مهدی آزادی
فارغ اتحصیل فیلمبرداری دانشکده سینما تئاترسال 80
فیلمبرداری دهها فیلم کوتاه  16و ویدئویی76-80
فیلمبرداری یک فیلم کوتاه35
تصویر برداری چندین مجموعه اموزشی برای مرکز تکنولوژی اموزشی و شبکه
اموزش81
تصویربردار مجموعه تلویزیونی سیاه و سفید81
دستیار نورپرداز-نورپرداز و تصویر بردار شبکه  3از83-85
تصویربردار مستند ورزشی صعود از شبکه  2به تهیه کنندگی محمود رضایی 82
نورپرداز مجموعه تلویزیونی صبح امد به تهیه کنندگی نادر کاشانی83
تصویربردار مجموعه تلویزیونی دانشکده از شبکه  1به تهیه کنندگی دانشکده صدا و
سیما83
تصویربردار مسابقات تلویزیونی زوجهای موفق از شبکه  2به تهیه کنندگی اسماعیل
دلداری84
تصویربرداری و نورپردازی دهها تیزر تلویزیونی .صنعتی .کنسرت و کلیپهای موسیقی
80-90
تصویربردار برنامه تلویزیونی حدیث بیداری از شبکه  2به تهیه کنندگی اقای ظهوری
84
نورپرداز برنامه تولیدی به خانه برمیگردیم از شبکه  5به تهیه کنندگی منصور عارفی
84
تصویربرداری تله تئاتر خانواده اقای تت
به کارگردانی فرهاد اییش و مائده طهماسبی وتئاتر یک مرد یک زن به کارگردانی
ازیتا حاجیان و چندین تئاتر دیگر
تصویربردار سری دوم مجموعه تلویزیونی هزار راه نرفته از شبکه  2به تهیه کنندگی
خانم شریفی 85

تصویربردار مستند ورزشی کشتی به تهیه کنندگی محمد یوسف نژاد
تصویربردار تولیدی برنامه تلویزیونی مردم ایران سالم از شبکه  2به تهیه کنندگی اقای
شهیدی فر85
تصویربردار برنامه تولیدی بازار پول بازار سرمایه به تهیه کنندگی عباس حدسنی 86
از سال  86-90Press tvنورپرداز و تصویربردار شبکه
تصویربردار برنامه تلویزیونی گل اموز به تهیه کنندگی سارا روستاپور86
تصویر بردار برنامه تلویزیونی دهیاران از شبکه اموزش به تهیه کنندگی محمد نقوی
86
تصویربردار برنامه زنده تلویزیونی سی مسجد سی افطار از شبکه خبر به تهیه کنندگی
محمود مهابادی86
تصویربردار تولیدی برنامه تلویزیونی دو قدم مانده به صبح به تهیه کنندگی سعیدبشیری
86
تصویر بردار چنگ نمایشی نوروز نو از شبکه  2به کارگردانی افشین اربابی87
تصویربردار تولیدی برنامه تلویزیونی روز از نو از شبکه  2به تهیه کنندگی عباس
حدسنی87
تصویربردار مستند اجتماعی میان هستی و نیستی به کارگردانی مینا سعیدی و تهیه
سفارت فرانسه87
مدیر تصویربرداری برنامه تلویزیونی نوروز عروسکها به کارگردانی داوود فتحعلی
بیگی و مهدی لطفی88
تصویربردار سری سوم برنامه هزار راه نرفته به تهیه کنندگی خانم شریفی از شبکه 2
تصویربردار برنامه تلویزیونی این ادمها سیاه و سفید هستند از شبکه  2به کارگردانی
شهرام گیل ابادی89
مدیر تصویربرداری مجموعه شاهنامه به کارگردانی مهدی لطفی و داوود فتحعلی بیگی
89

مدیر تصویربرداری برنامه زنده و تولیدی شادونه در سرزمین دونه ها از شبکه  2به
تهیه کنندگی اقای ذاکری89
مدیر تصویربرداری فیلم داستانی زمستان یک کارتونیست به کارگردانی مهدی رضایی
90
مدیر تصویربرداری برنامه تلویزیونی خانمی که شما باشی از شبکه  2به کارگردانی
وحید حسینی90
تصویربردار مستند شیخ شوخ کاشی به کارگردانی صادق داوری فر90
مدیر تصویربرداری برنامه تلویزیونی شاهد عینی به کارگردانی قاسم اورنگی و تهیه
شبکه افق
تصویربردار و نورپرداز شبکهifilm
مدیر تصویربرداری سری اول مجموعه تلویزیونی گفتگوی تنهایی از شبکه  4به
تهیه کنندگی مهدی مینایی91
مجموعه مستند" انقالب اسالمی و غرب "به کارگردانی وحید امیرخانی
مجموعه مستند " برفرازقله " به کارگردانی مهدی پریزاد
مجموعه مستند" هنر عاشورایی "به کارگردانی احسان راطبی
مجموعه مستند "هنر ایرانی " به کارگردانی امیر مشهدی عباس
مدیر تصویربرداری مستند سینمایی" هزار و یک سیب "به کارگردانی طاها کریمی
تهیه وزارت فرهنگ کردستان عراق91
مدیر تصویربرداری مستند" لبیک "به کارگردانی وحید امیر خانی و تهیه کنندگی عباس
نادران91
مدیر تصویربرداری مستند "صبحانه با طعم مرگ "به کارگردانی علی شعبانی 91
مدیر تصویربرداری مستند" سیروس بود و نبود" یک محله به کارگردانی مینا سعیدی
مدیر تصویربرداری مستند" پروانه سفید "به کارگردانی بهروز نورانی پور

مدیر تصویربرداری مستند ""A157به کارگردانی بهروز نورانی پور
و
کاندید دریافت بهترین تصویربرداری فیلم مستند در جشنواره هفتم سینما حقیقت
برنده دیپلم افتخار و تندیس جشنواره سینما حقیقت برای فیلم مستند" لبیک"
کاندید دریافت بهترین تصویربرداری فیلم مستند در جشنواره نهم سینما حقیقت برای
""A157
کاندید دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری فیلم مستند در جشنواره سی و چهارم
فیلم فجر
تقدیر و تشکر هیات داوران جشنواره فیلم فجربرای فیلمبرداری " "A157در جشنواره
سی و چهارم

