
 
 

 محمد شهبا
 سیرجان  )1343(
 

 )1368التحصیل کارشناسی سینما از دانشگاه هنر ( فارغ
 )1377التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران ( فارغ
 ) 2001شناسی فیلم) از دانشگاه ایست انگلیا در انگلستان ( التحصیل دکتراي سینما (روایت فارغ

 
 
 ها:  کتاب 

 ) نشر نیال1386کراپ نوشته ساموئل بکت (ترجمه آخرین نوار 
 ) نشر هرمس1390( کن دنسیگر و جف راشنوشته  نویسی متفاوت فیلمنامهترجمه 
 ) نشر مینوي خرد1393( وارن باکلندنوشته  شناسی شناختی در حیطۀ فیلم نشانه ترجمه 
 ) نشر مینوي خرد1391( جرالد پرینسنوشته شناسی  روایتترجمه 
 ) نشر مینوي خرد1391( گریگوري کورينوشته  ها راويها و  روایت

 مرکز تحقیقات صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران )  1393( هاي تلویزیونی عناصر روایت در مجموعه
 مرکز تحقیقات صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران )  1389( هاي خبري و گفتگومحور تلویزیونی  عناصر بصري در برنامه شناسی زیبایی

 ) نشر مینوي خرد1393( گریگوري کورينوشته تصویر و ذهن ترجمه 
 ) نشر هرمس1387( جف آندرونوشته  ده ترجمه
 ) نشر هرمس1386( جاشوآ کلوورنوشته  ماتریکس ترجمه
 ) نشر هرمس1385( جاناتان رزنبامنوشته مرد مرده ترجمه 
 ) نشر هرمس1390( فیلیپ دراماندنوشته  نیمروز ماجرايترجمه 
 ) نشر هرمس1385( امی توبیننوشته  تاکسی رانندةترجمه 
 ) نشر هرمس1384( جف کینگنوشته  هالیوود جدیدترجمه 
 ) نشر هرمس1392( پیتر بروكنوشته  رازي در میان نیستترجمه 
 ) نشر هرمس1383( سپولودا لوئیسنوشته  خواند هاي عاشقانه می پیرمردي که داستانترجمه 
 دیتر شوارتزنوشته  مرور: نگاهی به آثار گرهارد ریشترترجمه 
 چاپ ششم – ) نشر هرمس1393( واالس مارتیننشوته  هاي روایت نظریهترجمه 
 چاپ پنجم –) نشر هرمس 1391( مارتین اسلیننوشته  دنیاي درامترجمه 



 چاپ دوم –) هرمس 1391( استفان شارفنوشته  عناصر سینماترجمه 
 چاپ هشتم –) نشر هرمس 1393( آندره بازننوشته  2و  1جلد  سینما چیست؟ترجمه 
 ) نیال1381( هاي کوتاه ژاپن اي از بهترین داستان کوهستان پاییزي: گزیدهترجمه 
 ) نشر نقشه 1376( ماري ترزنوشته  شهسواران کوهسارترجمه 
  ی اراب ف  ی ای م ن ی اد س ی ن) ب1375( مایکل بردنوشته  تأمالتی درباب سینماي دینیترجمه 
 ) نشر پارت1375(  دوایت سوایننوشته  هاي مستند نویسی براي فیلم فیلمنامهترجمه 
  ی گ ن ره ف  اي ه ش ژوه ر پ ت ف) د1373( ادوارد دمیتریکنوشته نویسی  در بارة فیلمنامهترجمه 
  ی اراب ف  ی ای م ن ی اد س ی ن) ب1372( نیکولزبیل نوشته  میزانسن در سینماترجمه 
 چاپ دوم – شرکت انتشارات سوره مهر) 1393( جان هاالس  نوشته  استادان انیمیشنترجمه 

(علیرضا  تهرانهاي  حسینیه)، 1382پور،  (شهریار پارسی تماس هفتمهاي  تدوین فیلم، نگارش فیلمنامه  اي در زمینۀ دکتر محمد شهبا عالوه بر فعالیت حرفه
 مهدي جعفري) را بر عهده داشته است.  1385( 23گروه )، و مجموعۀ تلویزیونی 1386رئیسیان، 

 


