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  اطالعات شخصي

 رامتین :  نام

 شهبازی   :نام خانوادگي 

 هنرعضو هیأت علمي دانشکده 

 سینما :گروه

 ramtin.shahbazi@soore.ac.irآدرس پست الکترونیك:  

1747-6543-0002-0000  code: orcid 

 

 

  درباره من
 

بدر سدینما و تتداتر.  تأکیدد با  ایرشتهمیان هایحوزهدر تهران هستم. پژوهشگر و مدرس  1357متولد    جانباین

داخلي و   هایکنفرانسو چندین مقاله علمي را نیز در    امکردهو ترجمه    تألیفتاکنون چندین کتاب در این زمینه  

همچندین مدیر گروه سینما در دانشکده هنر دانشگاه سوره هسدتم.  1397. از سال امکردهخارجي ارائه و منتشر 

 .امداشته تدریسمدرس مدعو در دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و دانشگاه آزاد اسالمي  عنوانبه
 

 ( دانشگاهي) سوابق تحصيلي

 : دانشجوی دکتری تخصصي فلسفه هنر  دکترا -1

   ادبیات نمایشي کارشناس ارشد،  -2

mailto:ramtin.shahbazi@soore.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-6543-1747?lang=en


 زبان و ادبیات انگلیسي کارشناس،  -3

 

 دروس تدريس شده

ارتباطات،  عامهفرهنگ ،  نامهفیلم تحلیل    :کارشناسي -1 مباني  و  اصول  شناسي،  تمثیل  ادبي،    هایمکتب ، 

نمایشي،   هنرهای  در  نقد  امریکا،  نمایشي  ادبیات  با  آشنایي  اروپا،  کالسیك  نمایشي  ادبیات  با  آشنایي 

 ، تحلیل نمایشنامه، دیدن و تحلیل نمایشنویسيگزارش 

،  نامهفیلم معنا در هنر، مباني نقد و تحلیل    نشانه و معنا در ادبیات نمایشي، صورت و  :کارشناسي ارشد  -2

 جدید در ادبیات نمایشي، روش تحقیق در هنرها هاینظریه مباني نقد در ادبیات نمایشي، 

 

  شدهچاپ داخلي مقاالت

 های انیمیشن براساس نظریده گیدرایش مدادیتصویر سازی ذهني تا عینیت بخشي در جهان فیلم . -1

دیداری شنیداری )نگارش مشترک بدا فدائزه دادگدر آزاد و دکتدر پیدام   یهارسانه( فصلنامه  1400)

 (العابدینيینز

 های تلویزیوني )مطالعه موردی: سریال خانه سبز(معناشناختي مکان و فضا در سریال-تحلیل نشانه -2

دیداری شنیداری )نگارش مشترک با پویا رئیسي و دکتر مسعود نقاش   یهارسانه( فصلنامه  1400)

 زاده(

بده دو  يبر اساس بدا نگداه یينمایس  انیلفور در ب  یهنر  «محیطيزیست»  یسازوکار ضرباهنگ کاو -3

 ( فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر1399) را خواهد برد« « و »باد ماجانبي عتی»طب لمیف

هندر و ادبیدات،  شناسديجامعهفصلنامه علمدي   (1399)40 دهه فارسي هایرمان در شهر بازنمایي -4

 (زاده بابا)نگارش مشترک با دکتر عباس کاظمي و خانم شیرین 

 تصدویر: مدوردی  مطالعده)  وران د  ژیلبدر  آراء  اساس   بر  خواني ه پرد  ر د  تخیل  بیان  یسي گرد د  مطالعه -5

و خدانم   الددینيمعین(، فصلنامه رهپویه هنر )نگارش مشترک با دکتر محمد  1399)جهنم  و  بهشت

    هما قاسم پور(

 بازیسیاه  سنتي  –  ينیآئ  شیقدرت در نما  ينقد اجتماع  مثابهبه  نیتگنشتایو  «يزبان  یسازوکار »باز -6

 جستارهای زباني دوماهنامه( 1399)

http://javm.iribu.ac.ir/article_129779.html
http://javm.iribu.ac.ir/article_129779.html
http://javm.iribu.ac.ir/article_129779.html
http://javm.iribu.ac.ir/article_129511.html


خانده   یها: مجموعهی)مورد کاو  يونیزیتلو  یهاابژه در توسعه درام مجموعه  ينشانگ   ند یفرآ  یواکاو -7

دیداری و شنیداری )نگارش مشترک با مسعود  هایرسانه( فصلنامه 1399) (بنگگیب یسبز و تتور

 نقاش زاده و پویا رئیسي(

 شددگيکانوني  هدایپنجره  هیدنظر  یسدوفکل بدر مبندا  پیداز اد  ينیپازول  ت«یسازوکار »روا  لیتحل -8

 ( فصلنامه روایت شناسي1399) منفردیان

دهده  مدهین هفتادتدادهه  یاز ابتدا يرانیا يبلند داستان هایفیلمدر  نیامیوالتر بن يزنمطالعه پرسه  -9

( فصلنامه نامه هنر )نگارش مشترک با 1398) روشن« شبهي» لمی: فیمطالعه مورد ،ید ینود خورش 

 بهداد بهرامي(

سدینمای  المللديبیندر همدایش    شدهارائه  «يالیشدن »امر خ  نیو نماد  نمایدر س   سمیتالیجید -10

 ( نشریه فصلنامه ایراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات1397دیجیتال)

 و  «پری»  فیلم  دو  به  نگاهي  انقالب با  از  پس  سینمای  در  «اصفهان»  شهر  بازنمایي  بر  ایمطالعه -11

 فصلنامه مطالعات شهرهای ایراني و اسالمي( 1394) «باد فرش »

 

 علمی:  هایهمایش

 شدنامهیبه دو نما  ي( با نگاه1300-1330اول و دوم )  یدوران پهلو  يشینما  اتیدر ادب  يترجمه فرهنگ  -1

 همایش ملي نمایشنامه پژوهي ایران( اولین دوره 1399ی )فکر وانیو معز الد  يحالت عیاز رف

 الملليبیندر ششمین همایش    شدهارائه  دوران  لبریژ  یبر اساس آرا  يدر نقال  ل«ی»تخ  یيسازوکار بازنما  -2

 (1396تتاتر سنتي آئیني تهران)



در اولدین همدایش   شددهارائه  عامدهفرهنگتخیدل ژیلبدردوران در بازنمدایي تصدویری    هاینشدانهبازی    -3

 (1396نشانه فرهنگ و ادبیات در دانشگاه شهید بهشتي ) الملليبین

در  شددهارائهي، کوهسدتان  ررضایچهارم اثر ام  وارید  شنامهیدر نما  يمحاکات/ينقل  تیروا  يسازوکار  ارتباط  -4

 (1396نخستین همایش ملي روایت در انواع ادبي، دانشگاه کردستان)

»بداد مدا را خواهدد بدرد« اثدر عبداس   لمیبه فد  يبا نگاه  یينمایس   یيدر بازنما  یطيمحزیست  هاینشانه  -5

 (1396تهران) شناسينشانهحلقه  اندیشيهمدر سیزدهمین  شدهارائهي، ارستمیک

در سدمینار  شددهارائهی، ندادر رضدایکبوتران حرم اثر عل  یکوکو  شنامهی»شهر«در  نما  ایاسطورهداللت    -6

 (1395پژوهشي سي و پنجمین جشنواره تتاتر فجر)

شدهر« و   كیدبده دو مسدتند کوتاه:»داسدتان    ينگاه  در  کوتاه  لمیف  تیمکان در روا  يمطالعه وجه داللت  -7

 (1395فیلم کوتاه تهران) الملليبیندر نخستین همایش  شدهارائه «ی»ناگهان تو گم شد 

در   شددهارائه  خیتدار  يشناسدنشانه  مثابهبهاول    یدوران پهلو  ات«ی»ادب  و  یامطالعه ارتباط سپهر نشانه  -8

 (1395تهران ) شناسينشانهحلقه  اندیشيهمدوازدهمین 

 مدوردی  جهدان  مطالعده  از  معاصدر  انسدان  ذهندي  شدناخت  در  «روایت  پیش»  مثابهبه  کالسیك  آثار  -9

در همایش از واژه تا تصویر در دانشگاه   شدهارائهسوفوکل    «شهریار  ادیپ»  نمایشنامه  از  پازولیني  اقتباس 

 ( 1394الزهرا)

 بررسدي  فرهنگدي   ترجمده  فرایندد   در  سداز  معنا  نظام  مثابهبه  «طبیعت»  و  «فرهنگ»  تقابل  مطالعه -10

در همدایش   شدهارائهتوکلي    و  کازان  سینمایي  اقتباس   دو  و  هوس   بنام  اتوبوسي  نمایشنامه  تطبیقي

در نخسدتین شددماره دور دوم  منتشرشددده( همچندین 1394از واژه تدا تصددویر در دانشدگاه الزهددرا)

 (1398فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر)



خواني شداهنامه  اجرای  در  فرهنگي  شناسينشانه  منظر  از  «طبیعت»  و  «فرهنگ»   رابطه  مطالعه-11

 (1394تتاتر سنتي آئیني تهران) الملليبیندر پنجمین همایش  شدهارائه

 بازنمدایي در «روایدي مکدان» مثابهبه «خرمشهر» ایاسطوره وجه مطالعه  "نگارش و ارائه مقاله  -12

در اولدین همدایش   "«شدی  گم  تو  ناگهان»  و  «شهر  یك  داستان:»مستند   دو  به  نگاهي  سینمایي در

 1394سینمایي،خانه هنرمندان ایران،های مطالعات و پژوهش

در  "جدانبي طبیعدت فدیلم در «روزمدره زندگي» شناختيجامعه مطالعه  "نگارش و ارائه مقاله   -13

 1394شناسي هنر،خانه هنرمندان ایران،سومین همایش جامعه

 "شکسدپیر  هملدت  نمایشدنامه  از  اسدتوپارد  دریددایي  واسازانه  خوانش  "نگارش و شرکت مقاله   -14

هدای خدارجي دانشدگاه همایش دوساالنه ادبیدات تطبیقدي امروز،دانشدکده زبان  در  وسترپصورت  به

 (1393تهران،نگارش مشترک با محمد هاشمي)

 در  80دهده  ایراندي  روشدنفکر  زنددگي  سبك  مثابهبه  «زنيپرسه»  مطالعه  "نگارش و ارائه مقاله   -15

شناسدي یدازدهمین همدایش نشانهدر    "مدتتمن  فدرزاد  اثدر  روشن  هایشب  فیلم  به  نگاهي  سینما با

 (1393تهران)

در  "بازیمطالعه بازی زباني حاشیه/مرکز در نمدایش سدنتي آئیندي سدیاه"نگارش و ارائه مقاله  -16

هددای سددنتي آیینددي تهددران نگددارش مشددترک بددا محمددد المللددي نمایشچهددارمین همددایش بین

 (1392هاشمي)

سداخته  سدوریچهارشنبهاخالقي در فدیلم ای های آستانهمطالعه موقعیت"نگارش و ارائه مقاله  -17

 (1392شناسي تهران نگارش مشترک با محمد هاشمي)در دهمین همایش نشانه "اصغر فرهادی

 نهمدین در "ایشیشده آژاندس  سدینمایي  فیلم  در  گفتمان  گسست  مطالعه"مقاله  نگارش و ارائه -18

 (1391)هاشمي محمد  با مشترک نگارش ( اجتماعي شناسينشانه)شناسينشانه همایش



 هنرنمایشدي محاکداتي -نقلدي روایدت  در  زمدان  سیالیت  درباره  ایمطالعه"  مقاله  نگارش و ارائه -19

 محمدد   بدا  مشدترک  نگدارش (  زمدان  شناسدينشانه)  شناسينشانه  همایش  هشتمین  در  "خوانيپرده

 (1390)هاشمي

 همدایش سومین در "خوانيپرده نمایشي گونه بر  نقاشي  هنر  تأثیر  بررسي"  مقاله  نگارش و ارائه -20

 (1390()هاشمي محمد  با مشترک نگارش ) تهران آئیني و سنتي هاینمایش الملليبین  علمي

 (1393)تلویزیوني،خانه هنرمندان هایزنجیرهنشست زندگي روزمره و  علمي دبیر -21

 

   منتشرشده  كتب

 

 (1400)دبیر علمي کتاب روایت در فیلم کوتاه )مجموعه مقاالت(  -1

( )در دست 1398آگورا( )  -کینه  هایکتابمستله آن)از مجموعه    10ترجمه کتاب سینمای دیجیتال و   -2

 انتشار(

در ادبیات و نمایش   رمانتیكترجمه نمایشنامه ارناني اثر ویکتور هوگو به همراه مقدمه مانیفست مکتب   -3

(1398 ) 

 مسدتند   میزانسدن  بدر  شخصدیت  «محاکاتي  -نقلي»  روایت  تأثیر  پژوهشي مطالعه  –نگارش مقاله علمي   -4

 ( 1393شناسي سینمای جنگ)در کتاب نشانه «گند ملف»

 (1393) (1300-1330)ایران تتاتر و ادبیات تاریخ فرهنگي شناسيکتاب نشانه تألیف -5

شناسدي شانهنبه همراه محمد هاشمي در کتاب    "های رقیب در »توپ الستیکي«گفتمان"نگارش مقاله   -6

 (1393لیال صادقي ) کوشش به( 2و نقد ادبیات داستاني معاصر)

 (1392) فیلم شناسيجامعه در جستاری کتاب تألیف -7



 روزبده  توسد    شددهردآوریگ  ،1390)تسخیرناپذیر  سه  این  کتاب  در  آلبي  ادوارد  درباره  مقاله  دو  ترجمه -8

 (حسیني

 (ملکوتي تابي توس   شدهگردآوری ،1383) مهر اسطوره کتاب در تسلیمي سوسن درباره مقاله نگارش  -9

 

 

 علمي  مجامع در عضويت

شورا -1 جمهور  هی نظر  يپژوهش  یعضو  هنر  فرهنگستان  هنر  پژوهشگاه  هنر  نقد    ي اسالم  یو 

 ( 1398-1400)رانیا

 ( 1399)يشینما ی هنرها يانجمن علم  ره یمد  هیأت  عضو -2

 (1399)ي قیتطب اتیهنر و ادب ي انجمن علم ینمایو س  يشینما  یهنرها تهیکم س یرئ- 3

 مشاوره/راهنمايي تحت هاینامه پايان

 (یی)راهنما هانامهپایان

بنکددار از منظدر  د یدو ام محمدیعلي وانیک یينمایدر آثار س   نمایو س   ينقاش   انیم  ينامتنیب  لیتحل  -1

 ارشد،پژوهش هنر دانشگاه سوره( يکارشناس  ،يسیژرار ژنت )دانشجو: زهرا او

 یآرا یبدر مبندا 90دهه  مهیتا ن ید یخورش  70دهه  یاز ابتدا  يرانیا  هایفیلمدر    يپرسه زن  يبررس   -2

 سوره( دانشگاه سینماارشد  يکارشناس  ،ي) دانشجو: بهداد بهرامنیامیوالتر بن

آرا  اسداس   بدر  ،ينوآر با توجه به عناصر سبک  لمیمرد در ف  تیشخص  كیتراژ  ریتقد   یيمطالعه و بازنما  -3

 سوره( دانشگاه سینماارشد  يکارشناس  رانوند،یب داده پیرنرمور) دانشجو: عباس  مزیج

 شدمور،مردیسدتوان آن  شیسده نمدا  یو مطالعه مورد  مدرنیستيپست  کردیبا رو  یيدرام معما  يبررس   -4

 يشدینما اتیدارشد ادب ي، کارشناس جمعهاماممك دونا)دانشجو: آرمان  نیاعدام اثر مارت  مأمورانو    يشبال

 دانشگاه سوره(

دوران  لبدریبدر اسداس آراء ژ  خدوانيپردهدر    يشدیو کنش نما  ينقاش   نیماب  لیتخ  يسیمطالعه دگرد  -5

 ارشد پژوهش هنر( ي)دانشجو: هما قاسم پور، کارشناس 

 يندیآو د یشده یسدمبول فطدر هیدبدر اسداس نظر ایدک يحداتم هایفیلم یفطر هایسمبول  لیتحل  -6

 (نمایارشد س  يالفت، کارشناس  نی)دانشجو: نگ 

 يندیآو  يمرتضد  د یو »عالم راز« س   کالیزیترانس ف  ینگرهبر اساس    چکاکیآلفرد ه  هایفیلم  لیتحل  -7

 (نمایارشد س  يکارشناس  ،یجعفرآباد ي)دانشجو: عل



)دانشدجو:  متدأخر نیتگنشدتایآراء و برتکیههاندکه ،با    تریپ  هاینمایشنامهدر    يزبان  هایبازی  يبررس   -8

 (يشینما اتیارشد ادب يفرد، کارشناس  یمسعود نظر

 رانیدا  يدر عکاسد  يکنش اجتماع  مثابهبه  يکیاستات  میبه رژ  یيبازنما  میارتقاء رژ  هایقابلیت  يبررس   -9

 ( يارشد عکاس  يکارشناس  ،يپور خاتم لی)دانشجو: خل ریژاک رانس اتیبر اساس نظر 1390-1397سال 

و  اماالنیشد تیدام نا هدایفیلم ی  مطالعه مدوردسپتامبر ازدهمیپس از  ینمایمرگ در س   یيبازنما-10

 ( نمایارشد س  يپور، کارشناس  ينشجو: مسعود نقوان )دا مزیج

 ،ي)دانشدجو: فرهداد ذوقد  يونیدآنجلدو آنتون  کدلیم  ینمایسددر  سدبك  و    تیدروانسبت    یمطالعه  -11

 (نمایارشد س  يکارشناس 

)دانشدجو:   د یادوارد سدع  یبدر اسداس آرا  رانیا  80  یدهه  ینمایمضمون »مهاجرت« در س   لیتحل  -12

 (نمایارشد س  يکارشناس  م،یقد  يصنعت اس یال

)دانشجو:   یو لو  ریسه    یآرا  اساس   بر  80و    70دفاع مقدس دهه    ینمایس   ینوستالژ  شناسينشانه  -13

 (نمایارشد س  يکارشناس  ،يبن ینادر الیسه
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