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متولد  - 1341ساوه
كارشناسي عكاسي از دانشگاه هنر ـ 1371
سوابق:
 دبير کل دومين و سومین جشنواره بينالمللي
هنرهاي تجسمي فجر1389 - 1388 /
 عضو شوراي ارزشيابي مدارك معادل هنري وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي 1372/تا 1385
 مدرس دانشگاههاي هنر ،الزهراء ،آزاد 1371/تا 1390
 عضو هيأت مؤسس و هيأت مديره انجمن عكاسان
انقالب و دفاع مقدس 1381/تا 1390
 مديرعامل انجمن عكاسان انقالب و دفاع مقدس/
 1381تا 1387
 عضو هيأت مؤسس انجمن ملي عكاسان ايران
 عضو شوراي سياستگذاري اولين ،دومين  ،سومين
و چهارمین جشنواره بينالمللي هنرهاي تجسمي فجر/
1390- 1389 - 1388 -1387
 دبير نخستين دوساالنه بينالمللي عكس جهان
اسالم1386 - 1385/
 مشاور هنري مركز هنرهاي تجسمي و موزه هنرهاي
معاصر تهران 1387/تا 1389
 عضو هيأت مديره و نايب رئيس انجمن عكاسان
بحران 1383/تا 1385
 عضو هيأت انتخاب و هيأت داوران تعدادي از
جشنوارهها و مسابقههاي عكاسي از جمله دوساالنه
عكس ايران ،عكسهاي دريايي ايران ،عكس كودك و
نوجوان ،عكس دانشگاه آزاد ،عكس براي ايران ،عكس
راهيان نور و ...
 مديرعامل بنياد فرهنگي روايت1387/
 عضو شوراي كارشناسي عكس بنياد حفظ آثارو
نشر ارزشهاي دفاع مقدس1380/
 عكاسي از دوران دفاع مقدس 1359/تا 1367

 تاریخ تولد - 1342 / 03 / 10 :خرمشهر
 اخذ کارشناسی عكاسي از دانشگاه هنر در سال
1367
 آغاز به کارعكاسي حرفه اي از سال 1358
 زمينه های كاری :جنگ ،مستند اجتماعی ،معماری،
فرهنگی
 كارهاي چاپ شده (مشترك) :كتاب گزارش تصويری
حلبچه ،مجموعه كتابهای جنگ تحميلی(شش
جلدی) /صنعت نفت ايران /همه با هم /دايرة المعارف
گيالن /ايران ،آب ،نيرو ،طبيعت 20 /سال عكاسی فيلم
در ايران  /كتاب نمايشگاه عكس عكاسان ايران در
فرانسه (انقالب عكاسی) /زندگی و آثار صنيع الملك /
كتاب طوفان صحرا ،جنگ در خليج فارسDesert /
– storm , The war in the / the Persian Gulf
 / A time Bookباغ ايرانی /عکاسی و چاپ کتاب
«شکوه خوزستان»
 كارهاي چاپ شده ( انفرادی) :مجموعه كتابهای
زندگی جديد ،كالبد قديم ،منتخب ابنيه با ارزش (سه
جلد)  /آسمان و زمين (تهران زير حمالت موشكی)/
زندگينامه و آثار آقا لطفعلی صورتگر شيرازی  /از
آسمان ايران (عكس های هوايی از شهرهای مختلف
ايران)  /خانه ايرانی  /بم (گزارش تصويری از شهر
بم قبل و بعد از زلزله)  /مجموعه كتاب های شكوه
ايران(سه جلدی)/
 برگزاری نمایشگاه عکس در قالب  30قطعه عکس
رنگی با موضوع « مساجد ایرانی « در شهرهای جاکارتا،
بالی و  ...در کشور اندونزی ،مردادماه 1390
 برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع مساجد ایرانی
در چندین شهر کشور اندونزی و نمایش همزمان در
نگارخانه چیلیک با عنوان «شکوه سایه ها»

 بهزاد پروین قدس متولد سال  1343تبریز
میباشد که به عنوان یکی از پیشکسوتان هنر
عکاسی حوزه دین مطرح است.
 وی نمایشگاههای انفرادی متعددی در داخل
و خارج از کشور داشته که با استقبال عالقمندان
روبرو شد.
 پروین قدس یکی از عکاسان برجسته دوران
دفاع مقدس میباشد که تالیف  9جلد کتاب با
موضوع شهید و شهادت ،فیلمسازی و نقاشی از
دیگر جنبههای هنری وی میباشد.

 متولد ۱۳۴۳
 جانباز جنگ تحمیلی
 از سال  ۱۳۶۲عكاسی را در لشگر ۱۰
سیدالشهدا(ع) آغاز كرد
 از اواخر سال  ۱۳۶۵وارد روایت فتح شد
 بعد از پایان جنگ با سفر به افغانستان،
جنگهای آذربایجان و ارمنستان  ،كشمیر ،چچن،
بوسنی ،كوزوو ،عراق ،سومالی و  ...به عنوان خبرنگار
جنگلی شناخته شد.
 با حضور در  ۱۴جنگ بزرگ دنیا دردهه های اخیر
و ساخت مجموعه های مستند از این جنگ ها ركورد
تازه ای را به نام خود ثبت كرده است و مستند بلند
«سواحل اشك و زیتون» از جنگ  ۳۳روزه ی لبنان
آخرین ساخته ی او بوده است.

تولد :فروردین  - 1334شیراز
تحصیالت  :کارشناسی ارشد مدیریت
 سال  1353به صورت تجربی و جدی به عکاسی
و گاه ًا فیلمبرداری پرداخته ام
 در سالهای  56و  57تدریس انیمیشن در کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 تدریس عکاسی در سینمای آزاد و شرکت در
چند نمایشگاه گروهی عکس :قبل از انقالب
 برپایی  3نمایشگاه گروهی نقاشی و گرافیک در
سالهای 56-55-54
 چندین نمایشگاه عکس گروهی پس از انقالب
 معموال در مسابقات شرکت نمیکنم :در سال
 1364برنده جایزه اول عکاسی اجتماعی از جشنواره
سراسری عکس و فیلم سینمای جوان شدم
 تدریس عکاسی در انجمن سینمای جوان،
دانشگاه الزهرا ،دانشکده فرش ،دانشکده معماری،
هالل احمر
 جایزه بهترین تدوین از جشنواره فیلم سینمای
جوان استان
 داوری در اکثر مسابقات عکاسی استانی بعد
از سالهای  64تاکنون از جمله :جشنواره وحدت و
جشنواره عکس فیروزه
 تدوین کتاب «در جستجوی هویت شهری تبریز»
به سفارش وزارت مسکن و شهرسازی  -چاپ شده
در سال  1389چاپ اول
و ....
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