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 امیر حسه وداییدکتر 
 تُران 4411متًلد 

 عضً َیات علمی داوشگاٌ تربیت مدرس، داوشکدٌ َىر. -

 مدیر گريٌ سیىما ي اویمیشه داوشگاٌ تربیت مدرس -

 ی هَسیقی.در رضتِ 0231ّبی ٌّری از سبل ضرٍع فؼبلیت

 

 سیٌوب تئبتر.تحصیالت: کبرضٌبسی سیٌوب، گرایص کبرگرداًی       داًطگبُ ٌّر، داًطکذُ  

 کبرضٌبسی ارضذ در رضتِ سیٌوب           داًطگبُ ٌّر، داًطکذُ سیٌوب تئبتر.             

 دکترای دژٍّص ٌّر                         داًطگبُ ترثیت هذرس، داًطکذُ ٌّر.             

 

 

 در صذا ٍ سیوب. 0231سبزی از سبل ّبی فیلنآغبز فؼبلیت -

ّب در ایراى(، ّب ٍیذیَکلیخ ) از جولِ ًخستیي ٍیذیَکلیخسبزی، سبخت دُر فیلنّب کبحبصل سبل

 ی تلَیسیًَی، چٌذیي فیلن داستبًی، ٍ هستٌذ ثَدُ است.چٌذیي هجوَػِ

 

 

اًیویطي.  گرافیک، ػکبسی، ّبی سیٌوب، تئبتر، ًقبضی،در رضتِ 0231آغبز تذریس در داًطگبُ از  -

 ، اراک«ًقبضی، گرافیک، ػکبسی، دژٍّص ٌّر» )تْراى)سیٌوب تئبتر(، آزاد ّبی ٌّر )تذریس در داًطگبُ

 ، سَرُ، ػلن ٍ فرٌّگ.((«تئبتر، کبرضٌبسی ارضذ»، ثَضْر«تئبتر»

  

 

 داًطگبُ جبهغ. سیٌوب، ػلوی تخصصی سیَىرییس کوی - 

 (، 0233تب  0232ّب )از ّبی سیوبی استبىػضَ ّیبت اًتخبة ٍ داٍری جطٌَارُ - 

 الوللی فیلن رضذ، ّیبت داٍراى جطٌَارُ ثیي یبست ٍ ػضَیت درر - 

الوللی جطٌَارُ ثرٍى هرزی صذا ٍ سیوب، جطٌَارُ فیلن ایذز، جطٌَارُ فیلن سرٍش، جطٌَارُ ثیي - 

 الوللی دَیبًوبیی تْراى ٍ ....، جطٌَارُ فیلن ایثبر، جطٌَارُ هَسیقی ققٌَس، جطٌَارُ ثیيفیلن ضْر
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 آثار:ی از جملٍ

 يیدیًکلیپ:   -

)ثرگسیذُ ثِ ی کَچک، دذر ، رٍیب، ثْطت یبد، رٍح هطْر، تراًِ)ثرگسیذُ جطٌَارُ سیوب(ضبزدُ کَچَلَ 

 -« در ضص رضتِ»هیي جطٌَارُ تَلیذات هراکس صذا ٍ سیوب 03، ٍ 0233الوللی فیلن تْراى ػٌَاى اثر ثرتر جطٌَارُ ثیي

 ضیراز(....

 

 :هستٌذ -

ای، ضبّکبرّبی ٌّری ّبی زهیٌی، دردُ ًقرُتصَیر، تبریخ خَضٌَیسی در ایراى، آیِ ایراى ثِ رٍایت

ّبی غرة ثِ صذام در )دطت دردُ کوکّبی ٌّری، ثیوبری دٌْبى درد آضکبر، ّطت سبل تٌْبیی جْبى، سجک

 طَل دفبع هقذس(....

 

 : بلىد داستاوی -

کرُ جٌَثی،  - ABUّبی آسیب ٍ اقیبًَسیِ تلَیسیَى)ثرگسیذُ سفر ثِ فراسَ، دًیبی آثی آثی، حقیقت ٍ ثبد 

 Open Frameفراًسِ، ثرگسیذُ جطٌَارُ قبة ثبز  - Creative Content TV ثرگسیذُ اثر خالق تلَیسیًَی از یًَسکَ

، راز ی ًیرٍی اًتظبهی()تقذیر ضذُ در ّفتِّب، فرجبم ی درٍاًِ، هلکِ)هٌتخت جطٌَارُ ثرلیي(، در آغَش هبُ ٌّذ(

 ثستَچِ ثيک

 

، (0231)اًتطبرات صذا ٍ سیوبی جوَْری اسالهی،  دژٍّطی در ثبة ٍیذیَکلیخ کتاب: -

، سی (0212، چبح ضطن 0211)اًتطبرات افراز  ضٌبختی ضخصیتآ ٍ تحلیل رٍاىًوبیطٌبهِ هذُ

در ّبی ٌّری رسبًِ، (0212)اًتطبرات افراز،  ٌّر ٍ ٍّن، (0210)اًتطبرات افراز،  فرین در ثبًیِ

دژٍّطی در ًطریبت هؼتجر ی ػلویّب هقبلِ)در دست چبح(، ٍ اًتطبر دُ ی سَمّسارُ

 داًطگبّی.

 

ٍ آٌّگسبز فؼبلیت داضتِ ٍ  ، هجریگردژٍّصگر، کٌٌذُ، ًَیسٌذُ، تذٍیيّبی کبرگرداى، تْیِدر سوت  -

از جولِ  -تذریس ًوَدُ است.  )در هقبطغ کبرضٌبسی ارضذ ٍ دکتری( درٍس ًظری ٍ ػولی گًَبگًَی را

ضٌبسی )آضٌبیی ثب هَسیقی ایراى ٍ جْبى(، ّبی ًَیي ثصری، حکوت ٌّر اسالهی، هَسیقیرسبًِدرٍس: 

ًَیسی، تبریخ تحَل ثیبى ًبهِتبریخ ٌّر ایراى ٍ جْبى، تجسیِ ٍ تحلیل آثبر ٌّری، کبرگرداًی، فیلن

ضٌبسی سیٌوب، آرا ضٌبسی، جبهؼِفِ ٍ زیجبضٌبسی، ضخصیتسیٌوبیی، تحلیل ًوبیطٌبهِ، ًقذ ادثی، تبریخ فلس
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هتفکراى در ثبلت ٌّر، ٌّر ٍ ارتجبطبت جْبًی، صذا، هَسیقی فیلن، سیٌوبی اهرٍز جْبى، سیٌوب ٍ سبیر 

 ّبی سیٌوبیی، هؼوبری در سیٌوب، کبرگبُ فیلوسبزی دیطرفتِ.ٌّرّب، سجک
 


