
آدرس موسسهتلفن دفترشهر/استانموضوع فعالیت شماره مجوز تاریخ اعتبار تاریخ تاسیس نام مدیر عامل نام موسسه ردیف 
12پ. ک منصور. ک صدیق .خ بهارجنوبی77523094تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10228دائمی1387مجید کریمیارسالن فیلم1

161195411کدپستی. 1واحد. 3پ. خ شهید اصفهانی. مقابل بهزیستی. پیج شمیران و صفی علی شاه. خ انقالب77520584تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13911399/3/3197/251361غزال بهی زادیافرا فیلم ایرانیان2

۳ واحد ۱۷سعادت آباد تقاطع بلوار فرحزادی و بلوار دریا خیابان نورانی پالک 88735130تهرانتولید فیلم سینمایی10438دائمی1388امیر سیدزادهافرند فیلم آریا3

221پ. نرسیده به پمپ بنزین ساعی. باالتر از خ شهید بهشتی.خ ولی عصر88729805تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13871400/1/3195/266206داوود هاشمیافسانه نگاران تصویر4

20شماره .19کوی .خ گاندی88773112تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13841401/9/3096/267302سید محمد صادق موسوی خوانساریانجمن سینمای جوانان ایران5

6واحد. 3ط. ساختمان نگین. 2پ. نبش ک بهار. نرسیده به میدان الغدیر. باالتر از فرجام.خ هنگام77496707تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13971399/4/3198/121259بابک برجستهاندیشه برتر سینما6

412پ.جنب بانک صادرات. باالتر از خ شهید بهشتی. سهروردی شمالی88759110تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13931399/5/3197/289150ابوالفضل دژاکاماندیشه ماهان7

1واحد.13پ.شهرک والفجرکوی رضوان88977750تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10398دائمی1397یوسف بچاریایتوک سیمای هنر نوین8

14ط سوم واحد. ساختمان حکیم.26پ. بن بست طباطبایی. اشرفی اصفهانی. پونک44420733تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13981399/4/3098/152240حنیف شهپررادایده خارا فیلم9

2ط. 180پ. بعد از حیدری مقدم شرقی. پونک جنوبی. خ اشرفی اصفهانی44416224تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13771400/2/3198/121261هادی انباردارایما فیلم10

50واحد. 4ط. 1ساختمان پردیس. خ پردیس. کندروهمت شرق. احمدکاشانی.شهر زیبا22347567تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10245دائمی1389الهام ابراهیمی ثمرینایفا تصویر آریا11

2واحد. 3پ. خ شقایق. آبشناسان غرب. نیایش44850988تهرانتولید فیلم سینمایی13921402/06/3197/325240مرتضی آتش زمزمایماژ صنعت سینما12

ط اول. 3واحد. 8پ.26خ. بزرگراه کردستان88020457تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13891399/12/3097/428356ارسالن امیریایوار بامداد نگاه13

2ط.17پ. خ فرشید. باالتر از میدان ولیعصر88893057تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13731399/3/3197/251358ابراهیم مرادیآبگینه فیلم14

1416934969کدپستی .308واحد . ط سوم.16پ .خ بزرگمهر.باالتر از چهارراه ولیعصر. خ ولیعصر66453741تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13961399/10/3097/373344محمدحسین عسگری طباطباییآتیه هیرداد15

12واحد. 5ط. 2پ. ساختمان کیانا. نبش سیمرغ غربی. خ جلفا. میدان کتابی. خ شریعتی22853249تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13831400/6/3197/327471میترا عبدی-زهراآرت فیلم16

2ط. مجتمع تجاری فرهنگی قدس. میدان قدس. شهرقدستهرانتولید فیلم غیر سینمایی10254دائمی1397شاهپور حسینی رابریآرتا فیلم پارسه17

9واحد. 266پ. ابتدای خ لبافی نژاد. خ کارگرجنوبی. میدان انقالب66275704تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13891399/6/3197/325482ندیمی سیار... فتح اآرتنوس تصویر18

1 واحد60پ. ک شهید صفرخانلو. خ شانزده متری یکم. بلوار بعثت. جنت آباد مرکزی44463778تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10314دائمی1393محمد حسن مددیآرمان مدیا رسانه19

5 واحد2ط. 1066پ.بین حسینیه ارشادیه و همت . میدان کتابی. خ شریعتی222449520تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13941400/4/3198/149032محمدرضا جهانگیرتاجآروشا فیلم پارسیان20

3ط. 7واحد. 1/8پ . نرسیده به میدان شعاع. خ شاهین. خ میرزای شیرازی88320755تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی97444506 پخش دائمی1401/03/31تولید 1380یداله شهیدیآریان فیلم21

17واحد. 5ط. 12پ. ک افتخار نیا شرقی. خ الرستان. خ مطهری88930695تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13851400/6/3197/327478علی کرامتیآسمان فیلم قرن22

 شرقی3ط. 8واحد. 29پ. ک غفاری شرقی. خ جویبار. م فاطمی88885050تهرانتولید فیلم سینمایی13781398/4/3196/156848معصومه نورمحمدی قمیآسمان هنر تصویر23

10پ. بن بست شهره. خ شهید کوشا. خ شاه نظری. میرداماد22229840تهرانتولید فیلم سینمایی13711399/09/3094/127190امیرحسین شریفیآفاق فیلم24

61پ. خ شهید مالیری پور. خ سهروردی جنوبی88869801تهرانتولید فیلم سینمایی96/141952دائمی1381محمدرضا تخت کشیانآفتاب نگاران25

ط دوم غربی. 140پ . خ هنگام. خ رسالت9124215323تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13951398/11/3096/307338مریم هاشمی پورآفرینشکده سینمای آینده26

4واحد. 1ط. 30پ . ساختمان درسا. بلوار میرداماد. میدان مادر22913514تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی13971399/02/3197/445999علی اکبر شفقآالله سرخ کبود شفق27

طبقه دوم. 49ک افق پ. نرسیده به چهارراه پارک وی. خ ولیعصر26210652تهرانتولید فیلم سینمایی96/220524دائمی1378محمدرضا مفیدیآمایش هنر28

33واحد. 29پ. نبش ک ششم. خ قنبرزاده. خ خرمشهر88506451تهرانتولید فیلم سینمایی95/268144دائمی1385بهروز مفیدآوا نمای شرق29

1 واحد 36بلوار آفریقا کوچه تور پالک 88949179تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10409دائمی1396محسن اسکاره تهرانیآوانوای کساء30

8پ. بن بست ارسطا. ک چهاردهم. ک شهید عزیزی. باالتر از اتوبان شهید گمنام. کارگر شمالی88001291تهرانتولید فیلم سینمایی13821400/03/3195/232921علیرضا جاللی آقچه کندیآوای پژمان فیلم31

 3ط .9واحد . 11پ . خ کامران. خ خیام. باالتر از چهارراه پارک وی. خ ولیعصر22675326تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13901398/8/3096/230975رقیه حسینیآوای تصویر امروز32

1پ. ک بهارک. ک اول . خ کربالیی احمد. نرسیده به میدان پونک. اشرفی اصفهانیتهرانتولید فیلم غیر سینمایی13971400/4/3198/142021علی رمضان پور امیر دهیآوای حقیقت فیلم33

12 واحد 6 طبقه 24خ مطهری خ علی اکبری کوچه حاج محمدیان پالک تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10448دائمی1395لیال حسین پور علی نودهیآوای شیوا فیلم34

305واحد. 3ط. 49ساختمان . خ سنایی. خ کریمخان88810949تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10238دائمی1383عباس تجویدی نژادآوای شباهنگ35

بازارچه قدیم گلستان. نبش خ گلستان. خ ایران زمین. شهرک قدس885772138تهرانتولید فیلم سینمایی13851403/03/3198/144286مجید اسماعیلیآوین رسانه فیلم36

، طبقه همکف24پالک  , کوی ولی زاده , خیابان بنی هاشم , سیدخندان 88838513تهرانتولید فیلم سینمایی10405دائمی1387محمد در منشآیت فیلم مهر37

3ط . 996پ. ساختمان قصر یاس. بعد از پمپ بنزین قاسم آباد. خ دماوند شرق77699952تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13901401/01/3196/318158محمدصادق کریمیانآینده نگر رسانه38

4واحد. 3پ. بن بست کوزه گر. باالتر از خ بهشتی . خ ولیعصر88539269تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13931399/06/3197/327477محمد صرافآیینه جادوی خیال39

ط همکف. 1زنگ. 54پ. 16خ. خ شهید قنبرزاده. بعد از میدان تختی. شهید بهشتی88586375تهرانتولید فیلم سینمایی13951399/6/3196/188823جهانگیر کوثریبارانک فیلم باران40

304واحد. 3ط . ساختمان منشور دانش. 146پ. خ فخر رازی. خ انقالب تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10261دائمی1397بابک صف شکن اصفهانیباستان فیلم41

18پالک-کوچه لیقوان یک-خیابان ارباب جمشید-خیابان منوچهری-خیابان سعدی66726845تهرانتولید فیلم سینمایی 10425دائمی1394محمد جواد موحدباشگاه فیلم سوره سما42

2ط.17پ. خ شهید مازندرانی. م هفت تیر88309538تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی96/320016دائمی1377منیژه حکمتبامداد فیلم43

3ط. 9پ. بعد از خ هاللی. بعد از جمهوری. فلسطین جنوبی22615066تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10317دائمی1388بهروز خوش رزمبخت فیلم44

۲طبقه  . ۵پالک . ۳البرز . ایثارگران شمال . سعادت آباد تهرانتولید فیلم سینمایی10380دائمی1400مژگان بیاتبرسین فیلم آریا45

12واحد . 156پ. نبش خ سعیدی. (نلسون ماندال)جردن22059271تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی10102دائمی1398تینا پاکروانبراداشت آزاد نمای46

306واحد. 3ط. 2مجتمع تیراژه . جنب مترو ش مدنی. خ شهید مدنی. بزرگراه امام علی جنوب77560541تهرانتولید فیلم سینمایی13971401/02/3196/117345سید جمال ساداتیانبشرا فیلم47

2پ. انتهای بن بست وکیلی. نرسیده به دارآباد. ک پورابتهاج. نیاوران 226110186تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10235دائمی1381محمدرضا جنت خواه دوستبکتاش فیلم48

5پ. ک محسنیان. ایستگاه مسجد. (به سمت شمال)اختیاریه جنوبی 22541284تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13861399/12/3096/323303سیدمحمدعلی واحدیبوم49

3ط. 9پ. بن بست اول دست راست.  بهمن22. خ یخچال. قلهک22644631تهرانتولید فیلم سینمایی/ عرضه بین الملل1399/12/29 عرضه ی بین المللی 1399/12/29تولیدفیلم سینمایی 1380علیرضا شجاع نوریبه نگر50

604واحد. 6ط. ساختمان میالد.  متری مطهری18خ . بلوار فرحزادی. شهرک غرب22342807تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10311دائمی1391علی بهادربهادر فیلم51

24پ . ک سلمان پاک. خ استاد نجات اللهی.خ انقالب88914381تهرانپخش فیلم سینمایی95/218086دائمی1384سیدمصطفی حسینی خالدیبهمن سبز52



آدرس موسسهتلفن دفترشهر/استانموضوع فعالیت شماره مجوز تاریخ اعتبار تاریخ تاسیس نام مدیر عامل نام موسسه ردیف 
8واحد. 16پ. خ دوم. خ چهل ستون. یوسف آباد88914381تهرانپخش فیلم سینمایی13811402/12/2997/430140علی عطشانیبیتا فیلم تهران53

7واحد. 8پ. نرسیده به تقاطع آزادی. توحیدتهرانتولید فیلم غیر سینمایی10384دائمیمجتبی بیطرفانبیطرف فیلم54

2,3, 1ط. 15پ. ک باسقی. پایین تر از تقاطع شهید بهشتی. خ سهروردی شمالی. تهران88533696-88533700تهرانویدیو رسانه   13811399/01/3094/16231محمود سلطانیپارس ویدیو55

1ط. 790ساختمان شماره . 1254پ. نرسیده به میدان ونک. خ ولیعصر88883785تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13821401/01/3197/442594حمیدمحمود پور دهکردیپارسه هنر56

ط همکف و اول. 14ک ساری پ . بین سه راه زندان و مطهری. شریعتی88461293تهرانپخش فیلم سینمایی13911399/07/3097/344139محسن صادقیپخش جبراییل57

( قدیم8) 62پ. خ سمیه. خ بهار88824052تهرانتولید فیلم سینمایی13751403/03/3198/144335هارون یشایاییپخشیران58

150پ. خ شایق شمالی. ابتدای جالل آل احمد. خ اشرفی اصفهانی. قلکه دوم صادقیه44272913تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13901400/10/3097/395137سعید اسکندریپردیس پرشین فیلم59

طبقه سوم-مجتمع کورش-57پالک -نبش پیامبر مرکزی-بزرگراه ستاری شمال- تهرانتهرانتولید فیلم غیر سینمایی10146دائمی1396امیرمنصور جمشیدیپردیس سینمایی کوروش60

2واحد. 3ط.2پ.نبش بلوار شهدای صادقیه. بین فلکه اول و دوم صادقیه44251030تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10388دائمی1390امیر مولویپردیس هنر پارسی61

1واحد. 10پ. خ گلزار.خ صفاریان طوسی. نرسیده به میدان پونک. بلوار شهید اشرفی اصفهانی44411811تهرانتولید فیلم سینمایی13921403/03/3198/144353ساسان سالورپژواک سکوت62

1 طبقه 3کوچه چهارم پالک  (بخارست )خیابان شهید احمد قصیر تهرانتولید فیلم سینمایی09373201961400/10/30154/93/52797حمزه کرمانیپژواک ندا فیلم63

301واحد. 3ط. 61پ. 49ساختمان. خ شهید حسینی. خ کریمخان زند. هفت تیر88349142تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10321دائمی1394ساالر نسبی تهرانیپلک نگاه داریوش64

23واحد.ط اول.پاساژ تبلیغات. 170پ. خ مصباح غربی. خ ظهیراالسالم33928423تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13821401/01/3197/442581هوشنگ شریعتی رادپنجره فیلم پارس65

10پ.3ط. ساختمان توکل. خ جمهوری66703574تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی13751401/03/3196/141946عبداهلل علیخانیپویا عصر فیلم66

4واحد. 3پ (چهارراه قصر)ابتدای خ شهید بهشتی. خ شریعتی88501929تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13871398/06/3191/23549مهری سرخیلپویا نمایی برادران بیات67

2ط. ( قدیم85)75پ. خ ارباب جمشید. خ کوشک66712975تهرانتولید فیلم سینمایی13741401/03/3196/142859عباسعلی مزینانیپیام روشن فیلم68

4واحد. 2ط. 322پ. 17نبش خ بهارستان. جنت آبادشمالی44851179تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13971400/04/3198/149040حسین بزرگر آزادگلهپیشگامان نوین هنر صنعت امروز69

1639949353: کدپستی . 1واحد. 2پ. میدان قصر. خ پلیس. سه راه زندان اول88437108تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13751400/04/3198/149036علی کبودانیان اردستانیپیمان نور70

1431854414: کدپستی. 2ط. 31پ. ک شهید افشار. 1/12خ. خ اسدآبادی88026803تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13951399/03/3197/252221فاطمه شیریتبیان فیلم اکباتان71

1ط. 1پ. 3ک .بلوار فردوس. صادقیه44000771تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13911398/11/30297824سپیده توئمی منصوریتدبیر نوآوران خرد72

3ط. 8واحد.151پ.خ بهار شیراز. میدان هفت تیر88306784تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13951399/01/3197/104011عادل معشوریترالن فیلم73

2واحد. 18پ. ک جزایری. پایین تر از سینما ایران. خ شریعتی88810615تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10236دائمی1387مهدی تربتی فردترنج فیلم تصویر74

4پ.بن بست مفید. روشنایی غربی. قیطریهتهرانتولید فیلم غیر سینمایی10226دائمی1395سید سعید صدرزادهتصویرآفتاب سرخ 75

202 واحد2 ط308پ . بین بلوار کاوه و چهارراه قنات. شهید کالهدوز22766901تهرانعرضه بین الملل13971399/02/3197/112205الهه نوبختتصویر گستر الهی پارسی76

104واحد. 10ط. برج نگین قلهک. نبش کالهدوز. خ شریعتی. تهران 22618740تهرانویدیو رسانه   13941400/01/3097/105524علی اسدزادهتصویر گستر پاسارگاد77

1345645468: کدپستی . 2واحد . ط همکف. 7پ. بن بست سمیعی. خ خوش جنوبی.خ آزادی88916144تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10183دائمی1396مهدی اکبریان پور ذوالبینتصویر گستر سپنتا78

1واحد. 49پ.  غربی19خ . خ امیرابراهیم. (باغ فیض)بلوار خلیل آبادیتهرانتولید فیلم غیر سینمایی10248دائمی1390عباس رزیجیتصویر موج نو فردا79

2ط. 22پ.20خ. خ الرستان.خ شهید مطهری88804949تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10397دائمی1397مرتضی مشهودیتصویر هنر پارتیکان80

2واحد. 1پ. ک محرمعلی یزدانی پور. خ مرتضوی بین قصردشت و کارونتهرانتولید فیلم سینمایی10247دائمی1391منصور یزدانی پورتصویر یزدان ایرانیان81

1551634417:کدپستی. 6واحد. ط سوم. ساختمان نجاتی. 30پ. خ کوشش. خ شهید علیرضا یوسفی. سهروردی شمالی88541889تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13961399/09/3096/233053بهنود نکوییتصویر سازان گنبد کبود82

تک زنگ تصویری. درب جنوبی. 18پ. کامرانیه شمالی خیابان آریا شرقی22834370تهرانتولید فیلم سینمایی10160دائمی1399الهام غفوریتصویر سازان ستاره سهیل83

  6پالک - روبروی پارک سوار بیهقی - بلوار نلسون ماندال - میدان آرژانتین تهرانتولید فیلم سینمایی10158دائمی13871387 0069118655هاشم میرزاخانی تصویر شهر 84

1واحد. 297شماره. بین چهارراه کارگرو سیندخت. خ فاطمی غربی66595931تهرانتولید فیلم سینمایی96/220522دائمی1386محمدرضامحمدیتصویر آفتاب شرق85

5واحد. ط دوم. 94پ. خ باقرخان. ک مهندس فروزنده. شهرآراتهرانتولید فیلم غیر سینمایی10319دائمی1392مجتبی عباسیتصویر آفرین مهر86

3,4ط بین . 14واحد. 10پ. ک شکرآبی. باالتر از مطهری. خ شریعتی88402171تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10288دائمی1372سعید مازندرانیتصویر ساز کاوش87

واحد همکف. 21پ. خ تیر. خ خرداد شرقی. پونک شمالی77671499تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10389دائمی1392محمد شهبازیتصویر ستاره هنر88

 3واحد.9پ. ک دیده.پاسداران ابتدای خ دولت22580451تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13861400/9/3096/185330محسن چگینی قلعه نیتصویر غزال فیلم89

۲ واحد ۱۰تهران مرزداران خ سپهر خ سپهر چهارم پ 44283591تهرانتولید فیلم سینمایی 10434دائمی1400علی طلوعیتصویر گستر نبراس90

 شمالی17پ. ک یاوری. ابتدای خ شهید مدنی.م رسالت22034198تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13881398/05/3196/183602علی سوادکوهیتصویر گران انتظار91

2ط. 16پ. ک اکبری. خ پاتریس لومومبا. خ ستارخان66939451تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13871401/02/3198/121264مهدی حسین زاده بورنکیتصویر نگاران سبز92

ط چهارم.585پ. نرسیده به حافظ. خ سمیه88893532تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی13941399/03/3196/142852محمد حمزه زادهتصویر سازان سوره سینمای مهر 93

3ط. 4واحد. 2پ. ک متحیری. باالتر از خ بهشتی. خ شریعتی88764039تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10243دائمی1388مجید عباسیتکنما تصویر94

ط همکف. 1واحد. 121پ. هویزه غربی. سهروردی شمالی88177009تهرانتولید فیلم سینمایی13961399/09/3097/379364رضا درستکارتوسعه فرهنگ و فیلم مهران چهارده95

18,19,20واحد. ط چهارم. 9شماره . نبش ک پنجم. خ گاندی88770294تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13741399/03/3197/251220سیداحمد تقوی پویاتیراژه فیلم96

2ط. 18پ. ک هاشمی نژاد. خ ولیعصر. امیریه55367400تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13971398/09/3097/383473سید رحیم صدرجادوی خیال فیلم97

14واحد. 4ط. ساختمان سپیدار. 18پ. خ کاووسی فر. خ شهید حسین میرزایی زینالی.سهروردی88737851تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13951398/11/3096/293960احمد کیاجادوی نقره ای خیال98

 20پ. ک رزمندگان. خ فجرغفاری. خ مطهری88844010تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی96/154802دائمی1373جعفری جوزانی... فتح اجوزان فیلم99

2ط. 7پ.  جنوبی7بن بست . ک پنجم شیدایی. (سازمان آب)خ شهید باباییان. حکیمیه77127156تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10227دائمی1394مسعود طاهریچهرداد فیلم100

126پ. پایین تر از رحیمی. خ بختیاری جنوبی. خ جانبازان غربی.نارمک77908485تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10134دائمی1399حامد خیری مطلقحامی فیلم اشراق101

ط اول.6پ. ک فرهنگیان. خ برادران شهید واعظی. خ شریعتی26459008تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13961399/12/3097/428358امیر تاجیکحامی رسانه نما هفت  102

4ط. 8پ. روبروی ک سوم. خ تیسفون.خواجه عبداهلل. خ شریعتی22881587تهرانتولید فیلم سینمایی97/345482دائمی1384محمد پیرهادیحک فیلم103

1ط. 50پ. ک ذکایی. روبروی پمپ بنزین. باالتر از پل سیدخندان. خ شریعتی22883330تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10331دائمی1373عبدالرضا تقدسی بهاریحور104



آدرس موسسهتلفن دفترشهر/استانموضوع فعالیت شماره مجوز تاریخ اعتبار تاریخ تاسیس نام مدیر عامل نام موسسه ردیف 
1ط. 20پ. ک سردار. خ نورمحمدی. پیچ شمیران77537685تهرانتولید فیلم سینمایی13791402/11/3097/40916فرشته طائرپورخانه ادبیات و هنر کودکان105

30پ. ک نخست. ابتدای خ باهنر. میدان قدس. تهران22710675تهرانویدیو رسانه   13981399/06/3098/175322رامین بصیرت نیاخانه تصویر آبی106

2ط. 7واحد. 14پ. خ سلیمان خاطر. خ بهار شیراز. میدان هفت تیر88846362تهرانپخش فیلم سینمایی96/267297دائمی1396سعید خانیخانه فیلم107

1واحد. 1ط. 43پ. خ شهنواز. بلوار گلستان. انتهای بلوار آفریقا22015013تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13981399/02/3098/115059علی حیدری جزیخانه فیلم شهر فرنگ108

ط اول. 2واحد. 123 پ 52 و 50بین خ . جهان آرا. یوسف آباد10381دائمی1400اسماعیل دستگردخانه هنر ایرانیان معاصر109

ط همکف. 14پ. ک تهمتن. خ خلیل حسینی. بین مطهری و بهشتی. خ سهروردی شمالی88755679تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10316دائمی1397سید سجاد قافله باشیخیال آبی هنر110

8 واحد 13باالتر از میدان ونک برج نگار طبقه تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10155دائمی1399آزیتا موگوییدریچه گفتگو111

2واحد. 1ط. 85پ. خ اندیشه سوم. خ سهروردی88402024تهرانتولید فیلم سینمایی13721402/12/2997/430144مصطفی رزاق کریمیدگا فیلم112

2واحد. 13پ. بن بست شاهرخ. باالتر از بلوارناهید.جردن22021618تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13961399/10/3096/156501رضا فارسیدنیای تصویر پارس113

2زنگ. 2پ.بن بست آپادانا.بیمه یکم(جاده مخصوص)خ لشکری. خ آزادی44670749تهرانتولید فیلم سینمایی13941400/07/3095/223295نادر یغماییاندنیای کودکانه آریان114

25پ. 17انتهای فتح . بعد از شیرپاستوریزه. بزرگراه فتح. تهران 66786195تهرانویدیو رسانه   13791402/01/3096/305703جواد معماریتصویر دنیای هنر115

8شماره. 265پ. بین نفت و مدرس. خ میرداماد22221489تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13891401/03/3198/121272رضا پدیداردیداری شنیداری ایران116

17واحد. 4ط. مجتمع آریانا. 318پ. خ نهم. خ سازمان آب. صادقیه44417155تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13961398/05/3197/288868مریم خلیلیرادیان نگاه یکتا117

1ط.25پ. خ مانی. م هفت تیر88311161تهرانتولیدو پخش فیلم سینمایی13731402/05/3197/291895محسن مسافرچیراه عرفان118

7 واحد331/2پ . بن بست شاپوری. خ شهید کریمی. تهران دائمی1399مریم جمشیدی پرورراوی یسر119

2ط. 141س . تقاطع فلسطین. خ بزرگمهر. خ ولیعصر. تهران66492940تهرانویدیو رسانه   13971399/01/3094/20300حجت حاتمرسانه پرده نقره ای120

7واحد. 4ط. 2پ. ک سروستان سوم. خ پاسداران22863260تهرانعرضه بین الملل13811403/04/3198/162376کتایون شهابیرسانه بین المللی شهرزاد121

159پ. خ حیدری مقدم غربی. سردارجنگل.بزرگراه همت44433223تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13901399/11/3096/300818معصومه فردشاهینرسانه فکرفردا 122

1ط. 36پ. ک خسرو. خ استاد نجات اللهی88807694تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی13911403/03/3198/144366علی اسماعیلی... حبیب ارسانه فیلمسازان مولود123

5ط. 14واحد. 14پ.ک مالئی. ضلع شمالی م ولیعصر88927120تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10287دائمی1391محمدرسولیرسانه قاب سفید124

2ط. 2پ. بازار صدف. خ برادران موحد دانش. انتهای پاسداران شمالی22800881تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10283دائمی1387داوود قچاقرسانه نقش بنیامین125

(یک قدیم)5پ. نبش خ مریوان. خ سهروردی88812121تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی13751402/12/2997/439998بیژن امکانیانرسانه نیکان فیلم126

3ط. 37پ. ک حافظی. خ پاکستان. خ بهشتی88734297تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10313دائمی1376افسانه ارباب هارسانه های ارتباطی نقره127

11پ. ک گل انبار. بعد از خ شهید صالحیان. خ شادمان. خ ستارخان. تهران66526079تهرانویدیو رسانه13831399/01/3096/103149محمد صدیقی نژادرودکی نوین128

ط اول. 17پ. ک ارفع. ک دوم. میرزای شیرازی88921737تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13831401/02/3198/121269زهرا مشتاقروزن تصویر129

3ط. 18واحد. 1پ. بن بست دولتشاهی. خ روانمهر. خ کارگرجنوبی. م انقالب66963753تهرانتولید فیلم سینمایی13931400/06/3198/144357حسین علیمردانیرونما منشور فیلم130

30پ. ک مینا. خ منیری جاوید. خ جمهوری. تهران66497022تهرانویدیو رسانه13981399/06/3098/165735عباس مطمئن زادهروشنایی های پایدار هنر131

161پ. روبروی هتل آزادی. بین مفتح و فرصت. خ سمیه. تهران88547038تهرانویدیو رسانه13901399/01/3097/377996محمدحسین طاهریریزموج سیستم132

ط همکف. ساختمان عادل. 19پ. ولیعصر ک شهید رضا تقوی. محله کرشنه. شهریار65276225تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10131دائمی1399مرتضی شهبازیره آورد تصویر هنر آشنا133

2واحد. 2ط. 77پ. خ شهید کشواد. باالتر از ملک. شریعتی88436557تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13861401/04/3196/135227حسین طاهریزالل فیلم134

4ط. 48پ. (لیدا)ک شهید خلیل زاده . باالتر از م ونک. خ ولیعصر88870286تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13901400/01/3197/442590علی شیرمحمدیزمستان فیلم رویا135

1ط. 15پ . بن بست قاسمی. خ شهید اولیایی.دردشت88243228تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13961399/01/3198/105361علی شاه محمدیزیگورات فیلم آبین136

1ط. 169پ. خ شهید فکوری. جنب پمپ بنزین. خ کارگرشمالی88026138تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13941400/04/3198/149034علی لدنیزیتون سبز آفتاب هشتم137

2ط.9پ. خ شهید ادیبی.نرسیده به شریعتی. خ پلیس77637928تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13861400/9/3097/442587مجتبی شهدادیساربن فیلم138

سمت چپ. ط دوم. 20پ. 33ک . پروانه جنوبی. بلوار فردوس غرب. ستاری جنوبیتهران10156دائمی1399پوریا خلج تهرانیسارنگ فیلم رسانه139

2واحد. ط اول. 93پ. نرسیده به خ مفتح. خ مالیری پور. خ سلیمان خاطر. خ مطهری88848805تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی10144دائمی1397امیرحسین حیدریسامانه نمایش گستران فرتاک140

ط اول. 52پ. نرسیده به خ ولیعصر. خ شهید حمیدرضا افتخارنیا. خ الرستان. شهید مطهری88900160تهرانپخش فیلم سینمایی13891399/02/3197/239323منوچهر زبردستسبحان گستر141

2ط. 1پ. ک مهناز. روبروی مسجد بالل.خ ولیعصر26215516تهرانتولید فیلم سینمایی13771399/03/3197/263667پروانه مرزبانسبز فیلم142

1ط.17پ. خ شهید مازندرانی. م هفت تیر88825838تهرانتولید فیلم سینمایی13721399/07/3096/220517رسول صدر عاملیسبزمیالد فیلم143

2ط. 126پ. خ رازی.خ جمهوری66703047تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی13741402/07/3096/3351197ابراهیم بانکسپاهان فیلم144

80پ. ظفر. شریعتی10403دائمی1400محمد نجاریسپندار جاودان خرد145

5واحد. ط زیرین. 7پ. ک الله. بهارشمالی (قیطریه)روشنایی. بلوارکاوه شمال. صدر... آیت ا22391995تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10252دائمی1389سید امیر علی مکرمی نژادستایش فیلم ایرانیان146

 طبقه اول33محله قائم مقام فراهانی سنایی کوچه نگین خ قائم مقام فراهانی پالک تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10455دائمی0069906955زهرا امینی ارمکیسحاب آسمان هنر147

1پ . نبش کاج. خ جالل. خ عبیدی. شهرک استقالل. بزرگراه آزادگان. تهران44545135تهرانویدیو رسانه13961400/01/3098/129145صادق یاریسرو رسانه پارسیان148

206واحد. 2ط. 197پ. ساختمان اداری طوبی. بعد از تقاطع همت. جنت آباد شمالی44625281تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13911399/04/1098/154008مهرداد عامل نیکنامسروآسان هنر149

21واحد. ساختمان سروناز. 13پ. جنب بانک تجارت. میدان سرو. سعادت آباد22074881تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13831400/11/3097/395125سید عبدالرحیم غفوریانسروستان هنر150

1ط. برج ملت. نبش ک انصاری. روبروی پارک ملت.خ ولیعصر.تهران22022663تهرانویدیو رسانه13931401/06/3098/173284سیاهکلی ...لطف اسروش151

ط همکف. 3پ. خ سعیدی. خ سپیدار. خ جوریکی. باالتر از چهارراه سرو. سعادت آبادتهران10259دائمی1399هادی علی محمدیسفیر آسمان هنر152

6واحد. ط همکف. 4پ. ساختمان مهتاب. ک ایلورچی. خ استاد نجات اللهی88554109تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13881399/06/3197/325473هایده رزم آورسیمانگاران هنر153

_22762076تهرانویدیو رسانه13881399/01/394/97341ابراهیم بهادری24سینما 154 4واحد. 3ط. 118پ. بعد از تقاطع پایداری فرد. خ جعفری. بوستان نهم. تهران خ پاسداران22868580

2واحد. ط همکف. 18پ. 8ک رز . خ شهرداری. شهرک الهیه. پاکدشت36040714پاکدشت_تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13971398/09/3097/373834میثم ترابعلیسینمای ایران کهن155

3واحد. 42شماره . ابتدای چهارم. تقاطع اتوبان جالل آل احمد. خ کارگر شمالی. تهران88336185تهرانتولید فیلم غیر سینمایی/ویدئو رسانه94/3404-1400/09/30323165  سینمایی 1400/01/30ویدیو رسانه 1389حسن داهاسینما رسانه آسیا156



آدرس موسسهتلفن دفترشهر/استانموضوع فعالیت شماره مجوز تاریخ اعتبار تاریخ تاسیس نام مدیر عامل نام موسسه ردیف 
۱ ط ۵۲ خیابان سهرودی شمالی خیابان خلیل حسینی پ 88733981تهرانتولید فیلم سینمایی10447دائمی1390علی نجفی امامیسیما پردازان ستایش157

1/8پ. نرسیده به چهارراه قصر. خ اندیشه یکم شرقی. خ شریعتی88409037تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13911400/06/3197/327473امید نجیب زادهسیماوید آریا158

 طبقه اول10شریعتی ، باالتر از میرداماد ، کوچه کاظمیان پالک 2122222426تهرانتولید فیلم سینمایی 10463دائمی1400حسین بهرامی مقدمسینما ستاره ایرانیان159

16پ . نبش ک جعفری. تقاطع سوم. خ طوس. باالتر از باغ فردوس.خ ولی عصرتهرانتولید فیلم غیر سینمایی13841402/01/3197/245369مجید مسچیسینما شهر160

ط اول. 102پ. 1/6خ . خ کاج شمالی. میدان گلها88980118تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی13941402/12/2997/439999سیدمحمود رضوی مجدسینمای مهر اندیشان161

158پ . جنب بانک کشاورزی. خ مفتح جنوبی. میدان هفتم تیر. تهران88140336تهرانویدیو رسانه13951399/01/3096/327756داوود حیدریشاهد162

2واحد. ط زیرهمکف. 10پ. بن بست مطلبی. ک سامان. خ ایثار جنوبی. باالتر از میدان کتاب. بلوارفرحزادی26760455تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13851400/12/3097/428364علیرضا کریم زاده شیرازشروه های موج163

18پ. بن بست امیرپرویز. خ ابوریحان. انقالب66416939تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی94/35009دائمی1372جعفر آقا بابائیانشکوفا فیلم164

 واحد شرقی6 طبقه 30تهران خیابان ولیعصر خیابان طالقانی خیابان فریمان پالک 66485672تهرانتولید فیلم سینمایی10097دائمی1381قاسم جعفریشهرزاد فیلم165

3واحد. 22پ. بلوار گلها. میدان گلهاتهرانتولید فیلم سینمایی10251دائمی1390حمید کوه پاییشهریار هنر ایرانیان166

39پ . 6نبش ک. خ ش محمدرضا عشقیار. خ خرمشهر88766110تهرانتولید فیلم سینمایی13771401/03/3196/164096مجید مدرسیصحرا فیلم167

9واحد. 3ط. غربی30پ . ک نکیسا. خ کاووسی فر. بعد از تقاطع سهروردی. خ بهشتی88544278تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10234دائمی1391فرشید محمودیصدای پای باران پردیس168

3ط. 1پ. خ طرشت شمالی. بلوار شهید احمد صالحی. بلوار شهید اکبری. خ آزادی66089834تهرانتولید فیلم سینمایی13851402/04/3197/282320حسین صابریضحی فیلم169

. میدان شهرداری. سعادت آباد22073900تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13881401/04/3197/149037فرزین رضاییانطلوع ابتکارات تصویری170

1566846316: کدپستی . 3ط. 5واحد. 2پ. بن بست بخشایش. خ وزوایی.بعد از سهروردی.مطهریتهرانتولید فیلم غیر سینمایی10185دائمی1397موسی خانزاده پورطلوع خورشید پاکان171

1587835117: کدپستی. 204واحد. 1ط. 400پ. نبش ک دهم.خ مفتح. خ بهشتی88529320تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13871399/03/3197/257271مهدی رضوانیطلیعه تصویر پارسیان172

ط همکف. 6پ. ک قصرالدشتی. خ ایرانشهر. خ کریمخان88639834تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13931399/08/3097/358006علی فروتنعمو فیتیله ای بچه های سرزمین ما173

ط همکف. 18پ. 8گلدیس . خ شهید کمالو. سرسبز جنوبی. مرزدارانتهرانتولید فیلم غیر سینمایی13871399/10/3096/2890033اسماعیل عفیفهفانوس خیال زمان174

46پالک - خ خدری یا شاهین سابق - میدان طومانیان یا شعاع سابق -قائم مقام فراهانی -تهران88324858تهرانتولید و توزیع  فیلم سینمایی 10186دائمی1361عبدالرضا ساعتچی فردفجر175

ط همکف. 113پ. خ مالیری پور. خ مفتح شمالی88307732تهرانتولید فیلم سینمایی94/67476دائمی1378حامد محمدی روزبهانیفرادیس برین176

9واحد. 3ط. 2پ. بن بست اول. خ شقاقی. ضلع شمال غربی پل سیدخندان26710638تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10285دائمی1397پیام مهرنوشفراسیمای پیام رسا177

15پ. 2انتهای ک رحیم زاده . ک رحیم زاده. چهارراه طالقانی. خ ولیعصر66965171تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13961400/04/3198/149029مهدی عبداللهی نجف آبادیفردید فیلم178

ط اول. 14پ. 12انتهای یاس . باالتر از میدان اتریش. (راه آهن)شهرک گلستان. همت غربتهرانتولید فیلم غیر سینمایی13871399/12/2097/428342محمدابراهیم معیریفرزندان رنگین کمان179

2ط . 1857پ. تقاطع شهید گمنام. خ کارگرشمالی86093516تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10246دائمی1394زهرا همتیفروغ فلق180

ط اول. 25پ. ک کمان. چهارراه جهان کودک. خ آفریقا88797603تهرانتولید فیلم سینمایی13821399/03/3198/134297سید مهدی محمدیفرهنگ فیلم تهران181

3واحد. 18پ. 16خ . خ اسدآبادی. تهران 88726560تهرانویدیو رسانه13921399/01/3098/10116مانی هاشمیانفرهنگ و هنر رهافیلم182

واحدسینما. 2ط. مجتمع تجاری سمرقند. تقاطع الله. جنت آباد جنوبی44489601تهرانتولید فیلم سینمایی13841399/04/3196/166435امیر عباس گردانفرهنگی سینمایی باران183

2پ. ک دوم. خ سرافراز. خ بهشتی. تهران88540450تهرانویدیو رسانه13921399/01/3098/106946شهاب کاظمیفرهنگی گلرنگ رسانه184

21پ.  شرقی38. خ عالمه جنوبی88683132تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10451دائمی1385رضا جودیفرهنگی میثاق فیلم185

1481796136: کدپستی. 6واحد. 5ط. برج طال. کاشانی... فلکه دوم صادقیه آیت ا44060221تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10323دائمی1394فرید ولی زادهفوژان فیلم پارسیان186

3ط اول واحد. 3پ. ک فلسفی. باالتر از میرداماد. خ شریعتی22261077تهرانتولید فیلم سینمایی13881402/05/3197/293580علی ژکانفیلم سان معاصر ژکان187

4واحد. ط دوم. 12پ. (11)ک شهید علی پیمانی. خ میرعماد. خ شهید بهشتیتهرانتولید فیلم غیر سینمایی13911400/01/3197/442578 مهدی تنگ عیشفیلمسازان بیتاب188

11واحد. 4ط. 91پ. نبش اندیشه اصلی. خ شهید بهشتی88415082تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13961399/10/3096/226843معصومه سیف الهیفیلمسازی قاب سرخ189

2ط. 36پ. ک خسرو. خ نجات اللهی. خ کریمخان88915847تهرانتولید فیلم سینمایی13841402/01/3197/102463علیرضا سرتیپیفیلمیران سبز190

4ط. 24پ. 27ک. میدان بهرود. سعادت آباد22112858تهرانتولید فیلم سینمایی13891400/10/3095/134298جواد نوروزبیگیقاب آسمان191

203واحد. ط دوم. 8پ. خ شهید حسین عرفاتی غربی. ک آناهیتا. اختیاریه 22553037تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10279دائمی1397فاطمه طیبیقاب خاطره سازان کودک192

ط زیرهمکف. 1پ. نبش ک حیدری مقدم. باالتر از همت. خ اشرفی اصفهانیتهرانتولید فیلم غیر سینمایی13921400/11/3097/422946سیدجواد سیدمحسنیقاب عکس نقره ای193

 طبقه همکف22نیلوفر خیابان شهید علیرضا یوسفی خیابان کوشش پالک -  تهران شهید قندی 26754077تهرانتولید فیلم سینمایی13961400/10/3097/377290مرتضی اصفهانیقدرا سرزمین ایرانیان194

پاساژ. اول آلن آبکار شاه نظری. میدان مادر . میدان میرداماد. تهران22222009تهرانویدیو رسانه13891399/01/3095/210572فرهاد رحمتی گرکانیقرن جدید هنر195

ط اول. 26پ. خ مانی. میدان هفتم تیر. تهران88319044تهرانویدیو رسانه13811403/06/3098/173108محمدمهدی جعفری 21قرن 196

5واحد. 106پ. روبروی خ عربعلی. بعد از پمپ بنزین. خ خرمشهر. سهروردی شمالیتهرانتولید فیلم سینمایی13941399/12/2997/44305اصغر پورهاجریانققنوس فیلم پارس197

2ط. 6پ. ک دبیر. سهروردی جنوبیتهرانتولید فیلم سینمایی10260دائمی1391کیانوش گرامیکارگاه آزاد فیلم سازی هستی198

730پ. 5اندیشه . روبروی خ معلم. خ شریعتی88428438تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی13791402/05/3196/293583سید محسن وزیریکارگاه فیلم و اندیشه199

ط همکف. 8پ. بن بست آرام. خ کاویان. خ جلفا. سیدخندان 22857878تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13921399/08/3096/242104فهیمه سلیمانیکارگاه هنری ارغنون فیلم200

8واحد . 4ط.45پ. ک فرهنگ. تقاطع استاد مطهری. خ شریعتی88418188تهرانتولید فیلم سینمایی13741401/09/3096/264858بهروز خدابخش رشادکارن فیلم201

4ط . 36پ . ک موسوی. بعد از زرتشت. خ فلسطین شمالی. میدان فاطمی88964955تهرانتولید فیلم سینمایی13961403/03/3198/144047محمد احمدیکویر فیلم ایساتیس202

5واحد. 2ط. 1569پ. تقاطع بلوار کشاورز. خ کارگر شمالی88960705تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13911400/04/3198/1488823مرتضی حسینیخیال آبی هنر203

25پ.17انتهای فتح. بعد از شیر پاستوریزه. بزرگراه فتح. تهران66786195تهرانویدیو رسانه13941400/06/3096/257797نادر معماریکیمیا نما204

.ط همکف. 2واحد. 15پ. خ هویزه شرقی. خ سهروردی شمالی88536496تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10244دائمی1387رضا ضیایی دوستانکارآمد نورنگار205

3ط. 36پ.انتهای بن بست.ک نفیسی. خ انقالبتهرانتولید فیلم غیر سینمایی10264دائمی1386علیرضا حسینیکارمانیا فیلم پارسه206

305 واحد 3 شمالی طبقه A خ شهید بیژن ابراهیمی برج الوند 134محله مرزداران معبر ما قبل آخر کوچه الوند 77522851تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10450دائمی1390حسین تورنگکارن تابان تصویر207

9واحد. 122ساختمان. خ مالصدرا. میدان ونک88030788تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13791401/04/3198/149027محمدحسین بنایی کشتانکشتان فیلم208



آدرس موسسهتلفن دفترشهر/استانموضوع فعالیت شماره مجوز تاریخ اعتبار تاریخ تاسیس نام مدیر عامل نام موسسه ردیف 
 غربی1ط . 105پ. روبروی خ رامسر. خ سمیه88828442تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی13731402/12/2996430479سید محمد قاضیگویا فیلم209

5 واحد2و ط . 10واحد. 3ط.6پ. ساختمان مهرگان. ک تهمتن. جنب پمپ بنزین. خ سهروردی شمالی. تهران88757107تهرانویدیو رسانه13891398/07/2393/104925جواد انصاریلوح فشرده پرتو آبی210

7 واحد 36پالک 8خ بخارست،کوچه . م آرژانتین88553426تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13821400/10/3098/121271آرمان زرین کوبلوح زرین هنر211

2ط. 4پ. ک الله یک. خ شهید قمصری. بلوار شهید چنگیز عزتی. میدان بهرود22350546تهرانتولید فیلم سینمایی13801403/03/3198/144342سیدامیر پروین حسینیمارلیک تصویر212

 طبقه زیر زمین۱۶۶خ طالقانی بین خ مفتح خ بهار جنب بیمه ایران پ 88315707تهرانتولید فیلم سینمایی10289دائمی1388جواد فرحانیماه نگاران فیلم213

ط اول. 4پ. غربی.فاطمی خ آذر دوم22765109تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10255دائمی1381فریده تنکابنیماه هور214

2واحد. 1پ. ک شهید رستمی. خ ابوریحان. خ انقالب66400801تهرانتولید فیلم سینمایی13721402/10/3097/401961سید احمد میرعالییماهد فیلم215

واحدیک. ط زیر همکف. 28پ. ک باغ. تقاطع مطهری. خ سهروردی شمالی88443061تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13761400/02/3198/121267محسن رضاییمحیا فیلم216

15ش . میدان شهید قندی. خ سهروردی شمالی88511241تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13861401/02/31محمد حمیدی مقدممرکز گسترش سینمای مستند و تجربی217

3ط.41پ. ک نجم آبادی. باالتر از چهارراه مختاری. خ ولیعصر جنوبی88974209تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13851401/04/3198/148825امید امین نگارشیموج صفر پیشرو218

1پ. ک فرزین. خ امیرنیا. خ استاد حسن بنا26304659تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13781399/10/3097/397114همایون علیخانیمهتا219

واحد شمالی. ط اول. 1027پ. بعد از ک اتوبانک. شریعتی22851658تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10250دائمی1397محمد بزرگمهرمهرآیین هنر220

ط همکف. 106پ. خ هفتم مرکزی یا مخابرات.  متری شهید مخبری35جنت آباد باالتر از 44609920تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10404دائمی1391رحیم صادق الوعدمهرفیلم صادق221

3واحد.3پ. ک پاکدل. خ توکلی. خ ستارخان66558188تهرانتولید فیلم غیر سینمایی98/246772دائمی1387ایرج مصلحی میالنیمیالن فیلم222

جدید19پ. ک وارسته. خ بهارشمالی88861454تهرانپخش فیلم سینمایی13881400/08/3095/193646مهدی همایونفرنسیم صبا223

1415783141: کدپستی. 16واحد . 4ط. 3پ. خ سوم. خ فاطمی 88973868تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10280دائمی1388سیدمحمدمختاری یوسف آبادنقش نمارنگ224

2واحد. 2ط. 18پ. روبروی سرای محله ازگل. خ هاشم ازگلی. بلوار ارتش. اقدسیه22490105تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13911399/06/3197/319354سیدمحمدابراهیم مجردنقطه چین کلمه225

3واحد. 3ط. 3پ. خ سرباز. میدان سپاه77642183تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10312دائمی1394رامی مجاهد نقینقطه دید فردا226

7واحد. 8پ. ک کاظمی. خ زارع. بعد از جمالزاده. ابتدای خ آزادی. میدان انقالب66438980تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13891401/01/3197/442588اباذر صالحیاننگار انگار تصویر227

3واحد. 24پ. خ حجت. خ دهم.خ شهید مطهری88310249تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13851399/10/3097/395128پویا پورمعانینگاه سینماگران پویا228

14پ. ک آبکار. ک مهر. ک رستمی. خ سی تیر. خ جمهوری66717132تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10318دائمی1390نفیسه السادات سادات قمینما به نما آسمان229

3واحد . 103پ.  متری لشکر14.نظام آباد شمالیتهرانتولید فیلم غیر سینمایی13891399/03/3198/135418احمد  گودرزینما نقش ارسطو230

13واحد اف . ط یک. 19پ. مجتمع کیان. خ زرتشت غربی. بلوارکشاورزتهرانتولید فیلم غیر سینمایی10287دائمی1391سید بهروز سبط رسولنما فیلم ایرانیان231

1ط. 8پ. بن بست شکوفه. ک شریفی. خ جالل اخالقی. خ دولت88680783تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10287دائمی1384حمیدرسولی چیذری نوتاش فیلم232

4واحد. 2ط. 3پ. خ چهارم. خ گاندی88673639تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی13901403/03/3198/144346محمدرضا صابرینورتابان233

8واحد. 4ط. 217پ. خ ایرانشهر88316792تهرانپخش فیلم سینمایی13931399/04/3196/164116مهدی صباغ زاده طوسینیمروز فیلم ماندگار234

2واحد. 2پ. ک قصر. خ پلیس. خ شریعتی88483138تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13801399/06/3197/327470محسن گودرزینیوشا فیلم تصویر235

ط یک. 10پ. ک شانزدهم. ک اول. ونک88623028تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10249دائمی1390مریم گودرزیوانیا فیلم236

2واحد. 17ط. برج باریز. خ حدادی. انتهای بلوارمیعاد. دریاچه چیتگر66517874تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10121دائمی1399سیدمحمدحسن سعادت هندیوصف سیمرغ نما237

4ط. 5پ. ک خجسته منش. جنب پمپ بنزین. خ شهید مدنی. م امام حسین77582422تهرانتولید فیلم سینمایی10369دائمی1387محمدرضا شفیعیوصف صبا238

12واحد. 62پ. بعد از ک سعیدی. نرسیده به خ بازدار. خ شهید باهنر. تهران22290550تهرانویدیو رسانه13831399/01/3098/106948مهدی محرابیویدیو رسانه پارسیان239

15پ. خ هفتم. خ شهید خالد اسالمبولی88727188تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی13751401/03/3196/141619مرتضی شایستههدایت فیلم240

11پ. 4ک بهاران بهار. خ داوود حسینی. بلوار شهرداری شمالی. سعادت آباد22237770تهرانتولید فیلم سینمایی13821400/06/3197/171818محمد نشاطهدیه فیلم241

2ط. 2پ. نبش دوم شرقی. خ سئول شمالی88030099تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10150دائمی1386اکبر تحویلیانهفت خیزران هنر242

7واحد. 23پ. ک نظامی. میدان هفت تیر88838751تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13781401/06/3197/327467محمد حسن زاده قمی نژادهفت ستاره صبح243

ط اول. 376پ. جنب باشگاه آذر. نرسیده به چهارراه مختاری. خ وحدت اسالمی55383251تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10241دائمی1383نادر خادم طریقتهفتمین هنر هستی244

1ط. 3واحد. 78پ. خ مالیری پور. خ سلیمان خاطر88812016تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13881401/10/3097/395130محمد آفریدههنر برتر فیروزه ای245

2واحد. ط اول. 15پ. 12نبش ک . خ اورک. بلوار همیال. میدان پونک10336دائمی1400ژیال بادپرهنر تاو فیلم246

1ط. 18پ. ک نوشهر. خ ایرانشهرتهرانتولید فیلم غیر سینمایی10237دائمی1397محمدمهدی علی آبادیهنر رسانه مانا247

1ط.103پ. بعداز پل گیشا. از شرق به غرب. خ جالل آل احمد 88247112تهرانتولید فیلم غیر سینمایی138998/121270زهرا اسحاقیانهنر سازان آرمان248

6واحد. 2ط. 14پ. خ سلیمان خاطر. خ مالیری پور. میدان هفت تیر77631510تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13961399/02/3197/103279سیدحسام فرهمندجوهنر گفتگو تصویر در تصویر249

1واحد. 2پ. ک حاجیلو. نرسیده به بلوار شهید گالب. خ محمدعلی جناح. بزرگراه محمدعلی جناح44286891تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10232دائمی1387غالمعباس رنجبرهنر نمای صدف فیلم250

1ط. 334ش. اول خواجه نصیرطوسی. سه راه طالقانی . خ شریعتی77503797تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13771399/03/3198/1444363کریم آتشیهنرهفتم251

4واحد.3ط. 118پ (بوستان نهم)خ جعفری. خ برادران پایدارفرد. پاسداران. تهران22556898تهرانویدیو رسانه13961402/06/3097/319538مجید محسنیهنراول پردیسان پاسارگاد252

1319653837: کد پستی. 203واحد. 2ط . برج گردون شمالی. ابتدای خ آذربایجان شرقی. بزرگراه نواب. میدان جمهوری66383353تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13931399/03/3197/251351فاطمه دینیهنرکده مهرارجان253

2واحدبی. 2ط. 10پ. خ فتحی شقاقی. یوسف آباد88727890تهرانتولید فیلم غیر سینمایی13901399/07/3097/331105علی صادق شیرازیهنرنمای آژند254

2ط.4پ. نبش ک فرشید. جنب سینما استقالل. باالتر ازمیدان ولیعصر. تهران88908079-88907025تهرانویدیو رسانه13901402/01/3096/327757سعید خندق آبادیهنرهای تصویری سوره255

1زنگ . 55پ. خ نهم دریان نو.ستارخان66500596تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10449دائمی1394امید هاشملوهنرهای تصویری راش256

1459865315: کدپستی. 2واحد. ط اول. 34پ. خ همایونشهر جنوبی. خ یکم دریان نو. ستار خان66518070تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10163دائمی1393مصطفی علمی فردیهورشیدفیلم چهارمحال257

22پ. ک مهاجر. ایرانشهرشمالی. کریمخان زند88519383تهرانتولید فیلم سینمایی13721402/04/3197/282602سعید رضویانهیالج فیلم 258

3/18پ. ک وارسته. خ بهارشمالی88861454تهرانتولید فیلم سینمایی13761399/03/3197/284148سعید سعدییاوران فدک فیلم259

20واحد. 5ط. مجتمع سیمرغ. 6پ. خ پادگان ولیعصر. میدان سپاه77671498تهرانتولید فیلم غیر سینمایی101104دائمی1398محمدرضا یکانییکان تصویر تهران260



آدرس موسسهتلفن دفترشهر/استانموضوع فعالیت شماره مجوز تاریخ اعتبار تاریخ تاسیس نام مدیر عامل نام موسسه ردیف 
19 واحد 7میدان فاطمی،میدان گلها،خیابان مرداد،پالک 88618075تهرانتولید فیلم غیر سینمایی10242دائمی1392حسینعلی میری رامشهیاوران فیلم سیما261

1ط. 18پ. ک رمضانی. جنب میدان مهران. (دبستان سابق)خ کابلی. متری رسالت45اول . سیدخندان 88467843تهرانتولید و پخش فیلم سینمایی13801402/05/3196/293585حسن توکل نیایکتا فیلم تهران262


