
 نمونه رزومه برای ثبت روزمه اعضاء هیات علمی 

 

 
 

  اطالعات شخصي

 اکرم :  نام

 قاسمپور   :نام خانوادگي 

 هنر  عضو هیأت علمي دانشکده  

 تاتر  :گروه 

 soore.ac.irghasempoor@آدرس پست الکترونیك:  

akramghasempour@yahoo. com 
 

 ( دانشگاهي) سوابق تحصيلي

 کارگرداني _کارشناسي ادبیات نمایشي دانشگاه هنرهای زیبا  دانشگاه تهران .کارشناسي ارشد. بازیگری  -1

 هنر دانشگاه اصفهان   پژوهشدانشگاه آزاد تهران  . دکتری .  

 دروس تدريس شده

 عروسکي، ادبیات کودک و نوجوان، ، بازیگری و کارگرداني عروسکي، کارگرداني نمایش کودک نویسينمایشنامه :کارشناسي -1

 نمایشي ادبیات فارسي،   هایجنبه :کارشناسي ارشد -2

 

  شدهچاپ داخلي مقاالت

   آهستگي عنصر بر تمرکزودکان  با در پرورش خالقیت ک  خالق نقش نمایش . -1

 روان نمایشگری بر ارتقای سالمت عمومي دانشجویان دانشگاه سوره .   تأثیربررسي  -2

 مقاله مشترک ( )لیگ  آقای باشکوهاثر آهسته با گل سرخ و لبخند  ورفتار متقابل در د لی تحل دگاه یاز د تی نه شخصواروانکا  لی تحل . -3

 مشترک(  (ستمدیدگان بوال   دیدگاهبه تاتر مستند در قیاس با  پژوهشي هاییافتهی برای تبدیل ن دراماتورزگوناگو  هایجنبه4.

 . استفاده از اساطیر و ادبیات کالسیك در تاتر کودک و نوجوان 5
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   منتشرشده  كتب

 .نشر پرستش و انتشارات عروج در انتشارات شباویز . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  برای کودک و نوجوان  شده چاپ کتاب 18 . -1

 کره جنوبي . لبنان .و امریکا  چین.هند .ایتالیا کشورهای   در  هاآنو ترجمه تعدادی از  -2

3-  

 

 

 علمي  مجامع در عضويت

 عضویت در مرکز ملي استیج   -1

 عضویت در کانون تاتر کودک و نوجوان-2

  

 مشاوره/راهنمايي تحت هاینامه پايان

  هاینمایشنامهبررسي نقش سطوح آگاهي مخاطب و نقشواره ها از اطالعات دراماتیك نمایشنامه در ایجاد کنایه دراماتیك، تعلیق و غافلگیری در   -1

  مك دونا بر اساس دیدگاه مانفرد فیستر مارتین

   .90کودک و نوجوان دهه   نویسينمایشنامهبررسي عنصر تخیل در    -2

 ایي مرگ در آثارنمایشي کوبو آبه بر اساس فلسفه مکتب کیو توبررسي چگونگي بازنم  _3

 

 های اجرايي مسئوليت

 عضویت در شورای پژوهش دانشکده هنر دانشگاه سوره -1

 عضویت در شورای تخصصي گروه تاتر دانشگاه سوره -2

3-  

 

 همکاری با مراكز فرهنگي 

 همکاری با مراکز خصوصي مرتبط با رشد و پرورش خالقیت در کودکان و نوجوانا ن    –کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان   -1

  

 داوری

 داوری در نشریه رهپویه هنر دانشگاه سوره . -1

    گویيقصه الملليبین.  داوری مقاالت جشنواره رویشملي   یجشنواره اوری در بخش مقاالت د . -2

 



 

 برگزاری نمايشگاه

1- . 

2- . 

3-  

 

 

 

 

 

 


