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 یفشدٍ اعالعبت هـخصبت 

 
 محمود عزیزی-فرهادخبًَادگی: ٍ ًبم ًبم 

 7231: تبسیخ تَلذ 

 تهران محل تولد:

 عکاسی دانشگاه هنر گشٍُ :

 azizi_63@hotmail.com : پؼت الکتشًٍیک

 

 

  

 هذاسج تحصیلی

  
 الف( تحصیالت داًـگبّی: 

 1358دس پظٍّؾ، داًـگبُ اٍکالّوب ػیتیٌّش فَق لیؼبًغ،  -

 1353لیؼبًغ، جبهعِ ؿٌبػی داًـگبُ ؿْیذثْـتی -

 

 دٍسُ ّبی آهَصؿی گزساًذُ : 

 1357عکبػی عوَهی دس داًـگبُ اٍکالّوب ػیتی-

 1360فیلن ّب ٍ کبغزّبی عکبػی ٍ ػیؼتن ّبی ظَْس ثلظیک-

  1362بثلظیکػیؼتن ّبی ػیٌوب ٍ هَاد آًْ-

 1362هیکشٍفیلن ٍ هَادآًْب ثلظیک ػیؼتن ّبی -

 1362ػیؼتن ّبی سادیَلَطی عجی ٍ هَاد آًْب ثلظیک-

 

 

 ة ـ اؿتغبل

  

 ّبی علوی ـ اجشایی(ػبیش ػَاثك آهَصؿی ٍ پظٍّـی: )ثشخی اص فعبلیت

سٍؿْبی کبسثشدی هَاد حؼبع ثِ ًَس ٍ اهَلؼیًَْبی ًمشُ ایی ٍ غیشًمشُ ایی دس صٌعت ٍ ٌّش ثب -

 1372-اّبدّوکبسی ؿشکت 

 

 

 پظٍّـی-خالصِ ای اص هجوَعِ فعبلیت ّبی علوی.ج 
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کبغزّب ٍ پلیت ّبی -ػیؼتن ّبی ظَْس ٍ ثجَت اًَاع فیلن ّبٍ ػبخت سٍؿْبی ثْیٌِ ػبصی -

 1370حؼبع چبح افؼت

 

 تألیف، تشجوِ ٍ گشدآٍسی.الف(

 تألیفبت:

 کتبة دسػی داًؾ آهَصاى ٌّشػتبى 1370هَادؿٌبػی چبح ثشجؼتِ-1

 کتبة دسػی داًؾ آهَصاى ٌّشػتبى1370هَادؿٌبػی چبح ػیلک اػکشیي-2

 لیتَگشافی ثش اػبع ػیؼتن آهَصؿی گبم ثِ گبم اص عشیك دػتَسات عولی ٍ عکغ-3

 دس دػت تذٍیي 1395عکبػی)دٍسُ ّبی آهَصؽ عکبػی تَػظ ًبم داساى تبسیخ عکبػی(-4

 

 

 

 همبالت اسائِ ؿذُ دس هجالت:.ة(

 

 افؼت خـک -1371چبح هجلِ گضاسؽ صٌعت-

 

 

 پشٍطُ ّبی تحمیمبتی ٍ عشح ّبی پظٍّـی.(ج

 1372ثشسػی ٍ ػبخت اهَلؼیًَْبی ًمشُ ایی حؼبع ثِ ًَس هَسد هصشف دس ٌّش عکبػی-

چگًَگی ػبخت اهَلؼیًَْبی غیشًمشُ ای هَسد هصشف دس صٌعت چبح ٍ اػتفبدُ اص آًْب دس ٌّش -

 1373عکبػی

عکبػی دس جْت ثِ دػت اٍسدى ًتبیج ٌّشی ثب دخبلت هَاد تعییي کیفیت اهَلؼیًَْبی -

 1374ؿیویبیی دس اهَلؼیَى ٍ یب دس ػیؼتن ظَْس

 

 

 ػَاثك اجشایی.(د

 1366هؼئَل ثشگضاسی ػویٌبس تخصصی ثب عکبػی دیجیتبل ثب ّوکبسی ؿشکت کبًَى. 1

 1361آلوبىآگفب کشٍُ اػپیذ ثب ّوکبسی ؿشکت آگفب هؼئَل ثشگضاسی ػویٌبس تخصصی . 2

. هؼئَل ثشگضاسی ػویٌبس تخصصی ػیٌوب دس ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی ثب ّوکبسی ؿشکت 3

 1360گَست ثلظیک
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.هؼئَل ثشگضاسی ػویٌبس تخصصی عکبػی هذیشاى ٍاحذ سٍاثظ عوَهی ؿْشػتبًْبی ؿشکت 4

 1365تَاًیش

ثب ّوکبسی دس عکبػی ٌّشی ٍ لیتَگشافی  DTR.هؼئَل ثشگضاسی ػویٌبس تخصصی ػیؼتن5

 1364ؿشکت گَست

 1387.ػخٌشاى عکبػی ًـؼت چبخبًِ داساى دس هصلی تْشاى6

 

 

 ػَاثك حشفِ ای.ٍ(

 ،عکبػی الثشاتَاسی ،عکبػی حشفِ ای تحمیك ٍ ػبخت هَاد ظَْس ٍ ثجَت هَسد هصشف دس

 چبحٍ  لیتَگشافی

 

 

 ػَاثك تذسیغص(.

 

  ة: دٍسٓ کبسؿٌبػی اسؿذ

  1395داًـگبُ ٌّش تْشاى پشدیغ ثیي الوللی فبساثی -

 

 ج:دٍسٓ کبسؿٌبػی

 -عکبػی دس گشافیک ٍ کبسگبُ تخصصی-عکبػی پبیِتبکٌَى دس صهیٌِ ّبی  1370اص ػبل -

ؿیوی  -ؿیوی عکبػی-عکبػی صٌعتی -عکبػی ٌّشی -تبسیخ عکبػی -عکبػی ػیبُ ٍ ػفیذ

چبح دػتی)ٌّشی( کِ دس داًـگبّبی -هشکت ؿٌبػی-هجبًی ٍ فٌَى صٌعت چبح -صٌعت چبح

 ریل:

 داًـگبُ ٌّش-

 ؿْیذ سجبیی لَیضاى داًـگبُ-

 تبکٌَى1370هشکض هغبلعبت علوی چبپخبًِ ثبًک هلی ایشاى اص -

 تْشاى 1داًـگبُ جبهع علوی کبسثشدی ٍاحذ -

 تْشاى 5داًـگبُ جبهع علوی کبسثشدی ٍاحذ -

 تْشاى38داًـگبُ جبهع علوی کبسثشدی ٍاحذ -

 تْشاى 47داًـگبُ جبهع علوی کبسثشدی ٍاحذ -
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 ًبهِ ّبی کبسؿٌبػی اسؿذ ىّذایت پبیب
 داٍس هذعَ ؿیوی/ عکبػی هبدٍى لشهض-

 

 

 

 ّذایت پبیبى ًبهِ ّبی کبسؿٌبػی
 

 

 

 

 داخلی ٍ ثیي الوللیعضَیت دس گشٍّْبی تخصصی ح(.

 اًجوي عکبػبى آصاد)اهشیکب( -

 اًجوي عکبػبى کبًبدا -

 

 افتخبسات کؼت ؿذُ.ط(

تْشاى جْت داٍسی عکؼْبی داًـجَیبى ثب  47افتخبس داًـگبُ جبهع علوی کبسثشدی ٍاحذ لَح-

 1391 -عٌَاى عبؿَسا

 ت چبحیثشگضاسی دٍ ًوبیـگبُ ثب عٌَاى ّبی تلفیك عکغ ٍ پل-

 .ُ اػتاًجبم ًـذًمبط دیگش دًیب کِ هی داًن دس آًجباٍلیي ثبس دس ایشاى ٍ تبکبسی ثشای 

 (عکغ ٍ پلیت افؼت ٍ هشکت چبح اثشی ًمبؿی گًَِ ثِ دػت هی دّذ)

، کِ ثبص ّن کبسی کبهال جذیذ اص تشکیت فیلن ٍ صفحِ ؼیيًگبسُ ّبی ه دٍهیي ًوبیـگبُ ثب عٌَاى-

 .هغ

 

 

 صهیٌِ ّبی پظٍّـی هَسد عاللٍِ(.

 (للیب )دس ٍسای َّسٍ ًِ آًچِ هی ثیٌین عکبػی-

 

 

 

 

 


