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 هاکتاب

 تالیف:

تهران: ، کاتبان روایت چندماز کتاب  یبخش ،«گرایی باختینتحلیل قصه حضرت آدم در قرآن کریم بر اساس نظریه مکالمه» -

 سوره مهر.

 انتشار.، در دست کشف المحجوبرمان  -

 ، در دست انتشار.قابیل از کالغ آموخترمان  -

 ترجمه:

 .1390 ،انشارات دانشگاه ادیان و مذاهبقم:   ،6یدر، ج، اسد حصادق و مذاهب اهل سنت امام -

 1396مدرسه اسالمی هنر، قم: ، سید عباس سیدکریمی، غنا در فقه شیعی -

 دست انتشار.، در یاسالم یهاباغ یدر معمار یجستار ؛هاها و چشمهباغ -

 

 

 مقاالت

 .آیین حکمت، «رابطۀ حسن و عشق و هنر از دیدگاه احمد غزالی» -

 .الهیات هنر، «مکالمۀ قرآن با مخاطب با تطبیق بر قصۀ خلقت آدم در قرآن کریم» -

- Teaching by Doing in the Islamic Educational Tradition, decolonizing the 

university, 2013. 
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 هانامهپایان

 کارشناسی ارشد:

َور در مثنوذات ۀقلع ۀقص یلتحل -  یاستاد راهنما: مهد ینی،دانشجو: فاطمه حسن یسنده،سفر نو یبر اساس الگو یالصُّ

 .یشینما یاترشته: ادب ی،تلخاب یدپارسا، استاد مشاور: حم یدیحم

استاد راهنما:  یی،ووگلر، دانشجو: زهرا طال ییسندهسفرنو یقرآن براساس الگو یتبه روا یونسحضرت  یزندگ بررسی -

 .یشینما یاترشته: ادب ین،حس ییفدا ینپارسا، استاد مشاور: حس یدیحم یمهد

(، دانشجو: فاطمه رزاز ، یهاعلاللهبر حرم حضرت معصومه سالم یدفضادر تشرف زائر به اماکن مقدس )باتاک یطراح تاثیر -

 ، رشته: پژوهش هنر.-پارسا، استاد مشاور:  یدیحم یاستاد راهنما: مهد

 یلمپنج ف ی)موردپژوهش یرکگوریک یدگاهبراساس د یمانبا تمرکز برجدال اخالق وا ینمادرس کردنیقربان بازنمایی -

 ، رشته: فلسفه هنر.-پارسا، استاد مشاور:  یدیحم یاستاد راهنما: مهد ی،سنجرئ ی(، دانشجو: الهه باقرینماییس

استاد  یی،کربال یامکووگلر، دانشجو: س ییسندهسفر نو یبراساس الگو یکشف االسرار روزبهان بقل یقیطبت بررسی -

 .یشینما یات، رشته: ادب-پارسا، استاد مشاور:  یدیحم یراهنما: مهد

 یمو: مردانشج ی،نگاه اشراق یبر مبنا یهدوره صفو یهاها ولباس( پارچهیهاها و رنگعناصر )نقوش، طرح یحکم تحلیل -

 .ی، رشته: حکمت هنر اسالم-پارسا، استاد مشاور:  یدیحم یاستاد راهنما: مهد ی،دره خلدخرم

 ینحس یدمجموعه گاندو، دانشجو: س یبا مطالعه مورد یو ضّدجاسوس یسیپل ییدرام با امر مستند در ژانر معما رابطه -

 .یشینما یات، رشته: ادب-(، استاد مشاور: یپارسا )نظر یدیحم ینواب، استاد راهنما: مهد

 ینیابوالقاسم حس یداستاد راهنما: س یکتا،یمقاتل عاشورا، دانشجو: حامد مهدو یندر مهم تر یتانواع و عناصر و روا -

 .یپارسا، رشته: حکمت هنر اسالم یدیحم ی)ژرفا(، استاد مشاور: مهد

 

 

 دروس ارائه شده

 ی تخصصیدکتر – 2هنر فلسفه -

 تخصصی دکتری - 1فلسفه هنر  -

 ارشد یکارشناس - )افالطون تا رنسانس( 1فلسفه غرب تاریخ -

 ارشد یکارشناس - تا کانت( یکن)ب 2فلسفه غرب تاریخ -

 ارشد یکارشناس -ی هنر نقد -

 ارشد یکارشناس - 1980تا  1900نقد هنر از  یها نظریه -

 ارشد یکارشناس - (1) یشیات نماینقد ادب یمبان -

 ارشد یکارشناس -( 2یشی )نما یاتنقد ادب یمبان -



 ارشد یکارشناس - خ آنیو تار یرانیباغ ا -

 

 

 ییاجراعلمی و سوابق 

 .1389-1386مدیر گروه داستان مدرسه اسالمی هنر،  -

 .1393-1388عالی هنر و اندیشه اسالمی، عالی مؤسسه آموزشمعاون آموزش -

 .1396مدیر مدرسه دراماتورژی قرآن کریم، از سال  -

 .1397-1395مدیر گروه پژوهش هنر،  -

 .1399-1397مدیر گروه ادبیات نمایشی،  -

 .1399مدیر گروه حکمت هنر، از سال  -


