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 شغل خالصه

 را تیم ، خالقانه شکل به است قادر آن از استفاده با و شناسد می گسترده بطور را سینما صنعت که شخصی سبک و یونیک دید با پویا کارگردانی

  . باشد داشته هایش فیلم در هنرمندانه نوآوری و کرده رهبری

 

 ها توانایی

 نویسندگی 

 کارگردانی 

 تهیه کنندگی 

 فیلمبرداری 

 تدوین 

 مدیریت تولید 

 بودجه بندی 

 انتخاب بازیگر 

 صداگذاری و اصالح رنگ 

 حس قوی بصری 

 تیم مدیریت و رهبری 

 خوب کار کردن تحت فشار 

 Self-starter 

 یادگیری سریع 

 رساندن کار طبق موعد مقرر 

 توانایی انجام چندین کار 

 کار گروهی توانایی 

 

 نرم افزار
 Adobe Premiere Pro  
 Adobe After Effects 
 Adobe Audition 
 Edius  

 
 

 کار سابقه

 

                                           کوتاه فیلم -

 

  تولید پیش در اکنون هم

 خاکی جاده کوتاه فیلم (Road Dirt) (30 )ژانر:کمدی( دقیقه( 

 قربانی مهدی

 کارگردان و کننده تهیه ، نویسنده 

 تولید پیش کارهای انجام  

 

 1397 سال محصول

mailto:info@mahdighorbani.com


 آرمانشهر کوتاه فیلم (Utopia) (16 )درام/رازآلود( )ژانر: دقیقه 

 قربانی مهدی

 mahdighorbani.com/utopiawww. 
   www.instagram.com/utopiafilm   

 کارگردان و نویسنده 

 کننده تهیه 

 تولید مدیر 

 لوکیشن و بازیگر انتخاب مسئول 

 صحنه دکور و تولید کننده هماهنگ ، تولید طراح 

 صداگذار و رنگ اصالح ، تدوینگر 

 برداری فیلم برای لوکیشن آمادگی و رزرو ، برداری فیلم ریزی برنامه انجام  

 فیلم جهانی کننده پخش 
 

 

 

  مستند -
 

20/07/1396   

 دقیقه( 12) کفاش 

  محمدنژاد مهیار از فیلمی

 فیلمبردار 

 

 

 96 آذر و آبان

 حقیقت( )سینما ایران مستند فیلم المللی بین جشنواره یازدهمین برگزاری صحنه پشت از هایی بخش فیلمبرداری 

  تجربی و مستند سینمای گسترش مرکز

 
 

 

 ها جشنواره -

 

 

    52/09/1396 تا  81/09/1396

 چارسو سینمایی پردیس – حقیقت( )سینما ایران مستند فیلم المللی بین جشنواره دوازدهمین فنی پشتیبانی متخصص 

 چارسو سینمایی پردیس – حقیقت( )سینما ایران مستند فیلم المللی بین جشنواره دوازدهمین - سینما 6 سالن مدیر 

 

    26/09/1396 تا  19/09/1396

 چارسو سینمایی پردیس – حقیقت( )سینما ایران مستند فیلم المللی بین جشنواره یازدهمین فنی پشتیبانی متخصص 

 چارسو سینمایی پردیس – حقیقت( )سینما ایران مستند فیلم المللی بین جشنواره یازدهمین   - سینما های سالن در اکران کمیته سوپروایزر 

 

 
    42/06/1396 تا  18/06/1396

 فلسطین سینما – سبز فیلم المللی بین جشنواره ششمین فنی پشتیبانی متخصص  

 

http://www.instagram.com/utopiafilm


  

   04/06/1396 تا  01/06/1396

 چارسو سینمایی پردیس – سالمت فیلم جشنواره دومین فنی پشتیبانی متخصص  

 

 

 اجرایی و  اداری  -

 

 امروز تا  01/05/1396

 و فنی پشتیبانی متخصص Delivery تجربی و مستند سینمای گسترش مرکز در 

 

 

 تحصیالت
1395-1394 

  سازی فیلم یکساله دوره

 ایران جوانان سینمای انجمن

 تهران دفتر

 

1394-1390 

 مخابرات برق مهندسی کارشناسی

 جنوب تهران آزاد دانشگاه

 

 ها دستاورد

1. Director of Utopia, a Nomination for Best Women Short at the Indie Short Fest | Los Angeles (USA) | Dec 2018 

2. Director of Utopia, an official selection at the Crossroads film festival |USA| 2019 

3. Director of Utopia, an official selection at the New Filmmakers NY | NY (USA) | 2018 

4. Director of Utopia, an official selection at the Hoboken international Film Festival| USA | 2019 

5. Director of Utopia, an official selection at the  Media Film Festival | USA | 2019 

6. Director of Utopia, a Monthly Finalist at the Changing Face International Film Festival | Australia | 2018 

7. Director of Utopia, an official selection at the World of women fair middle east Film Festival | UAE | 2019 

8. Director of Utopia, an official selection at the ReadingFilmFEST | USA | 2018 

9. Director of Utopia, an official selection at the Bioscope Global Film Festival | India | 2018 

10. Director of Utopia, an official selection at the Festival Gollut | Spain | 2018 

11. Director of Utopia, an official selection at the International Shorts | Australia | 2018 

12. Director of Utopia, an official selection at the Canadian Film Market (Hamilton Film Festival) | Canada | 2018 

13. Director of Utopia, an official selection at the Buffalo Dreams Fantastic Film Festival | USA | 2018 

14. Director of Utopia, an official selection at the Woodbury film festival | USA | 2019 

15. Director of Utopia, an official selection at the Veritas Film Festival | USA | 2018 

16. Director of Utopia, an official selection at the Sandy Dennis Film Festival | USA | 2019 

17. Director of Utopia, an official selection at the OutlantaCon Short Film Festival| USA | 2019 

18.  

 

 ها نامه گواهی و آموزشی های دوره

  دورهFCE   وCAE  زبان انگلیسی در موسسه سفیر 


