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بیوگرافی

مشخصات فردي
نام: فریدون

نام خانوادگی: علیاري

نام پدر: جلیل

1328سال تولد: 

محل تولد: تبریز

531شماره شناسنامه: 

متأهل 

داراي کارت پایان خدمت

دانشگاه تهران)–پردیس هنرهاي زیبا –(دانشکده هنرهاي نمایشی و موسیقی مرتبه علمی: استادیار

پردیس هنرهاي زیبا–دانشگاه تهران –خیابان انقالب نشانی محل کار:

021–66962592تلفن محل کار: 

021–66481880نمابر: 

aliyari@ut.ac.irپست الکترونیک : 

عالیق شخصی: کتاب، فوتبال، موسیقی کالسیک، عکاسی.

:سوابق تحصیلی
1348دیپلم ریاضی از دبیرستان ابونصر تهران، سال ●

1350پلم معماري داخلی (دکوراسیون) از انستیتو تکنولوژي تهران، سال فوق دی●

1355لیسانس طراحی صحنه از دانشکده هنرهاي دراماتیک، سال ●

1378دانشگاه تهران، –فوق لیسانس سینما از دانشکده هنرهاي زیبا ●
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تدریس سوابق 
.1355ي دراماتیک، سال دانشکده هنرهانهاهاي شبس مبانی طراحی صحنه در کالستدری●

تدریس دروس طراحی صحنه در دانشگاه تهران، پردیس هنرهاي زیبا دانشکده هنرهاي نمایشی و موسیقی ●

تاکنون.1364از سال 

.1380تا 1370تدریس دروس طراحی صحنه در دانشگاه هنر، دانشکده سینما تاتر از سال ●

-1380هاي ي دانشگاه آزاد و دانشگاه سوره در سالتدریس دروس طراحی صحنه در دانشکده هنر و معمار●

به طور متناوب.1370

.1359–61هاي هاي مختلف وزارت آموزش و پرورش در سالتدریس دروس طراحی صحنه در قسمت●

.1366–67هاي تدریس دروس طراحی صحنه در تأتر بانوان (تاالر محراب)، سال●

عناوین دروس
مبانی طراحی صحنه؛●
امکانات صحنه؛●
کارگاه رنگ؛●
نقشه کشی؛●
صحنه؛درپرسپکتیو ●
تاریخ تحوالت طراحی صحنه؛●
؛1تکنیک ●
؛2تکنیک ●
؛1خلی دامعماري ●
سازي؛تو ماکنه طراحی صح●
؛هآرایش صحن●
حی صحنه.رادیدن و تحلیل نمایش و فیلم از منظر ط●

هانامهیاناراهنمایی و مشاوره پ
- رساله کارشناسی در دانشکده هنرهاي نمایشی و موسیقی پردیس هنرهاي زیبا 120راهنمایی بیش از ●

تاکنون.1364دانشگاه تهران از سال 

استاد مشاور چندین رساله کارشناسی ارشد سینما در دانشکده هنرهاي نمایشی و موسیقی پردیس ●

تاکنون.1386دانشگاه تهران از سال - هنرهاي زیبا 
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،1380تا  1370هاي هنر، آزاد و سوره از راهنمایی چندین رساله کارشناسی در دانشگاه●

هاي مختلف.هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتهنامهداور تعداد زیادي از پایان●

سی ارشد و کارشناسیهاي کارشنانامهراهنمایی پایان

شد:ارکارشناسی 

سمتدانشجومحل انجام کارتاریخ پایاننامه/ پروژه تحقیقاتیعنوان پایانردیف
تحلیل ساختاري اثار فولکلوریک علی 1

حاتمی جهت دستیابی به فرآیند 
اقتباس در آن ها.

استاد مدعویفرهاد تفریشدانشکده هنرهاي زیبا29/06/85

رویا کار و مکانیزم هاي دفاعی در پنج 2
فیلم دیوید لینچ؛ کله پاك کن، تویین 

پیکس، بزرگراه گمشده، جاده مالهالند، 
اینلند امپایر.

جالل نصیري دانشکده هنرهاي زیبا11/12/86
هانیس

استاد مدعو

خلق فضاهاي مجازي به وسیله 3
سینما.

استاد مدعومریم زاردانشکده هنرهاي زیبا15/12/86

نگاه خیره اي مخاطب و نقد 4
روانکاوانه.

استاد مدعومعصومه گنجه ايدانشکده هنرهاي زیبا17/03/87

عواستاد مدگارینه نظریاندانشکده هنرهاي زیبا25/04/87سینماي ساموئل خاچیکیان5
بررسی اقتباس هاي سینمایی هملت 6

رلی، یالیویر، زف«با تاکید بر چهار فیلم 
»نا و آلمریداابر

مینا رحمتی دانشکده هنرهاي زیبا23/06/87
خشکرودي

استاد مدعو (یا استاد مشاور 
دوم)

ه در فیلم کوتاه نظري: ساختار فیلمنام7
ي داستانی با تمرکز بر نمونه ها

ایرانی.
الو الو آسیه «تولید فیلم کوتاه عملی: 

.»...خانم

محمد محمودي دانشکده هنرهاي زیبا07/07/87
اصل

استاد مشاور

زیبایی شناسی و نشانه شناسی جلوه 8
هاي ویژه دیجیتال در آثار دنیس 

.رنوم

محمدحسینهنرهاي زیبادانشکده16/09/87
نجفی

استاد مشاور

بررسی ویژگی هاي اقتباس در فیلم 9
ساخته داریوش » سارا و پري«

خانه «مهرجویی بر اساس نمایشنامه 

زهره نبی زاده فرد دانشکده هنرهاي زیبا03/10/87
شیرازي

استاد مدعو
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رمان فرنی و «عروسک (ایبسن) و 
(دیوید سالینجر).» زویی

استاد مدعواحمد اشرف آباديدانشکده هنرهاي زیبا05/11/87.امع فیلمسازيراهنماي ج10
بررسی نگاه غربی به سینماي ایران با 11

رویکرد پسااستعماري.
استاد مدعوعلیرضا صیاددانشکده هنرهاي زیبا30/04/88

استاد مشاورنادر محمدي پوردانشکده هنرهاي زیبا09/06/88ساخت فیلم کوتاه یالقیز12
نظري: سینماي مستند قوم نگار.13

هجري قمري.61عملی: 
فرشید سلطانی دانشکده هنرهاي زیبا13/07/88

ارانی
استاد مدعو

نظري: بررسی جریان موسیقی راك 14
در ایران.

». اسکورپیو«عملی: مستند 

استاد مدعوفریده صارمیدانشکده هنرهاي زیبا14/07/88

نظري: تحلیل بازنمایی خانواده در 15
سینماي ایران (با نگاه به آثار دو 
فیلمساز زن ایرانی، رخشان بنی 

اعتماد و تهمینه میالنی).
عملی: شبانه روز.

اد مدعواستضحی اقدامیدانشکده هنرهاي زیبا21/07/88

نظري: بررسی سویه معنوي در 16
سینماي آندري تارکوفسکی با تاکید 

بر فیلم هاي سوالریس، آینه، استاکر 
و ایثار.

عملی: ساخت فیلم کوتاه.

استاد مدعوداوود عبدالملکیدانشکده هنرهاي زیبا11/09/88

زهرا تحقیقی دانشکده هنرهاي زیبا11/09/88فیلم کوتاه داستانی غریبه.17
شربیان

استاد مدعو

نظري: تاثیر ادراك زنانه بر زیبایی 18
شناسی سینما.

».نان و عشق«عملی: فیلم 

استاد مدعوالله ایجاديدانشکده هنرهاي زیبا11/09/88

نظري: بررسی سینماي محسن 19
مخلباف از منظر تحوالت سیاسی 

معه ي ایران.جا
عملی: دور از او

داورایمان بهروزيدانشکده هنرهاي زیبا14/02/89

بررسی نگاه زنانه در آثار فیلمسازان 20
زن آسیایی: رخشان بنی اعتناد، دیپا 

مهتا، یاسمین احمد، آن هووي.
عملی: فیلم کوتاه شب خوانی.

عطیه عطارزاده زیبادانشکده هنرهاي30/04/89
فیروزآباد

استاد مدعو

استاد مدعونازنین خزاعیدانشکده هنرهاي زیبا02/06/89نظري: گزارش عملی ساخت فیلم 21
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».یک پر پرتقال«
عملی: ساخت فیلم کوتاه با عنوان 

».یک پر پرتقال«
نظري: بررسی مفهوم رئالیسم در فیلم 22

تمی.هاي عباس کیارس
عملی: ساخت فیلم کوتاه.

علیرضا بدخشان دانشکده هنرهاي زیبا02/06/89
مهر

استاد مدعو

نظري: گزارش کار و دکوپاژ فیلم.23
عملی: فیلم رقص زیر آب.

مریم السادات دانشکده هنرهاي زیبا28/06/89
صالحی

استاد مدعو

ویکرد نظري: بررسی ضرورت ر24
سینماي واقعگراي ایران به نمایش 

هاي بیرونی و عمومی شهري در دهه 
).1380و 1370(

عملی: ساخت فیلم آهستگی.

علیرضا کاظمی دانشکده هنرهاي زیبا31/06/89
پور

استاد مدعو

فیلم هاي جاده اي در رعناصنظري: 25
تطابق با فیلم هاي جاده اي بعد از 

.انقالب
عملی: فیلم فالش(بک/فوروارد).

استاد مشاورسیدعلی هاشمیدانشکده هنرهاي زیبا17/07/89

نظري: گزارش کار عملی.26
داستانی.» عملی: فیلم کورسو

استاد مدعوبابک خرمدیندانشکده هنرهاي زیبا23/08/89

نظري: بازشناخت شخصیت ها در 27
سینما.

عملی: جایگزین.

استاد مدعوآرش ملتدانشکده هنرهاي زیبا29/08/89

نظري: جداسازي، عنصري ساختاري 28
در سینما.

لحظه هایی که «عملی: فیلم کوتاه 
»به انتظار نشسته اند.

استاد مدعوحامد جعفري کیادانشکده هنرهاي زیبا30/08/89

بایی شناسی سینماي نظري: زی29
کالسیک امریکا.

عملی: فیلم کوتاه سایه ها.

استاد مدعوفرزین کمالی نیادانشکده هنرهاي زیبا20/09/89

نظري: تنوع پی ریزي سکانس هاي 30
شروع در سه دوره کالسیک، مدرن و 

پست مدرن سینما.
».چند لحظه«عملی: فیلم کوتاه 

استاد مدعوتینا قاضی مراددانشکده هنرهاي زیبا28/09/89



۶

بررسی - گزارش کار عملینظري: 31
کوتاه پایان نامه کوچه ممضمونی فیل

ها از نگاه اسطوره شناسی و مقایسه 
دیوید » استریتداستان«مآن با فیل

.لینچ
کوچه «عملی: فیلم کوتاه داستانی 

».ها

ده هنرهاي زیبادانشک26/10/89
یلدا سرحدي

استاد مشاور

نظري: حضور کودك و نوجوان در 32
فیلم هاي جنگی سینمایی ساخته شده 

در دهه شصت شمسی.
عملی: یک گفتگوي ساده.

استاد مدعوفاطمه سلمانیدانشکده هنرهاي زیبا30/11/89

نظري: سینماي قومی هویتی 33
همراه با ) 2000-2010فرانسه(

بررسی سینماي مهاجرت ایران.
عملی: بسته جقه هاي بتونی.

استاد مدعوجبارگیلدا پوردانشکده هنرهاي زیبا18/03/90

نظري: بررسی تئاتر سرکوب شدگان 34
با تکیه بر آثار و نظریات آگوستو بوآل.

عملی: نمایش سال هاي بی خاطره.

استاد مدعوامین ابراهیمیدانشکده هنرهاي زیبا28/04/90

نظري: آسیب شناسی سینماي 35
اقتباسی ایران در دهه شصت.

عملی: شب بازي.

استاد مدعومحسن رحمانیدانشکده هنرهاي زیبا27/06/90

نظري: تاثیر موج نوي سینماي فرانسه 36
در شکل گیري موج نوي سینما ایران.

ی: فیلم کوتاه داستانی گردش.عمل

استاد مدعوحامد رجبیدانشکده هنرهاي زیبا27/06/90

نظري: موسیقی تلفیقی در سینماي 37
معاصر جهان.

عملی: آدم ها و کالم ها.

استاد مدعوجمشید کیانیدانشکده هنرهاي زیبا27/06/90

نو در سینما نظري: ساختارهاي زمانی 38
با رویکرد به سینماي هزاره.

عملی: فیلم روایت یک مرده.

استاد مدعوحسین حیدريدانشکده هنرهاي زیبا27/06/90

پارودي در نظري: زیبایی شناسی 39
مل «سینما با نگاهی به آثار 

.»بروکس
».تولد«عملی: فیلم کوتاه 

نرهاي زیبادانشکده ه28/06/90
شیوا قنبریان

استاد مشاور

استاد راهنماي مشاورحسین توکلیدانشکده هنرهاي زیبا28/06/90بازنمایی طبقه متوسط در نظري: 40
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سینماي ایران در دو دهه 
).1368- 1388(اخیر

عملی: ویال.
اقتباس هاي سینمایی از آثار 41

ات و جنای«داستایوفسکی با تکیه بر 
»مکافات

استاد راهنماي مشاوررضا باقرزاده مقدمدانشکده هنرهاي زیبا28/06/91

نظري: بررسی ساختارهاي اسطوره 42
اي در فیلم هاي بهمن قبادي و یلماز 

گوناي.
عملی: فیلم کوتاه داستانی 

».بازگشت«

استاد مدعوپارسائیمصطفی دانشکده هنرهاي زیبا28/06/90

نظري: زیبایی شناسی برداشت بلند در 43
فیلم هاي سوکورف به اتکاء فیلم 

کشتی نوح(روسی).
عملی: فیلم کوتاه (کنار مشتی خاك).

استاد مدعومحمد کرديدانشکده هنرهاي زیبا25/06/91

روایت به مثابه پایگاه داده با تکیه بر 44
و » فیل«، »دو لوال بدوب«فیلم هاي 

».تایم کد«

علی دائمی دانشکده هنرهاي زیبا27/06/93
ابراهیم زاده

استاد داور

:کارشناسی

سمتدانشجومحل انجام کارتاریخ پایاننامه/ پروژه تحقیقاتیعنوان پایانردیف
استاد راهنماي نظريشیدا شهرامیاندانشکده هنرهاي زیبا1369.روش هاي ساخت وسایل صحنه1

.هنر فالماندرنظري: 2
طراحی صحنه و لباس لی: عم

.»شاه اسکوریال«نمایشنامه 

استاد راهنماي نظري و پروانه دباغیدانشکده هنرهاي زیبا1370
عملی

استاد راهنماي نظريرضا غیوريدانشکده هنرهاي زیبا1370.آثار معماري قزوین3

.آثار معماري سمناننظري: 4
نمایش طراحی و اجراي دکورعملی: 
هملت.

استاد راهنماي نظريافسر خرمیاندانشکده هنرهاي زیبا1371

.معماري روم باستاننظري: 5
طراحی صحنه نمایشنامه عملی: 

.»سوگ یحیی«

استاد راهنماي نظري و پریسا خسرويدانشکده هنرهاي زیبا1371
عملی

تئوري طراحی سالن هاي نظري: 6
.نمایش

مریم شکوفی دانشکده هنرهاي زیبا1371
مقیمیان

استاد راهنماي نظري و 
عملی
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طراحی و ساخت ماکت یک : عملی
.سالن نمایش

شواهد بصري در مصر نظري: 7
.باستان
طراحی صحنه نمایشنامه عملی: 

.»اصحاب سبت«

و استاد راهنماي نظري ناهید سپید نامهدانشکده هنرهاي زیبا1371
عملی

محمدباقر قاسم دانشکده هنرهاي زیبا1371.آثار معماري و بافت شهري در اراك8
خانی

استاد راهنماي نظري

معماري صفویه در اصفهان با نگاهی 9
.خاص به عالی قاپو

استاد راهنماي نظريسیما دادفرمادانشکده هنرهاي زیبا1372

به بناهاي نگرشی اجمالینظري: 10
.اسالمی و تاریخی مشهد

پهلوان «طراحی صحنه نمایش عملی: 
.»اکبر می میرد

استاد راهنماي نظري و حامدصابريسعیددانشکده هنرهاي زیبا1372
عملی

نگاهی به معماري شیراز (دوره نظري: 11
قاجار).زند و 

عملی: اپراي شیرین و فرهاد و 
سرچشمه کوه بیستون.

استاد راهنماي نظريشهال کاردانیاندانشکده هنرهاي زیبا1372

محمدرضا بهنوديدانشکده هنرهاي زیبا1372.تکیه دولت12
مانیال احمري

استاد راهنماي عملی

هنر ساسانی با نگاهی خاص نظري: 13
.به معماري

ساخت ماکت سینمایی ایوان عملی: 
مدائن.

استاد راهنماي نظريخدیجه اسدخانینشکده هنرهاي زیبادا1373

.نمادگرایی در طراحی صحنهنظري: 14
صحنه و ساختطراحیعملی: 

.»پرنده آبی«نمایشنامه 

استاد راهنماي نظري و فروزان جلیلی فردانشکده هنرهاي زیبا1373
عملی

.افسانه گیلگمشنظري: 15
ماکت طراحی صحنه ساخت عملی: 

.کاخ گیلگمش

ژاکلین ادراحیدانشکده هنرهاي زیبا1373
عبداهللا کندي

استاد راهنماي نظري و 
عملی

.طراحی صحنه اپرانظري: 16
طراحی و ساخت ماکت اپراي عملی: 

.»سالومه«

استاد راهنماي نظري و ساغر داراب نیادانشکده هنرهاي زیبا1373
عملی

صحنه و ساخت ماکت براي طراحی 17
.»پرده نئی«فیلمنامه 

استاد راهنماي عملیمحمود صادقیاندانشکده هنرهاي زیبا1373

طراحی صحنه در سینما.نظري: 18
عملی: طراحی و ساخت ماکت 

».ماجراي نیمروز«فیلمنامه 

استاد راهنماي عملیمحمدرضا احمديدانشکده هنرهاي زیبا1373
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آدم «طراحی و اجراي دکور نمایشنامه 19
.»ها و مرزها

استاد راهنماي عملیسید حسن برآوردانشکده هنرهاي زیبا1373

طراحی و ساخت ماکت صحنه 20
.»برزخ«نمایشنامه 

استاد راهنماي عملیبهزاد آدینه زادهدانشکده هنرهاي زیبا1374

.کنستراکتیویسمنظري: 21
طراحی صحنه نمایشنامه عملی: 

.»فاوست«

استاد راهنماي نظري و پیام فروتندانشکده هنرهاي زیبا1374
عملی

بررسی طراحی صحنه سینما نظري: 22
اینگمار با نگاهی به زندگی و آثار
برگمان و فدریکو فلینی.

طراحی صحنه نمایشنامه عملی: 
.»خاموشی دریا«

استاد راهنماي عملییشهناز بارفروشهنرهاي زیبادانشکده1374

.نورپردازي در تئاترنظري: 23
طراحی صحنه براي یک قطعه عملی: 

. شعر

استاد راهنماي نظري و سمیرا سیناییدانشکده هنرهاي زیبا1374
عملی

.طراحی صحنه بالهنظري: 24
طراحی و ساخت ماکت صحنه عملی: 
.»ه قودریاچ«باله ي

استاد راهنماي نظريفرناز محمديدانشکده هنرهاي زیبا1374

طراحی و ساخت ماکت سینمایی براي 25
.»زال و رودابه«داستان 

نسترن رستگار دانشکده هنرهاي زیبا1374
طالقانی

استاد راهنماي عملی

.ابزار و مواد در طراحی صحنهنظري: 26
نمایشماکتختساوطراحیعملی:

.»رامینوویس«

ناصر مرادي دانشکده هنرهاي زیبا1375
سرآسیابی

استاد راهنماي نظري و 
عملی

.رئالیسم در طراحی صحنهنظري: 27
لباسوصحنهطراحیعملی:

.»عمرخزانعشقبهار«نمایشنامه

مسعود ریاضی دانشکده هنرهاي زیبا1375
هروي

اي نظري و استاد راهنم
عملی

طراحی صحنه تلویزیونی براي نظري: 28
کودکان.
و اجرايطراحی صحنه عملی: 

قصه هاي یکی «مجموعه تلویزیونی 
.»بود یکی نبود

فاطمه سلطان دانشکده هنرهاي زیبا1375
حسینی

استاد راهنماي عملی

هماهنگی بین بازیگر و نظري: 29
.صحنه
ماکت حی و ساخت طراعملی: 

نامه خنده«»یطیک طو«نمایشنامه 
در دکتر فرهاد ناظرزاده اي رنجناك 

.کرمانینوشته» یک پرده

استاد راهنماي عملیآناهیتا اقبال نژاددانشکده هنرهاي زیبا1375

مردي که «طراحی صحنه نمایشنامه 30
.»با یارانش به دزدي رفت

استاد راهنماي عملیرا منوچهريمیتدانشکده هنرهاي زیبا1376
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استاد راهنماي نظريفاطمه شوشتریاندانشکده هنرهاي زیبا1376.تحقیقی بر واگنر31

طراحی صحنه فضاهاي نظري: 32
تئاتر).براي سینما، تلویزیون و.گیجن

از «طراحی صحنه نمایشنامه عملی: 
.»خاك تا افالك

اسدااهللا بابائی زیبادانشکده هنرهاي1376
دارگانی

استاد راهنماي نظري و 
عملی

طراحی صحنه و ساخت ماکت معبد 33
.آناهیتا

استاد راهنماي عملیفرناز جاهدي نیادانشکده هنرهاي زیبا1376

طراحی صحنه و ساخت ماکت 34
.»زخم دراي«نمایشنامه 

استاد راهنماي عملیزيسلیمی دربدانشکده هنرهاي زیبا1376

نظري: اینگمار برگمان در گستره 35
وهم، رویا و جادوي نمایش.

طراحی صحنه و ساخت ماکت عملی: 
.»پدر«نمایشنامه 

استاد راهنماي عملیمرضیه اسکندرپوردانشکده هنرهاي زیبا1377

طراحی صحنه و ساخت ماکت 36
.»فتح نامه کالت«نمایشنامه 

استاد راهنماي عملیفریبرز قربان زادهدانشکده هنرهاي زیبا1377

تحلیل حماسه کوراوغلو.نظري: 37
طراحی صحنه و ساخت ماکت عملی: 
.»کوراوغلو«اپراي 

استاد راهنماي عملیسولماز ایزديدانشکده هنرهاي زیبا1377

Stage«ترجمه کتاب نظري: 38
Management«.

راحی صحنه و ساخت ماکت طعملی:
.»قویتر«نمایشنامه 

استاد راهنماي نظري و رخسار صدیقیاندانشکده هنرهاي زیبا1378
عملی

.نگاهی به کاخ هاي قاجارنظري: 39
طراحی صحنه و دکور عملی: 

.»گربه روي شیروانی داغ«نمایشنامه 

راهنماي نظري و استاد ناصر صادقیدانشکده هنرهاي زیبا1379
عملی

اساطیر، ایزدان و دیوان در نظري: 40
آئین زرتشت.

طراحی و ساخت ماکت عملی: 
روایت و اهریمنی بر «نمایشنامه 

(طراحی و اجراي ماکت . »آفرینش
».روایت تازش اهریمن بر آفرینش«

استاد راهنماي عملیحسین عباسیدانشکده هنرهاي زیبا1379

طراحی براي «ترجمه کتاب نظري: 41
.»فرانسیس رید«نوشته » تئاتر

طراحی و ساخت ماکت عملی:
سیر طوالنی روز در «نمایشنامه 

.»شب

استاد راهنماي نظري و مریم سلطانیاندانشکده هنرهاي زیبا1379
عملی
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آیینتحلیل عناصر صحنه اي نظري: 42
.زرتشتیانمناسکو

اکت طراحی و ساخت معملی: 
شاه ایرانی و بانوي «نمایشنامه 

بانوي ارمن نوشته ذبیح .»رومی
بهروز.

استاد راهنماي نظري و احمد منظوفی نیادانشکده هنرهاي زیبا1379
عملی

بهرام فرهادي دانشکده هنرهاي زیبا1379عناصر بصري در طراحی داخلی43
توسکی

استاد راهنماي

ی، مذهبی و مراسم آییننظري: 44
(طراحی صحنه متافیزیک در نمایش.

اپرا و تفاوت هاي ان با طراحی صحنه 
تئاتر).

عملی: طراحی و اجراي ماکت صحنه 
اپراي اتللو.

استاد راهنماي نظري و فاطمه شکاريدانشکده هنرهاي زیبا1380
عملی

ترجمه فصل ششم از کتابنظري: 45
Designing and

Painting for Teatre.
نمایش 97عملی: طراحی لباس 

آنتیگونه (سوفوکل)، طراحی و ساخت 
ماکت نمایش آنتیگونه.

استاد راهنماي عملیمریم باقريدانشکده هنرهاي زیبا1380

بررسی زندگینامه، اشعار و سه نظري: 46
–یرما -اثر مشخص (خانه برناردا آلبا

عروسی خون) و بررسی طراحی این 
ر در اروپا در اینترنت.سه اث

عملی: طراحی ماکت نمایشنامه خانه 
برنادا آلبا.

استاد راهنماي نظريآذر نجیبیدانشکده هنرهاي زیبا1381

ترجمه دایره المعارف نظري: 47
Incarta - بخش هاي تئاتر و

طراحی صحنه.
سوفوکل.–عملی: آنتیگونه 

طالبی طاهر لیالدانشکده هنرهاي زیبا1381
پسند

استاد راهنماي نظري و 
عملی

ساخت و تهیه فرم هاي نقش نظري: 48
برجسته در صحنه.

عملی: طراحی و ساخت ماکت 
نوشته اشیل.» ایرانیان«نمایشنامه 

استاد راهنماي نظري و تیرداد فرجام راددانشکده هنرهاي زیبا1381
عملی

رده شیوه طراحی صحنه در پنظري: 49
آبی.

استاد راهنماي نظري و شهال کاونديدانشکده هنرهاي زیبا1381
عملی
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عملی: تصویرسازي و طراحی در 
برنامه تلویزیونی کمدیکاتور.

ترجمه بخشی از کتابنظري: 50
Jocelyn Herbert A

Theatre Work Book.
عملی: طراحی و ساخت ماکت صحنه 

مکبث

کامیاب امین نرهاي زیبادانشکده ه1381
عشایري

استاد راهنماي عملی

اپراي کارمن.نظري: 51
عملی: اپراي کارمن.

بنفشه حساس دانشکده هنرهاي زیبا1381
صدیقی

استاد راهنماي نظري و 
عملی

نگارش و ترجمه قسمتی از نظري: 52
مروري بر آثار کتاب مرجع تئاتر،

ربرت.طراحی صحنه خانم ژاکلین ه
عملی: طراحی و ساخت ماکت نمایش 

مرغ دریایی (آنتوان چخوف).

استاد راهنماي نظري و سینا دادرسدانشکده هنرهاي زیبا1381
عملی

معماري و معماري داخلی نظري: 53
روستاهاي کرمانشاه با نگاهی خاص 

به روستاهاي منطقه صحنه و 
اورامانات.

وان اکبر پهل«عملی: سریال تلویزیونی 
».می میرد

استاد راهنماي نظريمژگان عیوضیدانشکده هنرهاي زیبا1382

کاخ گلستان بررسی تاریخچه نظري: 54
و معماري آن با نگاهی خاص به 

معماري داخلی و تزئینات.
پرده «عملی: طراحی صحنه نمایش 

».خانه

مهشید اسماعیل دانشکده هنرهاي زیبا1382
منهپور خا

استاد راهنماي نظري و 
عملی

آثار مینگ بررسی زندگی ونظري: 55
چولی.

عملی: طراحی صحنه نمایشنامه 
.»تیمون آتنی«

استاد راهنماي نظريیاسمن برادراندانشکده هنرهاي زیبا1382

هاي آن داخت چوب و کابرنظري: شن56
در صنعت و طراحی صحنه.

امه عملی: طراحی صحنه نمایشن
».دست هاي آلوده«

استاد راهنماي نظري و فاطمه شهبازيدانشکده هنرهاي زیبا1383
عملی

هاي دبررسی چگونگی کارکرنظري: 57
) در Arenastageرد (گصحنه 

تئاتر ایران و جهان.
نامهعملی: طراحی صحنه نمایش

. »من هوراشیو هستمهدیوان«

استاد راهنماي نظري و هرناز عبديمدانشکده هنرهاي زیبا1383
عملی
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بررسی تطبیقی رئالیسم در آثار نظري: 58
هالیوود. 50و 40در دهه ریچارد وي

عملی: ساخت و اجراي ماکت براي 
یک پالتوي مجري و میهمان (برنامه 

طراحی و ساخت ماکت .سینمایی)
براي یک برنامه تلویزیونی

عملیاستاد راهنماي سینا ییالق بیگیدانشکده هنرهاي زیبا1383

سمبولیزم رنگ در شاهنامه.نظري: 59
عملی: ماکت و طراحی لباس 

نمایشنامه ضحاك.

استاد راهنماي عملیافسانه غریبی آذردانشکده هنرهاي زیبا1383

درباره چند طرح صحنه از نظري: 60
نمایشنامه هاي ژان آنوي.

طراحی صحنه نمایشنامه عملی: 
».ژان آنوي«اثر » دختر وحشی«

استاد راهنماي نظري و معصومه علی نژاددانشکده هنرهاي زیبا1386
عملی

ترجمه نمایشنامه (توقیف) اثر نظري: 61
مارشا نورمن و نگاهی اجمالی به آثار 

وي.
عملی: طراحی صحنه نمایشنامه 

رشا نورمن.اثر ما» شب به خیر مادر«

پریزاد ابراهیم زاده دانشکده هنرهاي زیبا1384
فرزانه

استاد راهنماي نظري و 
عملی

از تحلیل تا طراحی (نمایشنامه نظري: 62
کالیگوال).

عملی: طراحی صحنه نمایش 
کالیگوال.

مهدي عزتی چهار دانشکده هنرهاي زیبا1384
قلعه

استاد راهنماي نظري و 
عملی

بیوگرافی و مروري بر آثار نظري: 63
خورشیدي.دکتر خسرو استاد 

و ماکت عملی: طراحی صحنه 
اثر اوژن » دن هاکرگ«نمایشنامه 

یونسکو.

استاد راهنماي نظريام البنین نوريدانشکده هنرهاي زیبا1384

بررسی طراحی صحنه نمایش نظري: 64
هاي اوریپید.

کت عملی: طراحی و ساخت ما
».مده آ«نمایشنامه 

نظرياستاد راهنماي نسرین بهزاديدانشکده هنرهاي زیبا1384

فضاسازي مینیمال (کمینه نظري: 65
سازي).
طراحی صحنه نمایشنامه عملی: 

».ماراساد«

استاد راهنماي نظريمنصوره مویدنیادانشکده هنرهاي زیبا1384

ن در طراحی رت و تاثیر آآآپ نظري: 66
صحنه با نگاهی ویژه به آثار ویکتور 

وازارلی.

استاد راهنماي عملینازنین خزاعیدانشکده هنرهاي زیبا1385
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طراحی صحنه نمایشنامه عملی: 
ژاکی «اثر »رئیس مگس ها«

».ویالون
بررسی تاالر وحدت.نظري: 67

عملی: طراحی صحنه اپراي آیدا.
و استاد راهنماي عملیروح اهللا اسديرهاي زیبادانشکده هن1385

نظري
گوتیک. معماري و دکوراسیون نظري: 68

سبک گوتیک.
عملی: فاوست. گوته.

استاد راهنماي عملیسمیه کاظمیدانشکده هنرهاي زیبا1385

از افرینش تاریخ تحوالت نورنظري: 69
تا پایان قرن بیستم.

یشنامه لی: طراحی صحنه نماعم
.»خانه برناردا آلبا«

استاد راهنماي عملیامیر زاغريدانشکده هنرهاي زیبا1386

فوتوریسم در طراحی صحنه نظري: 70
با نگاهی خاص به آثار سبوس وودز.

عملی: فاوست.

استاد راهنماي عملیفریما دولت آباديدانشکده هنرهاي زیبا1386

و معماري اسیونبررسی دکورنظري: 71
قصرهاي قاجار.

عملی: نمایشنامه ي راه طوفانی 
فرمان و پسر فرمان از میان تاریکی.

استاد راهنماي عملیندا محبوبیدانشکده هنرهاي زیبا8613

ترجمه آثار مینگ چولی ازنظري: 72
کتاب

American Set Design.
طراحی «ترجمه بخشی از کتاب 

ر آرنولد آرونسون.صحنه امریکایی اث
با عملی: مرگ فروشنده آرتور میلر 

نگاهی خاص به مینی مالیسم جدید 
طراحی صحنه مینگ چولی.

نمایشنامه مرگ فروشنده اثر آرتور 
میلر.

استاد راهنماي نظريفیما افشاردانشکده هنرهاي زیبا1386

تحلیل طراحی صحنه دو فیلم نظري: 73
برادران «ساخته شده از رمان 

».کارامازوف
عملی: طراحی صحنه نمایشنامه 
برادران کارامازوف (نوشته محمد 

چرمشیر).

مریم سادات دانشکده هنرهاي زیبا1386
حبیبی

استاد راهنماي نظري و 
عملی

معماري و تزئینات عرب در نظري: 74
دوره عباسی با نگاهی خاص به 

داستان هاي هزار و یک شب.

نظرياستاد راهنماي فاطمه آقا حسینیدانشکده هنرهاي زیبا1386
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ر و یک شب.هزاعملی: 
بررسی معماري در آثار نظري: 75

آنتونیونی.
عملی: طراحی و ساخت ماکت 

».شب«نمایشنامه اي بر مبناي فیلم 

سید علی رضا دانشکده هنرهاي زیبا1386
موسوي موحد

استاد راهنماي عملی

بررسی تزئینات و پوشاك ظري: ن76
هخامنشیان بنا بر حجاري هاي تخت 

جمشید.
عملی: نمایشنامه ایرانیان اثر اشیل.

استاد راهنماي نظري و زهرا بهشتیدانشکده هنرهاي زیبا1386
عملی

بررسی سالح هاي نظامی از نظري: 77
ابتدا تاکنون.

عملی: طراحی صحنه نمایشنامه 
مکبث.

ملودي علی دانشکده هنرهاي زیبا1386
اسماعیلی

استاد راهنماي عملی

-بررسی معماري روم باستان نظري: 78
با نگاه ویژه به معماري، جزئیات 

صحنه و صحنه پردازي.
عملی: طراحی صحنه نمایشنامه 

اثر ویلیام شکسپیر.» ژولیوس سزار«

تاد راهنماي عملیاسمهدي حسن لودانشکده هنرهاي زیبا1387

کوراسیون و طراحی داخلی و دنظري: 79
صفوي.مبلمان ایران در دوره 

طراحی داخلی یک قصر با عملی:
صفوي.توجه به اِلمان هاي موزه

عملیاستاد راهنماي نگار انصاريدانشکده هنرهاي زیبا1387

گزارش کار اپراي توراندخت.نظري: 80
اي اپراي عملی: طراحی صحنه بر

توراندخت.

نظرياستاد راهنماي سیده فاطمه زارعدانشکده هنرهاي زیبا1387

ترجمه بخش باروك و نظري: 81
روکوکو از کتاب تاریخ مبلمان.

عملی: طراحی صحنه و ساخت ماکت 
نمایشنامه رویاي نیمه شب تابستان.

نماي عملیاستاد راهزهرا بهبوددانشکده هنرهاي زیبا1387

ترجمه ي بخشی از کتاب نظري: 82
نوشته طراحی مکانیکی براي صحنه

».آلن هندریکسن«
عملی: طراحی صحنه نمایشنامه 

تام استپارد.» سفر دریایی شهر«

استاد راهنماي نظري و نسیم سلیمان پوردانشکده هنرهاي زیبا1388
عملی

گزارش کار پایان نامه عملی ونظري: 83
نیز بررسی استفاده از پروجکشن براي 
طراحی صحنه و استفاده از بازیگر به 
عنوان نقش مکمل در طراحی صحنه 

مجازي.
عملی: اجراي صحنه اي طراحی 

استاد راهنماي عملیپژمان پاكدانشکده هنرهاي زیبا1388
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صحنه براي برداشتی آزاد از داستان 
شنل قرمزي با استفاده از مولتی مدیا 
با تاکید بر پروجکشن به عنوان عامل 

اصلی طراحی صحنه.
بررسی طراحی صحنه فیلم نظري: 84

هاي تاریخی آکیرا کوروساوا.
عملی: طراحی صحنه براي ورسین 
تئاتري از فیلم سریر خون اثر آکیرا 

کوروساوا.

استاد راهنماي عملیمهدي طالجويدانشکده هنرهاي زیبا1388

سالمان و ابسال از روایت تا ي: نظر85
صحنه.

عملی: طراحی صحنه سالمان و 
ابسال.

نظرياستاد راهنماينرگس میرشمسیدانشکده هنرهاي زیبا1388

بیژن «نظري: بررسی آثار هنري 86
».مفید

شاپرك «طراحی صحنه عملی: 
».خانم

سمانه احمدي دانشکده هنرهاي زیبا1388
مطلق

راهنماي عملیاستاد

بررسی طنز در طراحی صحنه نظري: 87
آثار اسالومیر مرژوك.

عملی: طراحی و ساخت ماکت 
نوشته » بر پهنه دریا«نمایشنامه 

اسالومیر مرژوك.

شهرزاد اکبر دانشکده هنرهاي زیبا1388
خانزاده بزچلوئی

استاد راهنماي عملی

هنر مفهومی و بررسی نظري: 88
اري آن بر طراحی صحنه تئانر.تاثیرگذ

عملی: اجراي ماکت نمایشنامه 
نویسنده » هشتمین سفر سندباد«

بهرام بیضایی.

محمد ابراهیم دانشکده هنرهاي زیبا1389
عزیزي

استاد راهنماي عملی

اندیشه طراح صحنه تئاتر در نظري: 89
خلق اثر نمایشی.

.عملی: کورویا التوس

استاد راهنماي نظري و میالد قلیچه هنرهاي زیبادانشکد1389
عملی

نظري: گزارش کار.90
عملی: عروسی خون (لورکا)

سمانه داوودي دانشکده هنرهاي زیبا1389
پارسا

استاد راهنماي نظري

گزارش مراحل طراحی نظري: 91
.اثر ویلیام شکسپیر» اتللو«نمایشنامه 

عملی: طراحی و ساخت ماکت 

سید محمد دانشکده هنرهاي زیبا1390
موسوي

استاد راهنماي نظري و 
عملی
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.اثر ویلیام شکسپیر» اتللو«نمایشنامه 
شرح کار عملی با نگاهی به نظري: 92

زندگی و آثار آرتور میلر.
چشم «عملی: طراحی صحنه نمایش 

».اندازي از پل

ین پریسا محمدحسدانشکده هنرهاي زیبا1390
شیرازي

استاد راهنماي عملی

اکسپرسیونیسم در طراحی نظري: 93
صحنه.

عملی: طراحی صحنه نمایشنامه 
».قوي تر«

استاد راهنماي عملیپریسا آبتیندانشکده هنرهاي زیبا1390

سیر تحول معماري تهران از نظري: 94
دوره پهلوي تا عصر حاضر.

عملی: طراحی صحنه نمایشنامه 
(اکبر رادي)» لکانپ«

استاد راهنماي عملیسارا سادات دشتیدانشکده هنرهاي زیبا1390

سی طراحی صحنه آثار بررنظري: 95
تکیه بر طراحی صحنه ارتور میلر با

».خاطرات دو دوشنبه«
عملی: طراحی صحنه نمایشنامه 

.آرتور میلر» خاطره دو دوشنبه«

استاد راهنماي نظري و راضیه باباییادانشکده هنرهاي زیب1391
عملی

بررسی روند یک طراحی نظري: 96
صحنه مینی مال.

عملی: طراحی صحنه مینی مال 
».مرگ فروشنده«نمایشنامه ي 

محمدحسین دانشکده هنرهاي زیبا1391
امیري

استاد راهنماي نظري و 
عملی

بررسی طراحی صحنه آثار نظري: 97
بر طراحی صحنه مرژوك تکیه 

نمایشنامه مهاجران.
عملی: طراحی صحنه نمایشنامه 

اسالومیر مرژوك.» مهاجران«

اعظم حسن پور دانشکده هنرهاي زیبا1392
سقرلو

استاد راهنماي نظري و 
عملی

بررسی الگوي باز افرینی نظري: 98
خیابان الله زار توسط علی حاتمی در 

سریال هزار دستان.
زآفرینی محله عودالجان عملی: با

براي یک دکور سینمایی بر اساس 
الگوي علی حاتمی.

استاد راهنماي نظري و محمدرضا مزراعیدانشکده هنرهاي زیبا1392
عملی

بررسی تئاتر آوانگارد روسیه با نظري: 99
تمرکز بر وسوالد میرهولد.

عملی: طراحی و ساخت ماکت 
اساس بر » فاوست گوته«نمایشنامه 

نتایج پژوهشی.

استاد راهنماي نظري و مصیب شرقیدانشکده هنرهاي زیبا1394
عملی
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پدیدار شناسی هرمونوتیک نظري: 100
طراحی صحنه در معماري مکان هاي 

سنتی عمومی.
عملی: ساخت ماکت پایین گذر 

سقاخانه.

ملیاستاد راهنماي عمژگان ابطحیدانشکده هنرهاي زیبا1394

بررسی تاثیر نقاشی هاي نظري: 101
علی اسپانیا بر طراحی صحنه نمایش 

».یرما«رفیعی با تاکید بر نمایش 
عملی: ساختن ماکت صحنه و نقشه 
هاي یکی از نمایش هاي علی رفیعی

استاد راهنماي نظري و احمد امیدزادهدانشکده هنرهاي زیبا1394
عملی

طراحی و ساخت ماکت عملی:ع102
نمایشنامه ي باغ آلبالو

نظري: طراحی داخلی پیش زمینه اي 
بر...

گلچین ساناز هنرهاي زیبادانشکده 1394
خرازي 

راهنمااستاد 

اي فلوت طراحی صحنه اپرعملی:103
سحرآمیز موتسارت با الهام از معماري 

هایتک و فولدینگ و آثار رابرت 
ویلسون
اري بررسی بن مایه هاي معمنظري:

هایت و فولدینگ

راهنمااستاد گودرزيمهسا هنرهاي زیبادانشکده 1394

ساخت ماکت تئاتر مارسلوس و عملی:104
طراحی صحنه نمایش مهره آدران 

گزارش کارنظري:

راهنمااستاد صحراییحسین هنرهاي زیبادانشکده 1394

نامه طراحی صحنه براي نمایشعملی:105
مکبث
بررسی چند سالن شاخص نظري:

فرهنگ سراي

مصطفی د سیهنرهاي زیبادانشکده 1394
مرادیان

راهنمااستاد 

عملی: طراحی صحنه براي نمایشنامه 106
فاوست

نظري: جایگاه طراحی صدا در خلق 
فضاي

راهنمااستاد طاهانیزهرا هنرهاي زیبادانشکده 1394

طراحی صحنه نمایش زال عملی:107
ورودانه با رویکرد بر شاخصه هاي 

معماري قلعه فلک االفالك
بررسی شاخصه هاي معمارينظري:

راهنمااستاد فاضلی مهرسحر هنرهاي زیبادانشکده 1394

ی و ترجمهفیلي تأاهکتاب

.1393م. زارت آموزش و پرورش) چاپ سوول و مبانی طراحی صحنه (کتاب درسی واص●
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ترجمه کتاب کارکرد رنگ در طراحی و معماري داخلی (در درست چاپ انتشارات دانشگاه تهران). ●

:مقاالت
جایگاه طراحی صحنه در اجراي یک نمایش:●

؛1365کتاب تئاتر / دفتر اول، مجموعه مقاالت به کوشش بخش فرهنگی دفتر مرکزي جهاد دانشگاهی سال ●

در باب طراحی صحنه:●

.1373مجله نما، شماره پنجم، ویژه نامه نهمین جشنواره تئاتر دانشجویان کشور، خرداد ماه ●

؛1386بهمن و اسفند –مجله نمایش –طراحی صحنه و رئالیسم ●

؛88، تابستان 80هاي سینمایی (مشترك با آقاي دکتر قهرمانی) فصلنامه هنر، شماره آینده●

احی شیوه صحنه پردازي با تمرکز بر ناخودآگاه، طراحی صحنه اتفاقی، نشریه هنرهاي زیبا، هنرهاي طر●

؛، مشترك با آقاي پیام فروتن91، بهار و تابستان 17، دوره 1نمایشی و موسیقی شماره 

هاي یک نسل در طراحی دکورهاي تاریخی؛بازسازي خاطره●

ار در شهرك سینمایی غزالی براساس خاطرات بجا مانده از آن در مرحله نحوه طراحی دکور خیابان الله ز

دانشگاه هنر. -داوري نشریه علمی پژوهشی نامه هنر 

:هاسخنرانی
؛1373جایگاه طراحی صحنه را در اجراي یک نمایش، دومین جشنواره تأتر دانشجویان کشور، تهران، ●

؛1372اهواز، –ید مناطق خشک سومین جشنواره تأتر تول-دکور در نمایش●

تهران، پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران، -هاي علی حاتمی سمینار سنت و گذر زمانطراحی در فیلم●

؛ 1387خرداد 

. 24/9/94–بررسی مسائل ومعضالت پیش رو در آموزش دانشگاهی طراحی صحنه تهران ●

ها:شگاهنمای

.1349ویتراي  در رستوران بیستون میدان ونک سال –ابلو برگزاري اولین نمایشگاه گروهی ت●

ها:داوري
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و تاتر تجربه به طور متناوب از سال هی ئی، جشنواره تاتر دانشگاوعضو هیئت داوران جشنواره تاتر دانشج●

؛تاکنون1364

آزاد و دانشگاه هاي دانشجویی طراحی صحنه در دانشگاه هنر، دانشگاه نامهعضو هیئت علمی داوران پایان●

به بعد؛1364سوره بطور متناوب از سال 

هاي رشته طراحی صحنه مقطع کاشناسی و رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد از نامهعضو هیئت داوران پایان●

تناوب؛مطورهاي طراحی صنعتی، نقاشی، معماري داخلی (ارشد و کارشناسی) بتاکنون و رشته1364سال 

هاي طراحی صحنه و معماري داخلی از جمله نشریه علمی قاالت علمی و پژوهشی در زمینهداوري کتاب و م●

پژوهشی هنرهاي زیبا، کتاب فصل، کتاب سال و ...؛

؛1391و 1385المللی فجر سال عضو هیئت داوران جشنواره بین●

تناوب.معضو هیئت داوران جشنواره تاتر ماه بطور ●

:افتخارات و جوایز
؛1373نتخب دانشگاه هنر در سال مدرس م●

؛1382نمونه دانشگاه تهران رمدی●

؛1380دارنده لوح سپاس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در عرصه آموزش تاتر (مدرس نمونه) سال ●

؛ 1386هاي خانه تاتر سال جشنهرودارنده لوح سپاس چهارمین د●

؛ 1390ن مدیر نمونه اولین دارنده لوح پردیس هنرهاي زیبا به عنوا●

دارنده اولین مدال خورشیدي در بخش بهترین استاد و یا پژوهشگر تاتر به عنوان بهترین استاد در رشته ●

؛1394طراحی صحنه سال 

؛1390نامگذاري سالن نمایش فیلم در طبقه پنجم ساختمان ایتالیا به نام اینجانب ●

هاي مختلف دانشگاه تهران؛ها و پردیسنشکدهدارنده دهها لوح و تشویق نامه از مدیران و دا●

:تحقیقات متفرقه،هاگزارش
؛1378هاي دانشگاه تهران هاي ارزیابی و ... ساختمانمتهیه دستورالعمل تعمیر و نگهداري و تهیه فر●

؛1382هاي دانشگاه تهران رمپ و آسانسور معلولین در ساختماني ارجابررسی و مطالعه طرح ●
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؛1382صفحه سال 200رح نوسازي و بازسازي فضاهاي کالبدي دانشگاه تهران در بیش از تهیه ط●

؛1384صفحه در سال 200هاي دانشگاه در بیش از ساختماناي تهیه شناسنامه مقاوم سازي لرزه●

صفحه سال 200تهیه گزارش تصویري عملیات نوسازي و آسفالت محوطه پردیس مرکزي دانشگاه در یش از ●

؛1384

؛1392هاي پردیس هنرهاي زیبا سال برآورد و گزارش تصویري نیازهاي تعمیراتی و بازسازي ساختمان●

؛1394هاي پردیس هنرهاي زیبا سال برآورد و گزارش تصویري نیازهاي تعمیراتی و مقاوم سازي ساختمان●

:ها و مجامع داخلیعضویت در شوراها، کمیسیون

؛1376لغایت 1374ه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران از سال عضو شوراي عمرانی حوز●

ها و مؤسسات آموزش نامه مالی و معامالتی دانشگاهآئین32نماینده ریاست دانشگاه تهران موضوع ماده ●

؛1386لغایت 1375عالی و پژوهشی از سال 

آئین نامه مالی و معامالتی 48ماده دستورالعمل15و کمیسیون ماده 49هاي موضوع ماده عضو هیئت●

؛1386لغایت 1375ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از سال دانشگاه

؛1386لغایت 1375نماینده ریاست دانشگاه تهران در کمیسیون مناقصات از سال ●

وهشی از سال ها و مؤسسات آموزش عالی و پژنامه مالی و معامالتی دانشگاهآئین45دبیر کمیسیون ماده ●

؛1386لغایت 1375

دانشکده هنرهاي نمایشی و –عضو شوراي آموزشی و تحصیالت تکمیلی و پژوهشی گروه هنرهاي نمایشی ●

تاکنون؛1364موسیقی از سال 

؛1389تا بهمن ماه 1386دانشگاه تهران از –عضو شوراي آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس هنرهاي زیبا ●

پردیس هنرهاي زیبا –امکان سنجی تأسیس رشته معماري داخلی در دانشکده معماري عضو کارگروه ●

؛1388اردیبهشت 

تاکنون؛1388عضو کمیته راهبردي توسعه پردیس هنرهاي زیبا از ●

؛1389نامه مالی و معامالتی دانشگاه تهران اسفند عضو کار گروه تدوین آئین●

هاي گرایش طراحی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در تدوین طرح درسریزيهمکاري با شوراي عالی برنامه●

؛1363–1364صحنه (بخش اعظم طرح و شرح دروس گرایش طراحی صحنه توسط اینجانب تهیه شده است) 



٢٢

؛1372عضو شوراي دفتر قوه قضائیه در صدا و سیما سال ●

درسی دوره کاردانی هايتدوین برنامهعضو کمیته تخصصی تأتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئول ●

)؛1376و 1377پیوسته طراحی صحنه (

اي و کار دانش وزارت آموزش و هاي فنی و حرفهریزي و تألیف آموزشعضو کمیسیون تخصصی دفتر برنامه●

تاکنون؛1377پرورش از سال 

شهید استان تهران 36000مشاوره و همکاري در برگزاري کنگره بزرگداشت سرداران شهید سپاه و ●

؛1376اردیبهشت 

عضو کمیته ارزشیابی آثار هنري اساتید گروه هنرهاي نمایشی؛●

؛1392رئیس کمیته هنري نخستین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران ●

؛1393دبیر کمیته هنري دومین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران ●

تاکنون؛1394حامیان دانشگاه تهران گذاري بنیاد عضو شوراي سیاست●

1394عضو کمیته مشورتی منابع انسانی، مالی و امور زیر بنایی تدوین برنامه راهبردي سوم دانشگاه تهران از ●

تاکنون؛

تاکنون؛1394عضو کمیته تدوین نظام یکپارچه مالی، اداري، آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران از ●

؛1394ي و تخصیص اعتبارات دانشگاه تهران ریزعضو کمیته برنامه●

تاکنون؛1394عضو شوراي راهبردي پروژه احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی از ●

دبیر علمی کارگروه طراحان صحنه و لباس طرح ریزي دکترین انقالب اسالمی دفاع مقدس و مقاومت از ●

تاکنون؛ 1394

تاکنون.1393نشگاه هنر از عضو کمیسیون دائمی هیئت امناي دا●

هاهاي اجرائی و مشاوره، سمتاهتسپ
؛1362و 1361هاي معاون فنی و هنري تاتر شهر در سال●

؛1374تا پایان سال 1367قائم مقام گروه آموزشی هنرهاي نمایشی دانشکده هنرهاي زیبا از سال ●

؛1376و 1375هاي مجري طرح توسعه دانشگاه تهران در اطراف خود سال●

؛1380تا 1374رئیس شعبه تعاونی چند منظوره هیئت علمی دانشگاه تهران در دانشکده هنرهاي زیبا از سال ●
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؛1386تا پایان 1385عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره هیئت علمی دانشگاه تهران از سال ●

؛1390تا 1385مسئول رشته سینما (کارشناسی ارشد) از سال ●

؛1371مشاور هنري بزرگداشت هزاره تدوین شاهنامه دي ماه ●

؛1371المللی تاریخ پزشکی در جهان اسالم و ایران مهر ماه مسئول امور هنري کنگره بین●

؛1372المللی پیشبرد علم و تکنولوژي در جهان اسالم اردیبهشت مسئول کمیته فنی و هنري کنگره بین●

؛1373پژوهشی دانشگاه تهران در دهه فجر –لمی مسئول نمایشگاه دستاوردهاي ع●

؛1373ها در دانشگاه تهران مشاور طراحی صحنه و امور هنري کنگره خالقیت●

ها، مؤسسات مسئول طراحی و بخش اجرائی محل برگزاري بیست و نهمین گردهمایی رؤساي دانشگاه●

؛1375و مراکز پژوهشی کشور، اردیبهشت ماه رآموزش عالی کشو

؛1383لغایت اردیبهشت 1375ها و تأسیسات دانشگاه تهران از نیمه دوم سال دیرکل مدیریت امور ساختمانم●

؛1386لغایت تیر ماه 1383مدیرکل مدیریت پشتیبانی و امور فنی دانشگاه تهران از اردیبهشت ماه ●

مسئول بازنگري طرح درس کارشناسی ارشد؛●

تاکنون؛1386دانشگاه تهران از سال –یبا سرپرست دفتر فنی پردیس هنرهاي ز●

؛1394لغایت 1390مدیرکل امور مالی دانشگاه از  سال ●

تاکنون؛1389معاون اداري و مالی پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران از سال ●

؛1389لغایت 1386رئیس اداره آموزش پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران از سال ●

:صحنهسوابق طراحی
طراحی صحنه و لباس نمایشنامه (استثناء و قاعده)؛●

طراحی صحنه و لباس و گریم نمایشنامه (معدنچیان)؛●

طراحی صحنه و لباس و گریم نمایشنامه (کلوخ)؛●

طراحی صحنه نمایشنامه (در منطقه جنگی)؛●

طراحی صحنه، لباس و آفیش و بروشور نمایشنامه (حروفیه)؛●

)؛1358(اولین نمایش اجرا شده بعد از انقالب در تأتر شهر، فروردین 

طراحی صحنه و لباس نمایشنامه (تیر غیب)؛●
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؛1355تا 1350هاي هاي کوتاه و بلند بین سالطراحی صحنه چندین نمایشنامه و فیلم●

ح صحنه و لباس آقاي دکتر دستیار طراح صحنه و لباس در نمایش (شش شخصیت در جستجوي نویسنده) طرا●

خورشیدي؛

طراح صحنه و لباس آقاي دکتر خورشیدي؛دستیار طراح صحنه و لباس در نمایش (لورنزاچیو)●

دستیار طراح صحنه و لباس در نمایش (بازي استریندبرگ) طراح صحنه و لباس آقاي دکتر خورشیدي؛●

ح صحنه و لباس آقاي دکتر خورشیدي؛طرادستیار طراح صحنه و لباس در نمایش (جزیره بزها)●

طراح صحنه و لباس آقاي دکتر خورشیدي؛دستیار طراح صحنه و لباس در نمایش (ساکت)●

طراح صحنه و لباس آقاي دکتر خورشیدي؛دستیار طراح صحنه و لباس در نمایش (انسان خوب سچوان)●

؛ طراح آفیش و بروشور نمایش انسان خوب سچوان●

؛1350هاي متفاوت تلویزیونی به عنوان کمک دکوراتور در تلویزیون ملی ایران سال ه و انجام پروژهطراحی صحن●

؛1362سازي و برپایی نمایشگاه) تاتر شهر سال برگزاري  مراسم بزرگداشت شهید دکتر چمران(تهیه کلیپ + آماده●

گی تهیه شده توسط شهرداري تهران طراحی صحنه، مشاوره و همکاري در ساخت فیلم تهران به سوي هماهن●

؛1373سال 

؛1371المللی تاریخ پزشکی در جهان اسالم و ایران مهر ماه طراحی کنگره بین●

؛1373المللی پیشبرد علم و تکنولوژي در جهان اسالم اردیبهشت ماه طراحی صحنه کنگره بین●

رزي؛طراحی صحنه و تغییرات ساختمانی اولین گردهمائی وزراي کشاو●

بطور متناوب؛تحصیلی طراحی صحنه مراسم آغاز سال ●

.1394قفین سال اطراحی صحنه سومین جشنواره خیرین و و●

کارهاي اجرائی
در دانشگاه تهران:کارهاي اجرائی –الف 

)؛1372و 1371هاي فرمان و تغییرات انجام شده در سالن و صحنه تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران (طراح اتاق●

)؛1372اي و مجري تعمیرات سالن شهید آوینی دانشکده هنرهاي زیبا (خرداد ماه طراح امکانات صحنه●

؛ کنونهنرهاي زیبا تاپردیسهاي عمرانی و بازسازي و گسترش فضاهاي آموزشی اجراي طرح●

تاکنون از جمله؛1364از سال ●
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یقی؛هاي درس به گروه موستغییر کاربري یکی از کالس●

احداث اتاق اساتید باالي سالن نمایشگاه؛●

هاي کف کلونادها؛تعویض سنگ●

در گروه نمایش؛2و 1هاي تمرین احداث سالن●

احداث سالن نمایش استاد سمندریان و استاد ناظرزاده در گروه نمایش؛●

هن؛یاحداث اتاق گریم استاد م●

احداث اتاق گریم سالن استاد سمندریان؛●

احداث دفتر گروه طراحی صنعتی؛●

هاي سطحی محوطه پردیس؛آوري آبرو محوطه پردیس جهت جمعهاي آبپاکسازي و بهسازي کانال●

احداث دو سالن نمایش فیلم در طبقات پنجم و نهم ساختمان ایتالیا؛●

سازي و تجهیز طبقه پنجم ساختمان ایتالیا جهت گروه سینما؛آماده●

طبقه کوچه شفیعی و تبدیل ساختمان مسکونی به آموزشی؛ 6تجهیز ساختمان سازي و آماده●

ي هاسازي و تغییر کاربري پنج طبقه از ساختمان ایتالیا جهت استقرار دفاتر هیأت رئیسه و کالسآماده●

هاي دانشکده هنرهاي نمایشی و موسیقی؛و کارگاهعمومی و تخصصی

و نصب آسانسور ساختمان کانسون (تغییر کاربري از مسکونی به اداري)؛تعمیرات اساسی و ساختمانی و تهیه ●

؛دتغییر کاربري و تعمیرات و بازسازي دفاتر دبیرخانه و ... در محل سابق جها●

بازسازي و نوسازي اساسی گروه موسیقی؛●

هاي معماري و شهرسازي؛تهیه و نصب آسانسور ساختمان دانشکده●

انشکده شهرسازي؛احداث اتاق ژوژمان د●

بازسازي نگارخانه تهران؛●

تاتر شهید آوینی؛تعمیرات آمفی●

ها؛هاي سازمان مرکزي و دانشکدهتاتر شهید آوینی و کالسنوسازي تجهیزات آمفی●

احداث ساختمان محل نصب آسانسور ساختمان تجسمی؛●

تهیه و نصب آسانسور ساختمان تجسمی؛●
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هاي شبکه به فیبر نوري پردیس (کل خت انفورماتیک پردیس و تعویض کابلنوسازي و بهسازي زیرسا●

ها)؛دانشکده

تغییر محل اتاق سرورهاي مرکز انفورماتیک؛●

ترمیم وتأمین روشنایی محوطه مرکزي پردیس هنرهاي زیبا و شرق و جنوب محوطه پردیس؛●

بازسازي کامل سیستم گرمایش گروه موسیقی؛●

هاي دانشگاه و اخذ اعتبار آزمایشگاهی و شگاه براي پردیس و ثبت در فهرست آزمایشگاهآزمای24تعریف ●

هاي مختلف؛هاي دانشکدهتجهیز آزمایشگاه

احداث آزمایشگاه انرژي؛●

هاي معماري و شهرسازي و تبدیل آن به چند سالن و آبدارخانه و سرویس بهداشتی احداث زیرزمین دانشکده●

عماري و شهرسازي؛هاي مبراي دانشکده

تعویض سیستم سرمایش کتابخانه و بخش اي بوك؛●

؛1394تعمیرات اساسی آشپزخانه پردیس تابستان ●

؛1394احداث سلف اساتید و کارکنان ●

؛1394هاي تمرین موسیقی در گروه موسیقی دانشکده هنرهاي نمایشی و موسیقی احداث اتاق●

؛1393و 94فضاهاي پردیس %70بیش از توسعه ارتباط اینترنتی وایرلس در ●

؛ 1394پردیس در ساختمان کوچه شفیعی 2احداث سایت کامپیوتر شماره ●

؛1390احداث اتاق اساتید در دانشکده هنرهاي تجسمی ●

؛1394هاي گروه هنرهاي نمایشی تعویض سقف کاذب●

؛1394موسیقی هاي کاذب گروه هنرهاي نمایشی و تعمیر سیستم برق و تعویض سقف●

تکمیل پارتیشن بندي و تجهیز ساختمان دانشکده شهرسازي خیابان وصال؛●

؛1393ایجاد فضاي آزمایشگاهی (کوچک) براي دانشکده طراحی صنعتی در ساختمان وصال ●

؛1394سازي توسعه بالکن کارگاه  مجسمه●

تهیه ونصب سیستم صوتی نگارخانه تهران و سالن امتحانات؛●

)؛ 1390زار مانور آتش نشانی (همه ساله از سال برگ●
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به شرخ مختصر زیر:1386تا تیر ماه 1375دانشگاه از سال و تعمیراتیها پروژه عمرانیمجري ده●

 ؛1378تا سال 1376مجري طرح توسعه دانشگاه تهران از سال

مجري توسعه دانشکده علوم تربیتی؛

المللی زبان فارسی؛مجري ساختمان مرکز آموزش بین

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی؛2مجري ساختمان شماره

هاي خارجی؛مجري ساختمان و تجهیز دانشکده زبان

مجري مجتمع ورزشی و ساختمان دانشکده تربیت بدنی؛

مجري سیستم آبرسانی و آبیاري کوي دانشگاه؛

مجري ایجاد سیستم گازرسانی واحدهاي دانشگاه؛

 واحد مسکونی استادسرا؛12مجري احداث

مجري ساختمان قرائت خانه کوي دانشگاه؛

 مؤسسه ژئوفیزیک؛2و 1مجري ساختمان (فاز (

مجري ساختمان بیمارستان دام دانشکده دامپزشکی (مردآباد کرج)؛

شناسی دانشکده کشاورزي؛مجري ساختمان گروه خاك

بیوتکنولوژي دانشکده کشاورزي؛مجري ساختمان گروه زراعت و

مجري ساختمان خوابگاه دخترانه دانشکده کشاورزي؛

شناسی دانشکده کشاورزي؛مجري ساختمان گروه گیاه

مجري ساختمان بانک ژن دانشکده کشاورزي؛

ها و آمفی تأتر دانشکده منابع طبیعی؛مجري ساختمان کالس

نوري؛مجري ساختمان خوابگاه دخترانه کیا

هاي کوي دانشگاه؛مجري ساختمان مرکز رفاهی، فروشگاه و تعدادي از ساختمان

آوري فاضالب شمال دانشگاه و کوي دانشگاه؛مجري طرح و اجراي شبکه جمع

مجري طرح نرده گذاري نقاط مختلف دانشگاه، کوي دانشگاه؛
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مجري ساختمان جدید دانشکده حقوق؛

اي دانشگاه؛همجري بازسازي قنات

مجري تعمیرات و بازسازي و تجهیزات آمفی تأتر دانشکده حقوق؛

مجري تعمیرات و بازسازي و تجهزات آمفی تأتر عالمه امینی (کتابخانه مرکزي)؛

مجري تعمیرات و بازسازي و تجهیزات آمفی تأتر دانشکده علوم تربیتی؛

 دانشکده منابع طبیعی؛مجري تعمیرات و بازسازي و تجهیزات آمفی تأتر

بیگی، شیمی، معدن و مجري تعمیرات و بازسازي و تجهیزات آمفی تأترهاي دانشکده فنی (رجب

مکانیک و دانشکده برق)؛

مجري ساخت و تجهیز آمفی تأتر بیمارستان دام مردآباد، دانشکده دامپزشکی؛

یت؛مجري تعمیرات و بازسازي و تجهیزات آمفی تأتر دانشکده مدیر

 سال و به متراژ تقریبی یک میلیون متر مربع فضاي سرپوشیده آموزشی)؛12مجري تعمیرات کل دانشگاه (به مدت

گذاري برق و آب و تلفن و آسفالت اساسی پردیس مرکزي؛رو، لولهمجري بازسازي و تعویض جداول و احداث پیاده

مجري طرح روشنائی پردیس مرکزي دانشگاه؛

سازي آوري تلفنخانه و شبکه تلفن آنالوگ و احداث تلفنخانه و شبکه دیـجیتال و یکپارچهرح جمعمـجري ط

سیستم تلفن دانشگاه؛

 گذاري گذاري، لولهسازي شامل: جدولدستگاه از واحدهاي مسکونی خزرآباد و محوطه40مجري تعمیرات و بهسازي

برق، آب و آسفالت)؛

گارستان و موزه مقدم؛مجري بازسازي مجموعه باغ ن

مجري طرح یکپارچه اعالم و اطفاي حریق دانشگاه در سطح تهران؛

 تاکنون.1386مجري طرح توسعه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از سال

دانشگاه:کارهاي اجرائی خارج از–ب

ها (طراحی و اجراي ده1352تا 1349آمیز از سال مدیر و مسئول دفتر مهندسی دکوراسیون دسن و رنگ●

کار طراحی و معماري داخلی)؛
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ها و تأسیسات بندري بندر لنگه در شرکت سزائی تور رئیس قسمت ساختمان و محوطه احداث ساختمان●

هاي ترمینال مسافري، ها و ساختمان. ساخت اسکله موج شکن1364تا 1361کیش فیضی آك کایا، از سـال 

و ...)؛ریزيمتر مکعب بتون4000سازي و غیره. (بیش از اختمان رئیس بندر و محوطهانبارهاي سرپوشیده کاال، س

؛1350تا 1349هاي هاي فروشگاه فردوسی طی سالطراحی و اجراي دکوراسیون طبقات و ویترین●

؛1354نظارت کارهاي معماري داخلی ساختمان مرکزي وزارت کشاورزي از طرف شرکت آراستار در سال ●

سازي (شرکت هاي در دست احداث در کارخانجات مهماتهاي تیراندازي و ساختمانئول بتن ریزي کانالمس●

؛1358–59ماسون) 

طراح و مجري ساختمان و دکوراسیون چندین فروشگاه قبل و بعد از انقالب اسالمی؛●

؛1360فهان سال سرپرست پروژه احداث جاده از روستاي باباشیخ علی تا پست تیران در استان اص●

مدیرعامل شرکت فنی و ساختمانی کارزین و مدیر پروژه چندین طرح عمرانی در فرودگاه مهرآباد تهران به ●

)؛1372الی 1365شرح خالصه زیر (از سال 

هاي بهداشتی اداره پلیس، ساختمان کترینگ، بازسازي اماکن و ابنیه فرودگاه مهرآباد شامل: سرویس

هاي محوطه و ...؛الست فنس، احداث گلدانساخت یک صد عد ب

 تأسیساتی، برقی و معماري داخلی با –بازسازي ترمینال چهار فرودگاه مهرآباد (کارهاي ساختمانی

متر مربع زیر بنا)؛10000حدود 

احداث چهار دستگاه پناهگاه در فرودگاه مهرآباد؛

هاي نگهبانی در فرودگاه مهرآباد؛احداث کیوسک

 :متر مربع 2500متر مربع احداث و 2500احداث ساختمان استاندارد پرواز فرودگاه مهرآباد شامل

سازي؛تعمیرات اساسی و محوطه

 4قرارداد) و ساخت رستوران جنب ترمینال 2تکمیل کارهاي بازسازي ترمینال چهار فرودگاه مهرآباد (طی

(اسکلت و سقف)؛

فرودگاه مهرآباد؛2و 1اشتی ترمینال هاي بهدتعمیرات اساسی سرویس

هاي فرودگاه مهرآباد؛تکمیل سه دستگاه پناهگاه

 گرمسار) فرودگاه مهرآباد؛–آر –ا –احداث جاده دسترسی و کانال برق ده نمک (ایستگاه وي
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احداث کانال برق محوطه فرودگاه مهرآباد؛

دگاه مهرآباد؛توسعه و تجهیز ساختمان ایستگاه آتش نشانی فرو

آباد، شهرك اجراي چند ساختمان مسکونی، تجاري و فروشگاه در نقاط مختلف تهران از جمله سعادت●

غرب، شهرك ژاندارمري، تعاونی دانشگاه شهید بهشتی و ....؛

؛1373طراحی، اجرا و آماده سازي محل برگزاري چهارمین اجالس وزراي کشاورزي کشورهاي اسالمی، دي ماه ●

؛1374ناظر معماري داخلی مجموعه ورزشی بهمن تهران، سال ●

؛1373اجراي کارهاي چوبی (معماري داخلی) آمفی تاتر کوچک فرهنگسراي خاوران، سال ●

تاکنون.1386بازسازي، مرمت و تعمیرات اساسی چندین ساختمان مسکونی، اداري و تجاري از سال ●
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