اهیي اوجزی ًست
تبرید تَلس1363/2/10:
تلفي09389262008:
هیشاى تحصیالت:وبرضٌبسی ًوبیص گزایص ازثیبت ًوبیطی –وبرضٌبسی ارضس ًوبیص گزایص وبرگززاًی ٍ
ثبسیگزی
(فبرغ التحصیل -زٍرُ فیلن سبسی اًجوي سیٌوبی جَاًبى)
عضَ اًجوي ثبسیگزاى ذبًِ تئبتز
ثبسیگز ،وبرگززاى ٍ پژٍّص گز تئبتز
سوابق پژوهشی:
پژٍّص زر سهیٌِ ًوبیص ّبی آئیٌی(ثزرسی جٌجِ ّبی ًوبیطی زر آئیي ّبی لَم ثرتیبری)
پژٍّص زر سهیٌِ ًوبیص ایزاًیَ تعشیِ(جستبری زر ثَطیمب ٍ اصَل ٍ لَاعس اجزایی ضجیِ هضحه)
سَاثك تسریس:
مذرس چىذیه ديرٌ آمًزش فیلم وامٍ وًیسی اوجمه سیىمای جًاوان استان لرستان
مذرس چىذیه ديرٌ آمًزضی ومایص وامٍ وًیسی ي بازیگری در ادارٌ فرَىگ ي ارضاد اسالمی لرستان
مذرس کارگاٌ ومایص وامٍ وًیسی ي بازیگری ايلیه ديرٌ جطىًارٌ فرَىگی َىری ضمسٍ معايوت
فرَىگی ي اجتماعی ضُرداری
داير بخص فیلم وامٍ وًیسی یازدَمیه ،ديازدَمیه ي سیسدَمیه ديرٌ جطىًارٌ ملی سرزمیه وًر

اجرا ها :
ثبسی زر فیلن سیٌوبیی" اثزّبی ارغَاًی" ثِ وبرگززاًی سیبهه ضبیمی
سن ثِ وبرگززاًی علی وزهی
ثبسی زر تلِ فیلن" "
ثبسی زر سزیبل"زر حبضیِ" ثِ وبرگززاًی هْزاى هسیزی ضجىِ سَم سیوب
ثبسی زر سزیبل"سز ثِ راُ" ثِ وبرگززاًی سعیسسلطبًی ضجىِ تْزاى
ثبسی زر هجوَعِ تلَیشیًَی"ٍ آًگبُ ذسا هی زاًست" ثِ وبرگززاًی پزّبم هطیزی
هحصَلطجىْسَهسیهبگزٍّوعبرف
ثبسی زر هجوَعِ تلَیشیًَی"ایي چٌس ذبًَازُ" ثِ وبرگززاًی ایوبى حویسی هحصَل ضجىِ سَم گزٍُ
التصبز
ضبّگَش ثِ وبرگززاًی زاٍٍز هیزثبلزیی
"
ثبسی زر سزیبل"
هىجث ثِ وبرگززاًی زوتز لطت السیي صبزلی اجزا ضسُ زر (توبضبذبًِ ایزاًطْز سبلي
"
ثبسی زر ًوبیص"
استبز سوٌسریبى ..تْزاى)
ثبسی زر ًوبیص"ضَذٌبهِ طلسن صجحگل" ثِ وبرگززاًی زوتز لطت السیي صبزلی اجزا ضسُ (زر سبلي
اصلی تئبتز ضْز ٍ ..اجزا ضسُ زر سی زٍهیي جطٌَارُ ثیي الوللی تئبتز فجز..تْزاى)
ثبسی زر ًوبیص وبرز ،تزًج ،سلیرب ثِ وبگززاًی احوس ایزاًی ذَاُ اجزا زر تبتزضْز سبلي سبیِ
ثبسی زر ًوبیص"ضْزن غزة" ثِ وبرگززاًی سیس حسي حسیٌی اجزا ضسُ زر ذبًِ ًوبیص ازارُ تبتز
تْزاى
فتبحثِ وبرگززاًی ًبصز عبضَری اجزا ضسُ زر ذبًِ ًوبیص ازارُ تبتز  ،حَسُ
ًوبیص هجلس ضبُ "
"
ثبسی زر
ٌّزی سبلي هبُ ٍ تبالر ًبصز ذسزٍ هجوَعِ تبتز هَلَی..

هگبفًَیب ثِ وبرگززاًی هیالز حسیٌی اجزا ضسُ زر(سبلي اصلی تبالر هحزاة ٍ سی زٍهیي
"
ثبسی ًوبیص"
جطٌَارُ تئبتز ثیي الوللی فجز سبلي چْبرسَ تئبتزضْز ..تْزاى)
ثبسی زر ًوبیص هطزة ضبُ ثِ وبرگززاًی هحوس رضب هرتبری آساز (ّفسّویي جطٌَارُ ثیي الوللی ًوبیص
ّبی آییٌی سٌتی تْزاى)
ثبسی زر ًوبیص"ًبس وٌیش" ثِ وبرگززاًی هحوس رضب آسازفزز ّجسّویي جطٌَارُ ثیي الوللی ًوبیص ّبی
آییٌی سٌتی)
،لَطی ثِ وبرگززاًی احوس صویوی ّجسّویي جطٌَارُ ثیي الوللی ًوبیطْبی آییٌی
"
ًوبیص هزجبى
"
ثبسی زر
سٌتی
ثَق ًَضتِ ایَة البذبًی ٍ وبرگززاًی حسیي حیسری پَر جطٌَارُ تبتز ضْز ..
ًوبیص "
"
ثبسی زر
ثبسی زر ًوبیص" هعزوِ زر هعزوِ" ًَضتِ زاٍٍز هیزثبلزی ٍ ثِ وبرگززاًی هحسي اساز اجزا ضسُ زر(سبلي
وَچه تبالر هحزاة ٍ تبالر حبفظ ٍ ّفسّویي جطٌَارُ ثیي الوللی ًوبیص ّبی آییٌی ٍ سٌتی تْزاى )
ثبسی زر ًوبیص" لصِ ی ضجٌوی وِ چطن هی ثست ٍ آغَش هی گطَز" ثِ وبرگززاًی هحسي اساز(اجزا
ضسُ زر تبالر هبُ حَسُ ٌّزی ٍ ثیست ٍزٍهیي جطٌَارُ سزاسزی تئبتز سَرُ هبُ)
ثبسی زر ًوبیص یه" فٌجبى لَُْ ی تلد" ثِ وبرگززاًی اهیز هْبجز اجزاضسُ( تبالر ٌّز ٍ تجزثِ
فزٌّگسزای ارسجبراى)
ثبسی زر ًوبیص" اگز ضجی اس ضت ّبی تْزاى هسبفزی" ثِ وبرگززاًی ّوب پزیسبى ٍ احوس صویوی اجزا
ضسُ( زر ّفسّویي جطٌَارُ ثیي الوللی ًوبیص ّبی آییٌی سٌتی -تبالر سبیِ تئبتز ضْز تْزاى)
ثبسی زر ًوبیص" زذتزاًبر" ثْىبرگززاىیحسٌحبجتپَر اجزا ضسُ زر (تبالرٌّز تْزاى)
ثبسی زر ًوبیش " سزگذضتسٍرٍسًبهٌْگبر" ثْىبرگززاىیهحوسا یهبىی فَالزی ٍ هیثن جْبًگیزی اجزا ضسُ
زر(حَسٌّْزی تبالر اًسیطِ ٍ تبالر اصلی سبلي هَلَی تْزاى)
ثبسی زر ًوبیش " اتَثبًسىَت" ثْىبرگززاىیاحسبًولهی(اجزا ضسُ زر تبالر اًسیطِ حَسُ ٌّزی تْزاى)

یی(اجزا ضسُ زر ذبًِ وَچه ًوبیص تْزاى
ییثوجْبًگر
ثبسی زرًوبیش " پزٍاسثزفزاساثزّبیتبرین " ثْىبرگززاىم
یسْاللِ اجزا ضسُ زر( تبالر وبخ گلستبى پبرن اللِ تْزاى ٍ
ی ثْىبرگززاىیًف
یضَى"
ثبسی زر ًوبیش " هبّپ
جطٌَارُ ثیي الولی تئبتز عزٍسىی یًَیوب تْزاى)
ثبسی زر ًوبیص"ی ومصِ یذَة " ثْىبرگززاىیسبراهحوس ُیاجزا ضسُ زر( فزٌّگسزای ًیبٍراى تْزاى سبلي
گَضِ)

سوابق عملی:
هسیز طزح ٍ ثزًبهِ ٍ زثیز ضَرای ٌّزی ذبًِ ًوبیص ازارُ تئبتز (سبل )95
هسیز رٍاثط عوَهی ازارُ ثزًبهِ ّبی تئبتز ٍ ذبًِ ًوبیص()95-92
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هسرس وبرگبُ ٍ ثبسیگزی ٍ ًوبیص ًبهِ ًَیسی اٍلیي ٍ زٍهیي زٍرُ جطٌَارُ فزٌّگی ٌّزی ضوسِ
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