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فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروباد

:اهداف طرح 
ترویج شیوه درست عکاسی پرترهو عالقه مند به این شیوه عکاسی و آموزش درست و تخصصی آنها در آیندهیانشجونجذب دا

سال تدریس استاد زابل عباسی12نمایش نتیجه و ختن به هنر عکاسی پرتره ایجاد انگیزه هنر عکاسی براي دانشجویان و پردا
استفاده از پتانسیل دانشجویان عالقه مند چند دوره تحصیلی در جهت برگزاري نمایشگاه و تقویت روحیه کار جمعی و گروهی

:خالصه طرح
استاد مهدي زابـل عباسـی   دانشجویان برگزاري نمایشگاهی از آثار   به منظور آشنایی دانشجویان عالقه مند به هنر عکاس، در نظر است با              

جلسه نقد عالوه بر برگزاري نمایشگاه، در نظر داریم. برگزار شود) سال تدریس این هنر    12عضو انجمن عکاسان استان خراسان با سابقه        (
کت کنندگان در این نمایشگاه به شرح ذیـل مـی   شر. کنیمعکسی با حضور عکاسان بزرگ خراسان همانند آقایان بهرامی و رضوي برگزار          

ییسیمحمد رضا ر/ ینیحسیعلیدس/ خاکپور یدمج/ یقیال یعل/ ینوییم یدفرش/ پور   ینبابک عابد / یريعارف جال / یزابل عباس  يمهد: باشند  
یریـان سولماز م / یضیف یدفرش/ یاريزهرا  / منش   يمسعود یرضاعل/ یتارا عبدالله / یمیرح یدنو/ یفاءزه چمن / یانمرجان عباس / یصادق حاتم / 
یناسـار / زاده   یـب احـسان حب  / زهرا باقرزاده   / یارغوان وحدت / ییجمالزا یدهسپ/ زاده   ینآراد حس / ينمد یهمهد/ يابوالفضل صبور / يغفور غمهن/

کلیه شـرکت کننـدگان   الزم به ذکر است . زادهینحسیارشهر/ يداوودیراسم/ مهناز اصغرزاده / يدل آرام احمدیحهمل/ یکاشان یربلوکانسادات م 
.این نمایشگاه، دانشجویان مراکز علمی کاربردي خبرنگاران و خبر می باشند

پژوهـشگر و  ، عضو موسس انجمن عکاسی خراسـان ، مدیر موسسه تحقیقات و مطالعات عکاسی آبگینه  ،  مشهد 1345متولد  :استاد ابراهیم بهرامی  
للـی و دریافـت     هاي داخلی و بین الم    شرکت در نمایشگاه  و   مدیر هنري و عضو هیات داوري بیش از سی نمایشگاه و مسابقه عکاسی             ،سیمدرس عکا 

از PSAمدال طـالي انجمـن عکاسـی آمریکـا        ،  از فدراسیون بین الملی هنر عکاسی     ) آرتیست فیاپ (AFIAPدریافت لقب : ه  جوایز متعدد از جمل   
جـایزه عـالی مرکـز      ن،  مدال حقوق بشر سازمان ملل متحد براي مجموعه عکـس سـالمندا           ا،  آمریک) دالویر(شگاه عکاسی خبري    هفتاد و سومین نمای   

از سازمان میراث فرهنگیجایزه اول و دریافت دیپلم افتخار نمایشگاه عکس روزنه هاو، فرهنگی سازمان ملل متحد یونسک
فـارغ التحـصیل   ، کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنـر و معمـاري دانـشگاه آزاد واحـد تهـران مرکـز          مشهد،1357متولد:استاد مهدي زابل عباسی     

مدرس هنرسـتان هنرهـاي زیبـاي    ، مقطع کارشناسی عکاسیمعماري تهران مرکز درفارغ التحصیل دانشکده هنر و، هنرستان هنرهاي زیباي مشهد   
هنري گنگره شهدامشاور، ماي جوان مشهدمدرس انجمن سین، مدرس هنرستان سینما تئاتر شمایل، مشهد

او عضو انجمن عکاسان ایران بوده و در نمایشگاه هاي داخلی و خـارجی متعـددي شـرکت داشـته                 د،  مشه1362متولد سال   :استاد مهدي رضوي    
در از سیزدهمین فستیوال) تالیاانجمن عکاسان ای( و مدال طالي فیاپ) فدراسیون جهانی هنر عکاسی(وي عناوینی از جمله مدال طالي فیاپ.است
نمایشگاه انفرادي در نگارخانـه رضـوان و   1سابقه همکاري با موسسه افرینش هاي هنري استان قدس رضوي در زمینه برگزاري     ، وي همچنین    ایتالیا

.داوري بخش ویرایش تصویر دومین جشنواره ملی عکس مشهد را دارد
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