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  شهریار رحیمی راد

  تدوینگر سینما و تلویزیون

  

  :سوابق کاری 

به تهیه کننـدگی    ۴شبکه " اردی بهشت"، برنامه تلویزیونی  میان برنامه هاساخت و تدوین  ۱۳۸۸
  حمیدرضا اردالن

  

  :استودیو صحنه شاملهمکاری با ساسان توکلی فارسانی در  ۱۳۸۹ -  ۹۳

  تلویزیونی و سینمایی چونمجموعه  ۱۰۰بیش از ساخت تیتراژ:  

، )یدالـه صـمدی(، شـوق پـرواز )رضـا ورزیدمحم(، تبریز در مه)سیروس مقدم( ۳و  ۲و  ۱ پایتخت
رامبـد (، پسـر آدم دختـر حـوا )حمید نعمت اله(وضعیت سفید  ،)سعید آقاخانی(خوش نشین ها 

حسـن (زمانـه ، ) حسـینی شـهرام شاه(، مثـل یـک کـابوس )سیروس مقدم(یچک برگشت، )جوان
، ارمغـان )سیروس مقـدم(ثریا ، تا )با همکاری رضا عطاران( )سعید آقاخانی(، نقطه سر خط )فتحی

  ...و  )سیروس مقدم(دیوار  ،)ابوالحسن داوودی(ها  زمین انسان  ،)جلیل سامان(تاریکی 

  

  مجموعه های تلویزیونیبصری جلوه های ویژه اجرای طراحی و:  

مهـدی فخـیم ( ۸۵، ساختمان )سیروس مقدم( ، چک برگشتی)حسینی شاهشهرام (مثل یک کابوس
  ...و  )زاده
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  مربوط بهدرجه  ۳۶۰عکاسی و تصویر برداری: 
  شهرداری تهران) تور مجازی تهران(تصاویر گیگاپیکسلی آنالین سایت 

 )مجید مجیدی( ) ص(پروژه سینمایی حضرت محمد 
 

 ینیع دهاش کی تیاور هب" هاگشیامن ریواصت یز اسزاب و هیهت" 
  )های تراژیک تاریخ معاصر ایران های بازسازی شده مربوط به مرگ صحنه(
  
  

  اختتامیه جشنواره فجر به تهیه کنندگی محمد حمیدی مقدمساخت کلیپ و مستند در   ۱۳۹۰ -  ۹۱

  )هاتف علیمردانی(دستیار تدوین فیلم سینمایی مردن به وقت شهریور  ۱۳۹۲

  ) مهران مدیری(دستیار تدوین مجموعه طنز شوخی کردم  ۱۳۹۲ -  ۹۳

  ) مهران مدیری(دستیار تدوین مجموعه طنز درحاشیه  ۱۳۹۳ - ۹۴

  ) مهران مدیری( ۲درحاشیه  تدوین مجموعه طنز ۱۳۹۴

  با امیر ادیب پرور )مهرداد اسکویی(همکاری در تدوین مستند رویاهای دم صبح  ۱۳۹۴

  ) مهران مدیری(تدوین مجموعه طنز عطسه  ۱۳۹۴ -  ۹۵

و  بـه تهیـه کننـدگی  ۳شـبکه " حاال خورشید"تدوین میان برنامه ها ، برنامه تلویزیونی مدیر  ۱۳۹۵
  رضا رشیدپور اجرای

  یبا همکاری بهرام دهقان) احمد امینی(تدوین مجموعه تلویزیونی ماه و پلنگ  ۱۳۹۵

  تدوین مجموعه مستند به سفارش سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۳۹۶

  آماده پخش با همکاری ژیال ایپکچی) آرمان زرین کوب(تدوین فیلم سینمایی آکاردئون  ۱۳۹۶

تهیه کنندگی به   ۲شبکه " نگی که نگفتی"تدوین میان برنامه ها ، برنامه تلویزیونی  ۱۳۹۶ - ۹۷
  در حال پخش و اجرای ژیال صادقی مجتبی احمدی

  در حال تولید )سعید سلطانی( ۳تدوین مجموعه تلویزیونی ستایش  ۱۳۹۷

  

 


