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 مقدمه

 هايخیابان به ترتیب به غرب و شرق از و سینا پور خیابان به شمال از انقالب، خیابان به جنوب از که تهران دانشگاه

 مجموعه این در. شد تاسیس هکتار 21 وسعت به مساحتي در ش. ه 1۳1۳ سال در محدوداست آذر 16 و قدس

 پزشکي، سیاسي، علوم و حقوق فني، علوم، انساني، علوم و ادبیات زیبا، هنرهاي پردیس هايدانشکده ساختمان

 و - آیدمي شمار به کشور هايکتابخانه ترینمهم از که - مرکزي کتابخانه ساختمان و داروسازي دندانپزشکي،

 دانشجویان، درمان و بهداشت مرکز دانشجویي، ورام اداره دانشگاه، مرکزي سازمان. است شده واقع دانشگاه مسجد

 اجتماعي، علوم هايدانشکده. دارند قرار دانشگاه اطراف هايخیابان در نیز... و جغرافیا، زیست، محیط دانشکده

 واقع مطهري خیابان و شمالي امیرآباد در ترتیب به اسالمي معارف و الهیات اقتصاد، دانشگاه، کوي تربیتي، علوم

 در تهران از بیرون در تهران دانشگاه پژوهشي و تحقیقاتي مراکز و هادانشکده از دیگر شماري همچنانکه. دانشده

 پزشکي،: هايدانشکده ش. ه 1۳7۰ سال در. اندشده واقع نشتارود و چوکا ساري، پاکدشت، کرج، قم، شهرهاي

 .دادند تشکیل را تهران پزشکي معلو دانشگاه و شدند جداً تهران دانشگاه از داروسازي و دندانپزشکي

 از نظر هر از و حیث هر از کشور عالي آموزش به وابسته هايسازمان و موسسات میان در تهران دانشگاه امروز و

 مرتبه، بلند و بنام استادان تدریس قدمت، و سابقه چون متغیرهایي اگر واقع در. است مندبهره رفیع جایگاهي

 آن، از خارج و کشور در تحصیلي مدارک ارزش کارکنان، و استادان دانشجویان، رتکث ممتاز، دانشجویان تحصیل

 و هاکتابخانه ،داشتن...و اجرایي اداري، صنعتي، هايشرکت و موسسات و اجرایي هايدستگاه با تعامل و پیوند

 در و پایتخت در شدن واقع وابسته، و پیوسته موسسات و هادانشکده و هارشته تعدد مجهز، و غني هايآزمایشگاه

 باید را تهران دانشگاه گمان بي برشماریم، دانشگاه یک اهمیت و اعتبار تعیین معیارهاي از را... و شهر مرکز

 و« مادر دانشگاه» تعبیر با دانشگاه این از که نیست جهتبي. دانست کشور هايدانشگاه ترینمهم و معتبرترین

 .است یادشده «عالي آموزش نماد»
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 ي نمایش پردیس هنرهاي زیبا که از اعضاي اصلي یا فعال انجمن علمي نمایش هستند.جمعي از دانشجویان رشته

 

 در هنر آموزش مدارس ترین قدیمي ازنام داشت، « دانشکده هنرهاي زیبا» که پیش از این زیبا هنرهاي پردیس

اري از چهر هاي هنر معاصر را در خود پرورش داده و توانسته بسی ،دوران حیات طول در دانشکده این  .است ایران

 هنر آموزش هاي ساخت زیر ترین مهم از دانشکده این باشد، ایران معاصر  است منشا تحول و تاثیر در هنرهاي

دانش  ستادان آنها اغلب ازا و مدیران زیرا گذاشته تاثیر ایران در هنر هاي دانشکده از بسیاري  بر و بوده ایران در

پردیس  آموختگان هنرهاي زیبا بوده اند و تجربیات آموزشي این دانشکده اعتبار و سندیت خاصي پیدا کرده است.

، هنرهاي دانشکده شامل دانشکده هاي معماري، شهر سازي، هنرهاي تجسميهنرهاي زیبا امروز شامل چهار 

ي صنعتي، معماري، گرافیک، هنرهاي نمایشي، : مطالعات عالي هنر، طراح آموزشي هاي گروهنمایشي و موسیقي و 

 ت.مجسمه سازي اسو  عکاسي نقاشي، تصویرسازي، شهرسازي، ،سینما، موسیقي

معماري  ،به دستور اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ وقت با سه شعبه نقاشي 1۳1۹دانشکده هنرهاي زیبا در مهر ماه 

 اما( . 1۳82،17۳، ممیز)  گردید تاسیس مروي درسهم محل درو مجسمه سازي و یکصد هزار ریال اعتبار ساالنه 

 میراث اساس بر{  دانشکده} این " ، یافت آن براي تري عمیق هاي ریشه توان مي کنکاش و کنجکاوي کمي با
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 ها ساخت زیر این ترین مهم  است آمده پدید مشروطه دوره میراث خصوص به ، قاجار عصر هنري مدارس هنري

شمسي توسط کمال الملک تاسیس شد؛ مدرسه  128۹ه صنایع مستظرفه که در سال ت بودند از : مدرسعبار

 موسیقي مدرسه و زیبا هنرهاي عالي هنرستان ؛( موسیقي هنرستان)  موسیقار عالي مدرسه ؛موسیقي

 (1۳86،5ژاد،)زرگري ن گیرد مي شکل اي سابقه و گذشته چنین اساس بر زیبا هنرهاي دانشکده  ؛1۳۰8   شهنازي

 مي ادامه را  اش مدرسه در تدریس و اداره شاگردانش پس از درگذشت کمال الملک نقاش معتبر دوره قاجار  .

 با و فروغي محسن مهندس و فرانسوي روالند پروفسور توسط  نیز معماري عالي مدرسه زمان همان در ؛ دهند

زیبا با نام هنرکده  دانشکده هنرهايا ادغام این دو مدرسه ب  شود، مي تاسیس صدیقي ابوالحسن استاد مدیریت

، همکاري ور جمع آوري استادان. مرات با دعوت از مهندس محسن فروغي و آندره گدار ایشان را مامشکل مي گیرد

، گدار آندره -1: شوند مي همکاري به دعوت آنها توسط زیر شرح به دانشکده استادان  .و برنامه ریزي آن مي کند

، استاد تاریخ صنعت محسن مقدم -۳مهندس محسن فروغي -2ریاست افتخاري دانشکده ، معمار و باستان شناس

مارتسلستین آشوب  -7الکساندر موزر  -6ماکزیم سیرو، استاد معماري -5، استاد معماري یوکینا آفتاندیلیانس -4

، استاد یقيابوالحسن صد -۹د معماري استا بابولیان، خاچیک مهندس -8 نقاشي استاد( آشوب ماماد) امیني

 وزیري، حسنعلي -12  نقاشي استاد عبادي، غالمرضا -11 نقاشي استاد ، علي محمد حیدریان -1۰مجسمه سازي 

 این  که است کسي تنها وزیري علي حسنمعماري و در این میان  استاد دوبرن، رئالن مهندس -1۳ موسیقي استاد

 (. 175 ،1۳82، ممیز)  پذیرد نمي را دعوت

در ماده اول ، هدف از تاسیس دانشکده هنرهاي زیبا را پرورش  ۹/6/1۳1۹شکده هنرهاي زیبا مصوب ساسنامه دانا

 ماده در و  تاکید تحصیالت بودن رایگان بر سوم ماده در معماران ، نقاشان و حجاران الیق ذکر مي کند 

ه دانشکده استاد خود قت اداراند با موافتو مي شده پذیرفته زیبا هنرهاي در که دانشجویي  شود مي عنوان  ششم

 ، درسي مواد فهرست نامه آیین در . است استاد آن عهده به کند و راهبري تحصیالت او تا پایان دوره  را انتخاب

 کالسها  دانشکده تاسیس ابتداي در. (7پیشین،) است شده عنوان مسائل گونه این از و داوطلبان نام ثبت شرایط

، نا همگوني آموزش هنر به شیوه فرنگي مآب و محل مدرسه مروي مشکالتي مدرسه مروي تشکیل مي شود در

زارچه مروي و ، بادانشکده در }خیابان{ ناصر خسرو "محمود جوادي پور این گونه بیان مي کند . ایجاد مي کند

 ندکرد مي زندگي آن در  غرفه ایي که طالب . شبستان مسجد کارگاه اصلي نقاشي بود وداخل مسجد مروي بود

 کنار درپسر  و دختر دانشجویان کردن نقاشي...  بود آمده در معماري هاي بچه خصوصي هاي کارگاه صورت به

 يتنارضای سبب دیگر طرف از و نداشت خوشي صورت و بود هماهنگ نا طالب و مردم دیني فرایض اداي با هم

 مهندس اعتراض  علیرغم و شود مي لمنتق فني دانشکده زیرزمین به  دانشکده (.1۳76،116، مجابي) "بود شده

 ها ساختمانساخت  ماند، مي زیرزمین همان در سال چهار مرآت حمایت با  فني دانشکده وقت یسئر بازرگان

 سال در. شود مي منتقل فعلي مکان به دانشکده و رسند مي اتمام به تهران دانشگاه شرقي جنوب در یکبه  یک
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شامل سالن  ساختمان مرکزي 1۳41( در ختماني که روي ستون بنا استا )سافقط ساختمان اول آتلیه ه 1۳24

کمي بعد ساختمان کتابخانه و سالن نمایشگاه و و ، اتاق ها و سالن مجسمه سازي آماده شد آمفي تئاتر، کالس ها

 .قضاوت

ئاتر در شود و گروه ت کتابخانه ساخته مي دوم طبقه بعد کمي و تجسمي هنرهاي فعلي ساختمان 1۳46 سال در 

ساختمان کتابخانه سه طبقه شد و گروه تئاتر جاي بیشتري پیدا کرد و گروه  1۳67، در سال مي گرددآن مستقر 

 ایتالیا خیابان در ساختماني  1۳85در سال . فعالیت خود را از نو شروع کرد موسیقي نیز در یکي از اتاق هاي آن

از زمان استقرار در  . دانشکدهمي در آن تشکیل مي شودالسهاي عمونشکده اضافه شد و کدا آموزشي فضاهاي به

 درودي، عباس آفتاندالیانس، یوگنیا چون، استاداني و داده توسعه نیز را اش علمي کادر  ، تا به امروزدانشکده فني

ي ، خانبابا بیانرشک، نور الدین کیانوريبی احمد کیهاني، شیباني، مجیر الدین نظام داهي، مهدي کوروس غالمرضا

 چون دانشکده التحصیالن فارغ بیست دهه اواخر گیرند، مي عهده به را زیبا هنرهاي در تدریس آغازین سالهاي در

 بهجت و آذرگین علي سپس و حمیدي جواد پور، جوادي محمود غیاثي، حیدر سیحون، هوشنگ صانعي، هوشنگ

س از بازگشت از فرانسه تدریس گرافیک . سالها بعد مرتضي ممیز پدانشکده دعوت مي شوند در تدریس براي  صدر

را آغاز مي کند، پرویز کالنتري نیز آموزش مجسمه سازي را که به علت اختالف هاي ابوالحسن قهاري و اندره 

ن سنت ادامه دارد و بسیاري ای امروز به تا(  46، 1۳84 تناولي)  دهدمي دوباره تحیا بود شده فترت دچار  گدار

بیش  طول در زیبا هنرهاي دانشکده. اند بوده آن گذشته سالهاي دانشجویان  دانشکده  حال از استادان و مدیران 

 این بااما  است دیده خود به گوناگوني و مختلف وقایعو  داشته فراواني هاي نشیب و فراز خود حیات سال هفتاداز 

 دهد، مي را خود هاي میوه یاريآب با چه و دیم چه یق اش عم هاي ریشه با  که یست تنومند درختاکنون  احوال

 کرد. بارتر پر را آن  بیشتر قبتامر و رسیدگي با توان مي ولي

 ع:مناب

، نشریه هنرهاي زیبا مستظرفه تا دانشکده هنرهاي زیبا ( از مدرسه صنایع1۳86ژاد ،غالمحسین )زرگري ن. 1

 12 -5ص ۳۰شماره 

 18۰-17۳، نشر دید ص چنعاني جربه، به کوشش حسین( حرف هاي ت1۳82مرتضي )، ممیز. 2

 ۹ -۳ص  ۳۰ -1۳42و  1۳42-1۳41، شماره دوم نشریه دانشکده هنرهاي زیبا . ۳

 116، نشر هنر ایران ص ( پیشگامان نقاشي معاصر ایران1۳76جواد ) ،مجابي .4

  46 ص، نشر بن گاه ( خاطرات آتلیه کبود1۳84پرویز ) ،تناولي. 5
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 دانشجویي علمي هاي انجمن موضوع ها، دانشگاه فرهنگي و علمي هاي فعالیت رونق با ایران، اسالمي انقالب از پس

 بیش بودن دارا با تهران دانشگاه میان این در. شد مواجه فعاالن استقبال با و گرفت قرار علوم وزارت کار دستور در

پردیس هنرهاي زیبا  سهم که دارد اختیار در کشور هاي دانشگاه میان در را نخست ي رتبه علمي، انجمن 18۰ از

 است. دانشگاه این هايانجمن ترینفعال از تهران دانشگاه نمایش علمي انجمن. است علمي انجمن 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و مدیر  دانشگاه تهران با معاونت فرهنگي دانشگاه تهران دکتر مجید سرسنگي دانشجویي هاي علميدبیران انجمنجمعي از نشست 

 هاي دانشجویي سرکار خانم خرميو مدیر تشکل ي دانشکاه تهران دکتر زارعاداره کل امور فرهنگ

 1۳۹6اردیبهشت  28 –باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران 
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 نمایش:دانشجویي  علمي انجمن درباره توضیحاتي

دانشگاه  پردیس هنرهاي زیبا علمي هايانجمن ترینفعال ازیکي  تهراندانشگاه  نمایش دانشجویي علمي انجمن

 زند.و پژوهش تخصصي هنر تئاتر رقم مي هاي بسیاري در زمینه آموزشاست که ساالنه فعالیت تهران

 به رو حرکت اصلي يسرمایه آنها داوطلبانه دانشجویي هايفعالیت و هادانشگاه متعهد و استعداد با دانشجویان

 چشم و قوانین چارچوب در بیشتر هرچه اهتمام به موظف را خود ما و است دانشگاهي هر پیشرفت و توسعه جلو،

 روشني به همگي ، کنوني دوره در .دانیم مي دانشجویيو موثر  بزرگ هايفعالیت اجراي به نسبت کشور اندازهاي

 که راستي به و پایدار تحول با است مقارن امر این و است پایدار توسعه کشور، واالي هدف و اصلي نیاز دانیم مي

 تاز یکه دانشگاهي آن و خورد نخواهد رقم دانشجویان دست به جز تحوالت این و «است تحوالت أمبد دانشگاه»

 باشند. جلو روبه تحوالت این مبدأ آن دانشجویان که بود خواهد دار طالیه و اسالمي جامعه در پیشرفت

 آرمان و هدف همواره اشي،پاد یا و مزد به نسبت داشتي چشم هیچ بي دانشکده، و دانشگاه این در فعال دانشجویان

 جهت در امکانات و اعتبارات این از حداکثري استفاده و دانشجویي هايفعالیت بسترهاي بهبود یا ایجاد را خود

 .کنند مي حرکت آن جهت در و اند دیده دانشجویان میان در روحیه این برانگیختن و تحقق

 البدل علي عضو 2 اصلي، عضو 5 از تهران انشگاهد نمایش علمي انجمن علمي، هايانجمن ينامه آیین طبق

 انجمن، تأسیس ابتداي از اعضا راهنمایي و مشاوره مسئولیت. است شده تشکیل دانشجویان فعال زیادي تعداد و

 .استبوده  دکتر فرهاد ناظرزاده کرماني آقاي جناب يعهده بههمواره 

 

 

 

 فرهاد ناظرزاده کرماني دکتر آقاي جناب

 نمایش پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران علمي نانجم مشاور
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 .است تئاتر و نمایشي هنرهاي پژوهشگر و کرماني ناظرزاده احمد فرزند کرماني ناظرزاده فرهاد

 هایيپژوهش و گرایید دانشگاه و درس به و داد ادامه را پدر راه وي. ندشد زاده ادب و فضل اهل ايخانواده در ایشان

 .داد انجام نمایشي هنرهاي نیز و سالمندان زندگي در رادیو و تلویزیون رتأثی يدرباره

 1۹77 سال در و است گرفته تهران دانشگاه از را خود اجتماعي علوم لیسانس و نمایشي ادبیات لیسانس مدرک وي

 جمعي هاينهرسا جایگاه ويي  رساله. شد التّحصیلفارغ دکتري مقطع در اوهایو گرین بالینگ دولتي دانشگاه از

 سالمندي کلوب یازده اعضاي بین زندگي از رضایت و جمعي يرسانه مصرف در پژوهشي: سالمندان زندگاني در

 است. بوده اوهایو ایالت وودکانتي يمنطقه در

 

 :کرماني هفرهاد ناظرزاددکتر هاي عدادي از کتابنام ت

 ادبیات نمایشي در روم 

 اي بر بادپنجره 

 یشي نو در ایرلندپیدایش ادبیات نما 

 درآمدي بر شناخت هنرهاي نمایشي در مصرپیش 

 گراگر و عبثتئاتر پیشتاز، تجربه 

 الیوت و نمایشنامه منظوم و مذهبياستي 

 هاي اجرایي در تئاتر معاصر جهانسبک 

 گرایي در ادبیات نمایشيگزاره 

 نمادگرایي در ادبیات نمایشي 

 لبک و بهمنني 

 

 

 



 

1۰ 

 

 نمایش:دانشجویي مي انجمن عل اصلي اعضای

کارگرداني(، مجتبي آدمیان )ادبیات نمایشي(، محمدصادق دهقاني )ادبیات نمایشي(، -حسین عبدالهي )بازیگري

 کارگرداني( و فائزه محمدي )طراحي صحنه(.-وحید فریدي )بازیگري

 :نمایشدانشجویي انجمن علمي  اعضای علي البدل

 مورشاهي )طراحي صحنه(.مهدیه ماه پیکر )طراحي صحنه( و الیاس تی

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایش پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران علمي انجمن عمومي و مرکزي شوراي اعضاي از جمعي

 

 

 نفرات از راست به چپ:

 صدرا صباحي، فائزه محمدي، محمدصادق دهقاني، جواد کاوندي )ایستاده(، حسین عبدالهي، جلیل محمودي و مجتبي آدمیان.

 

 

 

 



 

11 

 

 تهران: دانشگاه نمایشدانشجویي  علمي انجمن عمومي شورايفعال  اياعض سایر

سارا اعظم پناه، عماد ، خسروشاهي یاسمن طاهريصدرا صباحي، جواد کاوندي، علي شیرخاني، جلیل محمودي، 

درویشي، فاطمه صفیري، اطهر نگهباني، صبا قدمي، صبا نجاتي، پریسا اورنگي، محمدمهدي رستمي، مرتضي 

هما  مد اصغرزاده، علي محمدي، ساالر نیري، محسن نوروزي، آرش پرنوسي، حمیدرضا محمدي،محمدي، حا

علي توکلیان، حنان جعفري، حمید وحیدي نسب، امیررضا مدني، هدي اسماعیل تبار، اسماعیل کمالي  شکري،

احمد  قایق انصاري،ش دهقان، مینا غالمي، حامد هاشمي، ابوالفضل صفویه، جواد ابراهیم نژاد، مازیار درخشاني،

 مجید اکبري، امیرحسین یزدي، مشیا مهدي سلگي، امیر شمس، وحید منتظري، حجت زینالي، ستایش زینلي،

 ، فاطمه نیکخواه، عباس زنگي، میکائیل زرگراني.زاده، سپر صانعي، یاسمن دهقاني

 

ضمن آنکه دانشجویان بسیار ، دانشجو دارد فعال همکار و اصلي عضو 7۳ مجموعاًنمایش دانشجویي انجمن علمي 

 همکاري و فعالیت دارند. با انجمن ت به صورت مقطعيوهاي متفادر برنامهنیز دیگري 
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 1۳۹6کرمانشاه آبان  –غرفه دانشگاه تهران در دهمین جشنواره ملي حرکت 

 

 عکس یادگاري برگزیدگان دهمین جشنواره ملي حرکت در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 



 

1۳ 

 

 

 کسب رتبه دوم پژوهش در اولین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران
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 های آموزشيفعاليت
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 هاي آموزشيجزئیات طرح فعالیت

 تعامل راستاي در ،آموزشي هاي ضرورت و نیازسنجي به توجه با تهران دانشگاه مایشدانشجویي ن علمي انجمن

 برگزاري به اقدام تحصیلي سال از معیني فواصل در دانشگاه بیرون و درون دانشجویي هاي تشکل با همکاري و

 و نمایش يرشته هايگرایش تنوع و تعدد بر بنا. نمایدمي تخصصي و علمي آموزشي ايهکالس و هاکارگاه

 کارگرداني، بازیگري، نمایشي، ادبیات تخصصي هايکمیته طریق از هاکارگاه این ضروریست اجرایي، هايشیوه

 و پیشنهادات تخصصي هايکمیته این بنابراین شوند برگزار و ریزي برنامه عروسکي نمایش و صحنه طراحي

 مذکور يکمیته مدیر نظارت با، تائید از پس و ارائه نمایش علمي انجمن مرکزي شوراي به را خود هايبرنامه

 دانشجویي هايتشکل با ترسازنده هرچه لتعام و افزایي هم جهت در همواره نمایش علمي انجمن. نمایندمي اجرا

 رقم را تري مطلوب ينتیجه طریق این از تا است نموده مشترک همکاري به اقدام مرتبط هايرویداد و هانهاد و

 .دهد کاهش کننده شرکت دانشجویان و انجمن براي را برگزاري هايهزینه ضمنا و زند

 

 طرح ریزان برنامه و مجریان

حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي  دیریت برنامه )اعضاي اصلي شوراي مرکزي(:مکادر اصلي 

هاي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش انجمن(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

(، ول تبلیغاتمسئتخصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و مسئول روابط عمومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و 

 هاي تخصصي و فعالین انجمن علمي نمایش.نام(، مسئولین و اعضاي کمیتهجلیل محمودي )مسئول ثبت

 

 طرح هاي ضرورت و اهداف

 همچنان علوم، محترم وزارت سوي از شده دیده تدارک هايآموزش فراگیري و دانشگاه دروس جامعیت معلیرق

. میشود احساس عملي هايپروژه و پژوهش حوزه در تئاتر بخصوص ريهن هايرشته دانشجویان براي جدي ءخال

 تخصصي هاي کمیته پیشنهاد به را هایي برنامه دانشجویان، ضروري هايآموزش روي بر تمرکز با انجمن این لذا

 براي اقعمو بیشتر در و است رایگان اکثرا و ناچیز بسیار ها کارگاه این در نام ثبت هزینه. نمایدمي اجرا و تدارک

ها در تمامي این نشست . ضمناشوندمي کارگاهيگروهي و  کار اجراي به منتج آموزشها، و تمرینات بهتر درک

 .شودمي صادر حضور گواهي کنندگان شرکت برايها و کارگاه

 

 صيتخص هاي کارگاه و آموزشي هايکالس برگزاري براي انجمن هايبرنامه مجموعه با کامل طور به ادامه در

 .شویم مي آشنا



 

16 
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 نسبت میزانسن با گرافیککارگاه 

 

 گزیده مطالب و سرفصل عناوین

کاربرد گرافیک  به روزیک بوده است که طي " در نسبت با میزانسن"یکي از چهار کارگاه تخصصي  کارگاه این

 شده است.و نسبت آن با میزانسن در کارگرداني یک اثر نمایشي پرداخته 

 

 )تومان(نام هزینه ثبت تعداد شرکت کننده مدت دوره )ساعت( مکان برنامه نامهزمان بر

 1۳۹6 آبان 2
سالن استاد 

 ناظرزاده کرماني
 رایگان دانشجو 74 ساعت 5

 

 سوابق و سطح علمي مدرس مدرس

 محمد مساوات

 تئاتر کارگردان و نویسنده نقاش،

 از قبل تا و دهنمو آغاز نقاشي از ابتدا را خود هنري هايفعالیت

 گروهي و انفرادي هاينمایشگاه در دانشگاه، از التحصیليفارغ

 و هنر دانشکده از التحصیليفارغ از پس. کرد شرکت فرواني

 دانشگاه همان در تئاتر کارگرداني به نقاشي، رشته در معماري

 در او. برد صحنه روي را متعددي هاينمایش و داد رشته تغییر

 در متعددي جوایز دریافت به موفق خود تئاتري فعالیت هايسال

 .شد تئاتر کارگرداني و نویسندگي هايحوزه

 ايصحنه آثار

 سالن تهران، دانشگاه - نشود فراموش سکسکه بکت آقاي  -1۳88

 سمندریان استاد

 قشقایي تاالر - خانبلوکي خان ملکم میرزا ارتش  -1۳8۹

 اتر شهرتئ نمایش کارگاه - سیاه روبان این  -1۳۹1

 ماه سالن - عزیز اتفاق عکس  -1۳۹1

 مولوي تاالر - الفارق مع الدین قیاس بازیخانه  -1۳۹1

 تئاتر شهر قشقایي تاالر - جمعه ظهر قصه  -1۳۹۳

 سمندریان استاد سالن ایرانشهر، تماشاخانه - ده وا خانه  -1۳۹۳

 سنگلج سالن - بیضایي  -1۳۹4

 ایرانشهر سالن - آبادیافت -1۳۹5



 

1۹ 

 

 

 تاالر قشقایي تئاتر شهر –پدر بي -1۳۹6

 سالن تئاتر مستقل –این یک پیپ نیست  -1۳۹6

 :جوایز

 میرزا ارتش» نمایش براي نویسي نمایشنامه اول جایزه -1۳8۹

 تئاتر الملليبین جشنواره سیزدهمین از «خانبلوکي خان ملکم

 [ایران دانشگاهي

 روبان این» امهنمایشن براي نویسي نمایشنامه دوم جایزه -1۳۹۰

 دانشگاهي تئاتر الملليبین جشنواره چهاردهمین از «سیاه

 از «سیاه روبان این» نمایش براي کارگرداني دوم جایزه -1۳۹۰

 دانشگاهي تئاتر الملليبین جشنواره چهاردهمین

 الدین قیاس ٔ  بازیخانه» نمایش براي کارگرداني اول جایزه -1۳۹1

 جایزه -1۳۹1دانشگاهي تئاتر ارهجشنو پانزدهمین از «الفارق مع

 مع الدین قیاس ٔ  بازیخانه» نمایش براي صحنه طراحي اول

 فجر تئاتر الملليبین جشنواره یکمین و سي از «الفارق

 قیاس ٔ  بازیخانه» نمایش براي کارگرداني دوم جایزه -1۳۹1

 فجر تئاتر الملليبین جشنواره یکمین و سي از «الفارق مع الدین

 ظهر قصه» نمایش براي نویسي نمایشنامه دوم جایزه -1۳۹2

 فجر تئاتر الملليبین جشنواره دومین و سي از «جمعه

 از «جمعه ظهر قصه» نمایش براي کارگرداني دوم جایزه -1۳۹2

 اول جایزه  -1۳۹۳فجر تئاتر الملليبین جشنواره دومین و سي

 و يس از «ده وا خانه» نمایش براي المللبین مسابقه کارگرداني

 فجر تئاتر الملليبین جشنواره سومین

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش 

هاي تخصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و مسئول انجمن(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

 نام((، جلیل محمودي )مسئول ثبتمسئول تبلیغاتومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و روابط عم

 

 با مشارکت و همکاري

 تهران دانشگاه زیبا هنرهاي پردیس نمایشي هنرهاي گروه وتجربي  تاتر مرکز



 

2۰ 

 

 



 

21 

 

 

 نسبت میزانسن با زمان و مکانکارگاه 

 

 گزیده مطالب و سرفصل عناوین

نسبت زمان و  به بوده است که طي یک روز" در نسبت با میزانسن"ار کارگاه تخصصي یکي از چه کارگاه این

 مکان با میزانسن در کارگرداني یک اثر نمایشي پرداخته شده است.

 

 )تومان(نام هزینه ثبت تعداد شرکت کننده مدت دوره )ساعت( مکان برنامه زمان برنامه

 1۳۹6 آبان ۹
سالن استاد 

 ناظرزاده کرماني
 رایگان 58 5

 

 سوابق و سطح علمي مدرس مدرس

 آرش دادگر

 کارگردان تئاترمدرس و 

کارشناسي بازیگري از دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد، 

 کارشناسي ارشد کارگرداني از دانشگاه تربیت مدرس

آژاکس، مکبث، صبحانه براي کارگردان نمایشهاي: هملت، 

 ن جنگ، اودیسه،آمیز مردا لیرشاه، بازگشت افتخارایکاروس، 

 کاستلون، طوفان و ...قیام کالون و 

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش 

صلي و مسئول هاي تخصصي(، فائزه محمدي )عضو اانجمن(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

 نام(ي )مسئول ثبت(، جلیل محمودمسئول تبلیغاتروابط عمومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و 

 

 با مشارکت و همکاري

 تهران دانشگاه زیبا هنرهاي پردیس نمایشي هنرهاي گروه وتجربي  تاتر مرکز
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2۳ 

 

 

 کارگاه نسبت میزانسن با ایده در غیاب متن

 

 ناوینگزیده مطالب و سرفصل ع

جایگاه ایده  به بوده است که طي یک روز" در نسبت با میزانسن"یکي از چهار کارگاه تخصصي  کارگاه این

 پردازي در کارگرداني و نسبت ایده در غیاب متن با میزانسن در کارگرداني یک اثر نمایشي پرداخته شده است.

 

 )تومان(نام هزینه ثبت ندهتعداد شرکت کن مدت دوره )ساعت( مکان برنامه زمان برنامه

 1۳۹6 آبان 16
سالن استاد 

 ناظرزاده کرماني
 رایگان 61 5

 

 سوابق و سطح علمي مدرس مدرس

 علي اصغر دشتي

 مدرس و کارگردان تئاتر

طراحي صحنه تئاتر از دانشکده هنر و معماري دانشگاه کارشناسي 

 آزاد، کارشناسي ارشد کارگرداني از دانشگاه تربیت مدرس

شهرزاد، خواني شازده کوچولو، پینوکیو، شبیهکارگردان نمایشهاي: 

 و ...تل ضحاک، متاستاز 

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش 

خصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و مسئول هاي تانجمن(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

 نام((، جلیل محمودي )مسئول ثبتمسئول تبلیغاتروابط عمومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و 

 

 با مشارکت و همکاري

 تهران دانشگاه زیبا هنرهاي پردیس نمایشي هنرهاي گروه وتجربي  تاتر مرکز
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25 

 

 

 کارگاه نسبت میزانسن با متن

 

 لب و سرفصل عناوینگزیده مطا

 بوده است که طي یک روز" در نسبت با میزانسن"آخرین کارگاه از مجموع چهار کارگاه تخصصي  کارگاه این

جایگاه متن در کارگرداني و نسبت نمایشنامه و نمایشنامه نویس با میزانسن در کارگرداني یک اثر نمایشي  به

 پرداخته شده است.

 

 )تومان(نام هزینه ثبت تعداد شرکت کننده مدت دوره )ساعت( مکان برنامه زمان برنامه

 1۳۹6آبان  2۳
سالن استاد 

 ناظرزاده کرماني
 رایگان 54 5

 

 سوابق و سطح علمي مدرس مدرس

 حمیدرضا نعیمي

 مدرس و کارگردان تئاتر

کارشناسي ادبیات نمایشي و کارشناسي ارشد بازیگري و 

 ي دانشگاه آزادکارگرداني از دانشکده هنر و معمار

هاي کارور، دختري با شنل ارغواني، کارگردان نمایشهاي: داستان

 ها، سقراط، ترور، شوایک، ریچارد و ...گاه نهنگآواي سرخ، وعده

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش 

هاي تخصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و مسئول نجمن(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیتها

 نام((، جلیل محمودي )مسئول ثبتمسئول تبلیغاتروابط عمومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و 

 

 با مشارکت و همکاري

 هرانت دانشگاه زیبا هنرهاي پردیس نمایشي هنرهاي گروه وتجربي  تاتر مرکز

 



 

26 

 

 



 

27 

 

 )از ایده تا اجرا(  «هاي عموميبدن» کارگاه

 

 گزیده مطالب و سرفصل عناوین

هاي جدید اجرایي و ضرورت پرداخت به از گونه و دانشجویان با توجه به استقبال روز افزون هنرمندان جهان

تئاتر محیطي برگزار شد.  الملليبا حضور مدرس برجسته و بینتئاتر آلترناتیو و تئاترهاي محیطي، این کارگاه 

 نمایش تولیدي این کارگاه در مرکز تئاتر مولوي با استقبال کم نظیر دانشجویان به اجرا در آمد.

 

 )تومان(نام هزینه ثبت تعداد شرکت کننده مدت دوره )ساعت( مکان برنامه زمان برنامه

 2۳الي  11از

 1۳۹7اردیبهشت 

سالن استاد 

و  سمندریان

مرکز تئاتر 

 ولويم

 ساعته 8جلسه  1۳

 (ساعت 1۰4)مجموعا 

ظرفیت محدود و 

 انتخابي

 دانشجو 15

8۰،۰۰۰ 

1۰۰،۰۰۰ 

 

 سوابق و سطح علمي مدرس مدرس

 گائل شایالت

 از کشور فرانسه

 مدرس، کارگردان و سرپرست گروه تئاتر

المللي از جمله اجراي هاي معتبر بیناجراهاي متعدد در جشنواره

المللي تئاتر سي و ششمین جشنواره بین"غ کتاب تئاتر محیطي در با

 "فجر ایران

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

المللي تئاتر دانشگاهي ایران(، حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن و معاون اجرایي بیستمین جشنواره بین

المللي بیستمین جشنواره بین مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش انجمن و مدیر آموزش

المللي تئاتر دانشگاهي تئاتر دانشگاهي ایران(، جلیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا بیستمین جشنواره بین

هاي تخصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و مسئول ایران(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

علي محمدي )مدیر آموزش و پژوهش جشنواره(، (، ل تبلیغاتمسئوروابط عمومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و 

 ها( و محمد حسین اثني عشري )دبیر کانون نمایش دانشگاه هنر(فاطمه صفیري ) مدیر کارگاه

 

 با مشارکت و همکاري

المللي دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین ،مرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران، کانون نمایش دانشگاه هنر

 و سفارت فرانسه در ایران تئاتر دانشگاهي ایران



 

28 

 

 



 

2۹ 

 

 تخصصي تئاتر بونراکوکارگاه 

 

 گزیده مطالب و سرفصل عناوین

کنید. شما آنچه را خواستارید و در انتها شما تخیل، سر آغاز خلق است. شما آنچه را که خواهانید، تصور مي"

 جرج برنارد شاو "کنید.خواهید را خلق ميآنچه مي

روزه که دو جلسه آن اجراي کارگاهي شرکت کنندگان است به آشنایي ایشان با  11این کارگاه تخصصي در 

سبک بونراکوي ژاپن پرداخته شده است. استفاده از اشیاء در خلق مفاهیم، تصاویر تعاملي و نشست تخصصي 

 است. جهت کنکاش مضموني بین فولکلور ایراني و ژاپني از دیگر مباحث این کارگاه بوده

 

 )تومان(نام هزینه ثبت تعداد شرکت کننده مدت دوره )ساعت( مکان برنامه زمان برنامه

 21الي  11از

 1۳۹7اردیبهشت 
 تاالر هنر

 ساعته 8جلسه  11

 ساعت( 88)مجموعا 

ظرفیت محدود و 

 انتخابي

 دانشجو 15

8۰،۰۰۰ 

1۰۰،۰۰۰ 

 

 سوابق و سطح علمي مدرس مدرس

 تاتسویا یاساموتو

 کشور ژاپناز 

 مدرس و هنرمند ژاپني

 عروسک گردان، متخصص و مدرس بونراکو

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

المللي تئاتر دانشگاهي ایران(، حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن و معاون اجرایي بیستمین جشنواره بین

المللي دیر آموزش بیستمین جشنواره بینمجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش انجمن و م

المللي تئاتر دانشگاهي تئاتر دانشگاهي ایران(، جلیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا بیستمین جشنواره بین

هاي تخصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و مسئول ایران(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

، علي محمدي )مدیر آموزش و پژوهش جشنواره(، (مسئول تبلیغاتلي و روابط عمومي(، وحید فریدي )عضو اص

 ها( و محمد حسین اثني عشري )دبیر کانون نمایش دانشگاه هنر(فاطمه صفیري ) مدیر کارگاه

 

 با مشارکت و همکاري

المللي یندبیرخانه بیست و یکمین جشنواره ب مرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران، کانون نمایش دانشگاه هنر و

 تئاتر دانشگاهي ایران

 



 

۳۰ 

 

 



 

۳1 

 

 «تئاتر معاصر يفلسفه»کارگاه تخصصي 

 

 گزیده مطالب و سرفصل عناوین

 

 21بررسي علمي و عملي نقش هویت در تمرینات تئاتر قرن 

 

 

 )تومان(نام هزینه ثبت تعداد شرکت کننده مدت دوره )ساعت( مکان برنامه زمان برنامه

 25الي  2۳از 

 1۳۹7شت اردیبه

سالن امیرکبیر 

 دانشگاه تهران

 ساعته 2 جلسه ۳

 ساعت( 6 )مجموعا
 رایگان دانشجو 48

 

 سوابق و سطح علمي مدرس مدرس

 سودیپ چاکروبورتي

 از کشور سنگاپور و دانشگاه انگلستان

 

 لندندانشگاه استاد و پژوهشگر 

 

 

 

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

المللي تئاتر دانشگاهي ایران(، یستمین جشنواره بینحسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن و معاون اجرایي ب

المللي مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش انجمن و مدیر آموزش بیستمین جشنواره بین

المللي تئاتر دانشگاهي تئاتر دانشگاهي ایران(، جلیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا بیستمین جشنواره بین

هاي تخصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و مسئول ادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیتهایران(، محمدص

(، ، علي محمدي )مدیر آموزش و پژوهش جشنواره(، مسئول تبلیغاتروابط عمومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و 

 ها( و محمد حسین اثني عشري )دبیر کانون نمایش دانشگاه هنر(فاطمه صفیري ) مدیر کارگاه

 

 با مشارکت و همکاري

المللي مرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران، کانون نمایش دانشگاه هنر و دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین

 تئاتر دانشگاهي ایران

 



 

۳2 

 

 



 

۳۳ 

 

 «الهه صفر و یک»کارگاه تخصصي 

 

 گزیده مطالب و سرفصل عناوین

 

 

 

 

 )تومان(نام هزینه ثبت شرکت کننده تعداد مدت دوره )ساعت( مکان برنامه زمان برنامه

 2۰الي  18از 

 1۳۹7اردیبهشت 
 تاالر هنر

 ساعته 2جلسه  ۳

 ساعت( 6)مجموعا 
 رایگان دانشجو 55

 

 سوابق و سطح علمي مدرس مدرس

 فردریک رودریگرز

 از کشور استرالیا

 

 دانشگاه استرالیااستاد و پژوهشگر 

 

 

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

المللي تئاتر دانشگاهي ایران(، و معاون اجرایي بیستمین جشنواره بینحسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن 

المللي مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش انجمن و مدیر آموزش بیستمین جشنواره بین

هي المللي تئاتر دانشگاتئاتر دانشگاهي ایران(، جلیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا بیستمین جشنواره بین

هاي تخصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و مسئول ایران(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

(، ، علي محمدي )مدیر آموزش و پژوهش جشنواره(، مسئول تبلیغاتروابط عمومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و 

 دانشگاه هنر( ها( و محمد حسین اثني عشري )دبیر کانون نمایشفاطمه صفیري ) مدیر کارگاه

 

 با مشارکت و همکاري

المللي مرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران، کانون نمایش دانشگاه هنر و دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین

 تئاتر دانشگاهي ایران

 



 

۳4 

 

 



 

۳5 

 

 «تئاتر محیطي دیجیتال»کارگاه 

 

 گزیده مطالب و سرفصل عناوین

ت آشنایي دانشجویان با مباحث ویدئو آرت، طراحي گرافیک، کارگاه تخصصي تئاتر محیطي دیجیتال جه

انیمیشن، اینستالیشن آرت، پرفورمنس آرت و دیجیتال آرت برگزار شد و کاربرد این مباحث و امکانات در اجراي 

 یک اثر مولتي مدیا بررسي گردید.

 

 )تومان(م ناهزینه ثبت تعداد شرکت کننده مدت دوره )ساعت( مکان برنامه زمان برنامه

 14الي  8

 1۳۹7اردیبهشت 

پالتو اجراي 

 تئاترشهر

 هساعت 4 جلسه 5

 ساعت( 2۰)مجموعا 
 تومان 5۰۰۰۰ 1۰

 

 سوابق و سطح علمي مدرس مدرس

 نیما دهقاني

 کارشناسي مهندسي معماري از دانشگاه علم و صنعت

 کارشناسي ارشد هنرهاي زیبا با گرایش پرفورمنس از آمریکا

هاي: کمدي جنایات دوازده قرص رگردان نمایشنویسنده و کا

نفتالین، منو تلخک، شیوه صحیح استفاده از دستگاه، سیل ساکن 

 تفکرات اذهان بي خودي ... و در ستایش تئاتر و ...

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

(، تئاتر دانشگاهي ایرانالمللي و معاون اجرایي بیستمین جشنواره بین حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن

المللي و مدیر آموزش بیستمین جشنواره بین مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش انجمن

المللي تئاتر دانشگاهي جلیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا بیستمین جشنواره بین (،تئاتر دانشگاهي ایران

هاي تخصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و مسئول محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته ایران(،

 ي )مدیر آموزش و پژوهش جشنواره(،علي محمد (،مسئول تبلیغاتروابط عمومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و 

 (و محمد حسین اثني عشري )دبیر کانون نمایش دانشگاه هنر ها(فاطمه صفیري ) مدیر کارگاه

 

 با مشارکت و همکاري

المللي مرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران، کانون نمایش دانشگاه هنر و دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین

 تئاتر دانشگاهي ایران



 

۳6 

 

 



 

۳7 

 

 «طراحي صحنه بر اساس نمایشنامه مکبث»کارگاه 

 

 گزیده مطالب و سرفصل عناوین

ي طراحي ي مکبث همراه با تحلیل این متن جهت رسیدن به ایدههکارگاه طراحي صحنه بر اساس نمایشنام

 صحنه و کارگرداني که ویژه دانشجویان رشته طراحي صحنه برگزار شده است.

 

 )تومان(نام هزینه ثبت تعداد شرکت کننده مدت دوره )ساعت( مکان برنامه زمان برنامه

 14الي  8

 1۳۹7اردیبهشت 

پالتو اجراي 

 تئاترشهر

 ساعته 4سه جل 5

 ساعت( 2۰)مجموعا 
 تومان 1۰۰۰۰۰ 5

 

 سوابق و سطح علمي مدرس مدرس

 سعید حسنلو

 طراح صحنه تئاتر و سینما

، 2هاي: تقدیر بازان، پالس پالس به توان طراح صحنه نمایش

سماعي زاده، من خیال تو نیستم، یک زندگي بهتر، قصه ظهر جمعه، 

 وچند داستان دیگر

 نمایش این یک پیپ نیستمشاور طراح صحنه 

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

المللي تئاتر دانشگاهي ایران(، حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن و معاون اجرایي بیستمین جشنواره بین

المللي مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش انجمن و مدیر آموزش بیستمین جشنواره بین

المللي تئاتر دانشگاهي دانشگاهي ایران(، جلیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا بیستمین جشنواره بین تئاتر

هاي تخصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و مسئول ایران(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

و پژوهش جشنواره(،  ، علي محمدي )مدیر آموزش(مسئول تبلیغاتروابط عمومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و 

 ها( و محمد حسین اثني عشري )دبیر کانون نمایش دانشگاه هنر(فاطمه صفیري ) مدیر کارگاه

 

 با مشارکت و همکاري

المللي مرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران، کانون نمایش دانشگاه هنر و دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین

 تئاتر دانشگاهي ایران



 

۳8 

 

 



 

۳۹ 

 

 «بیان بدني» خصصي بازیگريت کارگاه

 

 گزیده مطالب و سرفصل عناوین

 تمرینات بدن معاصر، خوانش و رانش بدن بازیگر

 بر اساس سه گونه مایم: میمو دراما، میمو بالت و میمو موزیکال

 

 تعداد شرکت کننده مدت دوره )ساعت( مکان برنامه زمان برنامه
نام هزینه ثبت

 )تومان(

 14الي  8

 1۳۹7شت اردیبه

پالتو اجراي 

 مجموعه تئاترشهر

 جلسه شش

ه مجموعا ساعت 6

 ساعت ۳6

25 
 تومان 5۰،۰۰۰

 

 

 سوابق و سطح علمي مدرس مدرس

 حامد نصرآبادیان

دانشگاه دانشکده هنر و معماري کارشناسي و کارشناسي ارشد از 

 آزاد 

 مدرس دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

المللي تئاتر دانشگاهي ایران(، حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن و معاون اجرایي بیستمین جشنواره بین

المللي مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش انجمن و مدیر آموزش بیستمین جشنواره بین

المللي تئاتر دانشگاهي بیستمین جشنواره بین تئاتر دانشگاهي ایران(، جلیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا

هاي تخصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و مسئول ایران(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

علي محمدي )مدیر آموزش و پژوهش جشنواره(،  (،مسئول تبلیغاتروابط عمومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و 

 محمد حسین اثني عشري )دبیر کانون نمایش دانشگاه هنر( ها( وفاطمه صفیري ) مدیر کارگاه



 

4۰ 

 

 

 با مشارکت و همکاري

المللي مرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران، کانون نمایش دانشگاه هنر و دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین

 تئاتر دانشگاهي ایران

 

 

 

 

 هاي آموزشيفعالیت نتایج

هاي دانشجویي و شي، همکاري و تعامل با دیگر تشکلهاي آمون فعالیتایاولین و مهمترین نتیجه حاصل از 

المللي تئاتر همچون بیست و یکمین جشنواره بیناي الملليرگزاري رویدادهاي بزرگ ملي و بینمشارکت در ب

 دانشگاهي ایران و سي و ششمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر بوده است.

دگي و نمایشنامه نویسي به دلیل فقدان یا کم بودن آنها در چارت درسي از هاي عملي نویسنبرگزاري کارگاه

اهمیت ویژه اي براي دانشجویان ادبیات نمایشي برخوردار است لذا استقبال از آنها چشمگیر بوده و نتیجه آن 

 یش خواهد بود.ترین عنصرهاي نمامه به عنوان یکي از اولین و اصليارتقاء و اعتالي نمایشنامه نویسي و نمایشنا

ها دیگر دستاوردهاي مهم این فعالیت ها ازش توسط دانشجویان حاضر در کارگاهتمرین، تولید و اجراي نمای

که در بیست و یکمین جشنواره بین  "تئاتر بونراکو"و  "هاي عموميبدن"مانند اثر تولیدي در کارگاه است، 

 مولوي و تاالر هنر به روي صحنه رفتند.هاي تئاتر المللي تئاتر دانشگاهي ایران و در سالن

ها زان رضایت از برگزاري این کارگاهدر نظرسنجي هاي صورت گرفته در میان دانشجویان و شرکت کنندگان می

هاي آموزشي بیش از تصور ما بوده است ارزیابي شده است و تقاضا براي برگزاري اینگونه فعالیت "بسیار خوب"

 مان را توسعه داده و با کیفیتي بیش از پیش ادامه دهیم.هاي آموزشيي آتي فعالیتهالذا بر آنیم تا در ماه
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 رویدادهای علمي

 

 

 

 

 

 

 نخستين جشنواره ساليانه تئاتر نماوا

 )مسابقه علمي و عملي تئاتر(
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4۳ 

 

 گاه تهرانمزین به لوگوي انجمن علمي دانشجویي نمایش دانش نماواین جشنواره تئاتر پوستر نخست
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 "تئاتر نماوا"نخستین جشنواره سالیانه برگزاري 

 

 ها و اجراهاي جشنوارهبرنامه

گروه  25 پر شور با حضور ،نخستین جشنواره سالیانه تئاتر نماوا با تمرکز بر نمایشنامه و نمایشنامه خواني

 دانشجویي و استقبال خوب دانشجویان به صورت سراسري برگزار گردید.

 
 تعداد مخاطبان تعداد شرکت کنندگان هاي برگزاريمکان جشنوارهزمان 

اردیبهشت  6تا  1

و اختتامیه  1۳۹7

اردیبهشت  1۰

1۳۹7 

تاالر ناصرخسرو جهاد دانشگاهي و 

اختتامیه در تاالر مولوي دانشگاه صنعتي 

 امیر کبیر

گروه دانشجویي  25

 1۹۳متشکل از 

 دانشجو

 12۰۰بیش از 

 تماشاگر

 

 سطح علمي نوارهداوران جش

 مرغزار سید افشین هاشمي

  مهندسي شیمي از دانشگاه صنعت نفت آبادانکارشناسي 

 کارشناسي ارشد کارگرداني از دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر

هاي: هشت شب از شبهاي رنج نگار، حسن و دیو بازي در نمایش

را  اي براي یک سبک وزن، خداراه باریک پشت کوه، افرا، مرثیه

ها، رقصي چنین، بي هیجي کن، بازگشت به خوان نخست، پنجره

آ، دیر راهبان، درستکارترین ها، زائر، مدهشیر و شکر، تک سلولي

ویراف، پرواز به تاریکي قاتل دنیا، سه خواهر و دیگران، گزارش اردا

 و ...

 فروغ قجابیگلي

اد کارشناسي بازیگري و کارگرداني از دانشکده غیرانتفاعي جه

 دانشگاهي

هاي: گلي در خارستان، مستانه، مضحکه پهلوان و بازیگر نمایش

مضحکه شبیه قتل، روزي روزگاري آبادان، تکیه ملت، وزیر نوبهار، 

خان لنگران، خیال روي خطوط موازي، اعترافاتي درباره زنان، 

 خاطرات و کابوسهاي یک جامه دار و ...

 بهار نوحیان

 گاه تهرانکارشناسي تئاتر از دانش

بازیگر فیلم و سریال: بالهاي خیس، سیاه سفید خاکستري، شاید 

 هاي آتوسا و ...آوا، خنده براي شما اتفاق بیفتد،

 بازیگر نمایش: درخشش در ساعت مقرر و شرق دور شرق نزدیک
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 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

تر دانشگاه امیر کبیر(، حسین آشوري انون تئارضا هدایتي )دبیر کعبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(،  حسین

صلي و مدیر مجتبي آدمیان )عضو ا)کارشناس هنرهاي نمایشي جهاد دانشگاهي و مدیر تاالر ناصر خسرو(، 

محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر لیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا(، (، جآموزش و پژوهش انجمن

 (دبیرخانه همکاري دردي )عضو اصلي انجمن و مهاي تخصصي انجمن(، فائزه محکمیته

 

 با مشارکت و همکاري

 ن تئاتر دانشگاه امیر کبیر، سازمان جهاد دانشگاهي تهران و تاالر ناصرخسروصنعتي امیر کبیر، کانودانشگاه 
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 دکتر فرشاد فرشته حکمتبزرگداشت 

 

 

 بزرگداشت يهابرنامه

عضو هیات علمي دانشکده هنرهاي نمایشي و موسیقي پردیس هنرهاي  فرشته حکمتبزرگداشت دکتر فرشاد 

توسط هنرمندان و اساتید  "سرزمین ممنوعه"خواني همراه با رونمایي از سه نمایشنامه ایشان و نمایشنامهزیبا، 

 نامدار هنرهاي نمایشي و با حضور معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد.

 
 تعداد مخاطبان برگزاري مکان برگزاري زمان

 سالن اصلي مرکز تئاتر مولوي 1۳۹6بهمن  28
نفر از دانشجویان، اساتید و  12۰

 هنرمندان

 

 سطح علمي سخنرانان

 استاد خسرو حکیم رابط

 نمایشنامه نویس و دانش آموخته دانشکده هنرهاي دراماتیک

 اي زیبااستاد سابق دانشکده هنرهاي نمایشي پریس هنره

 نویسنده تعداد زیادي نمایشنامه، فیلمنامه، نمایش رادیویي و ...

 دکتر فرهاد ناظرزاده کرماني

، تهران دانشگاه از اجتماعي علوم کارشناسي و نمایشي ادبیات کارشناسي

 اوهایو گرین بالینگ دولتي دانشگاهدکتري از 

 عضو هیات علمي دانشکده هنرهاي نمایشي پریس هنرهاي زیبا

 دکتر فریندخت زاهدي

کارشناسي تئاتر از دانشکده هنرهاي دراماتیک، کارشناسي ارشد هنرهاي 

 و دکتري پژوهش از دانشگاه اسلو u.c.l.aدانشگاه دراماتیک از 

 عضو هیات علمي دانشکده هنرهاي نمایشي پریس هنرهاي زیبا

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

ر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي و مدیر آموزش و پژوهش انجمن(، حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبی

هاي تخصصي انجمن(، جلیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

 و مدیریت مرکز تئاتر مولوي دانشگاه تهران (انجمن فائزه محمدي )عضو اصلي

 

 با مشارکت و همکاري

 تجربي و مرکز تئاتر مولوي دانشگاه تهران مرکز تئاتر



 

4۹ 

 

  

 ديیوا مسعوهاي وحشي به نویسندگي: نغمه ثمیني و کارگرداني: شتئاتر زبان تمشک تصویري از

 با بازي صابر ابر، الهام کردا و علي شادمان

 هاي وحشي(ها در آفرینش تئاتر )با مورد پژوهشي تئاتر زبان تمشکنوایي ایدهنشست پژوهشي هم



 

5۰ 

 

 هاي وحشي(ها در آفرینش تئاتر )با مورد پژوهشي تئاتر زبان تمشکنوایي ایدهنشست پژوهشي هم

 

 نشست و اهداف برنامه

-این نشست پژوهشي با حضور دکتر شیوا مسعودي کارگردان و دکتر نغمه ثمیني نویسنده نمایش زبان تمشک

حشي و همراهي دکتر رامتین شهبازي به عنوان منتقد و سخنراني دکتر رحمت امیني، دکتر آزاده گنجه هاي و

 و غزاله معتمدي با استقبال خوب دانشجویان برگزار گردید.

 
 تعداد مخاطبان برگزاري مکان نشستزمان 

 و هنرمندان نفر از دانشجویان 87 استاد سمندریانسالن پردیس هنرهاي زیبا،  1۳۹6 مهر 25

 

 سطح علمي سخنرانان

 دکتر نغمه ثمیني

کارشناسي ادبیات نمایشي و کارشناسي نمایشنامه نویس و دانش آموخته 

 ارشد سینما از دانشگاه تهران، دکتري پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس

 نویسنده تعداد زیادي نمایشنامه، فیلمنامه، نمایش رادیویي و ...

 انشکده هنرهاي نمایشي پریس هنرهاي زیباعضو هیات علمي د

 شیوا مسعوديدکتر 

 ارشد تصویرسازي کارشناسي نمایش عروسکي از دانشگاه تهران، کارشناسي

عضو هیات علمي دانشکده هنرهاي نمایشي پریس و  تهرانهنر  دانشگاه از

 هنرهاي زیبا

 هاي عروسکيهاي متعدد من جمله نمایشکارگرداني نمایش

 تین شهبازيرامدکتر 

از  ادبیات نمایشي، کارشناسي ارشد زبان و ادبیات انگلیسيکارشناسي 

 سوره  و دکتري فلسفه از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزدانشگاه 

 مدرس، منتقد و پژوهشگر تئاتر و سینما

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

و اصلي و مدیر آموزش و پژوهش انجمن(، حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عض

هاي تخصصي انجمن(، جلیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

 (انجمن فائزه محمدي )عضو اصلي

 

 با مشارکت و همکاري

 دانشگاه تهران گروه هنرهاي نمایشي پردیس هنرهاي زیبامرکز تئاتر تجربي و 



 

51 

 

 

دکتر شیوا مسعودي و دکتر رامتین شهبازي(، ، غزاله معتمديدکتر نغمه ثمینيت پژوهشي )نشس  

 

ها در آفرینش تئاترنوایي ایدهپژوهشي هماز نشست  و اساتید خوب دانشجویان و حضور استقبال  
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5۳ 

 

 هاي انتخاب موضوع براي پژوهش در ادبیات نمایشي تطبیقيسمینار شیوه

 

 گزیده سمینار

، آشنایي تر جهت پژوهش در ادبیات نمایشي تطبیقيهاي موثر در انتخاب موضوعات کاربرديررسي شیوهب

 ها و گرایشات مختلف در پژوهش هنردانشجویان با شیوه

 

 نامهزینه ثبت تعداد شرکت کننده مکان سمینار زمان سمینار

 1۳۹6آذر  26
سالن استاد صمیمي 

 مفخم
 رایگان دانشجو ۳2

 

 سوابق و سطح علمي مدرس سمدر

 دکتر عطااهلل کوپال

کارشناسي و کارشناسي ارشد ادبیات نمایشي از دانشگاه هنر تهران، 

کارشناسي ارشد پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران و دکتري 

 پژوهش هنر از دانشگاه تهران

 عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج

 و پژوهشگر تئاترمدرس، نمایشنامه نویس، منتقد 

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي و مدیر آموزش و پژوهش انجمن(، 

هاي تخصصي انجمن(، جلیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

 ن(فائزه محمدي )عضو اصلي انجم

 

 با مشارکت و همکاري

 مرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران و گروه هنرهاي نمایشي پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران
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بزرگداشت رابیندرانات تاگور با سخنراني علي دهباشي، دکتر مهدي باغفلکي و دکتر میترا علوي طلب و 

ادبیات نمایشياثر تاگور توسط دانشجویان  "چیترا"نمایشنامه خواني   

 

 

 



 

55 

 

 بزرگداشت رابیندرانات تاگور

 

 هاي بزرگداشتبرنامه

ضرورت و اهمیت آشنایي دانشجویان ادبیات نمایشي با فرهنگ و ادبیات هند و همچنین عالقه تاگور به ادبیات 

 هاي دانشجویي اقدام به برگزاريایران موجب شد تا انجمن علمي دانشجویي نمایش با کمک دیگر تشکل

با حضور و سخنراني علي دهباشي میر مسئول مجله بخارا،  نماید. این بزرگداشت بزرگداشت رابیندرانات تاگور

هاي سفر تاگور به سپس با اکران فیلم کوتاهي از عکس و آغاز دکتر مهدي باغفلکي و دکتر میترا علوي طلب

را اثر تاگور  "چیترا" شگاه تهران نمایشنامه، دانشجویان رشته ادبیات نمایشي دانایران ادامه یافت و در پایان

 .حاضرین همراه بودبا استقبال خوب خواني کردند که نمایشنامه

 
 تعداد مخاطبان برگزاري مکان زمان

 اساتیدنفر از دانشجویان و  67 تاالر ناصر خسرو جهاد دانشگاهي 1۳۹6 اسفند 5

 

 سطح علمي سخنرانان

 علي اکبر جعفر دهباشي
 امه نگار، نویسنده و گردآورنده کتب متعدد در زمینه ادبیاتروزن

 مدیر مسئول و سردبیر مجله بخارا

 دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسي علي باغفلکيدکتر 

 دکتر میترا علوي طلب
 مدرس، نویسنده و پژوهشگر

 دکتري تئاتر از دانشگاه تهران

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

ي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي و مدیر آموزش و پژوهش انجمن(، حسین عبداله

هاي تخصصي انجمن(، جلیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

و مجري ، محمد امین علیزاده )دبیر کانون داستان پردیس هنرهاي زیبا فائزه محمدي )عضو اصلي انجمن(

 بزرگداشت(

 

 با مشارکت و همکاري

مرکز تئاتر تجربي دانشگاه سازمان جهاد دانشگاهي تهران، مجله بخارا، کانون داستان پردیس هنرهاي زیبا، 

 تهران و گروه هنرهاي نمایشي پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران
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  خوانش مقاالت دانشجویي بخش دكتر ناظرزاده كرماني

 

 ایجاد و برگزاري حلقه هاي مطالعاتيضرورت 

-توانند از آموختهست که افراد ميگوي جمعي طرحي ابتکاري و فرآیند مهمي اهاي مطالعاتي و گفت و حلقه

شان ها، دانش و تجربیات یکدیگر بهره بگیرند تا ارتباطي احترام آمیز را تجربه کنند و دانش فرهنگي و هنري

هاي تخصصي انجمن و در همکاري با برگزاري هفته آموزش شست به همت کمیتهرا غنا و اشاعه دهند. این ن

و پژوهش تئاتر دانشگاهي با حضور پژوهشگران برگزیده جشنواره، اساتید مرتبط، مهمانها و همچنین حضور 

کمیته تخصصي است  4پر شور دانشجویان برگزار شد. انجمن علمي دانشجویي نمایش دانشگاه تهران داراي 

 شان را به عهده دارند.و گرایش مربوط به کمیته ءریزي براي اعضامسئولیت نیازسنجي و برنامهکه 

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

المللي تئاتر دانشگاهي حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن و معاون اجرایي بیستمین جشنواره بین

آموزش و پژوهش انجمن و مدیر آموزش بیستمین جشنواره ایران(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر 

المللي تئاتر المللي تئاتر دانشگاهي ایران(، جلیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا بیستمین جشنواره بینبین

هاي تخصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و دانشگاهي ایران(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

(، علي محمدي )مدیر آموزش و پژوهش مسئول تبلیغاتمي(، وحید فریدي )عضو اصلي و مسئول روابط عمو

 جشنواره( و محمد حسین اثني عشري )دبیر کانون نمایش دانشگاه هنر(

 

 با مشارکت و همکاري

-مرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران، کانون نمایش دانشگاه هنر تهران و دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین

 المللي تئاتر دانشگاهي ایران
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 نمایش و انجمن علمي دانشجویيهنرهاي نمایشي ه گرو با همکاري "ي از دانشجویان افتخار آفرینقدردانآیین "
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 صيگفت و گوهای علمي و تخص
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6۳ 

 

 نقد و بررسيهاي کوتاه مستند اجتماعي و جلسات اکران فیلم

 (سینما باشگاه دانشجویانسالن  –دو هفته یک بار )

 

 جلسات نقد و بررسيبرگزاري ضرورت 

ي اتصال دهنده مخاطب و تولید کننده اثر هنري است. نقد موجب تشخیص و تمیز این روزها حلقه گمشدهنقد 

اکران سره از ناسره است و این جلسات موجب پي بردن دانشجویان به نقاط قوت و ضعف آثارشان مي شود. 

اي را در راستاي پژوهش و تعامل هاي تازهقاف عي و گفتگو پبرامون این آثار،هاي کوتاه مستند اجتمافیلم

و همچنین کارگردانان و فعاالن امور اجتماعي  جامعه شناسي تیدحضور اساه است، ضمن آنکه اي گشودبینارشته

هاي دانش افزایي گامو  يندیشابراي دانشجویان غنیمت است تا با هم ر این جلساتدعرصه فیلم کوتاه کاربلد 

  بر دارند. شانهنري و اجتماعي آثار در تولیدموثري را 

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش 

عضو فعال انجمن و محسن نوروزي )عضو فعال انجمن و مسئول هماهنگي جلسات(، جلیل محمودي )انجمن(، 

)عضو  هاي تخصصي(، فائزه محمديمحمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیتهمسئول اجرایي جلسات(، 

)دبیر شوراي و مازیار درخشاني  (ول تبلیغاتمسئوحید فریدي )عضو اصلي و  ،اصلي و مسئول روابط عمومي(

 صنفي دانشجویان پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران(

 

 با مشارکت و همکاري

 تهران دانشگاه پردیس هنرهاي زیبا دانشجویان صنفيشوراي و  مرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران
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 المللي تئاتر دانشگاهي ایراني بیست و یکمین جشنواره بینهاجلسات نقد و بررسي نمایش

 محوطه بیروني عمارت روبرو( – 1۳۹7)شانزدهم الي بیست و چهارم اردیبهشت 

 

 جلسات نقد و بررسيبرگزاري ضرورت 

ي اتصال دهنده مخاطب و تولید کننده اثر هنري است. نقد موجب تشخیص و تمیز این روزها حلقه گمشدهنقد 

سره از ناسره است و این جلسات موجب پي بردن دانشجویان به نقاط قوت و ضعف آثارشان مي شود. دانشجویان 

 دن مي پردازند و از طریق گفتگون خوب دیدن و درست دیریبه تمها، نمایشبا شرکت در جلسات نقد و بررسي 

مشارکت حداکثري به منظور کنند. انجمن علمي دانشجویي نمایش دیگر تمرین تعامل و تبادل نظر ميبا یک

هاي روي کاربلد جلسات نقد و بررسي نمایش ، با دعوت از منتقدینایجاد فضاي آموزشي پویادانشجویان و 

 نماید.مي را برگزار بخصوص جشنواره تئاتر دانشگاهي هاي معتبرارهصحنه و حاضر در جشنو

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش 

عضو فعال انجمن و محسن نوروزي )عضو فعال انجمن و مسئول هماهنگي جلسات(، جلیل محمودي )انجمن(، 

دکتر رفیق نصرتي ري جلسات نقد و بررسي(، حامد اصغرزاده )عضو فعال انجمن و مجمسئول اجرایي جلسات(، 

)عضو و سرپرست گروه منتقدین روزنانس(،  هاجر سعیدي نژاد )عضو و سرپرست گروه منتقدین روزنانس(،

شناس(، مهدي یوسفي )جامعه شناس( و  معه)جا حسام سالمت و منتقد و عضو گروه رزونانس()عرفان خالقي 

 (.مدیر آموزش و پژوهش جشنوارهي )علي محمد

 

 با مشارکت و همکاري

و دبیرخانه بیست  ، کانون نمایش دانشگاه هنر تهرانگروه منتقدین رزونانس، مرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران

 المللي تئاتر دانشگاهي ایرانو یکمین جشنواره بین
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 ي گفت و گوي جمعي و نقد آثار اجرا شده در جشنواره تئاتر دانشگاهيهجلس

 

 در عمارت روبرو استقبال کارگردانان حاضر در جشنواره تئاتر دانشگاهي و دانشجویان از جلسات نقد



 

67 
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 نقد و بررسي نمایش این یک پيپ نيست

 

 برگزاري جلسات نقد و بررسيضرورت 

ب اهمیت و ضرورت نقد و برگزاري جلسات نقد و بررسي به تحریر در آمد این جلسه پیرو آنچه پیش از این در با

آورنده و خالق اثر برگزار گردید و دانشجویان بي واسطه و  با رویکرد گفت و گوي مستقیم دانشجویان با پدید

د محمد مساوات هایشان از نمایش این یک پیپ نیست با کارگردان نمایش، سیرو در رو درباره نظرات و برداشت

 به گفتگو پرداختند. 

 تعداد مخاطبان برگزاري مکان برگزاريزمان 

 و هنرمنداننفر از دانشجویان  122 سالن استاد سمندریان 1۳۹6 آبان ۳۰

 

 سطح علمي سخنرانان

 سید محمد مساوات

 و کارگردان تئاتر نویسنده

هنر و معماري نقاشي و کارشناسي ارشد کارگرداني از دانشکده کارشناسي 

   دانشگاه آزاد
 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش 

محسن نوروزي )عضو فعال انجمن و مسئول هماهنگي جلسات(، جلیل محمودي )عضو فعال انجمن و انجمن(، 

 مسئول اجرایي جلسات(

 

 با مشارکت و همکاري

 مرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران و گروه هنرهاي نمایشي پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران

 



 

6۹ 

 

 

 به نویسندگي و کارگرداني سید محمد مساوات( "این یک پیپ نیست"این یک نقد نیست )نقد و بررسي نمایش 

 

 "این یک نقد نیست "با عنوان "ین یک پیپ نیستا"نقد و بررسي نمایش  چشمگیر دانشجویان ازاستقبال 

 برداري بهتر دانشجویان موجود است.فایل صوتي جلسات روي کانال انجمن علمي دانشجویي نمایش براي بهره



 

7۰ 
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 نقد و بررسي نمایش شوایک

 

 برگزاري جلسات نقد و بررسيضرورت 

این جلسه با نقد و بررسي تحریر شد جلسات پیرو آنچه پیش از این در باب اهمیت و ضرورت نقد و برگزاري 

 رویکرد جامعه شناختي و با حضور یک استاد جامعه شناس و اساتید هنرهاي نمایشي برگزار گردید.

 تعداد مخاطبان برگزاري مکان برگزاريزمان 

 نفر از دانشجویان، اساتید و هنرمندان 87 سالن استاد ناظرزاده کرماني 1۳۹6آذر  7

 

 سطح علمي سخنرانان

 استاد حمیدرضا نعیمي

 مدرس و کارگردان تئاتر

کارشناسي ادبیات نمایشي و کارشناسي ارشد بازیگري و کارگرداني از 

 دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد

 پوريحمیدرضا جالیدکتر 

، دکتري تهران دانشگاه از جامعه شناسي و کارشناسي ارشد کارشناسي

 لندن انشگاهداز جامعه شناسي سیاسي 

 علوم اجتماعي دانشگاه تهرانعضو هیات علمي دانشکده 

 دکتر رحمت امیني

دانشگاه هنر، کارشناسي ارشد ادبیات از  نمایشي ادبیاتکارشناسي 

 تهران و دکتري پژوهش از دانشگاه تهراناز دانشگاه  نمایشي

  عضو هیات علمي دانشکده هنرهاي نمایشي پریس هنرهاي زیبا
 هااجرایي و مسئولیت همکاران

حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر آموزش و پژوهش 

ال انجمن و محسن نوروزي )عضو فعال انجمن و مسئول هماهنگي جلسات(، جلیل محمودي )عضو فعانجمن(، 

 مسئول اجرایي جلسات(

 

 با مشارکت و همکاري

 و گروه هنرهاي نمایشي پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران ربي دانشگاه تهرانمرکز تئاتر تج
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 تصویري از نمایش شوایک به نویسندگي و کارگرداني حمیدرضا نعیمي در تاالر وحدت

 

 پور و دکتر امینييو بازیگر اثر توسط دکتر جالینقد و بررسي جامعه شناختي نمایش شوایک با حضور کارگردان 

  



 

7۳ 
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 نقد و بررسي نمایش پسران تاریخ

 

 برگزاري جلسات نقد و بررسيضرورت 

این جلسه با نقد و بررسي تحریر شد پیرو آنچه پیش از این در باب اهمیت و ضرورت نقد و برگزاري جلسات 

 رویکرد دراماتورژي و با حضور کارگردان اثر، منتقدین و اساتید هنرهاي نمایشي برگزار گردید.

 تعداد مخاطبان برگزاري مکان برگزاريزمان 

 نفر از دانشجویان، اساتید و هنرمندان 45 سالن استاد صمیمي مفخم 1۳۹6آذر  1۳

 

 سطح علمي سخنرانان

 اشکان خیل نژاد
تهران و کارشناسي ارشد کارشناسي بازیگري و کارگرداني از دانشگاه 

 کارگرداني از دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر نغمه ثمیني

نمایشنامه نویس و دانش آموخته کارشناسي ادبیات نمایشي و کارشناسي 

ارشد سینما از دانشگاه تهران، دکتري پژوهش هنر از دانشگاه تربیت 

 مدرس

 عضو هیات علمي دانشکده هنرهاي نمایشي پریس هنرهاي زیبا

 دکتر فارس باقري

دانشگاه  کارشناسي ادبیات نمایشي از دانشگاه تهران، کارشناسي تئاتر

 تربیت مدرس و دکتري تئاتر از دانشگاه تهران

 نویسنده، کارگردان و منتقد تئاتر

  مدرس و منتقد، داراي دکتري تئاتر از دانشگاه تهران دکتر مریم دادخواه
 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

آموزش و پژوهش  حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي انجمن و مدیر

 جلیل محمودي )عضو فعال انجمن و مسئول اجرایي جلسات(انجمن(، 

 

 با مشارکت و همکاري

 مرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران و گروه هنرهاي نمایشي پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران
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 نژادني اشکان خیلبه کارگردا "پسران تاریخ"حضور پر شور دانشجویان در جلسه نقد و بررسي نمایش 

 

 نژاد، دکتر مریم دادخواه و دکتر نغمه ثمینينقد و بررسي پسران تاریخ با حضور دکتر فارس باقري، اشکان خیل

 برداري بهتر دانشجویان موجود است.فایل صوتي جلسات روي کانال انجمن علمي دانشجویي نمایش براي بهره
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 حقوق هنر

 

 نگزیده مطالب و سرفصل عناوی

شان روز به روز بیشتر شده و متاسفانه طي سالیان اخیر نیاز به آگاهي هنرمندان نسبت به حق و حقوق هنري

همواره آگاهي بخشي در این خصوص مغفول واقع شده است لذا انجمن علمي دانشجویي نمایش با همکاري 

سنجي و درک شرایط موجود اقدام هاي دانشجویي و با عنایت به نیازدبیرخانه تئاتر دانشگاهي و دیگر تشکل

به برگزاري این نشست کرده است. در این نشست دانشجویان با حق و حقوق مولف، حقوق في ما بین هنرمند 

و تهیه کننده، حقوق في ما بین بازیگران و عوامل اجرایي نمایش با کارگردان و تهیه کننده و دیگر موارد 

 حقوقي آشنایي پیدا کردند.

 

 تعداد شرکت کننده مدت دوره )ساعت( مکان برنامه مهزمان برنا
نام هزینه ثبت

 )تومان(

اردیبهشت  ۹و  8

1۳۹7 

سالن سینماي 

باشگاه دانشجویان 

 دانشگاه تهران

 جلسه دو

 هاعتس 2
 رایگان ۳7

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

من و مدیر آموزش و پژوهش حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي انج

هاي تخصصي(، فائزه جلیل محمودي )مدیر هماهنگي(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته(، انجمن

 (.مسئول تبلیغاتمحمدي )عضو اصلي و مسئول روابط عمومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و 

 

 با مشارکت و همکاري

-مایش دانشگاه هنر تهران و دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بینمرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران، کانون ن

 المللي تئاتر دانشگاهي ایران

 



 

78 
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 دکتر ابراهیم توفیق، دکتر کامران سپهران و دکتر یوسف اباذري در نشست نقد کتاب

 

 نقد کتاب: تئاتر کراسي در عصر مشروطه )سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر(



 

81 

 

 

 از نشست نقد کتاب در سالن مشاهیر تئاتر شهر و پژوهشگران اناستقبال دانشجوی
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 هاي تخصصي تئاتر دانشگاهي در هفته آموزش و پژوهش در باب امر معاصر و دانشگاهنشستسلسه 



 

84 
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 های علميارتباطات و همکاری
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 دانشجویان رشته طراحي صحنه د از شهرک غزالي ویژهاردوي بازدی
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 در برگزاری رویدادهای تخصصيفجر تئاترالمللي ی بينهمکاری با سي و ششمين جشنواره

 

 

 شرح همکاري

المللي تئاتر فجر در برگزاري ي گذشته جشنواره بینانجمن علمي دانشجویي نمایش همواره طي سه دوره

المللي این رویداد مهم همکاري داشته است. لذا پیش از شروع هر دوره، هاي تخصصي و بینها و نشستکارگاه

، دانشجویان و فضاي دانشگاهي و سپس رایزني با هاي تخصصي انجمن از اساتیدبا عنایت به نیازسنجي کمیته

دبیرخانه تئاتر فجر رویدادهاي علمي و عملي پیشنهادي یا مورد توافق، توسط انجمن علمي دانشجویي نمایش 

 هاي دانشگاه تهران برگزار شده است.در سالن

 

 

 نتایج

زینه بستري را براي دانش افزایي انجمن بتواند با کمترین هها موجب شده است تا این تعامالت و همکاري

اي بسیار کم و گاها رایگان از محضر اساتید برجسته بتوانند با هزینههم دانشجویان عالقمندان فراهم آورد و نیز 

ها بسیار خوب بوده و با مند گردند. لذا استقبال از این برنامهالمللي در عرصه هنرهاي نمایشي بهرهو نامدار بین

 اند.بودنشان در مباحث و گرایشات گوناگون خروجي قابل قبولي داشته توجه به تخصصي

 

 



 

8۹ 

 

 



 

۹۰ 

 

 کارگاه تخصصي نورپردازي تئاتر و سینما

 

 گزیده مطالب و سرفصل عناوین

آشنایي با لوازم نورپردازي، نورپردازي در تئاتر معاصر، اهمیت نور و نورپردازي و جایگاه نورپرداز در تئاتر 

 فضا سازي صحنه و آموزش مباحث تخصصي نور در تئاتر معاصر، نقش نور در

 

 

 )تومان(نام هزینه ثبت تعداد شرکت کننده مدت دوره )ساعت( مکان برنامه زمان برنامه

 1۳۹6دي  28
سالن استاد 

 سمندریان
 5۰،۰۰۰ 15 ساعت 6

 

 سوابق و سطح علمي مدرس مدرس

 واسیلیس آیوستوالتوس

 از کشور یونان

 

 پرداز تئاترمدرس و نور

 

 

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي و مدیر آموزش و پژوهش انجمن(، 

هاي تخصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و مسئول روابط محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

و شبنم شیرزادي  نام((، جلیل محمودي )مسئول ثبتئول تبلیغاتمسعمومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و 

 )رابط دبیرخانه تئاتر فجر با انجمن علني دانشجویي نمایش(

 

 با مشارکت و همکاري

 المللي تئاتر فجرمرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران و دبیرخانه سي و ششمین جشنواره بین

 



 

۹1 

 

 

 : واسیلیس آیوستوالتوس از کشور یونانمدرس –کارگاه تخصصي نورپردازي تئاتر 

 



 

۹2 

 

 



 

۹۳ 

 

 کارگاه تخصصي آنتیگون )حق سخن(

 

 گزیده مطالب و سرفصل عناوین

برگزار شد و دانشجویان با اتودهاي انفرادي و جمعي این کارگاه با تمرکز بر نمایشنامه آنتیگونه نوشته سوفوکلس 

هاي این متن را در زندگي هاي جمعي موقعیتیق بازيهایي از این متن را بازآفریني کردند و سپس از طرگوشه

 شان تجربه نمودند. روزمره

 

 

 )تومان(نام هزینه ثبت تعداد شرکت کننده مدت دوره )ساعت( مکان برنامه زمان برنامه

 1۳۹6بهمن  4
سالن استاد 

 سمندریان
 5۰،۰۰۰ 25 ساعت 7

 

 سوابق و سطح علمي مدرس مدرس

 جُرجیا کاکوداکي

 کشور یونان از

 مدرس و کارگردان تئاتر

 –سرپرست و مدرس مدرسه تابستاني هنرهاي نمایشي 

 یونان  اپیداروس

 

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي و مدیر آموزش و پژوهش انجمن(، 

هاي تخصصي(، فائزه محمدي )عضو اصلي و مسئول روابط محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر کمیته

و شبنم شیرزادي  نام((، جلیل محمودي )مسئول ثبتمسئول تبلیغاتعمومي(، وحید فریدي )عضو اصلي و 

 )رابط دبیرخانه تئاتر فجر با انجمن علني دانشجویي نمایش(

 

 با مشارکت و همکاري

 المللي تئاتر فجرنه سي و ششمین جشنواره بینمرکز تئاتر تجربي دانشگاه تهران و دبیرخا

 



 

۹4 

 

 

 مدرس: جُرجیا کاکوداکي از کشور یونان –تصویري از پایان کارگاه تخصصي حق سخن 



 

۹5 

 

 المللي تئاتر دانشگاهي ایرانمين جشنواره بينو یک بيستدبيرخانه همکاری با 

 

 

 شرح همکاري

در حالي برگزار شد که اعضاي اصلي انجمن علمي ایران  المللي تئاتر دانشگاهيمین جشنواره بینو یک بیست

نمایش از ارکان اصلي برگزاري این جشنواره بودند: حسین عبدالهي دبیر انجمن علمي دانشجویي نمایش 

ي جشنواره و مجتبي آدمیان مدیر آموزش و پژوهش انجمن نیز معاونت دانشگاه تهران به عنوان دبیر این دوره

المللي تئاتر دانشگاهي ایران را عهده دار بودند. بنابراین انجمن علمي ین جشنواره بیناجرایي بیست و یکم

ها و درس گفتارهاي این دوره از جشنواره تئاتر دانشگاهي نمایش مشارکتي گسترده و موثرتر در برگزاري کارگاه

ریزي و اجرا ه تهران برنامهها و پالتوهاي دانشگاداشت. بخصوص آنکه تعداد زیادي از این رویدادها در سالن

  شدند.

 

 تئاتر دانشگاهي پژوهشآموزش و ی فتهنتيجه: برگزاری نخستين ه

 تئاتر دانشگاهي پژوهش آموزش و يدر برگزاري نخستین هفتهانجمن علمي دانشجویي نمایش همکاري 

گفتارها، ها، درسن، کارگاهالمللي تئاتر دانشگاهي ایرایک هفته پیش از برگزاري بیست و یکمین جشنواره بین

آموزش و پژوهش، با همکاري مرکز تئاتر تجربي دانشگاه الب هفته ها و میزگردهاي این رویداد در قنشست

هاي تهران و کانون تئاتر دانشگاه هنر تهران در سالن سینما باشگاه دانشجویان تهران، مرکز تئاتر مولوي، سالن

 14الي  8هاي دانشگاه هنر و سالن مشاهیر تئاترشهر از تاریخ ران، سالندانشکده هنرهاي نمایشي دانشگاه ته

المللي و همچنین بیش از ده هاي متعدد داخلي و بینبرگزار شد. در این بازه زماني کارگاه 1۳۹7اردیبهشت 

 گفتار با حضور و استقبال پر شور دانشجویان برگزار شد.نشست، میزگرد و درس

معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري جناب آقاي ي با حضور اهاین رویداد مهم دانشگ

دکتر غفاري، مدیر کل فرهنگي اجتماعي وزارت علوم جناب آقاي مهندس عسکري، مدیر کل فرهنگي اجتماعي 

ن ادوار پیشین ادانشگاه تهران جناب آقاي دکتر زارع و دیگر مدیران وزارت علوم و دانشگاه تهران با همراهي دبیر

 در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران افتتاح گردید.اتر دانشگاهي و ستاد اجرایي جشنواره تئ

 

 

 

 



 

۹6 

 

 

سخنراني دکتر غفاري معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در افتتاحیه هفته آموزش و 

 تهران باشگاه دانشجویان دانشگاه –پژوهش تئاتر دانشگاهي 

 



 

۹7 

 

 

  معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوريتوسط  "از منظر تئاتریکالیته"رونمایي از کتاب 

 

 حضور معاونت فرهنگي و اجتماعي و مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در نمایشگاه هفته آموزش و پژوهش



 

۹8 

 

 

 

 شجوي باشگاه د انشجویان دانشگاه تهراننمایشگاه تخصصي پوستر و عکس تئاتر در گالري دان

 



 

۹۹ 

 

 



 

1۰۰ 

 

 



 

1۰1 

 



 

1۰2 

 

 



 

1۰۳ 

 

 



 

1۰4 

 

 

 در همکاري مشترک با کانون تئاتر دانشگاه امیر کبیر و جهاد دانشگاهي نماوا تئاتر نخستین جشنواره سالیانه



 

1۰5 

 

 همکاري مشترک با کانون تئاتر دانشگاه امیر کبیر و جهاد دانشگاهي

 

 ر نماوابرگزاري نخستین جشنواره سالیانه تئات

گروه  25نخستین جشنواره سالیانه تئاتر نماوا با تمرکز بر نمایشنامه و نمایشنامه خواني، با حضور پر شور 

 دانشجویي و استقبال خوب دانشجویان به صورت سراسري برگزار گردید.

 
 تعداد مخاطبان تعداد شرکت کنندگان هاي برگزاريمکان زمان جشنواره

اردیبهشت  6تا  1

و اختتامیه  1۳۹7

اردیبهشت  1۰

1۳۹7 

تاالر ناصرخسرو جهاد دانشگاهي و 

اختتامیه در تاالر مولوي دانشگاه صنعتي 

 امیر کبیر

گروه دانشجویي  25

 1۹۳متشکل از 

 دانشجو

 12۰۰بیش از 

 تماشاگر

 

 هاهمکاران اجرایي و مسئولیت

ون تئاتر دانشگاه امیر کبیر(، حسین آشوري حسین عبدالهي )عضو اصلي و دبیر انجمن(، رضا هدایتي )دبیر کان

)کارشناس هنرهاي نمایشي جهاد دانشگاهي و مدیر تاالر ناصر خسرو(، مجتبي آدمیان )عضو اصلي و مدیر 

آموزش و پژوهش انجمن(، جلیل محمودي )مدیر هماهنگي و اجرا(، محمدصادق دهقاني )عضو اصلي و مدیر 

 ي )عضو اصلي انجمن و همکاري در دبیرخانه(هاي تخصصي انجمن(، فائزه محمدکمیته

 

 با مشارکت و همکاري

 دانشگاه صنعتي امیر کبیر، کانون تئاتر دانشگاه امیر کبیر، سازمان جهاد دانشگاهي تهران و تاالر ناصرخسرو

 

 

 



 

1۰6 

 

 

هاي اههاي علمي دانشجویي پردیس هنرهاي زیبا در برگزاري کارگاه آشنایي با پایگهمکاري مشترک انجمن

 مدرس صابر سمیع – اطالعاتي تخصصي


