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 (دانشگاهي) تحصيلي سوابق

     ؛1368، البرز دبیرستان فیزیك، ریاضي دیپلم: لمیپد -1

     ؛1373، صداوسیما دانشكده سیما، تولید : لیسانس -2

     ؛1377 ، هنر دانشگاه تئاتر، سینما دانشكده سینما، کارگرداني: لیسانسفوق -3

-1361 هایسال فاصله در تحمیلي جنگ عكاسي تاریخي تحلیل: نامهپایان موضوع؛ )1398 هنر، دانشگاه هنر، پژوهش: دکتری -4

     (؛1359



      (غيردانشگاهي) تحصيلي سوابق

     ؛1365-66 سال یك ، ایران جوانان سینمای انجمن ، سازیفیلم و عكاسي -1

     ؛1387 تهران دانشگاه  کارآفریني دانشكده ، تجاری طرح تدوین روش و وکارکسب هایمهارت -2

     ؛1388 تهران، دانشگاه  کارآفریني دانشكده ، کارآفریني مربي تربیت  -3

   شده تدريس دروس

     -1391  سوره دانشگاه سینما، گروه تدوین، مباني و 1کارگرداني کارگرداني، اصول ، 3 عكاسي ،2 عكاسي ، 1عكاسي  -1

         ؛ 1379

      ؛1379-1387  سوره دانشگاه دستيصنایع گروه ،2پایه عكاسي کارگاه و 1پایه عكاسي کارگاه  -2

      ؛1383-1384 چالوس کاربردی علمي همؤسس گرافیك، رشته عكاسي -3

 ؛1389-1390 هنر دانشگاه ، تئاتر و سینما دانشكده ، کارگرداني اصول و 3 عكاسي -4

 ؛1391 نور پیام دانشگاه ، لباس و پارچه دوخت و طراحي و مرمت رشته عكاسي -5

 ؛1391 -1393 تهران دانشگاه در زیبا هنرهای پردیس آزاد عالي هایآموزش ، 2 و 1 عكاسي عكاسي، تاریخ -6

 ؛ 1392 ایران، الكترونیك نشر شرکت -دیجیتال پیشرفته و مقدماتي عكاسي دروس الكترونیكي آموزش محتوای تولید و طراحي -7

 ؛تاکنون 1392 سوره دانشگاه. سینما گروه. ارشد کارشناسي. هنرها در تحقیق روش -8

 ؛تاکنون 1395 سوره دانشگاه. عكاسي گروه. ارشد کارشناسي. هنرها در تحقیق روش -9

 ؛1395 سوره دانشگاه. هنر پژوهش گروه و نقاشي گروه. ارشد کارشناسي. هنرها در تحقیق روش -10

 ؛تاکنون 1397 سوره دانشگاه سینما، گروه. ارشد کارشناسي. تصویر تحلیل و نقد -11

 ؛تاکنون 1394  سوره دانشگاه سینما، گروه. کارشناسي تصویر، بندیترکیب -12

      شدهچاپ داخلي مقاالت 

 ؛1381 حقیقت سینما نشریه در شدهچاپ میلر، کریسپین مارک تألیف «تلویزیون در جنگ نمایش» مقاله ترجمه -1

 ؛ 1382 بیناب نشریه در شدهچاپ ،«هنر آکادمیك آموزش شناسيآسیب» مقاله نگارش -2

 ؛ 1385  هنر رهپویه نشریه در شدهچاپ ،«نقاشي مكاتب تحول سیر» مقاالت گارشن  -3

 امور دانشكده: ناشر. 1393«.  متحرک مجازی تصاویر درباره شناختيروان نظریه یك: سینما فهم»  کتاب مشترک ترجمه  -4

 ؛ تهران دانشگاه المللبین

 ؛ 1391(چاپ دست در)موندریان، پیت از «ناب تجسمي هنر و هنرتجسمي» بیانیه ترجمه  -5



 ؛ 1391(چاپ دست در)،«شاهزاده و عكاس نقد آینه در قاجار زنان» مقاله نگارش  -6

 ؛ 1392(چاپ دست در)،«موندریان و گنون منظر از هنرمند هدف و هنر چیستي» مقاله نگارش  -7

 ؛  1392(چاپ دست در)،«بارت شناسينشانه منظر از سوروگین آنتوان آثار تحلیل» مقاله نگارش  -8

 ؛سمت: ناشر. 1395(ناشر نزد ویرایش دست در ترجمه، اتمام)،«داستان و فیلم دنیای در واسازی» کتاب مشترک ترجمه  -9

 ؛ سمت: ناشر. انتشار دست در)،«دیدن برای روشي عكاسي تصور؛ و ادراک» کتاب مشترک رجمهت  -10

 و نگری تاریخ نشریه در شدهچاپ «کالینگوود جرج رابین تحلیلي تاریخ نظریه در جستاری» پژوهشي-علمي مقاله نگارش  -11

 ؛ 1398 الزهرا دانشگاه نگاریتاریخ

 نشریه در شدهچاپ «عراق و ایران تحمیلي جنگ روزشمار متن و عكس تطبیقي مطالعه»  پژوهشي-علمي مقاله نگارش  -12

 ؛ 1399. هنر رهپویه

 ؛1399. ایران جوانان سینمای انجمن انتشارات از «کوتاه فیلم در روایت» کتاب در مقاله نگارش  -13

 الهور نشریه در شدهچاپ «متن و عكس مضامین و معاني استخراج در ترکیبي محتوای تحلیل روش تبیین» مقاله نگارش  -14

 ؛ 1400. الهوری اقبال دانشگاه

 رهپویه نشریه در شدهچاپ «هال استوارت آرای اساس بر ایران سینمای در افغانستان مردم بازنمایي چگونگي»  مقاله نگارش  -15

     . 1400 نمایشي هنرهای

     

      علمي مجامع در عضويت

     ؛تاکنون 1381  سوره دانشگاه سینما، گروه علمي، هیأت رسمي عضو -1

    ؛تاکنون 1380   سوره دانشگاه سینما، گروه تخصصي شورای عضو -2

 مهرداد و پور لشگری پژمان همراه به) مخدر مواد با مبارزه ستاد عكس، و فیلم ایمنطقه جشنواره داوران، هیأت عضو -3

 ؛1382( اسكویي

 ؛1384 کاربردی علمي جامع دانشگاه علمي هیأت عضو  -4

  ؛1379-1388 سوره دانشگاه ،تجدیدنظر انضباطي کمیته علمي هیأت عضو  -5

 ؛ 1387-1389 نمایشي ادبیات ارشد کارشناسي تخصصي شورای عضو  -6

 ؛ 1389-1398سوره دانشگاه تكمیلي تحصیالت شورای عضو  -7

 ؛1391-1393 متحرک تصویر ارشد کارشناسي و سینما ارشد کارشناسي تخصصي شورای عضو  -8

 ؛  1390 هنر دانشگاه نهال دانشجویي جشنواره انتخاب هیئت عضو  -9

  ؛1391 و 1390 سوره دانشگاه کوتاه فیلم جشنواره انتخاب هیئت عضو  -10

 ؛1391 سوره دانشگاه سایه کوتاه فیلم جشنواره انتخاب هیئت عضو  -11

 ؛ 1392 اعظم پیامبر ملي کنگره نامهفیلم و فیلم بخش داورانهیئت عضو  -12

 ؛1392 تهران شهر زیباسازی سازمان فرهنگي معاونت مقدس دفاع عكس هفته داورانهیئت عضو  -13

 .1392 تهران شهر زیباسازی سازمان فرهنگي معاونت سرو سوگواره دومین داورانهیئت عضو  -14



     

   راهنمايي/مشاوره تحت كارشناسي هاینامهپايان

 ؛1382- انزوا آخرین غزل فیلم – زعفراني السادات نسیم -1

 ؛1382 – ایشیشه سقف فیلم – حسیني السادات مریم -2

 ؛1382 – دوست خیابان سمت فیلم – وزیری تورج -3

 ؛1383- باالیان فیلم – الریجاني حسن مهران -4

 ؛1383 – آبي قرمز سبز فیلم – اخترنیك سعیده -5

 ؛1383- نكن شك فیلم – مبعثي مسعود -6

 ؛1382- داد عرض فیلم – حافظي غالم -7

 ؛1383 -نامیرا زخمه فیلم – پیرمردی محبوبه -8

 ؛1383 – روشن ، واضح ، شفاف فیلم -شیخلر وحید -9

 ؛1381 – اول نوع از نزدیك برخورد فیلم – زماني حمید -10

 ؛1381 – آفتاب سویبه فیلم – زارعي السادات فخری -11

 ؛1383 – زمانه دل حرف دو فیلم – مقدم اشراقي فرانك -12

  ؛ 1383 – مرگيشغال فیلم – اعرابي بیژن -13

 ؛ 1384 – پره مستند فیلم – زاهدی احمد -14

 ؛1384 – تابنده مستند فیلم – حسني افشار نازنین -15

 ؛1384 – گچي دایره مستند فیلم – اجاللي ناصر -16

 ؛1382 – روممي فقط نامهفیلم و فیلم – حسیني میر اشكبوس -17

 ؛1384 – احمدشاه مستند فیلم – رفیعي پوریا -18

 ؛1384 – صفر ، زمان فیلم – باغبان حسین سید -19

 ؛1384 – دگراندیش فیلم – ورندی بریماني ابراهیم -20

 ؛1384 – مكالمه فیلم – رجبي حامد -21

 ؛1384 – تعمیدغسل فیلم – اظهری علي -22

 ؛1385 – داشت نخواهد عیسي مریم فیلم – اسكویي معراجي شالله -23

 ؛1385 – هاتف فیلم -بهادری نسیم -24

 ؛1385 – تازه فصل فیلم – رستگار رضا سید -25

 ؛1385 – هایپررئالیست فیلم – احمدزاده الدوز -26

 ؛1385 -فانتازیا فیلم – ماپار میالد -27

 ؛1381 – سرد فصل فیلم – همتي علي -28

 ؛1381 – داشتن دوست برای وقتي فیلم – کریمي آقا مجید -29



 ؛ 1385 – الستیكي سد فیلم – نبوی رضوی محمد -30

 ؛1385 – نیست سیاه خانه این فیلم – هاشميبني امیرمحمد سید -31

 ؛1384 – صبحگاه مستند فیلم – عالیي باران  -32

 ؛1384 – هم مثل همه فیلم – سلطانیان سامرند  -33

 ؛1388 – امروز سازیفیلم در دیجیتال سینمای نقش – رضاخاني کربالی حسن -34

 ؛1383 – سفید هایسیاهي فیلم – زندی شاهو -35

 ؛1390 – خادم شهراد -36

 ؛1391 – تبریزی کارآمد مهدی -37

 ؛1392 – تحریری منیره -38

 ؛1392 – آقاخاني محمدرضا -39

 ؛1393 – عیدی محمود -40

 ؛1393 – ابراهیمي سلمان -41

 1393 – نژاد لطیفي شقایق -42

 .(است یافتهکاهش زیادی مقدار به کارشناسي هایپروژه راهنمایي فعالیت 1393 از)

     

     راهنمايي/مشاوره تحت ارشد كارشناسي هاینامهپايان

 ؛ 1389 شهریور( راهنما) -«  گردان دوره روایت به حملط نامه شادی»  نمایشنامه – فر عاشوری رضا -1

 ؛1390 اسفند( راهنما) -«  ایشیشه هایزنبق»  نامهفیلم – حیدری حسین -2

 ؛1391 مشاور - «ایران سینمای اخیر سالهسي پوسترهای در گرافیكي عناصر بررسي»  - فرزدقي فاطمه -3

 ؛1392( مشاور) - «چالدران جنگ شهدای قبرهایسنگ نقوش نمادشناسي»  - جاللي رضا -4

 ؛1392( راهنما) - «تبلیغاتي انیمیشن در ایراني طنز ادبي هایمؤلفه کارگیریبه» - قاضي السادات مریم -5

 ؛1392( مشاور) - «آیكونوگرافي رویكرد با مرمر تخت هایمایهنقش تحلیلي مطالعه» - زارع کریمي بهناز -6

 ؛1394( راهنما) - «ایران داستاني سینمای در پساساختارگرایي رویكرد با سینما در سینما بازنمایي مطالعه» - حبیبي سعید -7

 - «بینامتنیت نظریه اساس بر ایران معاصر دستيصنایع در ایپارچه و فلز تلفیقي آثار ایرسانه بینا نشینيهم» - مخابری فریا -8

 ؛ 1392( مشاور)

 رخشان کیارستمي، عباس آثار بر تأکید با ایران اخیر دهي سه داستاني سینمای در نئورئالیسم تأثیر بررسي» - غضنفری مژده -9

 ؛1393( راهنما) - «فرهادی اصغر و عیاری کیانوش اعتماد، بني

 ؛1393( مشاور) - «اندرکاراندست منظر از دیني تبلیغات برای ایران سینمای هایظرفیت بررسي» - شمس انگیزروح -10

 ؛1394( راهنما) - «ایران هشتاد دهه نوین مستند سینمای در شناسيزیبایي دگردیسي»  - مشفق مهدی -11



 -«ساریس اندرو مؤلف نگره منظر از کیارستمي عباس سینمای ساختاری و بیاني هایویژگي بررسي» - زهرایي فاطمه  -12

 ؛1394( راهنما)

 ؛1394( راهنما) -«(بخوانیم دلوز زبان به را هافیلم چگونه) سینما از اسكیزوکاوی»  -نژاد ولي سامان -13

 ؛1394( راهنما) -« درام گونه از زیرگونه یك مثابهبه ایران خیاباني سینمای مطالعه»  -ابراهیمي سیاوش سید -14

 ؛1395( راهنما) -«  ایران معاصر نقاشي بر اجتماعي عكاسي بینامتني تأثیر»  -فاطمي سمانه -15

 ؛1395( راهنما) -«1394 سال تا ابتدا از فجر فیلم جشنواره برتر هایفیلم در شخصیت شناسيتیپ»  -کریمي خورسندی ساناز -16

 ؛1395( راهنما) -«  ایران معاصر نقاشي در عكس بینامتني حضور» -نورپور اعظم -17

 .(دارد روزرسانيبه به نیاز که 1400 تا دیگر عكاسي و سینما ارشد کارشناسي نامهپایان 40 حدود راهنمایي)

     

    اجرايي هایمسؤوليت

 ؛ 1379  -1382 سوره دانشگاه ، سینما گروه معاون -1

      ؛ 1386-1387 سوره دانشگاه جامعه، با ارتباط و کارآفریني رشد، مرکز دفتر مدیر -2

    ؛1387-1388 سوره دانشگاه سینما، ارشد کارشناسي و کارشناسي گروه مدیر -3

 ؛1389 سوره دانشگاه سینما، ارشد کارشناسي و کارشناسي هاینامهپایان امور مسئول -4

 ؛1398 تا 1389 سوره دانشگاه تكمیلي تحصیالت مدیر -5

 ؛تاکنون 1395 از کشور آموزش سنجش سازمان نمایشي هنرهای و سینما رشته ارشد کارشناسي سراسری کنكور سؤاالت طراح -6

 آنالین آموزشگاه اولین) هنر سوم خط سینمایي آموزشگاه تصویر نقد و بندیترکیب, عكاسي دروس مدرس و آموزش مدیر -7

 .تاکنون 1395 سال از( کشور سینمایي

   علمي سمينارهای در شركت

 حوزه اسالمي هنر و فرهنگ پژوهشگاه در(  سینما پژوهشي مطالعات)  مباحث نشست چهلمین و ششمین و بیست سخنران -1

  ؛1380 هنری

 ؛ 1385 مهر نگارخانه در سوره دانشجویان عكس نمایشگاه برپایي در سرپرستي -2

 ؛1386 الزهرا دانشگاه شغلي مشاوره و راهنمایي جشنواره در سوره دانشگاه غرفه رپایيب  -3

 ؛1388 قضاییه قوه سالهسي عملكرد جامع نمایشگاه اندازیراه در همكاری -4

 ؛1388 سپید و سیاه هنری فرهنگي جشنواره برپایي در مكاریه  -5

 ؛1388 فیلم تولید و رسانياطالع امور در نیازمند زندانیان و دیه امور به رسیدگي مردمي ستاد همكار -6

 ؛1397 و 1395 سال عكاسان با روز ده علمي هاینشست مجری -7



 انقالب گفتمان بازنمایي» ملي همایش در «مستند عكاسي از ایزیرگونه منزلهبه جنگ عكاسي در جستاری» مقاله پذیرش -8

    ».مقدس دفاع و اسالمي

      

 اجرايي و تحصيلي هایتقديرنامه

 ؛تهران ، 1379 سبز ایران جشنواره انتخاب هیأت در عضویت از تقدیر -1

 ؛ سمنان ،1382 ، مخدر مواد با مبارزه عكس و نامهفیلم ، فیلم ایمنطقه جشنواره داوری از تقدیر -2

 ؛ 1385 ، آلمان کنرادولف و ایران سوره دانشگاه دانشجویي کوتاه داستاني فیلم 7 تولید مدیریت از تقدیر -3

 ؛تهران 1386 سوه دانشگاه نمونه استاد عنوانبه تقدیر -4

 ؛تهران ، 1387 نیازمند زندانیان و دیه امور به رسیدگي مردم ستاد همكار عنوانبه تقدیر -5

 ؛تهران 1388 قضائیه قوه سالهسي عملكرد جامع نمایشگاه برگزاری همكار عنوانبه تقدیر -6

 جایزه» مقاومت و مقدس دفاع پژوهشي برتر آثار انتخاب دوساالنه دوره اولین در تقدیر شایسته رساله عنوانبه دکتری رساله انتخاب -7

 .1399»سلیماني قاسم سپهبد شهید سردار

     

      ایحرفه هایفعاليت

 ؛همدان 1370 دقیقه 70 مدت به قلمداني کاروانسرای  ،م م 16 مستند فیلم کارگرداني و نویسندگي -1

 ؛ 1373 دقیقه 20 مدت به واقعیت درباره داستاني فیلم تدوین و کارگرداني ، نویسندگي -2

 ؛همدان 1375 دقیقه 7 مدت به تُنگ م م 35 انیمیشن فیلم تدوین -3

 ؛همدان 1377 دقیقه 45 مدت به بازگشت م م 16 داستاني فیلم کارگرداني و نویسندگي -4

 فن اساتید حضور با) سیما چهار شبكه ،«تصویر جادوی» قسمتيسیزده مجموعه پژوهش، سرپرستي و تدوین کارگرداني، نویسندگي، -5

 به( تلویزیوني هایمجموعه و سینمایي هایفیلم گرافیك طراحي و کارگرداني برداری،فیلم صحنه، طراحي برجسته اندرکاراندست و

 ؛تهران ،1381، دقیقه 585 مدت

 4500 مدت به قضاییه قوه عمومي روابط کل اداره ،(سیما اول شبكه) «قضا و قانون» هفتگي آموزشي برنامه کارگرداني، و تدوین -6

 ؛تهران ،1380-88، دقیقه

 هایشبكه و اسالمي تبلیغات سازمان هنری حوزه حمایت به) دانشجویي هایفیلم تولید مشترک پروژه ایران در تولید مدیریت -7

 دقیقه، 50 مدت به جمعاً کوتاه فیلم ،هفت آلمان ولف کنراد و ایران سوره هایدانشگاه ،(آلمان ZDF و فرانسه  Arte تلویزیوني

 ؛میناب جزیره و بندرعباس ، اصفهان ، نیشابور ، بیرجند ، تهران شهرهای در ،1385



 قضاییه، قوه عمومي روابط کل اداره ،(سیما چهار شبكه)«  قضایي و حقوقي میزگردهای» قسمتيهفت مجموعه تدوین، و کارگرداني-8

 ؛تهران ، 1386 ، دقیقه315 مدت به

 210 مدت به قضاییه، قوه عمومي روابط کل اداره ،(سیما چهار شبكه)«  عدالت سیمای» قسمتيهفت مجموعه تدوین، و کارگرداني-9

 ؛تهران ، 1386 دقیقه،

 ؛1393 دقیقه، 6 مدت به ،« دانمنمي خانه من»  نماهنگ کارگرداني و نویسندگي -10

 ؛1393 علي، امام موزه در سوره دانشگاه اساتید هنری آثار جمعي نمایشگاه در شرکت -11

 ؛1395 ،« پدرم سالگي91»  عكس انفرادی نمایشگاه برگزاری -12

 ؛1396 ،«است وظیفه دشواری انسان» عكس گروهي نمایشگاه در شرکت -13

 ؛1396 ،«همروایي» عكس گروهي نمایشگاه در شرکت -14

 ؛1396 ،«اربعین» عكس گروهي نمایشگاه در شرکت -15

   .1397و1396 ،«آلمان گوتنبرگ پوئسي مرسي» عكس گروهي نمایشگاه در شرکت -16

 

 

 

 

 


