
 

 اطالعات آموزشگاه های آزاد سینمایی کشور ) به استثنای استان تهران(

 آدرس

سال 

 تاسیس

 نوع مجوز  

 نام استان ردیف نام آموزشگاه مدیر مسئول مدیر آموزش رشته

 ردیف

 موقت دائم

استان آذربایجان شرقی، تبریز، پاستور 
جدید، مابین حافظ و ماراالن، نرسیده 

 ٣، طبقه ٠١فدک، پالک به میدان 

٠٣٣١ 
غیر 
 فعال

 بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری مقدماتی ■
سعادت علی سعید 

 پور

سعادت علی سعید 
 پور

 ٠ رهپویان هنر
آذربایجان 

 شرقی

١ 

١٠٠ارومیه،پنجراه،حافظ یک،پالک  ٠ کالکت وحید کاویان راد وحید کاویان راد فیلمسازی، عکاسی. ■  ٠٣٣1 
آذربایجان 

 غربی

٢ 

اردبیل ، انتهای خ دانش ، ترسیده به 
 ٠٣١میدان حافظ ، پالک 

٠٠٣٣  ■  
بازیگری، فیلمنامه نویسی،کارگردانی ، عکاسی، 

 تدوین ،گریم
 ٣ اردبیل ٠ قاب سفید صابر محمدی صابر محمدی

- ٠٣31 
غیر  

 فعال
 ٠ عکاسی کانون محمد جعفر سلیمی محمد جعفر سلیمی -

 ٤ اصفهان

- ٠٣3١ 
غیر  

 فعال
- 

نسرین دادخواه 
 تهرانی

نسرین دادخواه 
 تهرانی

 2 سایه روشن

-خ الهور -خ هشت بهشت شرقی
/  ٠١١روبروی اداره ثبت اسناد پالک 

٣21١32١3 

٠٣3١ 

■ 

 ٣ مهر هفتم مصطفی آتشکاری مصطفی آتشکاری تصویربرداری، تدوین، عکاسی 

- ٠٣3١ 
غیر  

 فعال
- 

سید مهدی رضوی 
 زاده

رضوی سید مهدی 
 زاده

 ١ سپهر فصل هفتم

مجتمع استاد محمود -ابتدای خ توحید
 ٣٠٣٠2١١3١١فرشچیان / 

٠٣3١ 
■ 

 ١ گریم اصفهان ملیحه رجایی ملیحه رجایی گریم 

حدفاصل سه راه نظر و چهار راه 
پالک  -روبروی شرکت سایپا-خاقانی

٣١١١١١/  ٠١٣22 

٠٣3١ 

■ 

 غالمرضا چیت سازان گویندگیبازیگری، فیلمنامه نویسی، کارگردانی،  
غالمرضا چیت 

 سازان
 1 هژیر فیلم سپیدار

- ٠٣3١ 
غیر  

 فعال
 ١ نوای هزار دستان کوروش عشیق کوروش عشیق -

جنب -خ شهید قندی -خ توحید 
 ٣123٣3١١/  2پالک-دانشگاه هنر

٠٣3١ 
■ 

 آذر هوشیار آذر هوشیار گریم 
سیماپردازان 

 اسپادانا
3 

-بازار ارمغان-جنوبی خ شهید صدوق 
 ٣11322٣١/  ١١١پالک 

٠٣3١ 
■ 

 رضا نور بختیار رضا نور بختیار عکاسی 
عصر جدید زنده 

 رود
٣ 

- ٠٣٣١ 
■ 

 میثم جمالی غالمحسین سلطانیان - 
فرهنگ اندیشه 

 بینات
٠١ 



- ٠٣3١ 
غیر  

 فعال
 ٠٠ سپنتای اصفهان جمشید صدری جمشید صدری -

روبروی درب غربی -خواجوخ چهار باغ 
-بن بست مهران-سازمان صدا وسیما

 ٣٠٣٠١22٠13/  ٣١پالک

٠٣3٣ 

■ 

 سعید خطیبی بازیگری، کارگردانی، گویندگی 
جوادبدیع صنایع 

 اصفهانی
 ٠2 نماآوای جام جم

-روبروی کوی کوثر-خ مجاهد جنوبی 
 ٣٠22213332٣جنب لبنیاتی مهرگان / 

٠٣3٣ 
■ 

 احمد شریعتی حمید کاظمی پور نویسی، کارگردانی،بازیگری، فیلمنامه  
فرهنگسازان 

 معاصر
٠٣ 

 ٠١ نوای باربدسپاهان عاطفه طباطبایی محمدرضا قهرمان -  ■ ٠٣٣1 -

- ٠٣٣1 
■ 

 - 
سعید شجاعی 

 جشوقانی
سعید شجاعی 

 جشوقانی
 ٠١ موج نو

/  ١و ١بین فرعی -خ فردوسی
١١2١١3١١ 

٠٣3٣ 
غیر  

 فعال
 ٠1 خانه مشق جوان محمدشجایی آراتی فرهاد فرجی فیلمنامه نویسی، کارگردانی،بازیگری، 

- ٠٣33 
غیر  

 فعال
 ٠١ آزادگان اصفهان حمید رضا جعفرپور حمید رضا جعفرپور -

 ٣طبقه -پاساژطبیان  -خ شهید رجایی 
 ٣٠٣2١١١١1١/  ٣واحد-

٠٣٣١ 
■ 

 امیر مقامی امیر مقامی عکاسی 
سیاه و سفید 

 کاشان
٠3 

-بن بست اندیشه  -خ شهید رجایی 
 ٣٠22٣٣٣١١١/  ٣3پالک 

٠٣٣٠ 
■ 

 ٠٣ سینما هفت سعید امینی مهر سعید امینی مهر بازیگری، کارگردانی، گویندگی 

 2١ نوای مهر سپاهان کیوان عسگری پور هامون شیرازی -  ■ ٠٣٣١ -

بعداز تقاطع محتشم  -خ حکیم نظامی 
-پاناسونیکجنب نمایندگی -کاشانی 

 ٣12١1٣3١/  ١٣١پالک 

٠٣٣٠ 

 
غیر 
 فعال

 بازیگری، فیلمنامه نویسی، کارگردانی، گویندگی
سیدحسام الدین 

 موسوی

سیدحسام الدین 
 موسوی

 2٠ شهرفرنگ

- ٠٣٣١ 
غیر  

 فعال
 22 ناردیس نرگس صابری نرگس صابری -

- ٠٣31 
■ 

 - 
عباس حاجی پور 

 آرانی
عباس حاجی پور 

 آرانی
 2٣ هنر نما

- ٠٣٣١ 
غیر  

 فعال
 2١ کاشانه هنر سید احمد قیومی سید احمد قیومی -

بن بست -جنب سجاد -خ سپهساالر
طبقه اول -ساخنمان آسمان  -شکوفه 

 ٣1١١١٠١٠و دوم / 

٠٣٣2 

■ 

 
بازیگری، کارگردانی، گویندگی، عکاسی، 

 تصویربرداری
 خشایار محمود آبادی

خشایار محمود 
 آبادی

 2١ سپاهانفیلمساز 

بعداز -خ خاقاتی-خ حکیم نظامی 
/  2٣١پالک  -خواجه پطروس

٣12٣١٣١٣ 

٠٣٣2 

■ 

 
بازیگری، کارگردانی، گویندگی، عکاسی، 

 تصویربرداری
 زهرارستا زهرارستا

صنعت فیلم 
 سپاهان

21 



- ٠٣٣1 
■ 

 - 
علیرضانقی زاده دولت 

 آبادی
علیرضانقی زاده 

 دولت آبادی
 2١ هنر پرداز

-میدان حرریاحی-شهید بهشتیخ 
فرهنگسرای شهید همت 

/٣٠٣222١٣١3 

٠٣٣2 

 
غیر 
 فعال

 23 اندیشه شهررضا ولی ا... آبادی مرتضی نادریدره بازیگری،فیلمنامه نویسی، تصویربرداری

- ٠٣٣2 
غیر  

 فعال
 2٣ طلوع شرق کهندژ یحیی مدیحی اوژن صفاری -

بن بست گل -١کوی شماره -خ خیام
 ٣٠٣٠٠21٠٠1/  ١١پالک-مریم 

٠٣٣2 
■ 

 ٣١ نگاه پرداز سپاهان افشین آذریان افشین آذریان عکاسی 

- ٠٣٣1 
■ 

 - 
رضا صالحی نجف 

 آبادی
 حمید دوازده امامی

کیمیای فرهنگ 
 نوین اسپادانا

٣٠ 

حدفاصل خ مهردادو -خ حکیم نظامی
طبقه -جنب رستوران صفه-شریعتی 

 ٣12١3١2٣دوم بانک ملی / 

٠٣٣٣ 

 
غیر 
 فعال

 ٣2 بازیگران معاصر لیال پرویزی لیال پرویزی بازیگری

 ٣٣ برداشت اول داریوش سیفی داریوش سیفی -  ■ ٠٣٣١ -

جنب سینما  -خ چهارباغ عباسی
 ٠١١/٠پالک-بن بست شهرام-خانواده

 /٣222٣٣١١ 

٠٣٣٣ 

■ 

 ٣١ مهربد اوژن صفاری اوژن صفاری بازیگری، کارگردانی، گویندگی، تصویربرداری 

- ٠٣٣١ 
■ 

 فاطمه اصفهانی فاطمه اصفهانی - 
تصویر هنر خمینی 

 شهر
٣١ 

- ٠٣٣٣ 
غیر  

 فعال
 ٣1 سروش اصفهان مهدی احمدی فر عبدالحسین احمدی -

بن -ده متری چهارراه محتشم-خ وحید 
/  ١٣2پالک-بست شهید ناصر یزدانی

٣٠٣٠٠١٠11١ 

٠٣٣١ 

 
غیر 
 فعال

 ٣١ سی سرا فیلم غالمرضا آب آب غالمرضا آب آب گویندگی، تصویربرداریبازیگری، کارگردانی، 

- ٠٣٣١ 
■ 

 - 
محبوبه کریمی 

 علویچه
محبوبه کریمی 

 علویچه
 ٣3 روزنه

 ٣٣ هفت اورنگ حمید بکتاش حمید بکتاش -  ■ ٠٣٣١ -

روبروی -نبش کوچه ارشاد -خ توحید
 ١/٠پالک-داروخانه دی

/٣٠٣٠٠١١١١2 

٠٣٣١ 

■ 

 حمیدرضا کاظمی پور بازیگری،گویندگی 
ناهید رجایی نجف 

 آبادی
 ١١ رشد آفرین اسپادانا

- ٠٣٣١ 
غیر  

 فعال
 ساناز رفیعی علی اکبر بکتاشیان -

صبح روشن 
 اصفهان

١٠ 

مسعود حاتمی  -  ■ ٠٣٣١ - مجید رفیعیان   ١2 بسته نگار سپاهان



 اصفهانی کوجانی

 ١٣ عکاسی دستان وحید نوروزیان وحید نوروزیان -  ■ ٠٣٣١ -

بعد از چهار -بهمن  22خ -خ بزرگمهر
/  ٠١پالک -2١کوچه -راه حمزه 

٣٠٣2١3٠٣١١ 

٠٣٣١ 

■ 

 ساسان حبیبی ساسان حبیبی بازیگری، کارگردانی، گویندگی، تصویربرداری 
اسطوره نصف 

 جهان
١١ 

ایالم / خ فرهنگیان / خ شریعتی / 
 ١٣٠٣11١2١32  کوچه عادل

 ٥ ایالم ٠ سایان کبری غضنفری سعید حیدریان تصویربرداری، عکاسی ، فیلمنامه نویسی  ■ ٠٣٣١

کوچه بخشداری -کرج/ میدان آزادگان
-١21/   ١پالک -جنب داروخانه مریم

٣222332٣٣ 

٠٣3١ ■  

-تصویربرداری-کارگردانی-نویسیفیلمنامه 
-گریم-عکاسی-بازیگری-انیمیشن-تدوین

 صداگذاری-صدابرداری-دوبله-گویندگی

 ٠ اندیشه نو عمران دهقانی عمران دهقانی

 ٦ البرز

جنب -میدان استقالل-عظیمیه -کرج
پالک -کوچه مریم-بازارشام

١2   ٣2١٠1١-١١١21 /٣2١١3٣3٣-
١21 

٠٣3٣ 
غیر 
 فعال

 2 مریم هومن صدراردکانی مجیدیاعظم  گریم 

خیابان دوم -فلکه اول گوهردشت-کرج
-٣١١١١١١        ٣٣پالک-غربی

١21    ٣٣٣٠١١٠2١١ 

٠٣١3 ■  

-تصویربرداری-کارگردانی-فیلمنامه نویسی
بازیگری کودک و -عکاسی -انیمیشن-تدوین

 نوجوان

 مسعود ساکت ایی
سید غالمرضا 
 موسی نامقی

 ٣ هفت هنر

-ابتدای خ مطهری-آزادگان– خ -کرج
مجتمع –روبروی شهرک فرهنگیان

-٣2١٣٠١١1/    ٠١واحد  1پارس ط
١21 

٠٣٣٠ 
غیر 
 فعال

 ١ رهافیلم البرز علی اصغر ناظریان علی اصغر ناظریان بازیگری 

کوچه -خ شاکرزادگان-عظیمیه -کرج
 ١21-٣2١١3١31/  23پالک -میرزایی

٠٣33 
غیر 
 فعال

 ١ پرستش رعنا یغموری رعنا یغموری کارگردانی-عکاسی-گریم 

بین خ پونهوخ -متری گلشهر١١-کرج
باالی تاالر -مجتمع جاوید-بنفشه

ط دوم -حقیقت
 ٣٣1١١3١١٣2    /٠واحد

٠٣33 
غیر 
 فعال

 1 رخ نگار کبری اله مرادی مولودناصر شریفی گریم 

-٣خ میالد-بلوار ارم-مهرشهر-کرج
 ٣٠٣2٣132٠١/  ١١پالک 

٠٣٣٣ 
غیر 
 فعال

 ابوالقاسم شکاری لره مستندسازی 
ابوالقاسم شکاری 

 لره
 ١ مستند سازی

جهانشهر،بلوارماهان،طالقانی 
 ١،واحد٣،طبقه٣شمالی،پالک

٠٣٣1  ■ 
 -کارگردانی-گریم-فیلمنامه نویسی-گویندگی

 بازیگری
 3 آفرینش فرهاد طب نوری فرهاد طب نوری

،ساختمان 22٣،نبش خیابان2مهرشهر،فاز
 ٠١،اول اداری و 2سهند،طبقه

 ٣ هنرپیشه علی فرجام فر علی فرجام فر بازیگری -عکاسی گریم-گویندگی ■  ٠٣٣١

شرقی،باالی  ٣شاهین ویال،نبش   ٠١ آ پریسا کرزیان پریسا کرزیان فیلمنامه نویسی،تدوین،عکاسی ■  ٠٣٣١



 امالک نور،کافی نت پارسه

رجایی شهر،خیابان مطهری،کوچه دوم 
 2١شرقی،پالک

 ٠٠ اسمان هفتم ساسان حق زبان ساسان حق زبان فیلمنامه نویسی،بازیگری،دوبالژ ■  ٠٣٣1

 ٠2 راویارفیلم باقر زنگنه باقر زنگنه بازیگری،کارگردانی،تدوین،جلوه های ویژه ■  ٠٣٣١ آزادگان،خیابان برغان،بعد از بانک ملی

خیابان شهید بهشتی،خیابان دکتر 
 همایونفروبرویهتل سامان

٠٣٣١ 
غیر 
 فعال

 ٠٣ بازیگر فرهاد ناصر ترابی فرهاد ناصر ترابی بازیگری گریم -فیلمنامه نویسی 

کوچه حسین -خ دانشکده جنوبی-کرج
 ١پالک -زاده

٠٣٣١  ■ 
-تصویر برداری-کارگردانی-فیلم نامه نویسی

 عکاسی-بازیگری

کریم خدادادی پره 
 یوسفیان

پره کریم خدادادی 
 یوسفیان

 ٠١ اتک

کوچه -خیابان شکری -بوشهر
 ١٣٠2١١١11١١- ١٣فردوس

 ٠ لیانخانه  هنر شیما جوادپور سهیل عرب فیلمسازی و عکاسی  ■ ٠٣3٣

 ٧ بوشهر
ساختمان  -چهارراه ولی عصر-بوشهر

 ١٣٠١٠١١٣٠٣٣- ٠پالک -سروش
 2 بوشهر ابراهیم عباسی ابراهیم عباسی فیلمسازی و عکاسی  ■ ٠٣3١

پ  ٠3ک -شریعتی-شهرکرد
 ٣٠٣23٠٣٣١١  / دوم

٠٣3٣  ■ 
-فیلمنامه نویسی-تدوین-عکاسی-بازیگری

 گریم-تصویربرداری -کارگردانی
 ٠ اراهنر هوشنگ رحیمی هوشنگ رحیمی

چهارمحال 

 بختیاری

٨ 
شهرکرد چهارراه 

 ٣٠٣211١3١١ /  فردوسی
٠٣33  ■ 

-نویسیفیلمنامه -تدوین-عکاسی-بازیگری
 گریم-تصویربرداری -کارگردانی

 2 هفت شیر سنگی محمدرضا نجفی محمدرضا نجفی

/  ٣و ١خ سلمان فارسی ،بین سلمان 
٣٠١١١3١2١٠ 

 ٠ موج نو علی مقدسی علی مقدسی سینمایی و عکاسی  ■ ٠٣3١

خراسان 

 رضوی

٩ 

/  ١2پالک - 2خیابان بابک -احمدآیاد
١٠٣3١٣١١١١ 

 2 رخ احمد علی شجریان شجریاناحمد علی  گریم  ■ ٠٣١١

 ٣ نماهنگ مهدی امامیان سیامک ایمان پور سینمایی و عکاسی  ■ ٠٣3١ ١٠پالک-٠١نبش گاز  -بلوار گاز

 ٣نبش ابومسلم-خیابان ابومسلم-سبزوار
 ٣٠١٠١١٣١٣٠ - ٣١پالک –

 ١ بیهقی علی میر قطبی قاسم سرپوشی سینمایی و عکاسی  ■ ٠٣3١

/  ١واحد -٣پالک  - دانشسرای جنوبی
٣٠١١2٠33٣١ 

 ١ فرهنگ تصویر امیر حجت صفرلی امیر حجت صفرلی سینمایی و عکاسی  ■ ٠٣3١

مجتمع  –بین میدان تلویزیون وجهاد 
 ١٠٠واحد– ٣برج آ -آبادگران

 سینمایی و عکاسی  ■ ٠٣31
درمرحله تغیر مدیر 

 آموزش
 1 آپادانا موسسه آپادانا

حدفاصل چهار راه -بلوارفردوسی-مشهد
نبش چهار راه -فرامرز عباسی و مهدی

 ١12پالک -فرامرز عباسی

 ١ چهره سازان شرق طاهره کاهانی طاهره کاهانی گریم  ■ ٠٣٣١

طبقه اول /  -١٠پالک -٠فلسطین
١٠٣3١2٠١٣١ 

 محمدرضا شهیدی فر سینمایی و عکاسی  ■ ٠٣31
شرکت سروش 

 خراسان
 3 سروش

-٣١پالک-1دندانپزشکان-١٣وکیل آباد
 ٣٠١٠١٠١2١١/  ٠طبقه

 رباب ناظری رباب ناظری گریم  ■ ٠٣3١
چهره پردازان 

 شادی
٣ 



3٠٣3 ١/٠3نبش  -خ امیرکبیر  ٠١ نیل فام اعظم سرچاهی اعظم سرچاهی گریم  ■ 

پالک -2١خیابان سلمان فارسی-کاشمر
٣٠١٠٣١/  ٣٣1١١2 

 سینمایی و عکاسی  ■ ٠٣3١
علی موسوی  سید

 نژاد

سید علی موسوی 
 نژاد

 ٠٠ تصویر روشن

خیابان  – ١خیابان منوچهری جنوبی 
 ٣1٠پالک  -١طاهری

٣١٠٣  ٠2 چهره نو امیر حسین غفاری امیر حسین غفاری گریم سینمایی  ■ 

بازار عشق  -خیابان امام خمینی-قوچان
 ٣٠١١32١1١١روبروی باغ ملی /  -آباد

 عکاسیسینمایی و   ■ ٠٣3١
قاسم تقدیسی 

 اسفجیر

قاسم تقدیسی 
 اسفجیر

 ٠٣ آرسکای فیلم

-٣1و٣١بین معلم -بلوار معلم 
 ٣٠١٣١١3١٠٣/  ٣٣2پالک

 سینمایی و عکاسی  ■ ٠٣33
منصوره سادات ظفر 

 مقدم

منصوره سادات ظفر 
 مقدم

 ٠١ سیما

طبقه  -تقاطع بعثت و دارایی-نیشابور
 ١٣٠١١١٠٣١١٣-باالکوک برگر

 ٠١ هفت اقلیم علیرضا جوکار علیرضا جوکار سینمایی و عکاسی  ■ ٠٣٣١

روبروی  -خیابان فرمانداری -درگز
 نانوایی سنگک

 ٠1 شهید آوینی آذر قراگوزلو آذر قراگوزلو سینمایی و عکاسی  ■ ٠٣٣١

-نبش محیط زیست-١3وکیل آباد
 ٣٠١٠2١١١31   -١١پالک – ٠شمالی

 عندلیبیان ابوطالب سینمایی و عکاسی  ■ ٠٣٣١
موسسه فرهنگی 

 هنری ج پ

جاودانه های 
 پارس

٠١ 

-اولین قطعه -١نبش رضا-احمدآیاد
 ٣٠١٠٠١2٠٣3طبقه همکف و اول / 

 ٠3 آبرنگ اکبر صالحی جواد ترابی مقدم عکاسی  ■ ٠٣٣٠

١٠٣٣ ٠١پالک  – ٠خرداد -فلکه دژبان  ٠٣ محسن زاده احسان محسن زاده احسان محسن زاده عکاسی  ■ 

سمت -چهارراه اول – ٠١مالصدرا 
 ٠١پالک  -چپ

1٠٣٣  2١ راوی دید توس نوشین وفادار زهر نوشین وفادار عکاسی  ■ 

طبقه -٠٣١پالک-3و1بین معلم-معلم
 ١٣٠2١١١٠١٣3/ دوم 

 2٠ آرتین مهناز صادقی خباز مهناز صادقی خباز سینمایی و عکاسی  ■ ٠٣٣2

طبقه -٠٣١پالک-3و1بین معلم-معلم
 ٣٠2١١١٠١٣3دوم / 

 22 طلوع سیما حسین ایجادی حسین ایجادی گریم  ■ ٠٣٣٣

پالک -٠2بزرگمهر جنوبی -بلوار سجاد
١3  /٣٠١١١٠٠١٣٠ 

٣2 فانوس سبز هنر رضا دیده بان رضا دیده بان سینمایی و عکاسی  ■ ٠٣٣١  

استان خراسان شمالی، بجنورد،چهار راه 
، کوچه ١2دانش آموز،مدرس 

 ١١گاچین،پالک 

 ٠ آوا جواد اسکندریان جواد اسکندریان تهیه کنندگیف گویندگی و فن بیان ■  ٠٣٣١

خراسان 

 شمالی

١١ 
اسان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان 
شریعتی جنوبی، روبروی پژوهشکده 

 معلم

 2 پرتو مریم امینی مریم امینی عکاسی دیجیتال ■  ٠٣٣2

 ٣ طلوع هادی داربوی هادی داربوی عکاسی ■  ٠٣٣١ آشخانه، بلوار پاسداران شرقی

استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان   ١ هفت رامین وقار موسوی رامین وقار موسوی عکاسی ■  ٠٣٣١



 ٠3، پالک  ٠١نادر 

استان خراسان شمالی، فاروج، بلوار 
موفق، جنب خیابان فراهی / تلفن: 

١٣٠١١١١١١٣١ 

 ١ سی نما سیامک ایمانپور اسفیدانی تصویربرداریعکاسی و  ■  ٠٣٣٠

استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان 
طابفانی شرقی، مقابل کوچه مرتضوی، 

/ تلفن:  ١2کوچه علیزاده، پالک 
١٣٠١١٠٠١1٣١ 

 عکاسی، تصویربرداری ■  ٠٣٣١
داریوش اورانوس 

 بخت

داریوش اورانوس 
 بخت

 1 اورانوس

اسفراین، پایین استان خراسان شمالی، 
، روبروی 22تر از خیابان اسفراینی 

 ١١3١22١١٣٣/ تلفن:  ٠١کوچه 

 تصویربرداری، تدوین، عکاسی ■  ٠٣٣١
مرتضی صفا 

 منصوری

مرتضی صفا 
 منصوری

 ١ آبان

     این استان فاقد آموزشگاه می باشد.    
خراسان 

 جنوبی

١١ 

 -خیابان فرزاد-١١نمره  -مسجدسلیمان
 فروردین ٠2دبستان رو به روی 

 ٠ هنرپیشه اسماعیل کریمی حبیب تاجمیری کلیه رشته های سینمایی  ■ ٠٣٣1

 ١٢ خوزستان

خیابان اصلی  -زیتون کارمندی  -اهواز
 -پارک روبروی فلکه -زیتون

١1٠٣١١١٠١٣٠ 

 2 نمای نزدیک سید علی نیاکان سید علی نیاکان کلیه رشته های سینمایی  ■ ٠٣3١

جنب اداره  -دستگاه2١١کوی -بندرامام
دانشگاه علمی  -آموزش و پرورش

 طبقه همکف-کاربردی خلیج فارس
 ٣ سینماگران جوان ایرج عباسی ناهید خدرایی کلیه رشته های سینمایی  ■ ٠٣٣1

رو به روی -ناحیه صنعتی-ماهشهر
 ٠٣پالک-بانک پشت بانک پاسارگاد

 مهران سبزقبایی کلیه رشته های سینمایی  ■ ٠٣٣١
ساسان چهارلنگ 

 بدیل
 ١ سیمرغ

نبش -خیابان سلمان فارسی -اهواز
 ساختمان کلیسا -مسلم

 ١ هنرپیشگان محمدرضا نجفی خانم حاج آقایی کلیه رشته های سینمایی  ■ ٠٣٣1

-نبش نظامی-خیابان طالقانی -اهواز
 2طبقه -پاساژ برق

 1 سروش علی اصغر سراجیان سراجیانعلی اصغر  کلیه رشته های سینمایی  ■ 

خیابان رودکی)شهید -آخرآسفالت-اهواز
-خیابان شهید کتانباف -سیدطیب(

 طبقه همکف-2١1پالک
 کلیه رشته های سینمایی ■  ٠٣٣١

سید محمد ابراهیم 
 زاده

سید محمد ابراهیم 
 زاده

آتیه سازان جوان 
 صدرا

١ 

طبقه سوم -فلکه سه گوش-امانیه-اهواز
 دانشگاه امیرالمومنین)ع(

 3 تصوایران سعید جعفری سعید جعفری کلیه رشته های سینمایی ■  ٠٣٣١

- ٠٣٣2 ■ 
غیر 
 فعال

 ٣ هفت هادی رستمیان هادی رستمیان کلیه رشته های سینمایی



پشت مسجد  – خیابان طالقانی -شوشتر
 -١1٠٣122٣١١١-آل طیب

١٣٠11٠22٠3١ 

 ٠١ کمال کمال مطوف کمال مطوف سینماییکلیه رشته های   ■ ٠٣٣٠

 -نبش سعدی جنوبی– نادری -اهواز
 ٣طبقه – ساختمان پزشکان مهر

١1٠٣222211١ 

 ٠٠ هنر هفتم حامد امیری علی اصغر شادروان علی اصغر شادروان  ■ ٠٣٣2

-جنب درمانگاه شرکت -ماهشهر
 ١٣٣323٣13٠2-ساختمان قلم چی

 ٠2 آوید سعید آلبوعبادی سعید آلبوعبادی سینماییکلیه رشته های   ■ ٠٣٣٣

خیابان -چهارراه طالقانی -رامهرمز 
 -کوچه الله-طالقانی شرقی

١٣٠١٣٣١٣١2١ 

 ٠٣ تماشاخانه علیرضا باغبانباشی علیرضا باغبانباشی کلیه رشته های سینمایی  ■ ٠٣٣٣

خیابان -زیتون کارمندی – اهواز
بانک روبروی  -فلکه پارک-کمیل

  - ٣طبقه –مجتمع بختیاری -رفاه
١1٠٣١١١3١١١ 

 ٠١ امین امین نظری امین نظری عکاسی  ■ ٠٣٣٣

 ١٣ زنجان     این استان فاقد آموزشگاه می باشد.    

- ٠٣3١ 
غیر 
 فعال

■ 
فیلمنامه نویسی،کارگردانی، تصویربرداری ، 

 تدوین ، عکاسی
 ١٤ سمنان ٠ فانوس مجتبی فیروزآبادی سید حمید میری

 ■  ٠٣٣٣ ١٣زاهدان ، خ دانشگاه ، نبش دانشگاه 

بازیگری، فیلمسازی،کارگردانی ، تصویربرداری 
،عکاسی ، مونتاژ ، نویسندگی ،انیمیشن ،گریم ، 

 صدابرداری

 ٠ چشم انداز پروانه افشاری پور پروانه افشاری پور
سیستان و 

 بلوچستان

١٥ 

 – خیابان بهاران–معالی آباد   -شیراز 
١١2مجتمع تندیس واحد   

٣1٣١١١٣١تلفن  

 

٠٣٣١  

■ 

 ٠ سینماتوگراف حمیدرضامومنی حمیدرضامومنی فیلمسازی

 ١٦ فارس

شیراز/ خ قصرالدشت /خ ولی عصر 
/شماره   ٣1٣پ ٠1/کوچه 

 /٣12١2١3٣  تماس

٠٣3٣  

■ 

 2 نما کاظم روزی طلب  فیلمسازی

قدوسی -میدان مطهری –شیراز 
ه موسس -خیابان صداو سیما -شرقی

 زیباگران
٠٣3١  

■ 

 ٣ رایحه هنرپارس محمد علی فریدونی علیرضا عباسی عکاسی

جنب بیمارستان  – شیراز/خ سی متری
 ٣2٣٣1٣١١   کسری/ شماره تماس

٠٣3١  
■ 

 ١ ونوس مینوموالزاده مینوموالزاده گریم

جهرم خ آیت ا..کاشانی روبروی   ١ ظهور ملیحه مهارات ملیحه مهارات  ■  ٠٣3١



فروشگاه رخشنده/ شماره 
 ١١١١١٣١١   تماس

 فیلمسازی

مرودشت / میدان معلم / انتهای خیابان 
شماره  ٠1دانش / نبش کوچه 

 ١٣٣٠١٠٣2   تماس

٠٣33  

■ 
 

 فیلمسازی
 1 مشکوات غالمعلی نورورزی غالمعلی نورورزی

- ٠٣3٣ 
غیر 
 فعال

■  
 فیلمسازی

 ١ خورشید علی ثابت علی ثابت

  ٠٣٣١ ٠٣خ هنگ باسکول نادر کوچه 
■  

 فیلمسازی
 3 کورش کورش حیدری مسعود منشور

بلوار چهل – چهارراه ادبیات -شیراز
/ شماره ٣نبش کوچه  – مقام

 ٣22٣٣١٣٠  تماس

٠٣3٣  

■ 
 

 فیلمسازی
 

محمد رضا اسالمی 
 فر

 ٣ شیراز صبانمای

خیابان هنگ/بینباسکول نادر و شیراز /
  ٠٣فلکه هنگ/نبش کوچه 

٠٣3٣ 
غیر
 فعال

■  
 فیلمسازی

 ٠١ دی مسعود منشور 

 -شیراز/سی متری /سینماسعدی کوچه 
/  ٣2٣١١22١ /شماره تماس2٠

١٣٣3١٠١2١٣٠١٣-٣١١2١3٠١٠ 

٠٣٣٠  

■ 

 ٠٠ سینماتک فرشید رفوگران محمد امین دانشور عکاسی

/پالک 1٠شیراز/قصر دشت /کوچه 
 ٣12333٠2/شماره تماس٣١

٠٣٣٣  
■  

 فیلمسازی
 ٠2 دنیای آفتاب محمدجواد مرادی محمدجواد مرادی

- ٠٣٣١ 
غیر
 فعال

■  
 عکاسی

 ٠٣ سیاه و سفید دورافشانیان دورافشانیان

شیراز/ میدان آزادی /روبروی دبیرستان 
 ٣22٣١١1١شماره تماس 2معارف 

٠٣٣٣  
■  

 فیلمسازی
 ٠١ هفت عبدالعلی نیکومنش عبدالعلی نیکومنش

- ٠٣٣٣ 
غیر
 فعال

■ 
 ٠١ ساحل مرضیه ساحل مرضیه ساحل عکاسی

- ٠٣٣2 
غیر 
 فعال

■  
 فیلمسازی

 ٠1 بامداد حسین قهرمانی حسین قهرمانی

- ٠٣3١ 
غیر 
 فعال

■  
 فیلمسازی

 ٠١ آرش اردیبهشت محمد فهندژسعدی 

- ٠٣٣1  
■ 

 فیلمسازی
محمد جواد پوست 

 انداز
محمد جواد پوست 

 انداز
 ٠3 چکاد

قصرالدشت خ دانش اموز بیست متری 
 ١٠ساحلی پ 

٠٣٣1  
■ 

 عکاسی
محمد حسین نیکو 

 پور
محمد حسین نیکو 

 پور
 ٠٣ کارگاه عکس نیکو

انجمن سینمای    ■  ٠٣1١ -٣٣پالک- ١کوچه -خیابان منوچهری  انجمن سینمای  2١ 



 جوانان جوانان فیلمسازی 2٣١١١1٣ --٣2٣١31٣1تلفن

وچه بلوار امام خمینی)نوروزیان(، نبش ک
٠١حکمت   

٠٣٣١  ■ 
کارگردانی،بازیگری،تصویربرداری و فیلمنامه 

 نویسی
 آزاده کرم بخش آزاده کرم بخش

آموزشگاه سی و 
 پنج

 ١٧ قزوین ٠

( /  ١و2سی متری کیوانفر ) بین کوچه 
پالک   / ١١٣پالک روبروی بانک ملی 

١٣٠2٣١٠١٣١٠ 

٠٣3٣  

■ 

 ٠ سیمای مهان محمد الیاسی ریحانه فتاحی تمامی رشته های مصوب سینمایی

 ١٨ قم

/  ١نیروگاه خ جواد االئمه/ پالک 
١2١٣33222١٣٠-٠١22١٣٠1١١ 

٠٣32  
■ 

 2 چشم سوم خدیجه پریشان مریم مختاری تمامی رشته های مصوب سینمایی

/ سمت چپ  ٠٣ شهرک قدس/ ولیعصر
 /١2١٣١١٣١3١٣٠-١٣2٣١١١31١ 

٠٣3١  
■ 

 ٣ مسعودی نیره مسعودی نادره مسعودی تمامی رشته های مصوب سینمایی

دورشهر / بوستان نجمه / ساختمان مهر 
 ١2١٣١١١١١٣٣/ 1/ طبقه  2١/ پالک 

- ١٣٠2١١٠٠3٣٠ 

٠٣33 
غیر 
 فعال

■ 

 ١ خانه پویانمایی فتحیفاطمه  وفا وفایی رشته های مرتبط با پویا نمایی

/ جنب  22و  2١بلوار بسیج / بین کوچه 
 - ١٣٠2١١32١١١خشکشویی الوند/

١2١١3٣١١١2 

٠٣٣١  

■ 

 میرحمید رضاقادری میثم حمیدی تمامی رشته های مصوب سینمایی
مدرسه اسالمی 

 هنر
١ 

/فرعی ١/کوی٣١کوچه/  خیابان صفائیه
  ٣١١١١131-١/ پالک  اول

 بهروز ضیائی های مرتبط با پویا نماییرشته  ■  ٠٣٣١
سید محسن 

 موسوی
 1 سفیر

متری صدوق / میدان صدوق / ١١
/   ٠2ابتدای بلوار بوعلی / پالک 

١2١٣2٣١١١١1 

 ١ طهران مراد اسکندری سوده عروجی عکاسی / تصویربرداری ■  ٠٣٣١

 ٠١و  2٠بلوار امین/زینبیه/بین کوچه 
٣٠2٠١٠١٠٣٣-  ٣/ طبقه ٣٠3/پالک   

٠٣3١ 
غیر 
 فعال

■ 
 تمامی رشته های مصوب سینمایی

سید محسن میر 
 قیصری

 3 آفتاب مهر مریم بصیری

ه خیابان شهیدان فاطمی)دورشهر(/کوچ
٣٠22١22١١١ - ٠١١/ پالک ١  

٠٣33 
غیر 
 فعال

■ 
 ٣ شهرت رضا رحیمی تنها مصطفی خلیلی راد عکاسی / تصویربرداری

به میدان متری صدوق/نرسیده  ١١
رای شهید صدوقی/ روبروی بستنی س

٣٠22١2١١١١-داداش علی  

٠٣٣١ 
غیر 
 فعال

■ 

 ٠١ پویا ابراهیم نیکونیا سید احمد حسین عکاسی / تصویربرداری

،  13بلوارآیت ا.. کاشانی، نبش کوچه 
 مرکز فرهنگی فاطمه الزهرا

٠٣٣١  
■ 

 ٠٠ عصر بیداری علیامامیفر احمد عسگری تمامی رشته های مصوب سینمایی

 ٠٣متری عمار یاسر/بین کوچه  ١١بلوار 
-/ ساختمان سعدی 2٠و 

٣٠2٠١1٠3١1 

٠٣٣٠ 
غیر 
 فعال

2٠ مقدم احمد وحید مقدم محمدرضا مکرمی عکاسی / تصویربرداری ■  

 ١٩ کردستان     این استان فاقد آموزشگاه می باشد.    



استان کرمان، کرمان، بلوار شیراز، مقابل 
/ تلفن:   نیرومان، جنب سوپر رنجبر

١٣٠٣٣١٣١ - ٣١١١١١١221 

٠٣32 ■ 
غیر 
 فعال

عکاسی، تصویربرداری، کارگردانی، فیلمنامه 
 نویسی، گریم سینمایی، بازیگری و تدوین

 ٠ جام جم زهرا اشرف گنجویی زهرا اشرف گنجویی

 ٢١ کرمان

استان کرمان، کرمان، خیابان شهید 
شهیدان مصطفی خمینی، خیابان 

تلفن:   /  ١، پالک ١اعتباری، کوی 
٣٣22١٣21 - ١٣٠٣٣٣١2٠١١ 

٠٣32 ■ 
غیر 
 فعال

 2 پاروز مجید فدایی مجید فدایی فیلمسازی، انیمیشن، موسیقی فیلم

استان کرمان، رفسنجان، خیابان امیر 
کبیر غربی، خیابان شهید مالحسینی، 

تلفن:  / ٠٠پالک  ٣کوی 
١٣٠٣٣٣٠٠1٣١ 

٠٣3١ ■  
فیلمنامه نویسی، کارگردانی، فیلمبرداری، تدوین 

 و عکاسی
 ٣ سپنتا عباس بلوچی عباس بلوچی

کرمان، خیابان هزارویک شب، کوی 
 ٣شماره

 ١ خانه هنر امیر عابدین پور امیر عابدین پور فیلمسازی،عکاسی،بازیگری،گویندگی و انیمیشن ■  ٠٣٣1

استان کرمان، سیرجان، بلوار دکتر 
مقابل بانک رسالت، طبقه  صادقی،

 - ١2٣١١١١فوقانی ارزانکده، / تلفن: 
١٣٠٣٠١3١١13 

 ١ ضحی مهران حیدری مهران حیدری انیمیشن سه بعدی ■  ٠٣٣١

جنوب کرمان ، شهرستان جیرفت ، 
/  2١2خیابان دقیانوس ، پالک 

٣١١٣2٠١٠١١ 

٠٣3٠ ■  

بازیگری سینما وتلویزیون،کارگردانی ، 
،   ،عکاسی دیجیتال وخبریتصویربرداری 

تدوین ومیکس رایانه ، ،تولید چند رسانه ای ، 
 گرافیک رایانه ای

 ٢١ جنوب کرمان ٠ آرمین فیلم علیرضا فرخی افسانه بدری

کرمانشاه ،دبیراعظم ،کوی دکتر زنگنه ، 
 سمت چپ ،بن بست دوم

 ٠ فیلمساز غرب عیسی حاجحسین  حسین عیسی حاج عکاسی ، تصویربرداری ، فیلم برداری  ■ ٠٣3١

 ٢٢ کرمانشاه
کرمانشاه،بلوارشهید بهشتی،سه راه 

 حافظیه، جنب روزنامه کیهان
 2 هنر هفتم الهه محمودی محمودپیرییاریجانی فیلمسازی، عکاسی و تدوین ■  ٠٣٣1

یاسوج ، ساخنمان رهسپار / 
٣٠١٠١٣1١٣١ 

 ٠ نواندیش علی کامیاب علی کامیاب بازیگری، کارگردانی ■  ٠٣3١

کهکیلویه و 

 بویراحمد

٢٣ 

 2 سیتا فیلم محمد محمد خانی محمد محمد خانی بازیگری، کارگردانی ■  ٠٣3١ ٣٣١1١١٣١3٠

گچساران ، خیابان شهید پرویزی، 
/   2ساختمان قشقایی ، واحد 

٣٠١١222١٣١ 

 بهنام نوروزی بهنام نوروزی بازیگری، کارگردانی ■  ٠٣٣2
آموزشگاه آزاد 

 سینمایی
٣ 

، ساختمان  2یاسوج ، خیابان معلم 
 ٣٠١٣١٠2٣١١/  ١پزشکان ، طبقه 

 ١ کریمی هاشم کریمی هاشم کریمی بازیگری، کارگردانی ■  ٠٣٣2

 ١ آزاد نیاکان علی نیاکان رسول امیری بازیگری، کارگردانی ■  ٠٣٣٠ ٣٠2٠١٣١١٠٣١یاسوج ، ) غیرفعال (/ 



 1 رسول امیری رسول امیری رسول امیری بازیگری، کارگردانی   ٠٣3٠ ٣٠١١١٠2١32یاسوج ، جاده آبشار / 

یاسوج ، مجتمع فرهنگی و هنری / 
٣٠١١١٠2٠٣2 

 ١ سینماگران آینده قدرت اله سلیمانی قدرت اله سلیمانی بازیگری، کارگردانی   ٠٣3٣

رشت ، چهار راه گلسار ، جنب شیرینی 
 ١٣٠٠٣٣3١٠٣٣ – سهیل

٠٣٣٠ ■  
بازیگری، فیلمنامه نویسی،کارگردانی ، 

 تصویربرداری ، تدوین ،گریم
 ٠ هفت علی حلوی علی حلوی

 ٢٤ گیالن

رشت ، استاد سرا ، ابتدای خ مهر شریف 
 ١٣٠٠٣2١١٠21 - ٠٠، پالک 

٠٣٣٣ ■  
بازیگری، فیلمنامه نویسی،کارگردانی ، 

 تصویربرداری ، تدوین ،گریم
 مهرداد محب علیزاده

محب مهرداد 
 علیزاده

 2 سیمرغ

  ■ ٠٣٣٠ ٣٠٠٣22٣١٣1١/   رشت ، استاد سرا
بازیگری، فیلمنامه نویسی،کارگردانی ، 

 تصویربرداری ، تدوین ،گریم

یاسممن عشقی 
 صحرایی

یاسممن عشقی 
 صحرایی

 ٣ پروین

کوچه  –بلوار شهید انصاری  –رشت 

 ٠1١پالک  –استاد معین 
٠٣٣١ ■  

فیلمنامه  نویسی  
تدوین,کارگردانی,تصویربرداری,  

 گریم,دوبالژ,بازیگری,

 ١ سینمایش بهرام نوری عفت جمالی پور

کارگاه هنر  –خ آزادگان  –رشت 
 سروش

٠٣٣1 

■ 

 

فیلمنامه  نویسی  
تدوین,کارگردانی,تصویربرداری,  

 گریم,دوبالژ,بازیگری,

 ١ کارگاه هنر سروش مدیر مجتمع مدیر مجتمع

کوچه  –خیابان جعفری  –صومعه سرا 

 ١3پالک  – ٣عمار –نعیمی 
٠٣٣١ 

■ 

 

تدوین,نیکارگردا,تصویربرداری,فیلمنامه نویسی  

 گریم,دوبالژ,بازیگری,
 1 مهربان لیال مهربان لیال مهربان

سه راه علی آباد  –خیابان معلم  –رشت 

 ٣٣١پالک –کوچه نظیری مقدم  –
٠٣٣١ 

■ 

 

تدوین,نیکارگردا,تصویربرداری,فیلمنامه نویسی  

 گریم,دوبالژ,بازیگری,
 ١ آبی نارنجی محمد حسین زاده محمد حسین زاده

کوچه همایون  –خیابان تختی  –رشت 

 ١پالک  –
٠٣٣١ 

■ 

 

تدوین,نیکارگردا,تصویربرداری,فیلمنامه نویسی  

 گریم,دوبالژ,بازیگری,
 3 موج نو غدیر باقری غدیر باقری

خیابان بندر انزلی ، خ شهید مطهری ، 
مفتح شمالی، خیابان شهید فرامرزی ، 

 ٣٠٠1١١٣1١2تلفن : 

٠٣٣١ ■  
بازیگری، فیلمنامه نویسی،کارگردانی ، 

 تصویربرداری ، تدوین ،گریم
 ٣ هنر هفتم مریم فیاض منش مریم فیاض منش

چهارراه  –خ شهید بهشتی  –الهیجان 

 ابتدای خ دکتر حشمت –شیشه گران 
٠٣٣١ ■  

بازیگری، فیلمنامه نویسی،کارگردانی ، 
 تصویربرداری ، تدوین ،گریم

 ٠١ هنرهفت الهیج متین حکیم پور متین حکیم پور

استان گلستان، گرگان، بلوار 
ناهارخوران، جنب سوپر سحر، مجتمع 

یلدا، طبقه سوم / تلفن: 
١٣٠٠٠١١١٠٣3 

٠٣٣١ ■ 
غیر 
 فعال

مقدماتی و پیشرفته، تصویربرادری و عکاسی 
 بازیگری

 ٢٥ گلستان ٠ عرب محمد عرب محمد عرب



استان گلستان، گرگان، فلکه مدرس، 
/   2١کوی طالقانی، سمت چپ، پالک 

 ١٣٠٠31٣١٠١3تلفن: 

 2 اهورا موسی پایین محلی موسی پایین محلی بازیگری  ■ ٠٣٣١

گرگان ایرانمهر پایین  –استان گلستان 
 ٣پالک  2٠ابوذر 

٠٣٣1 ■  
بازیگری، ،کارگردانی ، صدابرداری، 

 تصویربرداری ، تدوین ،گریم

 
 مصیب کوهی

 
 مصیب کوهی

 
 سفیر رسانه

 
 

٣ 

گرگان خ ولیعصر  –استان گلستان 
طبقه فوقانی قرن  2١نبش عدالت 

 ارتباطات
 بازیگری ■  ٠٣٣١

 
 سید امید نیاکان

نیاکانسید امید   
 

 نمای نزدیک
 

١ 

استان گلستان، کردکوی، خیابان جنگل، 
جنب منبع آب، ساختمان تجاری یونا، 

 ١٣٠٠٠١١2٣٠١طبقه دوم، / تلفن: 

٠٣٣٣ ■  
عکاسی معدماتی و پیشرفته، فیلمبرداری 

 مقدماتی و پیشرفته
 ١ نو آر سید پژمان اسراری سید پژمان اسراری

- ٠٣٣2 ■ 
غیر 
 فعال

 و عکاسیبازیگری 

 
ید سید ابوالفضل س

 فخار
 

ید سید ابوالفضل س
 فخار

 
 فیلم آیین

 
 

1 

 ٢٦ لرستان     این استان فاقد آموزشگاه می باشد.    

استان مازندران، تنکابن، خیابان 
جمهوری، نبش فرمانداری، / تلفن: 

١٣٠٠٣٣٣1١١١ 

٠٣3١ ■  
تدوین، عکاسی، تصویربرداری، صدابرداری و 

 کارگردانی

علی اوسط محمد 
 جعفری

علی اوسط محمد 
 جعفری

 ٠ مهدی

 ٢٧ مازندران

استان مازندران، نوشهر، میدان همافران، 
بلوار شهی د خیران، کوچه کوکب / 

 ١٣٠2١٠١١١2٣تلفن: 

 گریم  ■ ٠٣3١
بتول علی پور 

 تورشیزی

بتول علی پور 
 تورشیزی

 2 چهره پردازان

استان مازندران، بابل، خیابان طبرسی، 
جنب پاساژ فردوسی، ساختمان پویا، 

 ١٣٠٠٠٠232٠١/ تلفن:  ١طبقه 

٠٣31 ■  
تدوین، عکاسی، تصویربرداری، صدابرداری، 

 صداگذاری، کارگردانی
 ٣ نگاه برتر مهرداد یوسف نیا مهرداد یوسف نیا

کمربندی غربی، استان مازندران، بابل، 
/ چهرراه گله محله، ساختمان کیان

 ١٣٠٠2٠١1١١١تلفن: 

٠٣33 ■  
تدوین، عکاسی، تصویربرداری، صدابرداری، 

 فیلمنامه نویسی، کارگردانی
 ١ ٣١ مصطفی مکبری مصطفی مکبری

قائمشهر،خیابان کارگر،خیابان 
 ولیعصر،بن بست چهارمف سمت چپ

٣١٠٣  ■  
تدوین، عکاسی، تصویربرداری، کارگردانی، 

 فیلمنامه نویسی،گریم و جلوه های ویژه
 ١ بیطرف فیلم مجتبی بیطرفان مجتبی بیطرفان

استان مازندران، قائم شهر، خابان 
ساری، طبقه فوقانی درمانگاه مدائن، ./ 

٠٣3٣ ■  
تدوین، عکاسی، تصویربرداری، صدابرادری، 

 کارگردانی
 عباس میار عباس میار

آینده سازان 
 سازمان ایران

1 



 ٣2٣١١١١تلفن: 

ده کیلومتری استان مازندران، ساری، 
جاده نکا، روستای بادله، بعداز ریل ، 

 ١٣٠21١١١33٠/ تلفن:  دست چپ

٠٣٣2 ■ 
غیر 
 فعال

تدوین، عکاسی، دوبالژ، تصویربرداری، 
صدابرداری، فیلمنامه نویسی، تحلیل فیلم، 

 کارگردانی

 سیامک شایقی سصامک شایقی
مدرسه سینمایی 

 صحنه
١ 

ساری،خیابان شهابی،ساختمان اشکان، 
 اول، طبقه ١زنگ

٠٣٣١ 
■ 

 3 سپنتا عارفه ذراری عارفه ذراری گویندگی و مبانی داستان نویسی 

 ٠٣٣1 ١بهشهر،خیابان امام،پاساژتندیس،طبقه
■ 

 
تدوین،بازیگری، تصویربرداری، کارگردانی، 

 فیلمنامه نویسی،گریم و جلوه های ویژه
 محمد مهدی صفایی

محمد مهدی 
 صفایی

 ٣ سیمرغ

قائم شهر، خیابان استان مازندران، 
جویبار، خیابان بهشتی، کوچه بهشتی / 

 ١٣٠٠٣١322٣١تلفن: 

٠٣٣١ 

■ 

 تدوین، عکاسی، تصویربرداری، صدابرداری 
علیرضا کریمی سنگ 

 دهی

علیرضا کریمی 
 سنگ دهی

 ٠١ جامعه امروز

،بعد از سه راه قائمشهر،خیابان ساری
 چشمه،جنب فروشگاه اتکا

٠٣٣1 
■ 

 
تصویربرداری، فیلمنامه نویسی، تدوین، عکاسی، 

 بازیگری،کارگردانی
 ٠٠ هنرهفتم بهرام صفری رضا بسطامی

چالوس،کوچه حسین نژاد،کوچه اول ، 
 سمت چپ

٠٣٣1  ■ 
تدوین، عکاسی، موسیقی فیلم،گریم، فیلمنامه 

 نویسی، بازیگری،کارگردانی
 ٠2 کوچ محمد علی جعفری محمد علی جعفری

 ■  ٠٣٣١ فرهنگ،ساختمان آپاداناتنکابن،خیابان 
تصویربرداری، فیلمنامه نویسی، 

 بازیگری،کارگردانی
 ٠٣ نمای نزدیک مهرداد عطاری مهرداد عطاری

استان مازندران، چالوس، مرزن آباد، 
خیابان شهید ادیبی، طبقه فوقانی / 

 ١٣٠٠١312١١٣تلفن: 

٠٣٣١ 

■ 

 
تدوین، عکاسی، فیلمنامه، تصویربرداری، 

 صدابرداری
 ٠١ ابراهیم ابراهیم پورباقر ابراهیم پورباقر

شیخ فضل استان مازندران، نور، خیابان 
پالک  ،نبش خیابان سردشت، اهلل نوری
 ١٣٠٠١٠١١١١2/ تلفن:  ٣١١

٠٣٣١ 

■ 

 
تدوین، عکاسی، کارگردانی، فیلمنامه نویسی، 

 تصویر برداری، صدابرداری
 ٠١ جوان عبد الرضا رشیدی عبد الرضا رشیدی

استان مازندران، ساری، میدان خزر 
ساری، کنار انتهای کوچه نصر / تلفن: 

١٣٠٠2١11١١3 

٠٣٣١ 

■ 

 
تدوین، عکاسی، دوبالژ، کارگردانی، 

 تصویربرداری، صدابرداری
 ٠1 سکانس هفت مرداویج زیاری مرداویج زیاری

 ٠١استان مازندران، آمل، خیابان 
اجتماعی، پاساژ شهریور، روبروی تامن 

/ تلفن:  2، واحد 2، طبقه ٠شرکا، پالک 
١٣٠٠٠2١٣٣١3 

٠٣٣١ 

■ 

 ٠١ یاد ایام علی سلحشور علی سلحشور عکاسی 

اسان مرکزی، اراک، خیابان شهید 
شیرودی، کوچه شهید افتخار، روبروی 

 ١31٣٣٠٣2١٣١اداره آب / تلفن: 

 ■  
گریم، عکاسی، تصویربرداری، تدوین فیلم، 

 فیلمنامه نویسی
 ٠ تصویرگران جوان حمیده غالمرضا حمیده غالمرضا

 ٢٨ مرکزی

استان مرکزی، اراک، خیابان شهید   2 گلبانگ مصطفی ابراهیمی مصطفی ابراهیمی گویندگی  ■ ٠٣٣٣



/ تلفن:  حاج آقا صابر، کوچه بهشتی
١31٣22١٣٠٣3 

استان هرمزگان، بندر عباس، بلوار 
ترمینال، کوچه آزادی، نرسیده به 

 ١٣٠١٣١١1١٣٠/تلفن:  ١مبارزان 

٠٣3١ ■ 

 غیر

 فعال

بازیگری، فیلمنامه نویسی، کارگردانی، 
 تصویربرداری، تدوین، عکاسی

 ٠ بانو نادر رونده 

 ٢٩ هرمزگان

رسالت استان هرمزگان، بندر عباس، 
 ، ساختمان رسالت، ١شمالی، رسالت 

/ تلفن:  ١١١، واحد١طبقه 
١٣٠١٣١2١١١١ 

٠٣31 ■  
عکاسی، تصویربرداری، تدوین، بازیگری، 

 فیلمنامه نویسی، کارگردانی
 2 آنامیس اصغر گردابی 

جنب  -بلوار امام خمینی -بندرعباس
ساختمان  -پمپ بنزین شهر نمایش

 21واحد  -2طبقه  -زکریا

1٠٣٣  گریم ■  
 فاطمه منتظری نجف

 آبادی
فاطمه منتظری 

 نجف آبادی
 ٣ نقاب

، آرامگاه بوعلی همدان استان همدان،
ابتدای بلوار مدنی، محوطه آقاجانب 

 ٣2١٣١١١١/ تلفن:  ٠3٠بیگ، پالک 

٠٣٣١ ■  
بازیگری، تصویربرداری، گریم، کارگردانی، 

 فیلمنامه نویسی

محمد چواد 
 کبودراهنگی

 ٠ فیلم رفیع اصغر مرادی

 همدان

٣١ 

 
، جهاداستان همدان، همدان، میدان 

، / شهیدیکوچه ابتدای میرزاده عشقی، 
 ٣32٣2١٣١تلفن: 

٠٣3١ ■  
بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، عکاسی، 

 صدابرداری
 2 پویش مجید خاکسار مجید خاکسار

خیابان مطهری،روبروی اداره مالیات بر 
 ٠ارزش افزوده، کوچه الله، پالک 

١٣ یزد ٠ مکتب یزد وحید آبرود وحید آبرود فیلمنامه نویسی ■  ٠٣٣1  

 

باشدآموزشگاه می  ١٢١   های آزاد سینمایی کشور ) به استثنای استان تهران(آموزشگاهجمع کل   

 


