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 دانشکده هنرهاي زیبا –دانشگاه تهران   بازیگري و کارگردانی کارشناسی

 دانشکده هنر –بازیگري و کارگردانی دانشگاه تربیت مدرس  کارشناسی ارشد

 دانشگاه شاهد  -دانشکده هنر   -دکتري پژوهش هنر 

 

 صاحب امتیاز ومدیر مسئول ماهنامه سینما تئاتر

 

 1368تا  1363عضو انجمن اسالمی دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران از سال 

 1365-67مرکز هنرهاي نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  –عضو شوراي نظارت بر نمایش 

 1371و  1370سردبیر مجله نمایش مرکز هنرهاي نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سالهاي 

 71و 70، 1369نمایش مرکز هنرهاي نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سالهاي سرپرست انتشارات 

 مدیر گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر 

 1372-1373دبیر جشنواره سراسري تئاتر فجر، جشنواره هاي دوازدهم و سیزدهم در سال 

 1371-1374عضو هیات موسس و هیات مدیره کانون ملی منتقدین تئاتر 

 1386-1377 –عضو کمیته تئاتر فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران 

 1382-1386عضو هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر 

 1377-1386عضو کمیته هنرهاي نمایشی شوراي عالی هنر شوراي عالی انقالب فرهنگی از سال 



 

 کارنامه هنري:

 الف: تئاتر تلویزیونی

 دو قسمت -1367 –قبل از انفجار، نویسنده و کارگردانی شبکه دو سیما 
 1374 –تا روشنایی، بازنویسی و کارگردانی شبکه دو سیما 

 دو قسمت  -1371 –گاه خنکی سپیده دمان، کارگردان هنري شبکه دو سیما 
 1373 –شوق دیدار، نویسنده و کارگردانی شبکه دو سیما 

 پنج قسمت -1377 –، بازنویسی و کارگردانی شبکه دو سیما ارزش (آرتور میلر)
 هفت قسمت -1378 –دستهاي آلوده (ژان پل سارتر)، بازنویسی و کارگردانی شبکه چهار سیما 

 شش قسمت -1378 –پول (نجیب فاضل)، بازنویسی و کارگردانی شبکه چهار سیما 
 1378 –عشق به افق خورشید، کارگردانی شبکه چهار سیما 

 1379 -ید والیت، کارگردانی شبکه دو سیما ع
 1381 –ابراهیم، آتش ، قربانی، نویسنده و کارگردانی شبکه سه سیما 

 1385 –چهار حکایت از چندین حکایت رحمان، تهیه کننده شبکه چهار سیما 
 
 

 ب: سریال تلویزیونی:

 شش قسمت -1375 –بازگشت، کارگردانی شبکه اول سیما 
 بیست و نه قسمت -1375 –ضیافت سبز، کارگردانی شبکه اول سیما 

 چهارده قسمت -1378 –خانواده محبوب، کارگردانی شبکه دو سیما 
 

 

 ج: فیلم هاي کوتاه:

 1378 -شهریور سرخ، نویسنده و کارگردانی شبکه دو سیما 
 1378 -سفر با بال پروانه، نویسنده و کارگردانی شبکه دو سیما 

 1378 -پرنده اي که پرواز کرد، نویسنده و کارگردانی شبکه دو سیما 
 1391 -قاب خالی آینه، نویسنده فیلمنامه، طراح صحنه، مشاور کارگردان و تهیه کننده

 

 د: برنامه هاي تلویزیونی:

  1379 -نسیم مهربانی، برنامه ترکیبی، کارگردانی شبکه دو سیما



  1380 -سیما 4بقه بزرگ هنري، تهیه کنندگی و کارگردانی شبکه سایه روشن، مسا
 

 فیلم سازي:

 الف: فیلم هاي کوتاه:

 1361 -میلی متري، شبکه اول سیما  16دقیقه،  24راهیان قدس، 
 1365 -میلی متري، وزارت ارشاد اسالمی  16دقیق،  40اللو، 

 

 ب: فیلم بلند سینمایی:

 1374 –میلی متري  35دقیقه،  90یحیی، 
 1387 –دقیقه، سیما فیلم  90تله فیلم بوي گندم، 

 
 

 جوایز:

 1380 –جایزه سوم کارگردانی تئاتر در جشنواره تئاتر دفاع مقدس 

 میالدي 1992 -رتبه اول مسابقات بین المللی نمایشنامه نویسی آمریکاي جنوبی ونزوئال

 1370 –لوح تقدیر دهمین جشنواره سراسري تئاتر فجر، نمایش داستان آدم 

 1374 –لوح تقدیر چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر (فیلم یحیی) 

 1366 -دیپلم افتخار بهترین فیلم در جشنواه فیلم وحدت تبریز (فیلم اللو)

 1388ال دانشجوي نمونه ي کشوري در رشته پژوهش هنر، مقطع دکتري، س

 

 کارگردانی تئاتر:

 1367 –غروب یک برکه، آیینه  / 1365 –/ قبل از انفجار 1359-60مبارزان، رسالتش، سربداران، عاقبت صدام 

 1371 –/ خرمشهر عزیز 1370 –/ داستان آدم 1369 –/ تراژدي اسفندیار 1368 –مرغ دریایی 

 1381مکبث (جشنواره بیست و یکم تئاتر فجر) / 1380 –/ نگار 1373 –در سوگ آفتاب، المیرا در آتش 

 1385 –/ شب نشینی باشکوه آقاجون 1384 –/ رومئو و ژولیت 1383مکبث (اجراي عمومی) 



 تاالر وحدت 1387 -تاالر اندیشه/ سمفونی بیداري 1386 –آن سوي پل 

اداره تئاتر –اجراي عمومی در خانه نمایش ) 1388اردیبهشت  –آبادان (دوازدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت  1388 –آذر 
 1388شهریور و مهر  –تهران 

 1390نهمین جشنوارة بین المللی تئاتر شکسپیر، ارمنستان، ایروان،  -دو نمایش مکبث و رومئو و ژولیت

 آثار چاپ شده:

 1369 –/ گربه حریص 1370 –/ داستان آدم 1369 –دو نمایش همراه (قبل از انفجار، غروب یک برکه) 

 1373 –/ المیرا در آتش 1373 –عکاسی تئاتر 

 1379 –یک رئیس جمهور، ده هنرمند  –رومئو و ژولیت (پرونده یک اجرا) 

 1381سفر بیست و یکم، قبل از انفجار (گزیده ادبیات معاصر) 

 فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران 1386 –نمایشنامه نویسی در ایران 

 

 مقاله ها:

 19شماره  –مجله صحنه  – 1384 –بداهه پردازي، اصلی از جریان خالق نمایش 

 61شماره  –مجله صحنه  – 1387 –مروري بر تئاتر دفاع مقدس در دهه شصت 

 انتشارات رابعه – 1388 –کتاب زن در تئاتر معاصر ایران  –جایگاه زنان در نمایشنامه هاي بیضایی 

 69شماره  –مجله صحنه   - 1388 –جایگاه اجتماعی زنان و نمایش هاي شادي آور زنانه 

 .5شماره  –فصلنامه شاهد اندیشه  – 1388 –تئاتر و جنگ در کنار یکدیگر 

 1390زمستان  -فصلنامه تخصصی صحنه، کتاب سوم -آئین، سنت ها و ادبیات کهن در درام ایرانی

 1390، 1شماره -مقاله، کتاب صحنه -پرفورمنس و تئاتر ایران

 1391، خرداد 153هنر از دیدگاه امام، مجلۀ نمایش، سال چهاردهم، شماره 

 
 


