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 شیرین بزرگمهر

 ( تْشاى1326) 

 هشتبِ علوی: داًطیبس

 

 ، داًطگبُ ایبلتی تگضاس، ایبالت هتحذُ اهشیکب  هطبلعبت تئبتشیکبسضٌبسی اسضذ داًص آهَختِ  

 کبسضٌبسی طشاحی صحٌِ ًوبیص ، داًطکذُ ٌّشّبی تضییٌی، داًطگبُ ٌّشداًص آهَختِ 

ًوبیطی ٍ هَسیقی ٍ فصلٌبهِ ٌّشّبی  عضَ ّیئت تحشیشیِ هجالت علوی پژٍّطی ًبهِ ٌّشّبی
 اسالهی اصفْبى -اسالهی، پژٍّطکذُ ٌّشّبی سٌتی -سٌتی

 هذسس طشاحی صحٌِ، لببس ٍ سٍش تحقیق دس ٌّشّب               

 :کتاب 

  ]چبپ دٍم [، ( 1383)تْشاى  اًتطبسات داًطگبُ ٌّشًَضتِ دیَیذ سلف، تشجوِ،  ًوبیص ٍ فٌَى ًوبیطی،

 تْشاى، اًتطبسات داًطگبُ ٌّش 1380ٍ اًَاع دیگش تئبتش ّبی بیشًٍی، تشجوِ، سبل تئبتش خیبببًی 

 ]چبپ ضطن[( 1393، ) اًتطبسات تَس ،تشجوِ تشًش ٍیل کبکس، تبسیخ لببس جْبى، 

 ( 1379اًتطبسات تبیبى، ) تبثیش تشجوِ هتَى ًوبیطی بش تئبتش ایشاى ،

 (1393)ًطش افشاص   ،ًوبیطی بش تئبتش ایشاىتبثیش تشجوِ هتَى تئبتش ایشاى دس گزس صهبى، 

                           (1394تشجوِ، ًطش بیذگل، ) لیي استَى،  توشیي ّبی تئبتش فویٌیستی، 

 (1393)داًطگبُ ٌّش تْشاى ، پٌجبُ سبل داًطکذُ سیٌوب ٍ تئبتش 
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 :  مقاالت

، صهستبى تْشاىداًطگبُ ٌّشتخصصی(،)فصلٌبهِ ٌّشًبهِ،  ًطشیِبِ هٌبسبت صذهیي سبل تَلذ بشضت ، 
1379  

 1379ٌّشهین، هجلِ صحٌِ، اًتطبسات حَصُ ٌّشی ، ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی، آببى 

 1379، صهستبى تْشاىداًطگبُ ٌّش، هِ تخصصی()فصلٌبٌّشًبهِ  ًطشیِتئبتش، فشٌّگ ٍ هب، 

ضَسای  -ی اجٌوبعی صًبىصى، سیٌوب ٍ ضخصیت پشداصی )ضَسای فشٌّگ - / اسطَسُ ایصى آسهبًی
 1379اتقالة فشٌّگی( اسفٌذ 

 )فصلٌبهِ  تخصصی( داًطگبُ ٌّش، تئبتش صیش آسوبى، تئبتش بیشًٍی، غشیبِ ای تقذیش ًطذُ، ًطشیِ ٌّشًبهِ
صیببیی ضٌبسی پَضبک، هشکض هطبلعبت ٍ تحقیقبت ٌّشی، هعبًٍت اهَس ٌّشی    1380، تببستبى تْشاى

  1381هی، ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسال

  1381، تْشاىٌّش تئبتش ٍاقعگشا ٍ دیبلَگ ّبی جذیذ، ٌّشًبهِ )فصلٌبهِ تخصصی( داًطگبُ  

تبٍیل دساهبتیک، اصل هْن ّستی ضٌبسی اجشا، ًطشیِ ٌّشًبهِ )فصلٌبهِ تخصصی(  داًطگبُ  ٌّش، 
1381  

، آببى   100 ّذف پژٍّص ٌّش، ًطشیِ فشٌّگ ٍ پژٍّص، ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی،  ضوبسُ 
1381 

سٍش تحقیق دس ٌّشّب، ًطشیِ بیٌبة، پژٍّطگبُ فشٌّگ ٍ ٌّش اسالهی، ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی، 
 1382، 2ضوبسُ 

 اسصیببی ًوبیص ّب ٍ کبسگبُ ّبی ضطویي جطٌَاسُ بیي الوللی تئبتش داًطگبّی فجش، پژٍّطی بب عٌَاى
هعبًٍت فشٌّگی ٍ اجتوبعی، ًطشیِ ٌّشًبهِ )فصلٌبهِ  ،  ٍصاست علَم، تحقیقبت ٍ في آٍسی،1381دسسبل 

  1382تخصصی( داًطگبُ ٌّش، تببستبى 

پژٍّطی  ، هعبًٍت1382اسصیببی ًوبیص ّبی هشکض ٌّشًوبیطی ٍ بٌیبد سٍدکی دسسبل  بب عٌَاى یپژٍّط
 1383خصصی( داًطگبُ ٌّش، تببستبى داًطگبُ ٌّش، ًطشیِ ٌّشًبهِ )فصلٌبهِ ت

پژٍّص »(دس کطَسّبی هٌطقِ ببلکبى، هجوَعِ 1996-1991ًَیسی دٍساى جٌگ ) بشسسی ًوبیطٌبهِ
  1385، ًطبًی ًطبًِ، هجوَعِ هقبالت سَهیي ّوبیص پژٍّطی تئبتش هقبٍهت 2، «ّبی تئبتش هقبٍهت

ًوبیطٌبهِ ًَیسی هبکس فشیص، هجلِ سیویب، فصلٌبهِ تخصصی ادبیبت ًوبیطی، ٍیژُ هبسکس فشیص 
 1386ض بییپدٍسُ دٍم، اٍل 

ْلَی هجلِ سیویب، فصلٌبهِ تخصصی ادبیبت پبیبى عصش پگفتوبى دس عشصِ تئبتش ایشاى اص عْذ ًبصشی تب 
 1386بییض پًوبیطی، دٍسُ دٍم، اٍل 
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فشدسیک دٍسًوبت ًوبیطٌبهِ ًَیس، هجلِ سیویب، فصلٌبهِ تخصصی ادبیبت ًوبیطی، ٍیژُ فشدسیک  
 1387بییض پدٍسًوبت دٍسُ دٍم، اٍل 

 1390فشٍسدیي  8ًوبیص ًبهِ ًَیسی ٍیلیبم ببتلش ییتس، بخبسا، ضوبسُ دًیبی 

ًبهِ ٌّشّبی تجسوی ٍ پژٍّطی  -فصلٌبهِ علویپَضبک، ٌّشّبی تجسوی، هعوبسی: گفتوبى بیٌبهتٌی، 
 تْشاىداًطگبُ ٌّش  1389، پبییض ٍ صهستبى 6کبسبشدی، سبل سَم، ضوبسُ 

جطي "بِ کبس بشدى صیببیی ضٌبسی رٌّی کبًت دس  -پیٌتش "جطي تَلذ"صیببیی ضٌبسی کبًت ٍ صیببیی 
ًبهِ ٌّشّبی ًوبیطی ٍ هَسیقی، سبل اٍل، پژٍّطی  -فصلٌبهِ علویبِ هثببِ عیي هذعی صیببیی.  "تَلذ

 تْشاىداًطگبُ ٌّش  1390ضوبسُ دٍ، بْبس ٍ تببستبى 

ًبهِ پژٍّطی  -فصلٌبهِ علویٍلذ پیٌتش اص هٌظش سٍاًکبٍی الکبى، بشسسی ًوبیطٌبهِ جطي تَلذ، ّبس
 داًطگبُ ٌّش  1392، بْبس ٍ تببستبى 6ٌّشّبی ًوبیطی ٍ هَسیقی، سبل سَم، ضوبسُ 

ًبهِ ٌّشّبی ًوبیطی ٍ  پژٍّطی -فصلٌبهِ علوی خَاًص پسبسبختبس گشایبًِ ًوبیص آکشٍپَلیس،
 داًطگبُ ٌّش 1393بستبى ، بْبس ٍ تب 8هَسیقی، سبل چْبسم، ضوبسُ 

 Role of Life Script on Lora’s Passivity in Glass Menagerie Play, 
International Journal of Science and education, 20014 

تجلی ادبیبت پست هذسى دس ًوبیطٌبهِ ّبی علوی بب تبکیذ بش ًوبیطٌبهِ ی آسکبدیب اثش تبم استَپبسد، 
 94، بْبس ٍ تببستبى 10سبل پٌجن ضوبسُ ًبهِ ٌّشّبی ًوبیطی ٍ هَسیقی،  پژٍّطی -فصلٌبهِ علوی

 

 : فعالیت های هنری

 : هانمایشگاه 

 1377گبلشی گلستبى، هْشهبُ  ضخصیت ّبی تئبتشیًقبضی  ٍ طشاحی

 1377، فشٌّگسشای ًیبٍساى، بْوي  )صًبى ٌّشهٌذ( تجلی احسبس

 1379ٍصبل، ضیشاص، آببى ًوبیطگبُ اًفشادی ًقبضی ٍ طشاحی، ًگبسخبًِ 

 1380، گبلشی گلستبى، هشداد ،«صى»بب هَضَع ًقبضی ٍ طشاحی  

  1383ًقبضی ٍ طشاحی، گبلشی آسا، آببى 

  1385بْوي ٍ  دی ،ًوبیطگبُ ًقبضی ٍ طشاحی، ًگبسخبًِ هَصُ

 1388ًقبضی ٍ طشاحی، صذ اثش اص صذ ٌّشهٌذ، گبلشی گلستبى، هشداد  
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 :جوایز

حضَس ٍ اسایِ هقبلِ دس کٌفشاًس صًبى ٍ سیٌوب، ضَسای فشٌّگی ٍ اجتوبعی صًبى، ٍصاست لَح تقذیش بشای   
   1381علَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍسی، 

 1381داًطگبُ ٌّش تْشاى لَح تقذیش عٌَاى پژٍّطگش ًوًَِ 

   1386لَح تقذیش دس چْبسهیي جطٌَاسُ ًقذ کتبة،   

تالش دس آضٌب سبصی ایشاًیبى بب سیطِ ّبی ایي سشصهیي کْي ٍ گستشش فشٌّگ »لَح تقذیش بشای  
  1387، اًجوي فشٌّگی ایشاى صهیي ، بب ّوکبس ی سبصهبى هیشاث فشٌّگی ایشاى. « اًسبى گشای آى

َصش سبل ّب تالش دس پژٍّص ٍ آه»جطٌَاسُ بیي الوللی تئبتش فجش، بِ هٌبسبت لَح تقذیش ٍ تٌذیس 
 1390، ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی، هشکض ٌّشّبی ًوبیطی «تئبتش دس ایشاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 


