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هینام و نام خانوادگی: حسین خرمشا  

16/02/1360تاریخ تولد:   

ایران-محل تولد: تهران   

hossein.artpics@gmail.com  :ایمیل  

hosseinartpics :عنوان و نام هنری 

41044179120098موبایل:   

 

                                  

ایران-تهران ،38دانشگاه علمی_کاربردی واحد ، تبلیغاتعکاسی  مقطع کارشناسی یدانشجوتاکنون         1399  

ایران-تهران ،38کاربردی واحد -دانشگاه علمی ،در رشته عکاسی مقطع کاردانی التحصیل غفار                 1399  

     1397-1396   ایران-حرفه ای هدایت، تهران –دیپلم گردشگری، دبیرستان فنی            

ایران-، تهرانعلوم انسانی، دبیرستان غفاری دیپلم         1376-1379  

 

 

 

 

گذراندن دوره آموزشی "آشنایی با عکاسی و چاپگر دیجیتال سیار" با درجه عالی  در موسسه پارسیان دانش پندارعلم گستر                     1396آبان   

پارسیان دانش پندارعلم گستر در موسسهبا درجه عالی  گذراندن دوره آموزشی " روتوش عکاسی دیجیتال"         1396مرداد   

در موسسه پارسیان دانش پندار علم گستر گذراندن دوره آموزشی " آشنایی با عکاسی پرتره و آتلیه" با درجه عالی        1395خرداد   

گذراندن دوره آموزشی "عکاسی حیات وحش" با درجه عالی در موسسه پارسیان دانش پندار علم گستر          1394بهمن   

با درجه عالی در موسسه هنری یکتا نیک اندیشان برنا "دوره مقدماتی و پیشرفته عکاسی" گذراندن         1394-1393  

در خانه عکاسان جوان 94گذراندن دوره پیشرفته عکاسی با نمره         1394-1392  

 

 

 سوابق تحصیلی

 سوابق آموزشی در زمینه عکاسی

 رزومه
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عکاس مستقل       تا کنون 1385  

و تصویربردار ، ناظرپخشتهیه کننده        تا کنون 1385  

اعم از ترکیبی و مستند ی طرح برنامه های مختلف تا کنون       مدیرتولید و مجر 1385  

و نورپردازی برنامه های مختلف اعم از ترکیبی و مستند برداریتصویر   تا کنون     1388  

قسمت  30، کارگردانی و تصویربرداری مستند قاره اروپا در تهیه کنندگی         1394-1393  

راوی و گوینده برنامه های رادیویی         1394-1393  

 

 

 

 

اه"شناخت و کاربرد نورپردازی در استودیو" در موسسه طنین روشن نگ شاپ  بعنوان مدرسحضور و برگزاری ورک       0140شهریور   

"نورپردازی عکاسی پرتره" در گالری آیریک بعنوان مدرس ورکشاپحضور و برگزاری        1400     تیر    

برگزاری کارگاه عملی "ترکیب بندی در عکاسی" به عنوان استاد در شرکت سینمایی سرو نقره ای حضور و      1398شهریور   

رو نقره ایبرگزاری کارگاه عملی "نورپردازی پرتره در عکاسی" به عنوان استاد در شرکت سینمایی س  حضور و      1398تیر         

حضور در کارگاه عکاسی "هیستوگرام در عکاسی" استاد محمدرضا صدیق در خانه عکاسان جوان     1398فروردین   

حضور در کارگاه عکاسی "زیبایی شناسی" استاد جهانگیر الماسی در خانه عکاسان جوان              1396دی   

مستندحضور و برگزاری کارگاههای عکاسی         1396-1394  

 

 

 

عکس "ایران مدرن" در کشور ویتنام حضور در نمایشگاه  1400مهر                     

در شهر استانبول کشور ترکیه در گالری هنری آپولون "1400سده نوین "و نقاشی   عکاسیبین المللی   نمایشگاهحضور در   1400  مرداد و شهریور  

کشور عمان شهر مسقط در" حس برتر"هنرهای تجسمی  حضور در نمایشگاه بین المللی      1400شهریور   

عکاسان جوانانجمن ملی  برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس با موضوع "برگ و باد" در نگارخانه             1399آبان   

چینهای ایران" در کشور نگاهی به زیباییحضور در نمایشگاه عکاسی "             1399تیر   

ایران-تهران" در مجتمع فرهنگی هنری نور3حضور در نمایشگاه عکاسی "ویزور           1398مرداد   

" در نگارخانه گل های داوودیر نمایشگاه عکاسی "هنرمندان معاصرحضور د         1398خرداد   

حضور در نمایشگاه عکاسی "آنچه اتفاق افتاد" درگالری خانه عکاسان جوان     1398اردیبهشت   

" در نگارخانه صا"ویزور حضور در نمایشگاه عکاسی           1397اسفند   

در نگارخانه آیریک "هنرمندان معاصر"حضور در نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی      1397اردیبهشت   

  در نگارخانه آیریک "هنرمندان معاصر"حضور در نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی              1395آبان 

درگالری خانه عکاسان جوان حضور در نمایشگاه عکاسی "قطره و نگاه"            1394مهر   

درگالری خانه عکاسان جوان حضور در نمایشگاه عکاسی "فرم و محتوا"             1393دی   

کاری سوابق  

ها سوابق حضور در نمایشگاه   

  ها شاپحضور و اجرای ورک
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عضو انجمن عکاسان نگاه        1400      آبان   

دریافت نشان همکاری از مجموعه آیتوریسما در عرصه عکاسی و معرفی جاذبه های گردشگری ایران        1400    مرداد  

عضو افتخاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر       1398شهریور   

عضو انجمن ملی عکاسان جوان       1398شهریور   

عکاسی )فیاپ(عضو اصلی فدراسیون بین المللی هنر        1398   مرداد   

عضو خانه عکاسان جوان       1398تیر         

باشگاه عکاسان طنین عضو       1397بهمن       

 

 

      

  عکاسی

  کارگردانی

 نورپردازی

 تصویربرداری

 طراحی صحنه

 

 

 

 

 فارسی: به عنوان زبان مادری

 ترکی: در سطح محاوره و برقراری ارتباط

ZA1 ÖSD آلمانی: دارنده مدرک بین المللی   

 انگلیسی: در سطح محاوره و برقراری ارتباط

 

 

 

 

،اکسل، پاورپوینت(تسلط به نرم افزار آفیس )وورد  

الیت رووم(فتوشاپ وپریمیر، افتر افکت،  ،تسلط به استفاده از نرم افزارهای ویرایش و تدوین عکس و فیلم )ادیوس  

های هنری  مهارت  

های زبان خارجی مهارت  

های کامپیوتری و نرم افزاری مهارت  

 عضویت در مراکز مختلف عکاسی و هنری


