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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۲ ، شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۶

هنرهای نمایشی و موسیقی

نشریه علمی- پژوهشی هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی
زمینه انتشار: هنر

صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران
مدیر مسئول: شاهین حیدری

سردبیر: محمدباقر قهرمانی
ناشر: دانشگاه تهران

هیأت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(:

امیراشرف آریانپور دانشیار، دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه آزاد اسالمی
محمدرضا آزاده فر  دانشیار، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر

مهدی حامد سقایان استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
مجید سرسنگی دانشیار،دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران

محمد سریر استادیار، گروه موسیقی، دانشکده صدا و سیما
محمد شهبا دانشیار، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

ساسان فاطمی دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
شاهین فرهت استاد، گروه آموزشی موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

مصطفی مختاباد استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
آذین موحد دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

فرهاد ناظرزاده کرمانی استاد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
طرح روی جلد: مرتضی ممیز

خوشنویسی عنوان نشریه: صداقت جباری
مدیر داخلی: نسرین نوری

قیمت: ۳0000 ریال
تیراژ: 500 نسخه

نشانی نشریه: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا - تلفکس: ۶۶4۱5۲8۲، کد پستی: ۱4۱55-۶458۳
 fineartj@ut.ac.ir :پست الکترونیکی

http://JFADRAM.ut.ac.ir :وب سایت نشریه
 داوری مقاالت این شماره بنا به موضوع، به وسیله اعضای هیأت داوران مجله انجام شده است.

 مقاالت مندرج لزوما نقطه نظرات نشریه نبوده و مسئولیت مقاالت به عهده نویسندگان محترم می باشد.

  درجه علمی- پژوهشی نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی طی شماره 3/11/985 مورخ 1388/06/04
  دبیرخانه کمسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابالغ گردیده است.

 نشریه هنرهای زیبا از تاریخ 8۲/5/۳ در نمایه بین المللی Ulrich's Periodical Directory ایندکس شده است.
 نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسالمی ISC به نشانی http://www.srlst.com نمایه می شود.

 نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی www.SID.ir نمایه می شود. 

 دانشیار،دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران بختیاری محمودی بهروز

 فارسی: محبوبه قاسمی ایمچهویراستار 

موسسه فنی چکاد صفحه
ویراستار انگلیسی: 

:  آرا 

 
 دکتر ستاره بهشتی

 1231، بهار 1، شمارۀ 32دورۀ 



 فُزست

 1 صاپىی آثار در شدٌ گزفتٍکار ٍب الگًَای بزرسی با اویمیشه در مذَبی مضامیه باسومایی

 حسىایی محمدرضا زايیٍ، احمدی سعید سید مًسًی، سادات سعیدٌ

 11 ساختارگزا شىاسی بز مبىای ريایت مًسیکال َای فیلم در تزاوٍ َای صحىٍ تحلیل

 شکیب حسیىی فاطمٍ کريیٍ، حیدریان مُدی

 52 ياگىز اپزاَای در فلسفی ي ادبی َای بىیان ياکايی

 اسماعیلی احمدرضا وًراوی، محسه

ًوگی ي تطبیقی مطالعة ٍ  باایىًرال  رادیًیی شومای میشاوسه تبدیل فزایىد چگ  باا  ساًرود  با

 12 فىی ريیکزد

 افشار حمیدرضا آبادی، گیل شُرام فالح، َدی

 94 یًُد دیىی حیات درمًسیقی  کارکزد تحًل سیز بٍ گذرا وگاَی

 معتمدی مىصًر اسدی، بىی وسریه

 24 ارسطً ي افالطًن سیباشىاسی وگاٌ اس سیىما

 مطلق بیىای سعید میرجابری، زَرا

 11 فلسفی مىظز اس عزيسک ًَیت يجًی جست

 مسعًدی شیًا اشرفیان، مرضیٍ

 14 مًسیقی گزدشگزی َای بستٍ طزاحی

 فر آزادٌ محمدرضا

 




