
سقف اعتبار هدف کمیسنجه عملکردعنوان فعالیتردیف
هدف کمی 

محقق شده
توضیحاتپرداخت شده

1
داستانی، مستند، )حمایت از تولید فیلم کوتاه 

(انیمیشن
1پیوست شماره 800125,0001097,065فیلم

2

حمایت از گسترش فعالیت انجمن سینمای جوانان 

 دفتر انجمن در 58هزینه پشتیبانی )ایران در کشور 

(کشور

6032,0005881,983استان/انجمن

3
حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

تهران و برگزاری همزمان در استانها
2پیوست شماره 124,00011,138جشنواره

4
حمایت از برگزاری جشنواره های منطقه ای فیلم 

کوتاه
390000شهر/جشنواره

5
حمایت از برگزاری هفته فیلم و عکس استانها پاتوق 

فیلم
3پیوست شماره 3211,0005448استان/ جشنواره

6
حمایت از برگزاری دوره های آموزش فیلم سازی از 

طریق دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران
4پیوست شماره 308,000302,590استان

5پیوست شماره 15,50012,389رویدادحمایت از برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان7

8
حمایت از اکران فیلم در مناطق غیربرخوردار به 

صورت سینماسیار
6پیوست شماره 256,000321,440فیلم

220,50097,052

(مبالغ به میلیون ریال) (1398 ماهه7 )خالصه گزارش عملکرد انجمن سینمای جوانان ایران

جمع کل



ژانر/موضوعشهرنوع محصولنام کارگرداننام فیلمردیف
تاریخ تأیید در 

پیچینگ
مبلغ کل قراردادتاریخ قرارداد

مبلغ پرداختی تا 

1397پایان 

مبلغ پرداختی در 

 1398
تاریخ اتمام تولیدمانده تعهدات

درصد 

پیشرفت کار
توضیحات

توليد1393/06/172501007575دفاع مقدستهرانداستانينيما عباسپورروز به ياد ماندني1

پسا توليد1393/08/261501004010کودکانبوشهرداستانيتيام يابنده264

تسویهنهايي1396/02/092001505001397/10/25سبک زندگيتهرانداستانيبابک خرمدينبودن3

تسویهنهايي1396/02/123203031801397/10/05معضالت اجتماعييزدداستانيعلي زماني عصمتيکوهريگ4

تسویهنهايي1396/02/261401053501398/02/31مشاهير ايرانيکرمانشاهمستندصادق سامرئيشاهرخ غياثي5

تسویهنهايي1396/03/212501886301398/01/28سبک زندگيتهرانداستانيکتايون پرمرشيهه اسب هاي سياه6

تسویهنهايي1396/09/2920010010001398/03/07کودکانسنندجداستانياشکان احمديورم7

تسویهنهايي1397/03/0950252501398/03/04ميراث فرهنگيخرم آبادمستندمحبوبه محرابي پورقصه اي براي بچه هاي حاشيه شهر8

پيش توليد1397/04/202001135038معضالت اجتماعيتهرانداستانيابوالفضل عزيزيمرده کش9

پسا توليد1397/05/06150753838خرافاتتهرانداستانيعبدالرضا اکبرنژادجن نامه10

تسویهنهايي1397/04/2722011011001397/10/24خانوادگيتهرانداستانيرقيه توکليمجذور بيست سالگي11

تسویهنهايي1397/03/132015501397/12/20سبک زندگيزنجانداستانيشبنم طارميبازگشته12

پسا توليد1397/03/302005010050سبک زندگيتهرانداستانيسيدمرتضي جذاببادکنک13

تسویهنهايي1397/04/111501133801397/02/09سبک زندگياصفهانداستانيسعيد صادقيبعدي14

توليد1397/05/092005050100سبک زندگياردبيلتجربيکريم عظيميهتل15

گرايلي16
محمدهادي 

اسفندياري
تهرانمستند

ميراث /اقوام ايراني

فرهنگي
تسویهنهايي1397/06/10110555501397/12/22

پسا توليد1397/06/13187944747سبک زندگيتهرانداستانينويد صولتيجونده17

تسویهنهايي1397/06/1420101001398/04/01خانوادههمدانداستانيسيدحميد کرمانيتنهايي امير18

تسویهنهايي1397/07/23100752501397/09/18ميراث فرهنگيتهرانمستندمحسن اخوان فراربعين19

تسویهنهايي1397/08/1260402001398/03/19معضالت اجتماعيرودبارداستانيمصطفي مهربانآدامس20

مشهدداستانيعادل تبريزيضدضربه21
معضالت / کمدي

اجتماعي
تسویهنهايي1397/09/132159312301398/04/24

22loverتسویهنهايي1397/08/01158797901398/02/05محيط زيستتهرانداستانيمحمد ثريا

تسویهنهايي1397/08/021581183901397/10/05کودکانتهرانداستانيسياوش شهابيتشريح23

پسا توليد1397/08/012105310553معضالت اجتماعيتهرانداستانيآرمان خوانساريانموناکو24

توليد1397/10/08163418834سبک زندگيتهرانداستانيسميرانوروزناصريغول25

تسویهنهايي1397/08/0787305701397/09/20محيط زيستهمدانمستندابراهيم فرمانيفنس26

پسا توليد1397/09/2527213610828سبک زندگيهمدانداستانيفاطمه سرمدرويا زرد خالدار27

برنده 

پيچينگ 

جشنواره فيلم 

کوتاه تهران
تسویهنهايي1397/07/11158797901397/11/09سبک زندگيتهرانداستانيحامد اصالنياس28

تسویهنهايي1397/07/29105535301397/08/30سبک زندگيمشهدداستانيمجتبي کيمياييسفيد29

تسویهنهايي1397/07/1074373701397/11/08ژانر وحشتتهرانداستانيمهدي آقاجانيهول دان30

پلکان31
محسن باقري 

دستگردي
توليد1397/09/11150045105مضامين اخالقيشهرکردانيميشن

برنده 

پیچینگ 

جشنواره 

فیلم کوتاه 

تهران

تسویهنهايي1397/09/1744222201397/10/03سبک زندگيقمداستانيمحمدجوادحکميکافه32

تسویهنهايي1397/10/1154272701398/02/23تروريسمتهرانداستانيحجت اله رئيسيايستگاه مدمري33

شيرازداستانيحسين حجتي نژادسکه شانس34
معضالت / کمدي

اجتماعي
تسویهنهايي1397/06/1350252501397/07/06

تسویهنهايي1397/07/291583911801397/12/22سبک زندگيتهرانداستانياشکان خيل نژادتلقين35

تسویهنهايي1397/10/011505010001397/12/19معضالت اجتماعيکاشانداستانيسيدمهدي موسويعزيز36

تسویهنهايي1396/12/14122626001398/03/05سبک زندگيقمداستانيسعيد نجاتياينجا برف ها آب نمي شوند37

دشنه38
عليرضا مشهدي 

تفرشي
پسا توليد1397/12/04272020468سبک زندگيتهرانداستاني

نهايي1397/09/071634112201398/04/09سبک زندگيخرم آبادداستانيآمين صحراييآيينه39

برنده 

پیچینگ 

جشنواره 

فیلم کوتاه 

 _تهران

تسویه

پيش توليد1397/09/1710902781سبک زندگينيشابورداستانيمحمد غريبيبي وقتي40

پيش توليد1397/12/272720136136سبک زندگيتهرانداستانيبهاره للهيگفت وشنيدهاي ميان سکوت41

پيش توليد1397/10/04163041122معضالت اجتماعيتهرانداستانيمريم اسمي خانيوضعيت اورژانسي42

پيش توليد1397/08/055002525مهاجرتالهيجانداستانيرضا مويدي عراقيمرز43

پيش توليد1397/09/242170109109معضالت اجتماعيقزوينداستانيسيدعطا مجابيجناکات44

برنده 

پیچینگ 

جشنواره 

فیلم کوتاه 

تهران

توليد1397/07/115001040انقالبتبريزمستنداحد خداداديبيست ونهمين روز45

توليد1397/06/125001040انقالبتبريزمستندشهرام عليزادهمهربد46

آقاي شعار47
محمدحسن 

خوشرفتار
پسا توليد1397/07/15300238انقالبقممستند

روياي کاساندار48
محمدوحيد 

عابديني
پيش توليد1397/09/1512009030قمداستاني

توليد1397/07/157001853انقالبقممستندفاطمه عليمراديشيخ سنگ قالب49

توليد1397/06/125001040انقالبتبريزمستندشهرام عليزادهتبريزچهل و دو50

پيش توليد1397/07/235001338انقالبزنجانمستندآذرمهرابيمستند احمد51

گرسنه52
مصطفي نادري 

حسين آبادي
پيش توليد1397/07/205001338مضامين اخالقينجف آبادمستند

پيش توليد1397/06/015002525محيط زيستنيشابورانيميشنجعفر عمارلودرخت53

پسا توليد1397/06/185001338انقالببوشهرمستندکيوان آذر شبمستند شهيد حسين عيوضي54

توليد1397/06/185001338انقالببوشهرمستندابراهيم قهوه چيمستندشهيد عاشوري55

پيش توليد1397/10/1013203399سبک زندگيماليرداستانياميد وفاييبالتازار56

پيش توليد1397/02/1510005050سبک زندگيبيرجندداستانيسيدحميد حسينيماه چهره57

(مبالغ به میلیون ریال) (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پيوست 
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ژانر/موضوعشهرنوع محصولنام کارگرداننام فیلمردیف
تاریخ تأیید در 

پیچینگ
مبلغ کل قراردادتاریخ قرارداد

مبلغ پرداختی تا 

1397پایان 

مبلغ پرداختی در 

 1398
تاریخ اتمام تولیدمانده تعهدات

درصد 

پیشرفت کار
توضیحات

(مبالغ به میلیون ریال) (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پيوست 

تسویهنهايي1396/06/151501501397/03/05سبک زندگيهمدانانيميشنمهرداد سمواتيفردا58

نهايي1397/10/017003833خرافاتقمداستانيمهشاد وليچشم59

تسویهنهايي1397/10/122702701397/10/15مدافعان حرمتهرانداستانيسعيد موذنيبابازي60

تسویهنهايي1397/08/02100010001398/04/02سبک زندگييزدداستانيامير جالليساکنين طبقه آخر61

تسویهنهايي1397/05/14150015001397/11/01مهاجرتمشهدداستانياميرمسعود سهيليفيلمرغ62

وارونگي63
اميرحسين رياحي 

دهکردي
تسویهنهايي1397/07/012502501398/02/10بحران  هويتشهرکردتجربي

تسویهنهايي1397/08/131101101398/03/19سبک زندگيتهرانمستندابوالفضل چاههآقاي کنکوري64

تسویهنهايي1397/02/097007001398/02/16سبک زندگياصفهانداستانيروزبه شعراي نجاتي6513769

پيش توليد1398/2/151398/02/282720136136سيالب و طبيعتتهرانمستندهادي آفريدهنخل آبي66

نهايي1397/11/01150012030سبک زندگيقزوينداستانياميررضا جالليانگرگ ها67

نهايي1398/02/035005001398/03/19سبک زندگيرودبارداستانيآرمين يوسف زادهفصل شکار68

تصویب شده 

در شورای 

-1397سال

تسویه

تسویهنهايي1397/08/1550025251398/03/19جنگشهرکردداستانيمختار عبداللهيشرم69

نهايي1398/2/151398/04/12209081127معضالت اجتماعيتهرانداستانيعلي شيرخانيبهمن کوتاه70

تسویهنهايي1397/06/1980040401398/04/18سبک زندگيرودبارداستانيمصطفي اکبريتايفون71

تسویهنهايي1398/4/31398/03/26196019601398/05/07خانوادگيتهرانداستانيشهرام مسلخي85قطعه72

تسویهنهايي1398/2/151398/03/22163016301398/05/12معضالت اجتماعيتهرانداستانيسينا محمديانحلزون73

نهايي1394/05/258004040محيط زيستشهرکردمستندناصر قائدي واناييزاينده رود به گاو خوني نمي ريزد74

نهايي1396/02/162602006001398/05/15سبک زندگيتهرانداستانيمحمد اسماعيليموج کوتاه75

میلیون60  

 ریال متمم

 قرارداد بابت

 اکران

 فیلمهای

 تیرگان هنرو

 _تجربه

تسویه

شب باراني76
مهيار خسرواني 

تهراني
تسویهنهايي1397/05/1540020201398/05/05سالمتيتهرانتجربي

تسویهنهايي1397/06/10100584201398/04/11سبک زندگيبندرانزليمستندبابک طاهريخان جان77

تسویهنهايي1397/05/201501133801398/04/01سبک زندگياردبيلداستانيرضا جمالياينجا جايي براي فرود نيست78

پيش توليد1398/05/0510902781اقتباسيتهرانتجربينگارحميدييا79

تصویب شده 

در شورای 

1397سال

برف هاي سپيد سرگردان80
محمدرضا وطن 

دوست
نهايي1398/4/31398/05/022170109109سنت هاي بوميتهرانتجربي

تسویهنهايي1397/10/25120012001398/06/23سبک زندگيسنندجداستانيکاوه جاهداتاق81

تسویهنهايي1398/4/261398/04/30109010901398/05/20خانوادهتهرانداستانيرضا سبحانيالاليي82

نهايي1398/4/101398/04/242170109109کودکانتهرانداستانيحسن محمديسوربز83

تسویهنهايي1398/4/101398/04/23217021701398/04/23خانوادهتهرانداستانيحامد قاسميخانه هدي84

پيش توليد1398/5/21398/05/28272068204معنا گراتهرانداستانيمحمد مهدي باقرينجان 85

اضافه بار 86
ياس مصلحي 

ميالني
نهايي1398/4/101398/05/277603838معضالت اجتماعيتهرانداستاني

نهايي1397/08/07301588سبک زندگيهمدانداستانيمصطفي شاهرخيعينک87

تسویهنهايي1397/08/01105267901398/05/26سبک زندگيتهرانداستانيمحمد طالبيکوپه88

تسویهنهايي1397/05/1450252501398/05/28سبک زندگيتهرانداستانيمحمدامين جعفريمنسي89

تسویهنهايي1395/12/261801503001398/05/28خانوادهتهرانداستانيعباس طاهري غروبه43روز90

تسویهنهايي1397/02/0160303001397/07/25سبک زندگيقزوينانيميشنعلي عليزادهيين ويانگ91

نهايي1398/2/151398/05/233301717تجربيتهرانتجربيسيدعليرضا حسيني(رويارو)ايهام92

تسویهنهايي1398/2/151398/05/23163016301398/06/25معضالت اجتماعيتهرانداستانيمريم اسمي خانيپل93

تيال94
مجيد ابراهيميان، 

مسلم فدايي
نهايي1398/2/151398/03/2110007525کودکانشهرکردداستاني

نهايي1398/2/151398/04/0310007525کودکانشهرکردداستانيمرجان خسرويمادربرفي95

نهايي1398/6/91398/06/112170109109کودکانتهرانداستانيمهران قربانيباخ96

نهايي1398/5/21398/05/2210905454خانواده شهداکرمانمستندامير پذيرفتهمادري97

توليد1398/5/21398/06/132720136136سبک زندگيتهرانداستانينوا رضوانيماسک98

تسویهنهايي1397/04/043008231398/06/23انقالبانزليمستندبابک طاهري 1358مهرماه 23واقعه 99

پيش توليد1398/5/21398/06/02240060180رسانه هاي اجتماعيتهرانداستانياصالن شاه ابراهيميمسافري که در آخرين سفرش گم شد100

تسویهنهايي1393/10/29100802001398/06/24سنندجانيميشنخالد گويليانراه سوم101

نهايي2525                     1397/07/2410050سبک زندگيشيرازداستانيهادي رهبرگودال102

تسویهنهايي1398/03/18100010001398/06/23تجربيتبريزتجربيحسين شايقيداهول103

تسویهنهايي1398/5/21398/06/13217021701398/06/04معضالت اجتماعيسنندجداستانيبيژن زرينشوان104

پيش توليد1398/5/21398/06/17380095285اقتباسي/ کودکانکرمانداستانيرضا فهيميآدم هاي برفي105

پسا توليد1398/2/151398/06/17163012241مهاجران غيرقانونيسمنانداستانيمحمدرضا وفائي نژادلکنت106

تسویهنهايي1397/04/1270353501398/06/16سبک زندگيسنندجداستانيآکوزند کريميديگري107

تسویهنهايي1398/6/91398/06/2421702170سبک زندگياصفهانمستندابراهيم مراديگالين108

پيش توليد1398/06/1310902781معضالت اجتماعيسنندجداستانيسپيد قائميروي بام109

تصویب شده 

در شورای 

1397سال

14,3473,6327,0653,650 جمع کل
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(مبالغ به میلیون ریال)
مبلغ هزینهتوضیحاتشرح هزینه ردیف فعالیت ها

200اختتامیه 1

231خدمات فنی و آماده سازی فیلم 2

707هزینه ایاب و ذهاب مهمانان3

1,138 جمع کل 

36: (چندمین دوره  )نام جشنواره 

پردیس ملت / 98 آبان ماه 24 الی 18: مکان/تاریخ برگزاری 

سیدصادق موسوی:  نام دبیر جشنواره

1398ماهه سال 7حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و برگزاری همزمان در استانها در :2پیوست
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ف
دی

عنوان هفته و فیلم و ر

عکس
تاریخ برگزاری

مکان و استان برگزار 

شده

تعداد هیات انتخاب 

فیلم
تعداد هیات داوری

فیلم )تعداد آثار رسیده

(فیلمنامه/عکس /

تعداد آثار 

عکس /فیلم )منتخب

(فیلمنامه/

پرداخت شدهاستان مشارکت کننده

1

شانزدهمین جشنواره 

استانی فیلم وفیلمنامه 

وعکس استان قزوین

اردیبهشت12-15
سالن نمایش امام -قزوین

خمینی نگارخانه مجتمع
300قزوین99509112

2
هشتمین هفته فیلم 

وعکس دزفول
20عکس122فیلم و27عکس122فیلم و27 05دزفولاردیبهشت8-12

شهریور27-25هفته فیلم وعکس یزد3

مجتمع فرهنگی -یزد

سالن -هنری جنوب شرق

نمایش انجمن سینمای 

جوانان ایران

83یزد0035107

4
نهمین هفته فیم وعکس 

یاسوج
شهریور23-25

استان کهکیلویه 

-شهریاسوج-وبویراحمد

مجتمع فرهنگی وهنری 

یاسوج سالن سینما تک

30

فیلم 35قطعه عکس و35

مستند داستانی  )کوتاه

(انیمیشن

30کهیکیلویه و بویراحمد11

5
یازدهمین جشنواره فیلم و 

عکس دفتر رودبار
 مهر8 الی 7

سالن سینما زیتون 

شهرستان رود بار
15گیالن عکس22 فیلم ، 12 قطعه عکس350 فیلم  و 3322

448 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال) حمايت از برگزاري هفته فيلم و عكس استان ها و پاتوق فيلم :3پیوست 
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سطح دورهنام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
(تکدرس، فیلمسازی)

پرداخت شدهتعداد هنرجوساعت تدریس 

18153فیلمسازیکارگاه نشست فیلماردبیلکریم عظیمی1

32154فیلمسازیفیلمبرداریاردبیلمرتضی عدلی2

481511فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهاردبیلمیردولت موسوی3

44167تکدرسکالس عکاسی مقدماتیاردبیلسجاد دادپور4

12152فیلمسازیصدااردبیلمحمدعلی بدلی5

12152فیلمسازیتدوین و صدااردبیلمحسن جعفری6

30154فیلمسازیتدویناردبیلآناهیتا شیرین صفت7

1012فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمااردبیلمیردولت موسوی8

1011فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمااردبیلبهزاد فرزانه وش9

70916تکدرسفیلمنامه نویسیاردبیلمیردولت موسوی10

32104تکدرسفتوشاپمشکین شهرساسان پویان11

48136تکدرسفیلمبرداریمشکین شهراسماعیل ابراهیمی12

4486تکدرسمبانی عکاسیمشکین شهرمحمد آقاجانی13

32103تکدرسزیبایی شناسی-تدوین مشکین شهرمجید مهدی14

22604فیلمسازیعکاسی اصفهانمحمدصادق داوری15

32606فیلمسازیفیلمبرداریاصفهانمحمدصادق داوری16

32606فیلمسازیفیلمبرداریاصفهانبهنام تاجمیری17

36607فیلمسازیکارگردانیاصفهاناحمدرضا سیستان18

36607فیلمسازیکارگردانیاصفهانفریبز آهنین19

32608فیلمسازیفیلمبرداریاصفهانامیرحسین دیباج20

48609فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهاصفهانمجتبی اسپنانی21

366010فیلمسازیکارگردانیاصفهانهامون شیرازی22

486013فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهاصفهانفهیمه سیاحیان23

486013فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهاصفهانسیاوش گلشیری24

18604فیلمسازی3کارگاه نشست فیلم کوتاه اصفهانارسالن مقدس25

30607فیلمسازی1کالس تدوین اصفهاناحسان محمدی26

30605فیلمسازی2کالس تدوین اصفهانامین قشقائیان27

30607فیلمسازی3کالس تدوین اصفهانحمید رسولی28

18604فیلمسازیکارگاه نشست فیلم کوتاهاصفهانمحمد پسران رزاق29

18604فیلمسازی2کارگاه نشست فیلم کوتاهاصفهانارسالن مقدس30

1723فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمااصفهانمجتبی اسپنانی31

1823فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمااصفهاناحمدرضا سیستان32

1012فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمااصفهانسیاوش گلشیری33

2023فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمااصفهانبهنام تاجمیری34

18174تکدرسآشنایی با سینمااصفهان محمدپسران رزاق35

36607فیلمسازی2کارگاه داستانی  کالس اصفهاناحمدرضا سیستان36

36607فیلمسازی1کارگاه داستانی  کالس اصفهانفریبرز آهنین37

36608فیلمسازی3کارگاه مستند کالس اصفهانمحمد پسران رزاق38

12603فیلمسازی 1کارگاه تدوین و صدا کالس اصفهاناحسان محمدی39

16603فیلمسازی 1صدا کالس اصفهانسعید بهرامی40

16603فیلمسازی2صدا کالس اصفهانسعید بهرامی41

36607فیلمسازی2کارگاه مستند کالس اصفهانرسول انتشاری42

36607فیلمسازی1کارگاه مستند کالس اصفهانعزت اله پروازه43

12602فیلمسازی2کارگاه تدوین و صدا کالس اصفهان امین قشقائیان44

12603فیلمسازی3کارگاه تدوین و صدا کالس اصفهانحمید رسولی45

30215فیلمسازیتدوینخمینی شهرمجتبی وطن خواه 46

16212فیلمسازیکالس صداخمینی شهرامیرحسین نصیری47

12212فیلمسازیکارگاه تدوین و صداخمینی شهرمجتبی وطن خواه 48

44217تکدرسعکاسی مقدماتیخمینی شهرعلی نجات بخش49

44137تکدرستدوین و نرم افزارخمینی شهر مجتبی وطن خواه50

18124تکدرسآشنایی با سینماخمینی شهرسیدمرتضی احمدی51

36216فیلمسازیکارگاه مستندخمینی شهرعزت اله پروازه52

30214فیلمسازیکارشناس دورهکاشانمصطفی بهمنی53

22224فیلمسازیکالس عکاسیکاشانعباس شافعی54

36225فیلمسازیکارگاه داستانیکاشانمحمدعلی یزدان پرست55

36225فیلمسازیکارگاه مستندکاشانمصطفی شبان56

12222فیلمسازیکارگاه تجربه اولکاشانمصطفی شبان57

36225فیلمسازیکارگاه تجربه گرا کاشانمصطفی بهمنی58

36225فیلمسازیکارگردانیکاشانسیدمهدی موسوی59

32224فیلمسازیتصویربرداریکاشانعلی شاهیده60

482210فیلمسازیفیلمنامه نویسیکاشانفرنام مرادی نژاد61

32195فیلمسازیتصویربردارینجف آبادعادل عباسپور62

36197فیلمسازیکارگردانینجف آبادمحمد پسران63

481913فیلمسازیایده تا فیلمنامهنجف آبادسیاوش گلشیری64

18193فیلمسازینشست فیلم کوتاهنجف آبادسلمان باهنر65

16193فیلمسازیصدانجف آبادمهران ثابتی فر66

12192فیلمسازیکارگاه تدوین و صدانجف آبادمحمدمهدی کاظمی67

36198فیلمسازیکارگاه مستندنجف آبادمحمدپسران رزاق68

30195فیلمسازیتدویننجف آباد محمدمهدی کاظمی69

22432فیلمسازیعکاسیکرجوحید شعبانی70

22432فیلمسازیعکاسیکرجوحید شعبانی71

12433فیلمسازیکارگاه تجربه اولکرجمحمد ناصری72

حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی از طریق انجمن سینمای جوانان ایران:4پیوست 

14اردبیل

16 البرز

55اصفهان

(مبالغ به میلیون ریال)
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سطح دورهنام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
(تکدرس، فیلمسازی)

پرداخت شدهتعداد هنرجوساعت تدریس 

حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی از طریق انجمن سینمای جوانان ایران:4پیوست 

14اردبیل

(مبالغ به میلیون ریال)

12433فیلمسازیکارگاه تجربه اولکرجمحمد ناصری73

12433فیلمسازیکارگاه تدوین و صداکرجمحمد ناصری74

12433فیلمسازیکارگاه تدوین و صداکرجمحمد ناصری75

14433فیلمسازیآشنایی با سینماکرجحسین فالح آبادی76

14434فیلمسازیآشنایی با سینماکرجصادق مه نگار77

30437فیلمسازیتدوینکرجمحمد ناصری78

30437فیلمسازیتدوینکرجمحمد ناصری79

36438فیلمسازیکارگردانیکرجمحمد ناصری80

36438فیلمسازیکارگردانیکرجمحمد ناصری81

484311فیلمسازیایده تا فیلمنامهکرجسیاوش دولت سرایی82

484311فیلمسازیایده تا فیلمنامهکرجسیاوش دولت سرایی83

70920تکدرسفیلمنامه نویسیکرجفرهاد طب نوری84

44915تکدرسمبانی عکاسیکرجکاوه فرزانه85

22174فیلمسازیعکاسیایالمهادی کریمی86

14172فیلمسازیآشنایی با سینماایالموحید اسالمی87

1011فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماتبریزرشید قربانی88

1012فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماتبریزمریم امینی89

12213فیلمسازیکارگاه تدوین و صدا تبریزحسن وحدانی90

30216فیلمسازیکالس تدوینتبریزحسن وحدانی91

36217فیلمسازیکارگردانیتبریزحسین پورستار92

16213فیلمسازیصداتبریزابوالفضل میرزایی93

1011فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماتبریزرشید قربانی94

1012فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماتبریزمریم امینی95

1012فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماتبریزحسن وحدانی96

1884تکدرسآشنایی با سینماتبریزرشید قربانی97

12203فیلمسازیکارگاه تجربه اولمراغهفریدون والیی98

22203فیلمسازیعکاسیمراغهاحمد دادرس99

14204فیلمسازیآشنایی با سینمامراغهصالح عرفانی فام100

36206فیلمسازیکالس کارگردانیمراغههادی افتخارزاده101

482010فیلمسازیایده تا فیلمنامهمراغهفریدون والیی 102

18203فیلمسازینشست فیلم کوتاهمراغهاحمد دادرس103

32205فیلمسازیتصویربرداریمراغهاحمد دادرس104

18173فیلمسازینشست فیلم کوتاهارومیهایرج محرمی105

36175فیلمسازیکارگردانیارومیهبهنام رضازاده106

36175فیلمسازیکارگاه تجربه گراارومیهبهنام رضازاده107

32175فیلمسازیتصویربرداریارومیهفرهنگ صفایی پور108

36176فیلمسازیکارگاه داستانیارومیهباقر حبیب پیران109

809520تکدرسعکاسیارومیهرومین محتشم110

20255تکدرسعکاسی مقدماتیارومیهرومین محتشم111

20245تکدرسعکاسی مقدماتیارومیهرومین محتشم112

44227تکدرستصویربرداریارومیهفرهنگ صفایی پور113

14172فیلمسازیآشنایی با سینماارومیهبهنام رضا زاده114

22174فیلمسازیعکاسیارومیهفرهنگ صفایی پور115

30173فیلمسازیتدوینارومیهحسین فعال نوری116

12172فیلمسازیکارگاه تجربه اولارومیهایرج محرمی117

36177فیلمسازیکارگاه مستندارومیهایرج محرمی118

48179فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهارومیهایرج محرمی119

12211فیلمسازیکارگاه تدوین و صدامهابادحسین عزیزی120

16213فیلمسازیصدامهابادعادل حدادی121

30213فیلمسازیتدوینمهابادحسین عزیزی122

48215فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهمهاباددانیال الیاسی123

32215فیلمسازیکالس فیلمبرداریمهابادعبدالقادر طه زاده124

18212فیلمسازیکارگاه نشست فیلم کوتاهمهاباددانیال الیاسی125

1012فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمامهابادبختیار پنجه ای 126

1511فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمامهابادعبدالقادر طه زاده127

1222فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمامهابادرحیم بایزیدی128

36155فیلمسازیکارگردانیبوشهرنصیر درویشوند129

4459تکدرسمبانی عکاسیبوشهرعلی اصغر نصوری130

تهرانآرمین ایثاریان131
ماهه با روش 2کارگاه فیلمسازی 

استادمحور
451228تکدرس

20684فیلمسازیآشنایی با سینماتهرانحافظ آهی132

36689فیلمسازیتصویربرداریتهرانامیر جوزدانی 133

16685فیلمسازیکالس صداتهرانخسرو حاجی شیزری134

30686فیلمسازیتدوینتهرانمهرداد سلیمانی135

36688فیلمسازیکالس کارگردانیتهرانامید عبدالهی136

366812فیلمسازیکالس کارگردانیتهرانسعید نجاتی137

30687فیلمسازیکالس تدوینتهرانعماد خدابخش138

12683فیلمسازیکارگاه تدوین و صداتهرانعماد خدابخش139

441810تکدرسکالس تدوینتهرانعماد خدابخش140

441210تکدرستدوین نرم افزارتهرانعماد خدابخش141

481915تکدرسفیلمبرداریتهرانمجید دهقان142

486811فیلمسازیایده تا فیلمنامهتهرانحسین نمازی143

17

24آذربایجان غربی

2بوشهر

16 البرز

2ایالم

آذربایجان شرقی

تهران

تهران

35
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سطح دورهنام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
(تکدرس، فیلمسازی)

پرداخت شدهتعداد هنرجوساعت تدریس 

حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی از طریق انجمن سینمای جوانان ایران:4پیوست 

14اردبیل

(مبالغ به میلیون ریال)

12682فیلمسازیتدوین و صداتهرانمهرداد سلیمانی144

366811فیلمسازیکارگردانیتهرانکاوه سجادی145

486815فیلمسازیایده تا فیلمنامهتهرانآرمین ایثاریان146

366811فیلمسازیکارگردانیتهرانآرمین ایثاریان147

486816فیلمسازیایده تا فیلمنامهتهرانداود رضایی148

326810فیلمسازیتصویربرداریتهرانمجید دهقان149

326810فیلمسازی(روز فرد)تصویربرداریتهرانمجید دهقان150

21687فیلمسازینشست فیلم کوتاهتهرانداود رضایی151

24686فیلمسازیعکاسیتهرانسعید پوراسماعیلی152

762125تکدرسفیلمنامه نویسیتهرانداود رضایی153

701323تکدرسفیلمنامه نویسیتهرانداود رضایی154

30687فیلمسازی(صبح)تدوین روز فردتهرانبابک بهرام بیگی155

366812فیلمسازیکارگاه مستندتهرانعلیرضا دهقان156

306810فیلمسازی(صبح)تدوین روز زوجتهرانعماد خدابخش157

12683فیلمسازی(صبح)کارگاه تدوین و صدا روز فردتهرانبابک بهرام بیگی158

481915تکدرستصویربرداریتهرانمجید قربانی فر159

12684فیلمسازیکارگاه تدوین و صداتهرانعماد خدابخش160

442114تکدرستدوینتهرانعماد خدابخش161

16684فیلمسازی کالس صداتهرانمجید نجاتی162

18686فیلمسازینشست فیلم کوتاهتهرانکاوه قهرمان163

706821فیلمسازیتدوین و صداگذاریتهرانپویان شعله ور164

18686فیلمسازینشست فیلم کوتاهتهران آرمین ایثاریان165

36185فیلمسازیکارگاه مستندشهرکردیزدان کیانی166

36186فیلمسازیکارگاه داستانیشهرکردناصر قائدی167

36186فیلمسازیکارگاه تجربیشهرکردحمید علیدوستی168

44128تکدرسمبانی عکاسیشهرکردکریم منزوی169

14183فیلمسازیآشنایی با سینماشهرکردشهرام فرجی170

12182فیلمسازیکارگاه تجربه اولشهرکردمجید ابراهییمان171

22183فیلمسازیعکاسیشهرکردامین پاسی شیرازی172

44127تکدرسعکاسی مقدماتیشهرکردآمنه طاهرزاده173

16112فیلمسازیصدابیرجندحسین خزاعی174

32115فیلمسازیفیلمبرداریبیرجندمحمدرضا زمانی پور175

44158تکدرسعکاسی مقدماتیتربت حیدریهسعید شیبانی176

48157فیلمسازیایده تا فیلمنامهتربت حیدریهمحمدعلی سهیلی177

30155فیلمسازیتدوینتربت حیدریهمحمود پورسلطانی178

18152فیلمسازینشست فیلم کوتاهتربت حیدریهعباس باقریان179

32154فیلمسازیتصویربرداریتربت حیدریهمازیار کاظمی180

12152فیلمسازیکارگاه تدوین وصداتربت حیدریهمحمود پورسلطانی181

36158فیلمسازیکارگردانیتربت حیدریهمهدی رضایی182

1844تکدرسآشنایی با سینماتربت حیدریهعباس باقریان183

44157تکدرسعکاسی مقدماتیگناباداحمد صادقی184

3085تکدرسعکاسی دیجیتالگنابادآرش امیری185

48188فیلمسازیایده تا فیلمنامهگنابادمحمدبرادران186

18275فیلمسازینشست فیلم کوتاهمشهدمهدی رضایی187

32276فیلمسازیفیلمبرداریمشهدعلی عظیم زاده 188

36277فیلمسازیکارگردانیمشهداحمد شادکامی189

482713فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهمشهدمهدی رضایی190

12272فیلمسازیکارگاه صدا و تدوینمشهدسعید ملتجی191

30278فیلمسازیتدوینمشهدسید وحید حسینی192

12273فیلمسازیصدامشهدمحسن طیبی193

3084تکدرسعکاسی دیجیتالنیشابورعلی امینی194

36205فیلمسازیکارگردانینیشابورابوالفضل شکیبا195

32205فیلمسازی فیلمبرداری نیشابورعلیرضا جوکار196

48207فیلمسازیایده تا فیلمنامهنیشابورمرتضی فخری197

16202فیلمسازیصدانیشابورسیدمهدی حسینی198

18203فیلمسازینشست فیلم کوتاهنیشابورامین اله جوشن199

3074تکدرسعکاسی دیجیتالنیشابورعلی امینی200

30105تکدرسعکاسی دیجیتالنیشابورمحسن فرجامی201

12342فیلمسازیصدااهوازبهشاد مطیعی202

12342فیلمسازیکارگاه تدوین و صدااهوازمهدی کیخایی203

12342فیلمسازیکارگاه تجربه اولاهوازفرهاد پروین204

14343فیلمسازیآشنایی با سینمااهوازفرهاد پروین205

22344فیلمسازیعکاسیاهوازمجید رمضانپور206

30345فیلمسازیتدویناهوازمهدی کیخایی207

32345فیلمسازیتصویربرداریاهوازمجید رمضانپور208

36346فیلمسازیکارگردانیاهوازمهدی کیخایی209

48349فیلمسازیایده تا فیلمنامهاهوازفرهاد پروین210

14343فیلمسازیآشنایی با سینمااهوازفرهاد پروین211

12342فیلمسازیب-کارگاه تجربه اولاهوازفرهاد پروین212

22344فیلمسازیب-عکاسی اهوازمجید رمضانپور213

36197فیلمسازیکارگردانیآبادانسیدوحید طباطبائیان214

22193فیلمسازیعکاسیآبادانمنا چراغچی215

8چهارمحال و بختیاری

2خراسان جنوبی

26خراسان رضوی

تهران

خوزستان

25 خوزستان
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سطح دورهنام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
(تکدرس، فیلمسازی)

پرداخت شدهتعداد هنرجوساعت تدریس 

حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی از طریق انجمن سینمای جوانان ایران:4پیوست 

14اردبیل

(مبالغ به میلیون ریال)

481915فیلمسازیایده تا فیلمنامهآبادانفرهاد پروین216

32195فیلمسازیفیلمبرداریآبادانرضا واله217

16193فیلمسازیصداآبادانبهشاد مطیعی218

18194فیلمسازینشست فیلم کوتاهآبادانسیدوحید طباطبائیان219

1864تکدرسآشنایی با سینماآبادانسیدوحید طباطبائیان220

2023فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنما دزفولآرمان تیمور 221

4045فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنمادزفولحبیب جعفری222

3035فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنمادزفولرضا چراغ چشم223

4497تکدرسکالس عکاسی مقدماتیدزفولآرمان تیمور224

44108تکدرسعکاسی پرترهدزفولرضا چراغ چشم225

4487تکدرسمبانی عکاسیدزفولآرمان تیمور226

32212فیلمسازیفیلمبرداریزنجانسیدجعفر موسوی227

36217فیلمسازیکارگردانیزنجانناصر قهرمانی228

18213فیلمسازینشست فیلم کوتاهزنجانحسن مهرآذر229

48217فیلمسازیایده تا فیلمنامهزنجانجبار اجاقلو230

30215فیلمسازیتدوینزنجانمهدی عباسی231

16212فیلمسازیصدازنجانداریوش صفری232

36217فیلمسازیکارگاه مستندزنجاناسماعیل کرمی233

12212فیلمسازیکارگاه تدوین و صدازنجانمهدی عباسی234

36127تکدرسکالس کارگردانیسمنانسعید خجسته فر235

16122تکدرس کالس صداسمنانسعید میرعماد236

32125تکدرسکالس فیلمبرداریسمنانپوریا حیدری237

4474تکدرسعکاسیسمنانخسرو به آئین238

48127تکدرسفیلمبرداریسمنانپوریا حیدری239

18123فیلمسازینشست فیلم کوتاهشاهروداسماعیل صاحبی240

22123فیلمسازیعکاسیشاهرودسعید شهابی241

32125فیلمسازیتصویربرداریشاهرودسیدعبداله تقوی242

481212فیلمسازیایده تا فیلمنامهشاهرودعماد عبادی243

4484تکدرسمبانی عکاسیزاهدانمسعود شیخ ویسی244

22162فیلمسازیکالس عکاسیزاهدانمسعود شیخ ویسی245

36165فیلمسازیکارگاه مستندزاهدانمهدی رخشانی246

16113فیلمسازیتصویربرداریآبادهمحمدجواد دهقان247

3084تکدرسفتوشاپآبادهغالمرضا حیدرپناه248

36114فیلمسازیکارگردانیآبادهمهدی کارگران249

36436فیلمسازیکارگردانی روز زوجشیرازحسین ازادی250

32435فیلمسازیکالس فیلمبرداری روز فردشیرازحسین سلطان پور 251

32435فیلمسازیکالس فیلمبرداری روز زوجشیرازحسین سلطان پور 252

36436فیلمسازیکالس کارگردانی روز فردشیرازحسین ازادی253

18434فیلمسازیزوج/نشست فیلم کوتاهشیرازنادعلی شجاعی254

30435فیلمسازیزوج/ تدوین شیرازسیدحسین آزادی255

16432فیلمسازیزوج/ صدا شیرازحسین باباخانی256

48438فیلمسازیزوج/ایده تا فیلمنامهشیرازعباس بیاتی257

18434فیلمسازیفرد/نشست فیلم کوتاهشیرازنادعلی شجاعی258

30435فیلمسازیفرد/ تدوین شیرازسیدحسین آزادی259

16432فیلمسازیفرد/ صدا شیرازحسین باباخانی260

48438فیلمسازیزوج/ایده تا فیلمنامهشیرازعباس بیاتی261

12432فیلمسازیکارگاه تدوین و صدا روز فردشیرازسیدحسین آزادی262

12432فیلمسازیکارگاه تدوین و صدا روز زوجشیرازسیدحسین آزادی263

1012فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنما قزوینعطا مجابی264

4497تکدرسکالس عکاسی مقدماتیقزوینمهران مافی بردار 265

16222فیلمسازیصداقزوینحمید شفیعی266

48228فیلمسازیایده تا فیلمنامهقزوینحسن لطفی267

32225فیلمسازیتصویربرداریقزوینوحید گلریز268

12162فیلمسازیکارگاه تجربه اولقمرضا ابوذر269

14163فیلمسازیآشنایی با سینماقممحمدحسین سلیمانیان270

36163فیلمسازیکارگاه مستندقمروح اله مولوی271

22163فیلمسازیعکاسیقمحسین مظاهری272

36168فیلمسازیکارگاه تجربه گراقمسعید نجاتی273

36168فیلمسازیکارگاه داستانیقممحمدحسین سلیمانیان274

32165فیلمسازیفیلمبرداریقمروح اله داوری275

481611فیلمسازیایده تا فیلمنامهقمجواد یقموری276

36166فیلمسازیکارگردانیقمعلی بیطرفان277

30165فیلمسازیتدوینقمامیربهادر مظاهری278

18164فیلمسازینشست فیلم کوتاهقممحمدرضا آزاد279

16162فیلمسازیکالس صداقممصطفی کوچکی280

12231فیلمسازیکارگاه تدوین و صداسنندجمفاخری (ارسطو)مادح281

12233فیلمسازیکارگاه تجربه اولسنندججالل نصیری282

14233فیلمسازیآشنایی با سینماسنندجامیر غالمی283

22233فیلمسازیعکاسیسنندجاحمد کریمی284

32234فیلمسازیفیلمبرداریسنندجهیوا صوفیه285

44126تکدرسعکاسیسنندجاحمد کریمی286

482310فیلمسازیایده تا فیلمنامهسنندجمحمدرضا کلهر287

8 زنجان

5

17

قزوین

قم

3سیستان و بلوچستان

12

قم

9سمنان

خوزستان

9کردستان

فارس

9



سطح دورهنام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
(تکدرس، فیلمسازی)

پرداخت شدهتعداد هنرجوساعت تدریس 

حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی از طریق انجمن سینمای جوانان ایران:4پیوست 

14اردبیل

(مبالغ به میلیون ریال)

36238فیلمسازیکالس کارگردانیسنندجامیر غالمی288

12232فیلمسازیکالس صداسنندجمادح مفاخری289

12193فیلمسازیکارگاه تجربه اولرفسنجانعباس بلوچی290

22193فیلمسازیعکاسیرفسنجانمحمد خلیلی نژاد291

14193فیلمسازیآشنایی با سینمارفسنجانعباس بلوچی292

3086تکدرسعکاسیرفسنجانعباس بلوچی293

18203فیلمسازیکارگاه نشست فیلمکرمانسیدهادی مهدوی294

24105تکدرسعکاسی پرترهکرمانفاطمه یوسف زاده295

36207فیلمسازیکارگردانیکرمانمحسن مجیدی296

32207فیلمسازیفیلمبرداریکرمانمحمد شریفی297

16203فیلمسازیکالس صدا کرمان سعید شیخ بهایی298

48209فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهکرمانآرش شفیعی299

16203فیلمسازیکالس صدا کرمان سعید شیخ بهایی300

12203فیلمسازیکارگاه تدوین و صداکرمانمسعود محمدی301

30205فیلمسازیکالس تدوینکرمانسیدهادی مهدوی302

18224فیلمسازیکارگاه نشست فیلمکرمانشاهسهیال رمیم303

44135تکدرسعکاسی مقدماتیکرمانشاهمیثم منیعی304

32227فیلمسازیتصویربرداریکرمانشاهاصغر الئی305

36227فیلمسازیکارگردانیکرمانشاهکیوان شمشیربیگی306

12222فیلمسازیکارگاه تدوین و صداکرمانشاهایوب بلندین307

482210فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامه کرمانشاه اشکان چاوشی308

16223فیلمسازی کالس صدا کرمانشاهکورش بشکوه 309

30225فیلمسازیکالس تدوینکرمانشاهرامین صالحی310

44125تکدرسعکاسی مقدماتیکرمانشاهمیثم منیعی311

22183فیلمسازیعکاسی یاسوجقدرت اله سلیمانی فر312

12183فیلمسازیکارگاه تجربه اولیاسوجخسرو حیدی313

48187فیلمسازیایده تا فیلمنامهیاسوججواد مهرابی نسب314

18184فیلمسازینشست فیلم کوتاهیاسوجمحمد سلیمی راد315

36187فیلمسازیکارگردانییاسوجمحمد سلیمی راد316

30185فیلمسازیتدوینیاسوجمجتبی سلیمانی فر317

12182فیلمسازیتدوین و صدایاسوجمجتبی سلیمانی فر318

32186فیلمسازیفیلمبردارییاسوجرضا شریعتی راد319

30186فیلمسازیکارشناس دوره فیلمسازییاسوجخسرو حیدری320

16182فیلمسازیصدایاسوجمجتبی سلیمانی فر321

36187فیلمسازیکارگاه داستانییاسوجمحمد سلیمی راد322

361811فیلمسازیکارگاه تجربییاسوجمحمدرضا   نگهدار323

12232فیلمسازیکارگاه تجربه اولگرگانمهدی صاحبدل324

14233فیلمسازیآشنایی با سینماگرگانمهدی صاحبدل325

22234فیلمسازیعکاسیگرگانمریم ذهبی326

36237فیلمسازیکارگاه تجربه گراگرگانعلیرضا حاجتی327

32236فیلمسازیکالس فیلمبرداریگرگانمسعود قربانی328

36237فیلمسازی کالس کارگردانیگرگانعلیرضا حاحتی329

482310فیلمسازی کارگاه ایده تا فیلمنامهگرگاننگار حبیبی330

44149تکدرسعکاسی مقدماتیگرگانمریم ذهبی331

44123تکدرستدوین نرم افزارگرگانسجاد خطیری 332

12232فیلمسازیکارگاه تدوین و صداگرگانمحمد کریمی333

30236فیلمسازیکالس تدوینگرگان   معصومه خامسی334

18233فیلمسازینشست فیلم کوتاهگرگان   مسعود امامی335

12232فیلمسازیصداگرگانمسعود امامی336

12152فیلمسازیکارگاه تجربه اولبندر انزلیکوروش فرزانگان337

14152فیلمسازیآشنایی با سینمابندر انزلیفریدون بحرپیما338

36155فیلمسازیکارگاه مستندبندر انزلیکوروش فرزانگان339

36155فیلمسازیکارگاه داستانیبندر انزلیفریدون بحرپیما340

44157تکدرسمبانی عکاسیبندر انزلیمبالد حامد341

361514فیلمسازیکارگاه تجربه گرابندر انزلیسعید نجاتی342

24154تکدرس2عکاسی پرتره بندر انزلیمیالد حامد343

22153فیلمسازیعکاسیبندر انزلیمیالد حامد344

70910تکدرسفیلمنامه نویسیبندر انزلیفریدون بحرپیما345

14212فیلمسازیآشنایی با سینماتالشعلیرضا زارعی346

12212فیلمسازیکارگاه تجربه اولتالشرسول لطیفی دیزگاه347

12212فیلمسازیکارگاه تدوین و صداتالشرسول لطیفی دیزگاه348

22213فیلمسازیعکاسیتالشمهدی حیدری نژاد349

30214فیلمسازیکارشناس دوره فیلمسازیتالشرسول لطیفی دیزگاه350

36216فیلمسازیکارگاه داستانیتالششهریار پورسیدیان351

36216فیلمسازیکارگاه مستندتالشمحمدعلی رخشانی352

3287تکدرسفتوشاپتالشمریم شیرالی353

4494تکدرسعکاسی مقدماتیتالشمجتبی دولت دوست354

36218فیلمسازیکارگاه تجربه گراتالشعلی رشیدی فر355

48217فیلمسازیایده تا فیلمنامهتالشنواب محمودی356

18213فیلمسازینشست فیلم کوتاهتالشعلیرضا زارعی357

16212فیلمسازیصداتالشجاوید حسینی358

36217فیلمسازیکارگردانیتالشمحمدعلی رخشانی359

45 گیالن

گیالن

12کهگیلویه و بویر احمد

9کرمانشاه

گلستان

کرمان

13

13

9کردستان
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سطح دورهنام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
(تکدرس، فیلمسازی)

پرداخت شدهتعداد هنرجوساعت تدریس 

حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی از طریق انجمن سینمای جوانان ایران:4پیوست 

14اردبیل

(مبالغ به میلیون ریال)

36156فیلمسازیکارگاه تجربه گرارشتنواب محمودی360

18153فیلمسازیکارگاه نشست فیلم کوتاهرشتشهریار پورسیدیان361

14152فیلمسازیکالس آشنایی با سینمارشتمحمدرضا یکرنگ صفاکار362

22154فیلمسازیکالس عکاسی رشت الوند رضا زاده363

12152فیلمسازی کارگاه تجربه اولرشتنواب محمودی364

48158فیلمسازیایده تا فیلمنامهرشتمحمدرضا یکرنگ صفاکار365

32155فیلمسازیفیلمبرداریرشتعلیرضا والی نژاد366

36156فیلمسازیکارگردانیرشتنواب محمودی367

701412تکدرسفیلمنامه نویسیرشتنواب محمودی368

30165فیلمسازیتدوینرودبارعلیمحمد اقبالدار369

44106تکدرسمبانی عکاسیرودبارالهام کریمی370

5087تکدرسمبانی عکاسیرودبارالهام کریمی371

44117تکدرسمبانی عکاسیرودبارالهام کریمی372

44129تکدرسمبانی عکاسیالهیجانمحمدرضا صفابخش373

44139تکدرسکالس عکاسی مقدماتیالهیجانمحمدرضا صفابخش374

36165فیلمسازیکارگاه داستانیالهیجاننواب محمودی375

36166فیلمسازیکارگاه مستند الهیجانریحانه ملک شعار376

18162فیلمسازینشست فیلم کوتاهالهیجانحمید پروامه دیر377

16162فیلمسازیکالس صداالهیجانجاوید حسینی378

30164فیلمسازیکالس تدوینالهیجانمهرداد گرامی379

12162فیلمسازیکارگاه تدوین وصداالهیجانمهرداد گرامی380

4499تکدرسمبانی عکاسیالهیجانمحمدرضا صفابخش381

36238فیلمسازیکارگردانیبروجردمحمد نصیری382

4498تکدرسمبانی عکاسیبروجردسیدمحمد یاراحمدی383

482310فیلمسازیفیلمنامه نویسیبروجردکاوه حدادی384

32234فیلمسازیفیلمبرداریبروجردرامشیر گودرزی385

16233فیلمسازیکالس صدا بروجردسیما امام رضائی386

44148تکدرسعکاسی مقدماتیبروجردسید محمد یاراحمدی387

36237فیلمسازیکارگاه مستندبروجردهمایون ص هنرور388

36238فیلمسازیکارگاه داستانیبروجردمحمد نصیری389

18234فیلمسازینشست فیلم کوتاهبروجرد   کاوه حدادی390

12232فیلمسازیکارگاه تدوین و صدابروجرد   مهدی گودرزی391

362313فیلمسازیکارگاه تجربه گرابروجردوحید بهروزیان392

30234فیلمسازیتدوینبروجردنیما کزاری393

1012فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماخرم آبادپروین مراحمی394

2023فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماخرم آبادغالمرضا نعمت پور395

2013فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماخرم آبادشمس الدین آروند396

44137تکدرسعکاسی خرم آبادمریم احسانی397

1011فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماخرم آبادحسین سپهوند398

44117تکدرسعکاسیخرم آبادمیثم یاراحمدیان399

48208فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهچالوسغالمرضا صفاتیان400

36208فیلمسازیکارگاه مستندچالوسمحمدعلی هاشم پور401

36208فیلمسازیکالس کارگردانیچالوسمحمدتقی روحی402

36208فیلمسازیکارگاه تجربه گراچالوسمهرداد عطاری403

16203فیلمسازیصداچالوسمهدی دارابی404

30205فیلمسازیتدوینچالوسغالمرضا صفاتیان405

12202فیلمسازیکارگاه تدوین و صداچالوسالیاس عسگرپور406

18204فیلمسازینشست فیلم کوتاهچالوسمهرداد عطاری407

32205فیلمسازیفیلمبرداریچالوسبهنام طهماسبی408

16213فیلمسازیصداساریمرتضی کاظمی409

12212فیلمسازیکارگاه تدوین و صداساریمرتضی کاظمی410

36216فیلمسازیکارگردانیساریمهدی رسولپور411

4477تکدرستدوینساریسیدمحمدجوادعلوی412

18213فیلمسازی نشست فیلم کوتاهساریناعمه پازوکی413

36217فیلمسازیکارگاه مستندساریمریم رزاقی414

36216فیلمسازیکارگاه داستانیساریمهدی رسولپور415

36218فیلمسازیکارگاه تجربه گراساریآذر محمودی416

44139تکدرسعکاسی ساریرمضانعلی امامی417

12171فیلمسازیکارگاه تجربه اولاراکسعید عبدالحمیدی418

14172فیلمسازیآشنایی با سینمااراکسعید عبدالحمیدی419

22174فیلمسازیعکاسیاراکایرج کیانیان420

44147تکدرسعکاسی مقدماتیاراکایرج کیانیان421

48178فیلمسازی کارگاه ایده تا فیلمنامهاراکمحمد زنده نام422

32175فیلمسازیفیلمبرداریاراکایرج کیانیان423

361710فیلمسازیکارگردانیاراکسعید شاه حسینی424

12172فیلمسازیتدوین و صدااراکشمس اله دائی زاده425

30175فیلمسازیتدویناراکشمس اله دائی زاده426

16173فیلمسازیصدااراک سلیمان عباسی نیا زاده427

44177تکدرسعکاسی مقدماتیاراکایرج کیانیان428

1824تکدرس آشنایی با سینمااراکمحمد زنده نام 429

14202فیلمسازیآشنایی با سینمابندرعباسمحمد عارفی نیا430

12202فیلمسازیکارگاه تجربه اولبندرعباسحسن نوروزی431

18

مازندران

گیالن

18مازندران

12 مرکزی

14 هرمزگان

لرستان
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سطح دورهنام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
(تکدرس، فیلمسازی)

پرداخت شدهتعداد هنرجوساعت تدریس 

حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی از طریق انجمن سینمای جوانان ایران:4پیوست 

14اردبیل

(مبالغ به میلیون ریال)

22202فیلمسازیعکاسیبندرعباسخوبیار ساالری432

2485تکدرسعکاسی پرترهبندرعباسحسین مشعری433

4495تکدرسمبانی عکاسیبندرعباسکیومرث خوش صفت434

70912تکدرسفیلمنامه نویسیبندرعباسشهاب آب روشن435

12202فیلمسازیکارگاه تدوین وصدابندرعباسپیمان ستارالعیوب436

30204فیلمسازیتدوینبندرعباسپیمان ستارالعیوب437

48208فیلمسازیایده تا فیلمنامهبندرعباسشهاب آبروشن438

18203فیلمسازینشست فیلم کوتاهبندرعباسحسن نوروزی439

36208فیلمسازیکارگردانیبندرعباسعلی خائف440

44125تکدرسمبانی عکاسیبندرعباسکیومرث خوش صفت441

4487تکدرستدوین و نرم افزاربندرعباسپیمان ستارالعیوب442

44175تکدرسمبانی عکاسیبندرعباسکیومرث خوش صفت443

16165فیلمسازیکالس صداتویسرکانوحیدرضا مددی444

32165فیلمسازیکالس فیلمبرداریتویسرکانحیدر جمشیدی445

22212فیلمسازیعکاسیمالیرحسین هاشمی446

3285تکدرسفتوشاپمالیرسعید صیرفی افخم447

32105تکدرسفتوشاپمالیرسعید صیرفی افخم448

36215فیلمسازیکارگردانیمالیرامید وفائی449

4487تکدرستکدرس عکاسیمالیرمحسن حسینی تبار450

16212فیلمسازیکالس صدامالیرقاسم نهاوندی451

48217فیلمسازیایده تا فیلمنامهمالیرسعید حسین پور452

18213فیلمسازینشست فیلم کوتاهمالیرامید وفایی453

18174تکدرسآشنایی با سینمامالیرسعید حسین پور454

12212فیلمسازیکارگاه تدوین و صدامالیرصائب نوائی455

36124فیلمسازیکارگاه تجربینهاوندداود قپانوری456

36124فیلمسازیکارگاه مستندنهاوندداود قپانوری457

36125فیلمسازیکارگاه داستانینهاوندسینا بحیرائی458

44135تکدرسعکاسی مقدماتی نهاوندنیما بردبار 459

44167تکدرسمبانی عکاسیهمدانجواد وفایی460

362910فیلمسازیکارگردانیهمدانسجاد غنی پور461

2725فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماهمدانمحسن سعیدی462

32296فیلمسازیفیلمبرداریهمدانحجت اله محرابی فرد463

30298فیلمسازیتدوینهمداناسد سرکانی464

18124تکدرسآشنایی با سینماهمداننقی موسیوند465

30298فیلمسازیکارشناس دوره فیلمسازیهمدانسجاد غنی پور466

36295فیلمسازیکارگاه مستندهمداننقی موسیوند467

18295فیلمسازینشست فیلم کوتاههمدانسجاد غنی پور468

12292فیلمسازیصداهمدانمسعود دولتیاری469

18243فیلمسازینشست فیلم کوتاهیزدمهدی مرعشی470

482410فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهیزدوحید آبرود471

22244فیلمسازیعکاسییزداحسان دادرس472

12242فیلمسازیکارگاه تجربه اولیزدسیدمجتبی حسینی473

18243فیلمسازینشست فیلم کوتاهیزدمهدی مرعشی474

36249فیلمسازیکارگاه مستندیزدعلی جعفری475

13,86711,4562,590شهر53استان30

26همدان

جمع کل

14 هرمزگان

6یزد

دوره475

12



(مبالغ به میلیون ریال)

ف
دی

ر

تعداد مربیان و مشاورین راهنماتعداد فیلم پذیرفته شدهتعداد فیلم ارسال شدهتعداد فیلمنامه پذیرفته شدهتعداد فیلمنامه ارسالیدفتر

31101اراک3

41201اردبیل4

00101ارومیه5

4785201اصفهان6

00201البرز37

41001آبادان8

182611آباده1

20201آذربایجان شرقی2

20201آمل7

00301بندر انزلی9

811821بندرعباس10

40311بوشهر11

12101تالش36

611421تبریز12

00521تربت حیدریه13

204701تهران14

41001تویسرکان40

10001خراسان رضوی43

10001خرم آباد42

96511خمینی شهر15

00201دامغان16

00201رشت17

00301رفسنجان18

40001زاهدان41

11711زنجان19

00201ساوه20

420301سمنان21

00801سنندج22

00501شیراز23

001001قزوین24

30101قم25

10801کرج26

00301گرگان27

71411الهیجان28

100811مراغه29

20001مشکین شهر38

22201مشهد30

456001مالیر39

170801نیشابور31

00301هرمزگان35

311521همدان32

41501یاسوج33

4321621یزد34

346422291643

مبلغ هزینه

128

366

925

350

40

580

2,389

کمک به برگزاری المپیاد فیلم سازی کودک و نوجوان :5پیوست

هزینه های اجرایی جشنواره

جمع کل

جمع

شرح هزینه

هزینه بلیط و ایاب و ذهاب

هزینه برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه المپیاد

هزینه اقامت مهمانان

حق الزحمه هیأت انتخاب و داوری

جوایز و هدایای جشنواره

13



فیلمهای اکران شدهاستقرار سینما سیارشهراستانردیف
تعداد فیلم اکران 

شده در هر شهر
پرداخت شده

11ماهمه باهم هستیم1مشکین شهراردبیل 1

45نیوکاسل/ ایکس الرج/ سندباد و سارا/ پارادایس 1کاشاناصفهان 2

10متری شیش ونیم1صفادشتالبرز3

4غالمرضا تختی/ 2تگزاس / متری شیش ونیم / تپلی ومن  هشترود

 جلفا
قصر /ژن خوک/پارادایس/ایکس الرج/ما همه با هم هستیم /متری شیش ونیم /تپلی ومن / 2تگزاس 

کلوپ همسران/ نیوکاسل /شیرین
10

1ما همه با هم هستیمسردرود

10قصر شیرین1ارومیهآذربایجان غربی5

حسن آباد

ژن / پارادایس   / 2دزد و پری / قانون مورفی / سندباد و سارا / تخته گاز/ کلمبوس  / 2آهوی پیشونی سفید 

قصر / ما همه با هم هستیم / ایکس الرج/تپلی و من/ غالمرضا تختی/3آهوی پیشونی سفید/ 2تگزاس /خوک

سرخپوست/ صدای منو میشنوید /شیرین

17

1سرخپوستاسالمشهر

1متری شیش ونیمقیامدشت

7نیوکاسل/ تپلی ومن /2تگزاس /بهشت گم شده / قرارمون پارک شهر  /2آهوی پیشونی سفید/ سندباد و سارا بهارستان

1متری شیش ونیمتهران

5تپلی ومن/2تگزاس/ ایکس الرج/ ما همه با هم هستیم /ژن خوکتربت حیدریه

چناران

آهوی پیشونی سفید / ژن خوک/ بهشت گم شده / قرارمون پارک شهر /قانون مورفی  / 2دزد و پری / پارادایس

قصر / نیو کاسل/ اسکی باز/ ایکس الرج/ متری شیش ونیم / ما همه باهم هستیم / تپلی ومن / 2تگزاس / 3

صدای منو میشنوید/ شیرین

16

24تگزاس/ متری شیش ونیم / تپلی ومن / 3آهوی پیشونی سفید رضویه

بردسکن
آهوی / 2تگزاس  /2آهوی پیشونی سفید/ قانون مورفی/ ژن خوک / پارادایس / سندباد و سارا / تخته گاز 

سرخپوست/ کلوپ همسران/ نیوکاسل / تپلی ومن /ایکس الرج/ متری شیش و نیم /3پیشونی سفید 
14

2طارم/ ابهر زنجان 8
/ قصر شیرین /ایکس الرج/ 2تگزاس /3آهوی پیشونی سفید /قانون مورفی/ تخته گاز  / 2آهوی پیشونی سفید

کلوپ همسران/ نیوکاسل 
97

شهمیرزاد
قصر / نیوکاسل/ متری شیش ونیم / تپلی ومن / ما همه با هم هستیم / 3آهوی پیشونی سفید/ 2تگزاس / تختی 

کروکودیل/ ایده اصلی / سرخپوست / کلوپ همسران / شیرین
12

5تپلی ومن/ قصر شیرین /متری شیش و نیم/ ایکس الرج/ 2تگزاس ایوانکی

1تاکستانقزوین 10
/ ایکس الرج/ ماهمه با هم هستیم / تپلی ومن / 2تگزاس /ژن خوک/ قانون مورفی / 2دزد و پری / پارادایس 

کلوپ همسران/ سرخ پوست /3آهوی پیشونی سفید
115

2کلوپ همسران/ 3آهوی پیشونی سفید 1جنوب کرمان

1بم
ما همه با هم / ایکس الرج /متری شیش ونیم / تخته گاز/ ژن خوک / 2تگزاس /قرارمون پارک شهر/ پارادایس 

سرخپوست/تپلی و من/ 3آهوی پیشونی سفید/هستیم 
10

اسالم آباد غرب
دم / هشتگ / الزانیا / هزارپا  / 2آهوی پیشونی سفید/ قانون مورفی  / 2دزد و پری / تخته گاز / پارادایس / ترانه 

سرخها
10

1قصر شیرینصحنه

/ کیاشهر: گیالن شرق

/ لنگرود/رودسر

سیاهکل

/ نیوکاسل / ایکس الرج / تپلی و من/ ما همه باهم هستیم /متری شیش ونیم /3آهوی پیشونی سفید / 2تگزاس 

سرخ پوست/ کلوپ همسران / قصر شیرین
10

صومعه : گیالن غرب 

سرا
7کلوپ همسران/ تپلی ومن / 3آهوی پیشونی سفید / ماهمه باهم هستیم / ایکس الرج / نیوکاسل / قصر شیرین

سواد کوه
غالمرضا تختی / 3آهوی پیشونی سفید /اسکی باز/ تپلی ومن / 2تگزاس /ژن خوک/ بهشت گم شده / پارادایس 

نیوکاسل/ما همه با هم هستیم/ ایکس الرج / 
11

2ایکس الرج/ 2تگزاسچالوس

بستک
کلوپ / ما همه باهم هستیم /قصر شیرین/ ایکس الرج / 2تگزاس /متری شیش ونیم / تولدت مبارک / تپلی ومن 

نیوکاسل/ سرخپوست / همسران 
10

6سرخپوست/ کلوپ همسران / متری شیش ونیم / 2تگزاس /نیوکاسل/ ایکس الرج پارسیان

26امین و اکوان / 2دزد و پری 1همدانهمدان 16

360آهوی پیشونی سفید/ 2تگزاس /ایکس الرج / متری شیش ونیم / تپلی ومن / ما همه با هم هستیم 1بهابادیزد17

886

213

231

1,440دستگاه31شهر36استان17جمع

(مبالغ به میلیون ریال) حمایت از اکران فیلم در مناطق غیربرخوردار به صورت سینماسیار :6پیوست 

5

2کرمانشاه 12

17

31

0

13

3آذربایجان شرقی 

3تهران6

10

9

0 2گیالن 13

21مازندران 14

عنوان فیلم اکران شده است32

سهم شرکت های پخش

4

سینما خاطره - اپراتورهای جشنواره کودک 

4خراسان رضوی 7

2سمنان 9

کرمان  11

پشتیبانی فنی سرورهای سینما سیار

2هرمزگان 15
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