به نام خدا
مشخصات فردی
محمود رضایی
تلفن تماس09397797363 :
ایمیلmahmood92ac@gmail.com :
متولد1370 :
ساکن :تهران  -هروی

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی – دانشگاه سوره


موضوع پایاننامه :تحلیل مفهوم اپیدمی در نمایشنامههای ادیپ شهریار،
دشمن مردم ،کرگدن و دست آخر بر اساس آرای جورجو آگامبن

کارشناسی علوم کامپیوتر– دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری
کارشناس فناوری اطالعات شرکت بین المللی رایان فرید (از سال  1397تا کنون)





طراحی و توسعه وب سایتهای مجموعه
کارشناس شبکه و پشتیبانی امور فناوری اطالعات
مشاور در بخش فناوری اطالعات
عضو تیم SEO

کارشناس برنامه نویس در شرکت هیرسا موتور (از سال  1396تا )1397



طراح و توسعه دهنده وب سایت مجموعه
عضو تیم SEO

سایت ها


















https://123kif.ir/
https://fcic-co.com/
https://buykif.ir/
https://iransmartview.com/
https://istockland.ir/
https://dayonixpharma.com/
https://ravankaranoil.ir/
http://www.5photoaward.com/
https://hirsamotors.com/
http://nsca.ir/
http://en.silkroad.ir/
http://roohollahmahlooji.com/
https://bodybuilding.ir/
https://sport4all.ir/
https://www.iliyatrade.com/
https://easymotionskin.ir/
...

مهارتها
زبان انگلیسی


توانایی ترجمه متون تخصصی در حوزه سینما ،ادبیات نمایشی و حوزههای مرتبط

برنامه نویسی و کامپیوتر









Java SE
PHP
MySQL
Wordpress
HTML
CSS
Bootstrap
Java Script









JQuery
SEO
Google Search Console
Google Analytics
Photoshop
Premiere
تولید محتوا

ادبیات نمایشی و سینما


توانایی نگارش فیلمنامه کوتاه و بلند و نمایشنامه



توانایی نگارش نقد فیلم ،سریال ،نمایشنامه ،رمان و غیره
توانایی نگارش مقاالت تخصصی در حوزه تئاتر ،سینما و عکاسی



فعالیت های هنری














مقاله «روایت شناسی در فیلم فروشنده»
مقاله «بررسی تطبیقی درونمایه تجاوز و مسئله انتقام در فیلمهای قیصر و فروشنده از دیدگاه نشانهشناسی اجتماعی»
فیلمنامه «آخرین برف زمستان»
نمایشنامه «آخرِ پاییز»
مدیر تولید مستند «پرسهزنی» (به سفارش موسسه انسانشناسی و فرهنگ)
نقد نمایشنامه (ندبه ،کوکوی کبوتران حرم ،ادیپ شهریار ،دشمن مردم ،کرگدن ،دست آخر ،آتش سوزیها و )...
نقد فیلم (هجوم ،فروشنده ،همه میدانند ،جدایی نادر از سیمین ،درباره الی ،سگ کشی ،شطرنج باد ،آگراندیسمان ،ولفسبورگ و )...
نقد کتاب (قطارباز ،ملکوت ،گاوخونی و )...
مشاور فیلمنامه در چند فیلم کوتاه
منتقد در برنامه سینمایی «سینراما» (لینک برنامه)https://www.aparat.com/v/f7omW?t=1923 :
منتقد و عضو شورای مرکزی کانون فیلم و عکس دانشگاه شهید بهشتی
منتقد و عضو شورای مرکزی کانون فیلم هشتگرد
مدرس کارگاه نقد فیلم در دانشگاه سوره

