سوابق علمي ـ پژوهشي
اعضای هیئت علمي پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماری
جهاد دانشگاهي

 -1مشخصات فردی:

نام :محمدعلی
نامخانوادگي :خبری
آخرين درجه تحصیلي
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دکتری

پژوهش هنر

تربیت مدرس

سال
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3ـ تجارب شغلي
هيئت علمي حهاد دانشگاهي
عضو شوراي علمي پژوهشدهه فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي
عضو هيئت علمي گروه پژوهش هنر  -پژوهشدهه فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي
مهير شوراي نظارت و ارزشيابي هنرهاي نمايشي
مهير گروه پژوهش هنر پژوهشدهه فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي
مهير هنري تئاتر شهر
مهير کل دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
رييس پژوهشدهه هنر و رسانه پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات
رئيس پژوهشدهه فرهنگ و هنر و معماري جهاد دانشگاهي

-4عضويت در مجامع علمي وهنری
دبير کميسيون هنر و معماري شوراي انقالب فرهنگي
عضو شوراي پژوهش هنر فرهنگستان هنر
دبير سمينار تئاتر و مخاطب 1386
دبير يازدهمين جشنواره تئاتر مقاومت 1387
عضو کميته ارزشيابي هنرمنهان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
عضو شوراي سياستگذاري مرکز هنرهاي نمايشي
عضو شوراي انتخاب آثار نمايشي تئاتر شهر
رئيس اولين جشنواره ملي موسيقي مقاومت در کرمانشاه
دبير بيست و پنجمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر
عضو شوراي سياستگذاري جشنواره تئاتر فجر  – 86-85-84عروسدي – 85-آييني وسنتي 86
عضو شوراي پژوهشي مرکز هنرهاي نمايشي
عضو شوراي تخصصي انتشارات جهاد دانشگاهي
عضو کميته علمي سمينار تئاتر ملي1385
عضو کميته علمي سمينار بين المللي دين و نمايش 1385
عضو کميته تشديل پرونهه ثبت ملي تعزيه
عضو کميته علمي سمينار بين المللي نمايش هاي آييني و سنتي
عضو کميته شوراي ارزشيابي هنري هنرمنهان کشور

داوري جشنواره هاي استاني قم  ،ياسوج  ،سمنان  ،مشهه و...
داوري جشنواره سراسري دفاع مقهس سننهج
داوري انتخاب آثار جشنواره سراسري ماه 1386و 87
داوري جشنواره سراسري سنتي و آييني 1386
داوري انتخاب جشنواره بين المللي عروسدي  1385و 1387
داوري انتخاب جشنواره بين المللي چشم انهاز تئاتر فجر 1387
داوري انتخاب جشنواره سراسري نمايشنامه خواني  86و 87
عضو شوراي سردبيري مجله علمي پژوهشي فرهنگ و هنر
عضو شوراي سردبيري فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات فرهنگ – ارتباطات( پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات)
داوري سمينار علمي پژوهشي بين المللي دين و نمايش 1385
داوري سمينار علمي پژوهشي تئاتر ملي تابستان 85
دبير کميته علمي و داور علمي هنر پايان نامه هاي دانشجويي 84و85و86و87
دبير کميته علمي و دارور عملي کتاب سال دانشجويي 84و85و86
داوري جشنواره سراسري تئاتر ماه 1388
داوري جشنواره سراسري تئاتر ماه 1390
عضو شوراي هم انهيشي کنگره سراسري شههاي هنرمنه 1392
عضو شوراي هم انهيشي جشنواره هنر آسماني 1392
عضو شوراي سياستگذاري همايش ملي الگوهاي معماري اسالمي –ايراني ( قم شهر موجود  ،شهر مطلوب ) 1391
عضو کميته علمي همايش ملي الگوهاي معماري اسالمي – ايراني ( قم شهر جود  ،شهر مطلوب ) 1391

 -5داور مجالت علمي

مجله فرهنگ و هنر – پژوهشدهه فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي

مجله مهرس هنر – دانشگاه تربيت مهرس
فصلنامه علمي  -پژوهشي مطالعات هنر اسالمي
فصلنامه علمي  -پژوهشي راهبرد فرهنگ  ،شوراي عالي انقالب فرهنگي
فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات فرهنگ – ارتباطات( پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات)

 -6مقاالت علمي چاپ شده

 -1نمايش در قم ،مجله علمي پژوهشي هنرهاي زيبا – زمستان  ،83شماره  – 20سال پنجم.
 -2تئاتر هنر ارتباط  ،مجله فصلنامه هنر  ،شماره  ، 62زمستان 84
 -3تحليل و بررسي تئاتر استاني قم ،فصلنامه علمي ترويجي  ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قم 1384 ،
 -4بررسي وضعيت تئاتر استاني قم  ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قم 1384 ،
 -5جايگاه نقالي در نمايش هاي سنتي ايران  ،ماهنامه تخصصي نمايش  ،حوزه هنري  ،شماره 1385 - 30
 -6انعداس مراسم آييني زار در هنر نمايش  ،ماهنامه تخصصي نمايش  ،حوزه هنري  ،قسمت اول  ،شماره 1385 -31
 -7انعداس مراسم آييني زار در هنر نمايش  ،ماهنامه تخصصي نمايش  ،حوزه هنري  ،قسمت دوم  ،شماره 1385 -32
 -8حضور سنت و مهرنيزم در هنرهاي نمايشي ايران  ،مجله فرهنگ و هنر پژوهشدهه فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي
– 1384
 -9جايگاه قهوه خانه در هنر ايران ،فصلنامه مطالعات هنر اسالمي ،شماره 1384 ، 2
 - 10ظرفيتهاي نمايشي قصه حضرت يوسف(ع) ،ارائه در سمينار بين المللي دين و نمايش  ،زمستان 1385
 -11تحليل عناصر داستاني در قصه حضرت يوسف(ع) در قرآن کريم ،فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادبيات فارسي
1386 ،
 -12نشانه شناسي داستان کليساي جامع ،ماهنامه تخصصي اطالع رساني و نقه وبررسي کتاب  ،کتاب ماه هنر  ،شماره
106-105
 -13باز شناسي گرايش تجهيه حياط گرايانه در معماري پس از انقالب  ،فصلنامه فرهنگ و هنر شماره 4
 -14حدمت  ،هنر و زيبايي قصه يوسف ( ع) در قرآن کريم فصلنامه علمي پزوهشي پژوهشدهه علوم قرآني 1387
 -15بررسي حدمت و زيبايي قصه يوسف (ع) در قرآن کريم ،.پژوهش هاي ميان رشته اي قرآن کريم  ،فصلنامه
تخصصي سازمان فعاليتهاي قرآني  ،سال اول  ،شماره يک  ،زمستان 87
 -16تئاتر خصوصي از ديهگاه هنرمنهان تئاتر  ,سمينار تئاتر خصوصي 1388 ،
 -17پژوهشگر برگزيهه سال 1387
 -18سير تدويني مولفه هاي زيبا شناختي بناهاي اسالمي  ،فصلنامه علمي پژوهشي شهر ايراني اسالمي | ،زوهشدهه
فرهنگ و هنر و معماري جهاد دانشگاهي ،تابستان 1390
 -19ظرفيت هاي نمايشي متون کهن ايراني ،جستاري بر متن ماتيدان يوشت فريان ،فصلنامه تخصصي تئاتر ،ش  52و
، 53بهار و تابستان 92

 -7طرحهای تحقیقاتي انجام شده :
 -1تحليل و بررسي جشنواره تئاتر استاني قم ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي قم 1383 ،

 -2چگونگي نحوه انعداس مطالب هنري در روزنامه ها در تابستان  ،83معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي 1381 ،
 -3باز شناسي گرايش تجهيه حيات گرايانه در معماري پس از انقالب
 -4بررسي وضعيت حوزه هنرهاي تجسمي از ديهگاه هنرمنهان تابستان 88
 -5بررسي ديهگاه شرکت کننهگان جشنواره بين المللي موسيقي 1386
 -6بررسي ديهگاه شرکت کننهگان جشنواره بين المللي تئاتر فجر 1386
 -7بررسي مطالب روزنامه ها در حوزه تئاتر و موسيقي فجر 1386
 -8توسعه تئاتر ؛ مسايل و راهدارها( همدار مجري )
 -10حدمت  ،هنر و زيبايي در قرآن کريم " سوره حضرت يوسف (ع) 1387
 -11شخصيت پردازي مذهبي در آثار نمايشي 1389
 -12چگونگي ارايه مطالب هنر در روزنامه هاي کثيراالنتشار در تابستان 1390 ، 89
 -13هنر و ادبيات از ديهگاه مقام معظم رهبري 1392

 -9كتاب:
 -1بخشهار جهيه ( نمايشنامه ) 1369
 -2تاليف کتاب ؛ پژوهشي در رونه آداپتاسيون در تئاتر ايران  ،انتشارات جهاد دانشگاهي 1385 ،
 -3تهوين مقاالت سمينار تئاتر و مخاطب  1386انتشارات نمايش و انتشارات جهاد دانشگاهي
 -4تاليف کتاب ؛ حدت  ،هنر  ،زيبايي و عناصر نمايشي قصه يوسف (ع) در قرآن کريم حوزه هنري سازمان تبليغات
اسالمي 1387

 -10دروس تدريس شده:
آشنايي با مداتب هنري جهان
سبک ها و شيوه هاي اجرا
شيوه هاي نمايش در ايران
آشنايي با تعزيه
تاريخ تئاتر جهان
نقه و تحليل
آشنايي با ادبيات نمايشي
حدمت هنر اسالمي
نمايشنامه نويسي
کارگاه پزوهش هنر

کارگاه مقاله نويسي
کارگاه سمينار

 - 11فعالیتهای نمايشي
نويسندگي

 – 1اشباح

 – 2صرافباشي
 – 3بالل
 – 4بخشهار جهيه
 – 5قانون حضرت سلطاني
 – 6هذيان
 – 7مهه آ
– 8خوان هشتم
كارگرداني

 – 1اشباح
 – 2صرافباشي
 – 3بالل
 – 4هذيان
 – 5پايان روز دوم
 – 6مهه آ

بازيگری :

 )1در حاشيه کوير  :نوشته عباس جهانگيريان  ،کارگردان  ،مسرور نعمت اللهي  ،اجرا جشنواره سراسري خانه جوانان
ساري و تاالر سنگلچ تهران 1355 ،
 )2اشباح  :نوشته و کار محمه علي خبري > خانه جوانان قم 1356 ،
 )3صرافباشي  :نوشته و کار  ،محمه علي خبري  ،خانه جوانان قم 1356 ،
 )4قصه مرگ بلبل ك نوشته و کار  ،علي تفضليان  ،خانه جوانان قم 1356 ،
 )5ضحاك مار دوش  ،نوشته محمه شريعتي  ،کارگردان  ،علي تفضليان  ،قم و جشواره خانه سراسري خانه جوانان
اروميه 1356 ،
 )6مسلم بن عقيل نوشته مشترك  ،علي تفضليان و محمه علي خبري  ،کارگرداني  ،علي تفضليان  ،جشنواره سراسري
خانه جوانان  ،ساري تابستان  ، 1357دي و بهمن  57در تاالر آل ياسين حديم نظامي قم  ،خرم آباد  ،مسجه سليمان ،
آبادان  ،قزوين  ،پادگان وحهتيه  ،بروجرد  ،در بهار  1358و بهترين خاطره اجراي نمايش مسلم بن عقيل در روز  21بهمن

 57در تاالر آل ياسين قم است که در طول اجرا و در پشت صحنه  ،راديو خبر پيروزي انقالب را مي داد و توسط
کارگردان يادداشت مي شه بعه از اجرا من که نقش مسلم بن عقيل را بازي مي کردم  ،جلوي صحنه آمهه و خبر پيروزي
انقالب و آنچه يادداشت شهه بود را براي مخاطبان قرائت کردم .
 )7تئوري يا عمل  :نوشته و کار  ،علي منتظري مقهم  ،سالن ورزشي حديم نظامي قم  ،رمضان 1358
 )8انفجار نوشته پرويز بشر دوست  ،کارگرداني علي منتظري اجرا  ،قم  ،زنجان ،شاهين شهر ،دانشگاه  ،رامسر1358
 )9من قهرمان نيستم  ،کارگردان علي تفضليان  ،قم  ،شاهين شهر  ،دانشگاه
 )10بالل  :نوشته و کار محمه علي خبري  ،تاالر آل ياسين قم 1358 ،
 )11بيماري ها و مرگ شاه مخلوع  ،نوشته و کار  ،علي منتظري مقهم ،تاالر هالل احمر قم 1358 ،
 )12سومين شب  ،نوشته و کار  ،محمه احمهي  ،دومين جشنواره فجر  ،تاالر مولوي 1362 ،
 )13شبي در خلوت خورشيه  ،نوشته محمه احمهي  ،کارگرداني  ،علي تفضليان  ،جشتواره شههاي محراب  ،تبريز ،
 1363و اراك 1363
 )14خليل طاليه دار درون مرز  ،نوشته و کار محمه احمهي  ،سومين جشنواره فجر ،تئاتر شهر سالن اصلي  . 1363تئاتر
شهر 1364
 )15خليل طاليه دار درون مرز  :نوشته و کار محمه احمهي  ،سالن اصلي تئاتر شهر 1365 ،
 )16آزمايشگاه مرکزي  ،نوشته و کار  ،علي تفضليان  ،چهارمين جشنواره تئاتر فجر  ،تاالر وحهت  1364 ،و اراك 1364
 )17مامور  :نوشته و کار محمه احمهي  ،چهارمين جشنواره تئاتر فجر  ،سالن چهار سو  1364 ،و در طول جبهه هاي دفاع
مقهي براي اولين بار در سال 1365
 )18در تهارك جشن  ،نوشته و کار علي تفضليان  ،ششمين جشنواره سراسري تئاتر فجر  ،تاالر مولوي 1366 ،
 )19آنجا که دلم سوخت  :نوشته و کار علي تفضليان  ،هفتمين جشنواره تئاتر فجر 1367 ،
 )20قانون حضرت سلطاني  ،نوشته محمه علي خبري  ،کار علي تفضليان  ،دفتر تبليغات اسالمي قم 1367 ،
 )21پايان روز دوم  ،نوشته و کار محمه احمهي  ،جشنواره تئاتر استاني تهران  ،تاالر سنگلج 1368 ،و دفتر تبليغات
اسالمي قم 1368 ،
 )22هذيان  :نوشته و کار علي تفضليان  ،جشنواره تئاتر فجر  1369 ،تاالر سنگلج و دفتر تبليغات اسالمي قم 1369،
 )23ژرفا  ،نوشته و کار محمه جواد عظيمي  ،دفتر تبليغات اسالمي قم 1370 ،
 )24يک نگاه  ،يک تصوير  :نوشته و کار محمه جواد عظيمي  ،دفتر تبليغات اسالمي قم 1371 ،
 )25ياد ايام  :نوشته و کار علي تفضليان  ،جشنواره سراسري تئاتر فجر  ،تاالر رودکي 1375 ،
 )26ياد ايام  :نوشته و کار علي تفضليان  ،نخستيت جشنواره تئاتر استاني قم
 )27هذيان  ،نوشته  ،محمه جواد عظيمي و کارگرداني  ،محمه علي خبري  ،جشنواره تئاتر استاني قم و منطقه اي يزد ،
1378
 )28بارون  :نوشته غالم حسين دريانورد و کار رضا کوچک زاده  ،تاالر مولوي 1378 ،

 )29پايان روز دوم  :نوشته محمه احمهي و کارگرداني محمه علي خبري  ،جشنواره تئاتر استاني قم و منطقه اي بنهر
عباس 1379
 )30فيروزه که مي خوانه  :نوشته علي رضايي و کارگرداني کورش زارعي در جشنواره تئاتر استاني قم  ،منطقه اي بنهر
عباس و سراسري فجر در تاالر مولوي 1379
 )31فيروزه که مي خوانه  ،تئاتر شهر  ،تاالر سايه 1380 ،
 )32دور گردون  ،نوشته و کار سيه حسين فهاي حسين  ،جشنواره تئاتر دفاع مقهس 1381 ،
مهه آ  :نوشته اوريپيه  ،کارگرداني محمه علي خبري ،دانشگاه تربيت مهرس و جشنواره تئاتر استاني قم 1382

