
 
 

 سید محسن هاشمی
 ) سبزوار1344( 
 
 

 ) 1370( -تهران -دانشگاه هنر  -گرایش فیلمبرداري -سینما  کارشناسی
 )1377( -تهران  -دانشگاه تربیت مدرس  -پژوهش هنرکارشناسی ارشد 

 ) 1385( -تهران –دانشگاه هنر  -پژوهش هنردکتري 
 
 

 )1380تا  1378سینما و تئاتر ( دانشکده معاون آموزشی و پژوهشی
 )1384تا 1380هنر ( دانشگاه معاون دانشجویی و فرهنگی

 )  1387تا  1386هنر ( از  دانشگاه استعدادهاي درخشان مدیر
 تا ......) 1389سینما و تئاتر ( از  دانشکده معاون آموزشی و پژوهشی

 )1382( تئاتر اکوجشنواره بین المللی  دبیر بخش فرهنگی
 )1385دانشگاه هنر ( - "سینما ومعنویت"همایش بین المللی  دبیر علمی

 )1392(مهر  همایش قدرت ملی در آیینۀ هنرهاي نمایشیمحور دوم در کمیته علمی  مدیر کارگروه
 
 

  هاي  سینمایی:فعالیت
 

 )1371( »سوسک برگخوار نارون«فیلم مستند ماکروفتوگرافی کارگردان 
 )1376( -شبکه جهانی جام جم - »کاريملیله «فیلم مستند  کارگردان
 )1376( -شبکه جهانی جام جم -» میناکاري«فیلم مستند  کارگردان

 
 

 تالیف:
 )1378( -انتشارات آهوان  -از ذهنیت تا عینیت در سینما



 )1381معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( -مآخذ شناسی هنر
 )1389انتشارات نیلوفر ( "محتمل هاي پاسخ و ها کاوي پی –شاهنامۀ فردوسی  "
 )1390نشر علم ( "فردوسی و هنر سینما "
 
 

 مقاله:
 
           1382دیماه   - 365پیام یونسکو شماره  – "نگاهی به تاریخ سینماي ایران"
 1385 فرهنگستان هنر به سفارش "ضرورت اقتباس از شاهنامه در تلویزیون "
 1387بهار -75شماره –فصلنامه هنر  – "در شاهنامهکارکرد سینمایی جلوه هاي صوتی "
 1387پاییز  -77 شماره –فصلنامه هنر  -"مالحظاتی پیرامون شاهنامه، سینماو تلویزیون "
 1388پاییز  – 2شماره –فصلنامه هنر واندیشه  – "مقابله سینما و قوانین اجتماعی "
 1388زمستان  – 3شماره  -اندیشهفصلنامه هنر و  – "جستجوي مکاتب اخالقی در هنر سینما "
 1389بهار  – 4شماره  -فصلنامه هنر و اندیشه – "... خشونت هاي سرخ سینمایی و فرشتگان سفید "
 1389پاییز –فصلنامه بیناب  – "رد پاي طریقت معنوي در هنر خوشنویسی "

 1390بهار  -موسیقی و نمایشی هنرهاي نامه پژوهشی علمی نشریه –گفتار روي تصویر و بررسی کارکردهاي آن 
 1390پاییز و زمستان -نشریه هنرهاي زیباسینماي جدید کره جنوبی. 
 1391زمستان  -نشریه علمی پژوهشی نامه هنرهاي نمایشی و موسیقی - موسیقی افتتاحیه در سینما

 -هنرهاي نمایشی و موسیقینشریه علمی پژوهشی نامه نگره هاي شکل گرا و کارکردي در طراحی و تحلیل صداي فیلم. 
 1392 -زمستان


