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 استادیار مرتبه علمی:

 ادبیات نمایشی / پژوهش هنر گروه علمی:

 .1388، دانشگاه هنر، تهران، پژوهش هنردکتری  :تحصیالت

 .1374، دانشگاه تهران، تهران، پژوهش هنرکارشناسی ارشد   

 .1367دانشکده صداوسیما، قم، ، یلمف یکارگردانکارشناسی 

 - ایمیل:

 -تلفن: 

 

 هاکتاب

 تالیف:

 .1390، یما، دانشکده صداوس21در آستانه قرن  یزیونیمستند تلو -

 .1394، یما، دانشکده صداوسیمو داستان در قصص قرآن کر یتروا -

 .1395، یما، دانشکده صداوسمستند یلمو ف یتروا ییبازنما -

 

 مقاالت

 .1389، «یلمو ف یزممدرن» -

 .1389دانشکده صداوسیما،  ،پژوهش رسانه، فصلنامه «یتواقع یزیونتلو» -

، دانشکده رادیو و تلویزیون، فصلنامۀ «(ازبمستند بسته، مستند ) یتبا واقع یاروییمستند ساز در رو یراهبردها» -

 .1390صداوسیما، 

 .1391، «، دست آوردهاهایشهر ؛یسمفرمال» -

 .1391، دانشکده صداوسیما، رادیو و تلویزیون، فصلنامۀ «تلویزیون و دوران پست مدرن» -

 .1393 ،«یمستند مشارکت یلممشارکت در ف یحوزه ها» -

 .1389 ،«یتمستندساز در مواجهه با واقع یراهبردها» -

 .1385 ،«شناسانهیباییز یانب ی،ساختار یفتوص یر،از نقد تفس یریتصاو» -

 .1380 ،«یسازبرنامه فرآینددر  یابینظارت و ارز» -

- “TV Documetary on the Threshold of the 21 Century”, Media Asia Film Asia, 2014, Osaka, Japan. 

 

 هاها و کنفرانسهمایش

 



 

 هانامهپایان

 

 

 دروس ارائه شده

 یکارگردان -

 ینتدو -

 ینهدوربکت یسازبرنامه -

 یمستند ساز -

 مستندشناسی -

 مستند تلویزیونی -

 یزیونیتلو یدو تول یکنندگ یهته -

 یزیونیتلو یهاهبرنام یشناسگونه -

 فیلم داستانی -

 

 

 ییاجراعلمی و سوابق 

 1364از سال  یرانا یاسالم یمای جمهوریارش سفبه س یمجموعه مستند و داستان 20از بیش  کنندگی و کارگردانیتهیه -

 .تاکنون

ها از ها و وزارتخانهکارخانه ها، نهادها،سازمانارش فبه س یموزشآ یمستند علم یلمف 20از بیش  کنندگی و کارگردانیتهیه -

 .تاکنون 1364سال 

 .1372-1364یران، ا یاسالم یجمهور یمایشبکه اول س یبرنامه در گروه اجتماع یبتصو یعضو شورا -

 .1375-1372 ی،ارشاد اسالمفرهنگ و وزارت  یعموم گفرهن یهنشر یسندگاننو یعضو شورا -

 .1374-1372 ،و ارشاد فرهنگوزارت  یاهمعاونت پژوهش یکاربرد یهامرکز پژوهش یمشورت یعلم یعضو شورا -

 .1374-1372ارشاد اسالمی،  و گوزارت فرهن یدفتر امور پژوهش، معاونت پژوهش ینما،س یتخصص یسیونعضو کم -

 .1377-1373 یما،در دانشکده صدا و س یلمف یگروه آموزش یرمد -

 .1378-1374 یما(،شبکه پنجم س)طرح و برنامه شبکه تهران  یرمد -

 .1381-1378 یما،در دانشکده صدا و س یزیونیتلو یدتول یگروه آموزش یمعاون پژوهش -

 .1379-1380، جمجام یگروه کودک شبکه جهان یرمد -

 .1384-1380 یران،ا یاسالم یجمهور یمایجم سجام یشبکه جهان یدتول مدیر -

 .1385-1384(، کانال اروپا) جمشبکه اول جام ییاجرا یرمد -



ارشاد  ینمائی وزارت فرهنگ و، معاونت سیزیونو تلو ینماهنرمندان س یدرجات هنر یابیارزش یسیونکارشناس کم -

 .1394-1384اسالمی، 

 .1386-1385یما، دانشکده صداوس یدانشجوئ یدواحد تول یرمد -

 .1387-1386یما، آموزش دانشکده صداوس یرمد -

 .1389 ی،دانشجوئ یلمف یجشنواره مل ینمستند چهارم هاییلمانتخاب ف یئتعضو ه -

 .مستند، انجمن مستندسازان ینمایعضو انجمن کارگردانان س -

 .1390 ی ایران،اسالم یجمهور یمایها، ساستان یمایفاخر مرکز س یمستندها یابیارزش یعضو شورا -

 .1391 ،دامغان یشه، دانشگاهفصلنامه هنرواند یریهتحر یئتعضو ه -

 .1391 ی،دانشجوئ یلمف یره ملجشنوا ینپنجم بخش مستند یداور یتهمسئول کم -

 .1392 صداوسیما، دانشکده یزیونتلو یبخش گروه آموزش یرمد -

 .1393یما، دانشگاه صداوس یداخل یزیونتلو یرمد -

 .1394 سیما،وادانشگاه صد یزیونو تلو یوراد یددانشکده تول یمعاون آموزش، پژوهش و فناور -


