کاظم نظری و محمد حیدری؛    الملل مؤسسۀ  مرکز بی 
، آلمان؛ دی   ر  1378گوته؛ برلی 

 پروژۀ تحقیقانر 
 

درون آسیب ↔  نظام  ایرانشنایس  سینمای  سفارش  صنفر  به  نظری؛  پژوهشگر: کاظم  ≈؛ 
ی، وزارت فرهنگ و ارشاد دپارتمان توسعۀ فن  ، معاونت امور هنر آوری و مطالعات سینماني

 1397اسالم؛ تهران، ایران؛  

 هاکارگاه
 

 1392ساعت(؛ شهرداري تهران؛ تهران، ايران؛  3مدرس ) ؛≈هاي مذاكرهروش ↔كارگاه  

ي ↔كارگاه   
)≈؛  بازيگردانر تهران،  ساع  3مدرس  تهرا؛  دانشگاه  خورشيد؛  فيلم  جشنوارۀ  ت(؛ 

 1392ايران، 

: نحوۀ انعكاس در رسانه≈؛كارگاه    كت   ↔بالياي طبيیعي ساعت(؛ برگزارشده با    26كننده )رسی
؛ تهران،  IEIBU( و  ABUحمايت سازمان يونسكو، اتحادیه رادیو تلویزیونر آسیا واقیانوسیه )

 1392ايران، 

تلویزیون  های کودکبرنامه »كارگاه    كت «؛  در  ) رسی حمايت    12كننده  با  برگزارشده  ساعت(؛ 
مؤسسۀ توسعۀ رادیو  و    ABD ،(IRIBسازمان يونسكو، صدا و سیمای جمهوری اسالم ایران )

 1385(؛ تهران، ايران، AIBDتلویزیون آسیا و اقیانوسیه )

 

 ها عضویت
 

 عضو شورای معاونت صدا و سییم جمهوری اسالم ایران  1399
 گذاری و دبن  علیم جشنوارۀ مل دانشجوني مستند "روایت همدیل مؤمنانه" عضو شورای سیاست 1399
کن توسعۀ مشاغل ایران )توسکا( عضو شورای سیاست 1398  رسی

 
 گذاری فرهنگ

 دانشگاه صدا و سیمای حمهوری اسالم ایران  1396
 

 عضو شورای فرهنگ
 های متحرک ایران )خانۀ سینما( ایران، اتحادیۀ اصناف فیلمعضو انجمن دانشگاهیان فیلم  1393
 عضو شورای طرح و برنامۀ شبکۀ قرآن تاکنون -1389
ر جشنوارۀ مدیریت بحران 1386  بالیای طبییع، سازمان صدا و سیما - عضو شورای سیاستگذاری اولی 

 عضو شورای نظارت بر نمایش استان مرکزی 85-1381
ر  1381 ال کانادا AITUلل تئاتر دانشگاه )المعضو انجمن بی   ( موننر
مندان ایران تاکنون -1380  عضو انجمن بازیگران خانۀ هنر

  

 

 جوایز و افتخارات 
 

 مدیر نمونۀ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالم ایران  1397
ستان صدا و سیمای جمهوری اسالم ایران  1396  لوح سپاس هنر
ستان صدا و  1395  سیمای جمهوری اسالم ایران لوح سپاس هنر
ستان صدا و سیمای جمهوری اسالم ایران  1394  لوح سپاس هنر
ر  1394 ر جشنوارۀ بی   الملل فیلم النهج، کربال، عراق لوح سپاس اولی 
 ها تالش در جهت ارتقای کیم و کیفر آموزش لوح سپاس مدیرکل ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسالم قم برای سال 1391



 های نمایشی و تولید هنر 
ی قم برای بیش از دو دهه تالش 1391 های نمایشی ایران  لوح سپاس حوزۀ هنر ی و تجربیات برجسته در هنر  های هنر
 لوح سپاس استااندار قم برای اجرای موفق نمایش »خواهر عشق« 1389
 لوح سپاس رئیس دانشکدۀ صدا و سیمای تهران  1388
ر   1384  جشنوارۀ تئاتر زاهدان ، سیستان بلوچستان لوح سپاس هفدهمی 
ر  1378 ر جشنوارۀ بی   الملل تئاتر فجر تهران لوح سپاس هفدهمی 
 لوح سپاس ریاست دانشگاه آزاد اسالم، واحد اراک  1375
ر  1374 ر جشنوارۀ بی  دهمی  ر  الملل تئاتر فجر تهران لوح یادبود سن 
ر جشنواره مل تئاتر دانشجویان دانشگاه آزاد،جایزه جشنواره و لوح سپاس برای   1374  کارگردانر صحنه و طراج گریم ، دومی 

 نوشهر، مازندران  
ر جشنوارۀ تئاتر منطقۀ  1372  ، گرگان، گلستان 2لوح سپاس دهمی 
ر جشنوارۀ تئاتر منطقه  1372 ین بازیگر نقش مکمل مرد، سمنان   4دیپلم افتخار پنجمی   برای بهنر
ین کارگردانر بخش کودک، استان مرکزی دیپلم  1372 ر جشنواره استانر تئاتر سوره جوان برای بهنر  افتخار چهارمی 
 قم برای تالش 1370

 
 جشنواره تئاتر روستاني لوح سپاس جهاد سازندگ

ر  های چشمگن  در اولی 
ر جشنوارۀ استانر تئاتر سوره جوان برای کارگردانر نمایش » 1370  پرواز از قفس«، قملوح سپاس دومی 
ر جشنوارۀ استانر تئاتر سوره جوان برای کارگردانر نمایش »مرگ یزدگرد»، بوشهر  1370  دیپلم افتخار اولی 
 لوح سپاس برای کسب باالترین مقام مسابقه نقایسی مینیاتور با درجه عایل، ادارۀ مرکزی آموزش و پرورش قم  1369
ستان صدر، قمۀ تئاتر دانشلوح سپاس برای کسب مقام اول مسابق 1369  آموزی، دبن 

 

 


