
یدوره  های هنر

 1385نویسی موسسه فرهنگی هنری تصویرگران جوان، اراک. دوره فیلمنامه •

 . 1385ـ  1387های اسالمی صدا و سیما. فیلمنامه نویسی، خانه هنر، مرکز پژوهشدوره تخصصی دو ساله  •

 . 1386ـ  1389دوره تخصصی سه ساله مستندسازی. مدرسه اسالمی هنر،  •

 تحصیل  سوابق

 ه صدا و سیما.گاادبیات نمایشی دانشکارشناسی ارشد  •

 کارشناسی ارشد فلسفه هنر دانشگاه ادیان و مذاهب. •

 . دکترای حکمت هنر دانشگاه ادیان و مذاهب •

 سوابق شغل

 .  1399 از  مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه )قم(  عضو هیأت علمی و استادیار  •

 .1400، قم سرپرست دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر  •

 .1396ـ  1398موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی  مدیر گروه رشته پژوهش هنر  •

 . 1398موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی از   مدیر گروه رشته ادبیات نمایشی •

های  ، روش تحقیق در هنر2و1تاریخ ادبیات تطبیقی ایران و جهان  تدریس در دانشگاه صدا و سیما:  •

 نویسی.نامه ، کارگاه پایاننمایشی

های نمایشی در ادبیات فارسی  های جنبهدرس  تدریس در مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی:  •

نقد و تحلیل تصویر، آشنایی با سینما، نمایش ایرانی، مطالعات تطبیقی در هنر، آشنایی با هنر در  (، 2و1)

 . ل و نقد آثار ارتباط تصویری، تاریخ هنر غرب، تاریخ هنر اسالمی، تجزیه و تحلی2و    1تاریخ 

 هنر. حکمت تاریخ هنر غرب، تاریخ هنر اسالمی، روش تحقیق در  تدریس در دانشگاه ادیان و مذاهب:  •

 . 1394ـ  1398  و مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه  دانشگاه ادیان و مذاهب  کارشناس علمی آموزش  •

 

  حمید تلخاب  

  ادبیات نمایشی  :زمینه فعالیت 

 استان مرکزی، فراهانمحل تولد:   1364متولد: 

 talkhabi64@yahoo.com :ایمیل  025ـ  37209340شماره تماس: 



 :  ( 1388ـ  1394آثار نمایشی مصّوب و تولید شده )سوابق نمایشی

 . 1388 ، مشترک با محمد آفتابی، به سفارش مدرسه اسالمی هنر ، «ایمباحثهدر سوگ هم »  ساخت مستند  •

ی اسالمی  هاپژوهشمرکز   «؛ موقعیت حساس »،  «چهلمین نفر »،  «با پای برهنه »:  های فیلمنامه نگارش   •

 . مایصداوس 

 به صورت گروهی برای دفتر تبلیغات اسالمی )معاونت هنر و رسانه(.  20بیش از   های کوتاه نگارش فیلمنامه  •

  گاهدانش «؛ انعام»و  « نشانه»، «مادربزرگغذای » ، «ایلیا»، «در برابر اقیانوس »   کوتاه   های فیلمنامه نگارش   •

 و موسسه هالل سبز. مایصداوس 

اوس  » ، «با پای برهنه»،  «چلهمین نفر» ، «واریدواربه ی دهمسایه  »  مورد:  10بیش از  لم ی ف تله ی  ها طرح نگارش   •

،  «با پای پیاده » «خانه من کجاست؟»،  «آب حیات»، «تحریم نامه» ، « آورامیپ»،  «موقعیت حساس »،  «قدرت

 . مای صداوس ی اسالمی هاپژوهشمرکز   «، شودی مناگهان دیر »

 ی اسالمی صدا و سیما.هاپژوهش مرکز   «هاه یآ  یقصه » : قسمتی 20انیمیشن   طرح سریال نگارش   •

 . 1390در دفتر تبلیغات اسالمی )معاونت هنر و رسانه( از سال  دبیر گروه فیلمنامه خیالستان  •

 . 1391ـ  1394از سال  مایصداوس ی اسالمی ها در مرکز پژوهش   نویسی   فیلمنامه کارگاه تخصصی    دبیر  •

 . 1391از سال   .کوتاه، مستند و بلند   هایتولید شده در قالب هایهای اجرا شده و فیلمنامهمشاور نمایشنامه •

ی ها عضویت   و ارتباط با مراکز هنر

 . 1392داور مجالت علمی ـ پژوهشی از سال  •

 . 1392مشاور فیلمنامه دفتر تبلیغات از سال عضو انجمن مطالعات نظری هنر و  •

 . 1393عضو انجمن ادبیات و هنر اسالمی از سال  •

 . 1393ـ  1395عضو هیات انتخاب و داور بخش فیلمنامه، جشنواره ملی عمار و هنرهای آسمانی.  •

  1399پژوهش هنر )موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی(، از سال علمی کارشناسی ارشد عضو گروه  •

 . 1395ـ 

 . 1395عضو کارگروه فلسفه هنر، مجمع عالی حکمت از سال  •

 . 1400از سال   کشور  های علمیهی هنرهای نمایشی حوزهعضو ستاد راهبر  •

 . 1400های مجلس شورای اسالمی از سال عضو میز هنر مرکز پژوهش •

 



 های پژوهشی طرح

  مشترک با نعمت باقری فرد. موسسه پژوهشی موضوع شناسی فقه موضوع شناسی مقدسات، طرح پژوهشی   •

 . 1395 )مدیر پروژه( 

 .1397کار گروهی. مدرسه اسالمی هنر )مدیر پروژه( ساختار حکمی درام،    طرح پژوهشی  •

 .  1398وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. )یکی از نویسندگان(   های قرآن، دراماتورژی قصه طرح پژوهشی   •

های داستانی در قرآن کریم و تاریخ اسالم به منظور  ترین سوژه پژوهی پیرامون غنی آینده طرح پژوهشی   •

مرکز تحقیقات صدا و سیمای   های آینده، ی ایرانی در سال ساخت سریال نمایشی متناسب با وضعیت جامعه 

دکتر مهدی حمیدی پارسا و محمد حیدری  مشترک با   مدرسه دراماتورژی قرآن کریم.تهران با همکاری  

 .  1400، خلیلی

مرکز تحقیقات صدا و سیمای تهران با   های روایت در قرآن کریم، کاوشی پیرامون گونه طرح پژوهشی   •

   . 1400 مشترک با دکتر مهدی داودآبادی،همکاری مدرسه دراماتورژی قرآن کریم. 

ی ادبیات نمایشی، تولید  هارشته ) های مختلف در دانشگاه  ی مقطع ارشد هانامه پایان مشاور   و   راهنما استاد   •

 مورد.   30سیما، پژوهش هنر، حکمت هنر، فلسفه هنر(، بیش از 

 مقاالت پژوهشی 

آدینه.  مشترک با نعمت باقری فرد. فصلنامه عصر ی تغییر قهرمان  الگو کهن انتظار و  پژوهشی ـ مقاله علمی  •

 . 1393، پاییز و زمستان 15شماره 

مشترک با مجید تلخابی. کنگره بین المللی اهداف و    ی تئاتر حضور، تعزیه به مثابه مقاله علمی ـ پژوهشی   •

 . 1395دستاوردهای قیام عاشورا.  

مشترک با نعمت بافری فرد.    غیبت حضرت موسی و بازتولید نظام مشترک روایی، مقاله علمی ـ پژوهشی  •

 . 1394، زمستان 16نامه عصر آدینه. شماره فصل

مشترک با   های قدسی در سینما، چگونگی تصویرگری حضرت مهدی و شخصیت مقاله علمی ـ پژوهشی  •

 . 1397، تابستان 26دکتر سید رضی موسوی گیالنی. فصلنامه عصر آدینه. شماره 

دومین همایش    در آیین حج،بالجویی شخصیت حضرت ابراهیم در قرآن و تجلی آن  پژوهشی  ـ  مقاله علمی •

 ملی قرآن کریم و هنر. 

مشترک با دکتر سید رضی موسوی   بررسی مفهوم انتظار در فرایند خلق اثر نمایشی، مقاله علمی ـ پژوهشی  •

 . 1397، پاییز 27گیالنی، فصلنامه عصر آدینه. شماره 



مشترک با استاد منصور    راف. تعزیه به مثابه تئاتر حضور با تکیه بر آرای پال وود مقاله علمی ـ پژوهشی   •

 براهیمی، دکتر سیدمحمدحسین نواب، فصلنامه الهیات هنر.

 .1397، زمستان 28فصلنامه عصر آدینه. شماره  خوانانه در درام،چگونگی تجلی مضامین مهدوی و عدالت مقاله علمی ـ پژوهشی  •

مشترک با   در ظهور موعود. کنش قدسی زائران در پیاده روی اربعین و تجلی آن  مقاله علمی ـ پژوهشی   •

 . 1398، بهار و تابستان 29دکتر سید رضی موسوی گیالنی، فصلنامه عصر آدینه. شماره 

همایش ملی فقه   های تاریخی و چگونگی تصویرگری معصومین)ع( در سینما،روایت مقاله علمی ـ پژوهشی   •

 در دست چاپ. هنرهای نمایشی.

همایش ملی فقه   چگونگی تجلی معنا در آثار نمایشی و ارتباط آن با مسائل فقهی، مقاله علمی ـ پژوهشی  •

 در دست چاپ. هنرهای نمایشی.

فصلنامه عصر  های دوگانه،  بازخوانی وجوه نمایشی انیمیشن زوتوپیا براساس تقابل مقاله علمی ـ پژوهشی  •

 . 1400، پاییز و زمستان 34آدینه، شماره  

مجله کامبریدج للبحوث العلمیه، مشترک با   دور العناصر الفنیه لالعالم فی نقل المفاهیم السالمیه، ه  مقال •

 . 2022حیدر فلیح حسن، دکتور مسار عربی جاسم، 

بان و  ی موردی فیلم دیده بررسی نمادپردازی در سینمای دفاع مقدس؛ مطالعه مقاله علمی ـ تخصصی  •

 . 1399نه. دانشگاه صدا وسیما، پاییز و زمستان . فصلنامه مطالعات دینی رسامهاجر

زاده،  . مشترک با جواد معراجیپوشی در تعزیه بررسی چگونگی ارتباط تماشاگر با زن مقاله علمی ـ تخصصی  •

 . 1399های نوین در حوز علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران. ششمین همایش ملی پژوهش

، در کتاب دراماتورژی قرآن، مبانی و  وسف ی حضرت    ی به قصه   ی با نگاه   ی قرآن   ن ی مضام   ی دراماتورژ مقاله   •

 .  1400ها. مجموعه مقاالت. انتشارات مدرسه اسالمی هنر،  روش 

 .1393. فصلنامه تصویرنامه. شماره هفتم، بهار ی یک سنت؛ مروری بر فنون روایی تعزیهها ت ی ظرف مقاله علمی تخصصی  •

فصلنامه مطالعات دینی  ی جنینی در فرایند خلق و درک متن نمایشی از منظر حِکمی،  بررسی ایده   مقاله  •

 . 1398رسانه، دانشگاه صدا و سیما. شماره دوم، تابستان 

بازاندیشی در مسئله  در کتاب های قدسی،  کارکردهای غیاب در تصویرگری معصومین)ع( و شخصیت   مقاله  •

 های مقدس در سینما، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.به تصویر کشیدن مفاهیم و چهره

 ( 1387ـ  1388)  دین و هنر در روزنامه رسالت مختلف با موضوع   یهاو مصاحبه  هاادداشتی •

   فصلنامه علمی تخصصی آفرینه.  باره هنر اسالمی دردر  تمقاالمجموعه   •

 .خبرگزاری هاات و نشری برخی کتاب ها،  در  و هنری سینماییکوتاه  های  داشتمجموعه یاد •



یکنفرانس  و  همایش  های هنر

با حضور منصور براهیمی، نرگس یزدی، محمدجواد قدوسی. تهران:    سرایت ابتال در واقعه عاشورا   بحث  ارائه •

 . 1397باشگاه اندیشه. 

  ، نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال ، بازخوانی مفهوم هامارتیا در فن شعر ارسطو   مقاله ارائه  •

 . 1398 دامغان: دانشکده هنر، 

دامغان:    ،نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال ، ردپای الهیات سلبی در تئاتر بی چیز مقاله  ارائه  •

 . 1398 دانشکده هنر، 

  رضا رحیمی فرد، تهران: باشگاه اندیشه.با حضور منصور براهیمی،   چشم اندازی به مطالعات اجرا، بحث ارائه  •

1401 . 

های علمی ترویجی  ، کرسیهای تاریخی و چگونگی تصویرگری معصومین )ع( در سینما روایت ارائه مقاله   •

 . 1140پژوهشگاه فقه معاصر. مدرسه اسالمی هنر و ناقدین: دکتر سید حمید میرخندان، دکتر محسن ربانی.  

، تهران:  «زیستن در جهان متن واقعه» سلسله جلسات از  شهادت حضرت یحیی؛ ضرورت تماشا،   بحث ارائه  •

 . 1401باشگاه اندیشه. 

ی  ( 1391ـ  1394) جوایز هنر

 . 1391.  دانشجوییملی فیلم جشنواره   پنجمین رتبه اول بخش فیلمنامه  •

 . 1392.  رتبه دوم بخش فیلمنامه جشنواره بال زرین •

 . 1393جایزه فیلمنامه کوتاه مناسبتی. سازمان تبلیغات اسالمی.  برنده  •

 . 1394برنده بخش پژوهش ـ مقاله در جشنواره اشراق.  •


