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 .تهران 3/4/0341زاده، متولد  حمد خدادادي مترجمم

 .0331کارشناسی فنی عکاسی، دانشگاه هنر، 

 .0331ارشد عکاسی، دانشگاه هنر، کارشناسی

 .0331، اه هنردانشگ ،(گرايش عکاسی)دکتراي پژوهش هنر 

 .تاکنون 0331از سال  (تهران)ي هنرهاي تجسمی، دانشگاه هنر عضو هيأت علمی گروه عکاسیِ دانشکده

 MKH.motarjemzadeh@art.ac.ir: پست الکترونيكآدرس 

 
 

 :مقاله ها
 .0333، ارديبهشت 03جري اُلزمن و جادوي فتومونتاژ، مجله دنياي تصوير شماره  -

 .0331، خرداد 014ساله ي من، مجله عکس شماره  31فولکس  -

 .0334، پاييز 13دانشگاه هنر شماره مصرف عکس، هنرنامه  -

 .0333شماره يك، بهار ( فصل نامه دانشگاه هنر) ارزيابی ساختار و محتواي مجله هاي فارسی زبان عکاسی از ديدگاه جامعه تخصصیِ عکاسی، نامه هنر -

 .0333، آبان 03 هنري بيناب شماره -، دوماهنامه فرهنگی(درباره ي آموزش عکاسی در دانشگاه هاي ايران) فن و معنا -

 .0331نامه تخصصی سومين جشنواره سراسري عکس فيروزه، تير عکاسی مدرن در ايران و هادي شفائيه، ويژه -

 .0331نامه تخصصی سومين جشنواره سراسري عکس فيروزه، تير هاي آگوست زاندر، ويژههاي منتظر در پُرترهچهره -

- Photography in the Grey Years, 29/1/2013, History of Photography, London: Routledge  

ترويجیی جامعیه    -، مجله علمیی (شمسی 01و   41هاي  با تمرکز بر دهه)ي شهري ايران ي امر مدرن اجتماعی در جامعه مثابه هاي پديداري عکس به شاخص -

 .0310فرهنگ رسانه، زمستان 

، اولين همايش ملی آموزش 0333-0311هاي مقطع کارشناسی رشته عکاسی دانشگاه هنر،  مهنا پايان: ، مورد پژوهیهاي هنري نامه جستاري در سودمندي پايان -

 .0310عالی هنر، دانشگاه هنر، آذر ماه 

 .0313، زمستان 03، مجله حرفه هنرمند، شماره (شمسی0331تا  0331)ساله 01در ايران در گذري ( ، گرافيك و عکاسینقاشی) هاي تجسمی ارزي شيوه هم -

 0313بندي، مجله عکاسی خالق، زمستان  ي معاصر در ايران و بحران مقولهعکاسی هنر -

، شیماره هشیتم،   (دانشگاه هنر اصفهان)ترويجی پژوهش هنر -هاي ايران، مجله علمی پژوهشی درباره پديداري عکس پادشاهان قاجار روي نخستين اسکناس -

 ين آقاخانی و آقاي حسين چنعانیسيم: نامه دانشجو ، مقاله مستخرج از پايان0313پاييز و زمستان 

 :انتشار کتاب
 .0313ارديبهشت . مرکب سفيد: ، تهران0331-0331هنري عکاسی در ايران  -کارکردهاي فرهنگی -

 

 :های انفرادی نمایشگاه
 0333گالري والی                                                 گفتمان عکس       -        

 0331کس مترو                  نگارخانه هنر                             گفتمان ع -        

 0330                   گفتمان عکس طبيعت               گالري آرين            -        

 0331  ثمر                         هفتگالري  گفتمان عکس فولکس              -        

  0333  ثمر                        هفتگالري    ، گفتمان آخر             فولکس -        

 :های گروهینمایشگاه
 0333      خانه الله               نگار(       مشترک با آقاي محمد خادميان طَرقی)دو ديدگاه  -

 0333      سراي هنرفرهنگ 3گالري  نمايشگاه عکس انجمن کوهنوردان ايران                  -

 0333              گالري ثمين                       عکاسی استادان دانشگاه هنر                    -

 0333                      گالري ثمين                      آدمی            -گفتمان عکس طبيعت -

 0311           گالري آرته                                سازي     نخستين فستيوال ساالنه پرتره -

 و

 دانشگاه هنر در نگارخانه هنر( ارشدمقاطع کارشناسی و کارشناسی)ي عکاسیهاي دانشجويان رشتههاي منتخبِ پايان نامهبرپايی سه دوره نمايشگاه از عکس -

  0311، آذر0311، خرداد0331آذر
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   .0311راي نياوران، بهمن س نمايشگاه گروهی اساتيد هنرهاي تجسمی فجر، فرهنگ -
 

 

 

  :سوابق اجرایی
 0/00/0313مدير گروه آموزشی عکاسی، دانشکده هنرهاي تجسمی دانشگاه هنر، از  -

 . 0313هاي تخصصی سيزدهمين دوساالنه عکس ايران، انجمن عکاسان ايران و موزه هنرهاي معاصر تهران، بهمن  ريز نشست مدير و برنامه -

 .0313روز با عکاسان، انجمن عکاسان ايران، خانه هنرمندان ايران، دي ماه  01عضو شوراي علمی همايش  -

 01/3/13ريزي آژانس عکس ايران،  گذاري و برنامه عضويت در شوراي عالی سياست -

 2/11/1931 تا 72/6/1931، از  (تهران)سرپرست امور اداری دانشگاه هنر -

 1/3/0310تا  03/00/0311 از ،(تهران)معاونت آموزشیِ دانشکده هنرهاي تجسمی دانشگاه هنر -

  1/01/0310تا  0331  11/1/31، از (تهران) جسمی دانشگاه هنرمدير گروه آموزشی عکاسی، دانشکده هنرهاي ت -

 0311تا  4/01/0310عضو شوراي تخصصی تحصيالت تکميلی دانشکده هنرهاي تجسمی در گروه عکاسی، از تاريخ  -

 .0311 تا 0331استاد مشاور دانشجويان شاهد وايثارگر گروه آموزشی عکاسی دانشکده تجسمی دانشگاه هنر، از سال  -

 .0313تا 0330عضو ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه هنر، از سال  -

 .0331انه عکاسان ايران، فروردين کارشناسی و بررسی وضعيت آموزشی و سرفصل هاي پيشنهادي براي دروس عکاسی، واحد آموزش خ -

 .0333، زمستان (تهران)بازنگري برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد عکاسی دانشکده تجسمی دانشگاه هنر -

 .30/3/0333تا  30/3/0333، (تهران)نماينده تحصيالت تکميلی در گروه آموزشی عکاسی دانشکده تجسمی دانشگاه هنر -

، براي سازمان آموزش و پرورش شهر  10311110پودمان مهارتیِ عکاسی رنگی و بازآموزي مبانی علمی درس کُد  تدريس دوره کوتاه مدت روش تدريس -

 .0330تهران، مرداد و شهريور 

 

 

 :سوابق داوری

 .3/01/0311داوري مقاله براي مجله علمی ترويجی جامعه فرهنگ رسانه،  -

 .13/00/0311سکی دانشجويان، دانشگاه هنر، المللی تئاتر عرو داوري بخش عکس سيزدهمين جشنواره بين -

 .1/1/0311عضو گروه داوري بخش عکس اولين همايش فضاي عمومی شهري پايدار، دانشگاه هنر،  -

 .0310دانشگاه هنر، بهمنجشن عکس  چهارمين عضو گروه داوري -

 .0310، آبان زنجان ی و هنري مساجد استانهاي فرهنگ نخستين جشنواره ملی عکس کوشا، وزارت ارشاد اسالمی و کانون عضو گروه داوري -

 . 0310شناسی، مهرماه  شناسی، بنياد ايران شوراي علمی و داور دومين جشنواره عکس ايرانعضو  -

  .31/3/0310آموزان و فرهنگيان کشور،  عضو شوراي داوري مسابقات فرهنگی و هنري دانش -

 .0311شابور، مرداد عضو گروه داوري دهمين جشنواره و شانزدهمين هفته عکس ني -

 .0311عضو گروه داوران بخش عکس اولين جشنواره هنرهاي تجسمی فرهنگ شهروندي، اصفهان، خرداد  -

 .0311داوري کتاب براي مديريت امور پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان، ارديبهشت  -

 . 0311و بهار  0331شناسی، زمستانايرانشناسی، بنياد ي عکس ايرانريزي و گروه انتخاب عکسِ نخستين جشنوارهعضو شوراي برنامه -

 0331داوري کتاب براي چهاردهمين دوره جايزه کتاب فصل، سراي اهل قلم، آبان  -

 .0331داوري کتاب براي سيزدهمين دوره جايزه کتاب فصل، سراي اهل قلم، مرداد  -

 0333عضو گروه داوران مسابقه نقد عکس، سومين جشن عکس دانشگاه هنر، آذر  -

 .30/0/0333مسابقه عکاسی از مراسم رونمايی بزرگترين فرش جهان، شرکت سهامی فرش ايران، ه داوري عضو گرو -

 .3/0/0330سومين جشنواره کشوري مهارت هاي کاردانش، وزارت آموزش و پرورش، عضو گروه داوري  -

 .01/4/0333مسابقه عکاسی از مراکز پتروشيمی بندر امام و ماهشهر دانشگاه هنر، عضو گروه داوري  -

 .0/1/0330جشنواره استانی عکس و فيلم  هنرستان هاي کاردانش استان تهران، عضو گروه داوري  -

 .0330چهارمين سوگواره عکس عاشورا، دانشگاه هنر، ارديبهشت عضو گروه داوري  -

   :رانیسوابق سخن
 .11/3/0311نظريات و نقد جديد در عکاسی، هفته پژوهش، دانشگاه هنر اصفهان،  -

 ، ميز گرد به همراه11/1/0310، انجمن عکاسان ايران، ده روز با عکاسان ايران، خانه هنرمندان تهران، "رسی آموزش عکاسی امروز ايرانبر" -

 .زاده نژاد و محمد رضا شريف الدين عادل، محسن راستانی، مهدي مقيم علی قلمسياه، شهاب

اسیتان زنجیان،    هاي فرهنگی و هنیري مسیاجد   دبيرخانه کانون -ارشاد اسالمی استان زنجان ، وزارت فرهنگ و"گذاري عکس به عنوان يك اثر هنري ارزش" -

 0310./00/3سراي امام خمينی زنجان،    فرهنگ

 .10/1/0311 عصر دانشگاه هنر،هفته پژوهش، پرديس ولی "هنري عکاسی در ايران، -بررسی کارکردهاي فرهنگی" -

 .1/3/0311، (انجمن عکاسان نگاه)انمرکز آموزش خانه عکاس، "انتزاع و عکاسی" -
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سیاري،   -، تاالر اداره ارشیاد اسیالمی مازنیدران   کاتی -هاي شمالی کشور آموزي استان مراکز مهارت جشنوارهنخستين ، "ي آموزش عکاسی در ايراندر باره" -

00/3/0331. 

 .1/01/0333 عصر دانشگاه هنر،هفته پژوهش، پرديس ولی ،"کارکردهاي اجتماعی نقد عکس " -

  .14/1/0333، دانشگاه هنر اصفهان، "هاي مختلف عکاسی قياسیتبارشناسی  مفاهيم برخی آثار فتومونتاژ در دوره" -

                                                                     

                                                      
 


