
میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

1500 5/16149 تبریز آذربایجان شرقی بهرام حاج ابول لو ارک 1 1

1500 5/13341 تبریز آذربایجان شرقی سید محمود آل هاشمی فردا فیلم 2 2

1500 5/2876 تبریز آذربایجان شرقی مهدی حیدری فصل هنر اردیبهشت 3 3

1500 98/10/8606 ارومیه آذربایجان غربی کالکت وحید کاویان راد 1 4

1500 25/43679 اردبیل اردبیل صابر محمدی قاب سفید 1 5

1500 13/97/8661 اصفهان اصفهان ملیحه  رجائی الموسوی گریم اصفهان 3 6

1500 13/96/7143 اصفهان اصفهان غالمرضا چیت سازان هژیر فیلم سپیدار 4 7

1500 13/97/6897 اصفهان اصفهان آذر هوشیار سیما پردازان اسپادانا 5 8

1500 13/96/17581 اصفهان اصفهان جواد بدیع صنایع اصفهانی نما آوای جام جم 6 9

1500 13/97/8493 اصفهان اصفهان زهرا رستا صنعت فیلم سپاهان 7 10

1500 13/96/19753 اصفهان اصفهان افشین آذریان نگاه پرداز سپاهان 8 11

1500 13/97/7889 اصفهان اصفهان اوژن صفاری مهربد 9 12

1500 13/97/8149 اصفهان اصفهان ساسان حبیبی اسطوره نصف جهان 10 13

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 13/96/5424 اصفهان اصفهان ناهید رجائی نجف آبادی رشد آفرین اسپادانا 11 14

1500 13/96/7215 اصفهان اصفهان میثم جمالی فرهنگ اندیشه بینات 12 15

1500 13/98/23174 اصفهان اصفهان سعید شجاعی جشوقانی موج نو 13 16

1500 13/96/19876 اصفهان اصفهان کیوان عسگری پور نوای مهر سپاهان 14 17

1500 13/97/7471 اصفهان اصفهان محبوبه کریمی علویجه روزنه 15 18

1500 13/98/10900 اصفهان اصفهان حمید فالح چم آسمان کاوش اندیشه بهشت 16 19

1500 13/98/17156 اصفهان اصفهان زیبا مهریار رویش مهر و اندیشه 17 20

1500 اصفهان اصفهان عبدالرحیم مرادیان سپنتا نما 18 21

1500 13/96/14037 آران و بیدگل اصفهان عباس حاجی پور آرانی هنر نما 19 22

1500 13/96/20355 برخوار اصفهان علیرضا تقی زاده دولت آبادی هنر پرداز 20 23

1500 13/96/14738 خمینی شهر اصفهان فاطمه اصفهانی تصویر هنر خمینی شهر 21 24

1500 13/98/18729 خوانسار اصفهان جالل علی احمدی ستاک داالن سبز 22 25

1500 13/99/4663 دهاقان اصفهان زهرا هاشم زاده دهاقانی فرتاک 23 26



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 25065 سمیرم اصفهان حسین منصور زاده پرنیان هفت رنگ 24 27

1500 13/94/11769 شاهین شهر و میمه اصفهان فرهاد فرجی خانه مشق جوان 25 28

1500 13/99/10519 اصفهان اصفهان مریم معجزی ایده پرداز 26 29

1500 13/99/8617 اصفهان اصفهان هومن فرخ پی نقطه عطف اول 27 30

1500 اصفهان اصفهان عبدالرحیم مرادیان سپنتانما 28 31

1500 3680 شهرضا اصفهان اباذری... ولی ا اندیشه شهرضا 29 32

1500 13/93/6572 کاشان اصفهان امیر مقامی سیاه و سفید کاشان 30 33

1500 13/93/5604 کاشان اصفهان سعید امینی مهر سینما هفت 31 34

1500 13/95/16809 کاشان اصفهان وحید نوروزیان عكاسی دستان 32 35

1500 13/97/16552 گلپایگان اصفهان داریوش سیفی برداشت اول 33 36

1500 612958 لنجان اصفهان محسن سیاه ریزی فرهاد 34 37

1500 13/95/16537 نجف آباد اصفهان احمد شریعتی فرهنگسازان معاصر 35 38

1500 4459/97/22 ایالم   ایالم      محمد حاجیان آرین فیلم 1 39



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 101/97/120 کرج البرز کریم خدادادی پره یوسفیان آنک 1 40

1500 101/99/501 کرج البرز عمران دهقانی اندیشه نو 2 41

1500 101/99/120 کرج البرز ساسان حق زبان آسمان هفتم 3 42

1500 101/99/282 کرج البرز فرهاد طب نوری آفرینش 4 43

1500 101/97/17919 فردیس البرز رعنا یغموری پرستش 5 44

1500 101/98/15923 کرج البرز محمد علی عسگری پل 6 45

1500 101/98/16350 کرج البرز علی بهرامی فر چهره پردازان سینما 7 46

1500 101/98/13429 کرج البرز علی ابوالحسنی چهره نگار 8 47

1500 101/98/10997 کرج البرز حسین کمر روستا شهر سایه 9 48

1500 101/98/10565 کرج البرز نبی قلی زاده کیان 10 49

1500 101/98/3795 کرج البرز ساراکاظمی نژاد ویستا 11 50

1500 101/99/1209 کرج البرز سید غالمرضا موسی نامقی هفت هنر 12 51

1500 101/98/1444 کرج البرز علی فرجام فر هنرپیشه 13 52



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 5896/98/20 بوشهر بوشهر شیما جوادپور خانه ی هنر لیان 1 53

1500 4360/99/20 بوشهر بوشهر مژده غضنفری هفت 2 54

1500 177/98/20 بوشهر بوشهر ابراهیم عباسی بوشهر 3 55

1500 40/99/2119 شهرکرد چهارمحال بختیاری رضا علوی رها 1 56

1500 40/99/12871 شهرکرد چهارمحال بختیاری علی اسكندری قاب طالیی 2 57

1500 40/96/12871 شهرکرد چهارمحال بختیاری قهرمان آماره سیما فیلم چهارمحال 3 58

1500 40/98/10352 شهرکرد چهارمحال بختیاری صادق شاهوردی هیراد 4 59

1500 40/99/2117 شهرکرد چهارمحال بختیاری محمدرضا نجفی هفت شیر سنگی 5 60

1500 3/20/2/3028 مشهد
خراسان رضوی

اکبرصالحی آبرنگ 1 61

1500 3/20/2/19716 مشهد
خراسان رضوی موسسه فرهنگی هنری 

اسرافیل شیرازی-آپادانا 
آپادانا 2 62

1500 3/20/2/13181 سبزوار
خراسان رضوی

علی میرقطبی بیهقی 3 63

1500 3/20/2/17728 کاشمر
خراسان رضوی

سیدعلی موسوی نژاد تصویر روشن 4 64

1500 3/20/2/6787 مشهد
خراسان رضوی موسسه فرهنگی هنری 

-جاودانه های پارس 
جاودانه های پارس 5 65



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 3/20/2/11649 مشهد
خراسان رضوی

رباب ناظری چهره پردازان شادی 6 66

1500 3/20/945 مشهد
خراسان رضوی

طاهره کاهانی چهره پردازان شرق 7 67

1500 3/20/2/6874 مشهد
خراسان رضوی

احمد علی شجریان رخ 8 68

1500 3/20/2/5073 مشهد
خراسان رضوی

حسین ایجادی طلوع سیما 9 69

1500 3/20/949 مشهد
خراسان رضوی

امیرحجت صفرلی فرهنگ تصویر 10 70

1500 3/20/2/4774 مشهد
خراسان رضوی

علی مقدسی موج نو 11 71

1500 3/20/2/5759 نیشابور
خراسان رضوی

علیرضا جوکار هفت اقلیم 12 72

1500 21110019130001 بجنورد خراسان شمالی محمد اشراقی جهان نما 1 73

1500 21110018830001 بجنورد خراسان شمالی زهره شجاعی جهان تصویر 2 74

1500 30/94/7911 فاروج خراسان شمالی سیامک ایمانپور سی نما 3 75

1500 2094/3913 بجنورد خراسان شمالی داریوش اورانوس بخت اورانوس 4 76

1500 30/94/1077 اسفراین خراسان شمالی مرتضی صفا منصوری آبان 5 77

1500 31/99/5439 بیرجند خراسان جنوبی امیر اکبرپور عرفان فیلم 1 78



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 31/99/6130 بیرجند خراسان جنوبی محمد کمالی افق هزاره 2 79

1500 31/91/6131 بیرجند خراسان جنوبی محمد مهربان مهربان فیلم 3 80

1500 19/ 3991/ص (ره)بندر امام خوزستان ایرج عباسی سینماگران جوان 1 81

1500 98/ 7637/ص مسجد سلیمان خوزستان اسماعیل کریمی هنرپیشه 2 82

1500 97/ 8566/ص شوشتر خوزستان کمال مطوف کمال 3 83

1500 98/ 8435/ص اهواز خوزستان حامد امیری هنر هفتم 4 84

1500 99/ 3522/ص اهواز خوزستان علی اصغر سراجیان سروش 5 85

1500 99/ 3520/ص اهواز خوزستان محمدرضا نجفی هنرپیشگان 6 86

1500 97/ 7105/ص اهواز خوزستان سعید جعفری تصویران 7 87

1500 98/ 5612/ص بهبهان خوزستان عباس مجدی توکا 8 88

1500 98/ 6515/ص اهواز خوزستان علیرضا مردانی دهكردی دوربین 9 89

1500 98/ 2572/ص اندیمشک خوزستان مسعود محمدی مانای خیال 10 90

1500 98/ 7636/ص اهواز خوزستان سید مدیارشجاعی فر باغجه 11 91



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 99/ 2283/ص دزفول خوزستان حمید تجلی فرد تجلی آفتاب 12 92

1500 98/ 6513/ص ماهشهر خوزستان ساسان چهارلنگ سیمرغ 13 93

1500 99/ 5096/ص رامهرمز خوزستان علیرضا باغبانباشی تماشاخانه 14 94

1500 99/ 2282/ص مسجد سلیمان خوزستان گودرز ظاهری عبده وند نمای نو 15 95

1500 98/ 9428/ص ماهشهر خوزستان سعید آلبوعبادی آوید 16 96

1500 99/ 468/ص اهواز خوزستان بابک جاودانه جاودانه 17 97

1500 99/ 469/ص دزفول خوزستان ستار رشنو ایرانیان 18 98

1500 98/ 9076/ص اهواز خوزستان رضا سیادت خانه فیلم اهواز 19 99

1500 98/ 8437/ص اهواز خوزستان محمدرضا عفراوی سها 20 100

1500 98/ 9296/ص اهواز خوزستان عبدالكاظم شیاعی زهره 21 101

1500 99/ 5099/ص اهواز خوزستان میالد محمدی آزادگان 22 102

1500 96/ 6148/ص اهواز خوزستان امین نظری عكاسی امین 23 103

1500 97/8/901الف آبادان خوزستان فاطمه صیاد حقیقی سینماگران جزیره 24 104



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 99/ 877/الف زنجان زنجان یحیی گیلک سی نما 1 105

1500 99/ 1608/الف زنجان زنجان رسول اصانلو شبكه سبز زنجان 2 106

1500 99/ 1307/الف زنجان زنجان سید حمید کرمانی سینماگران مستقل 3 107

1500 14/93/5256 زاهدان سیستان و بلوچستان پروانه افشاری پور چشم انداز 1 108

1500 15159/8 جهرم فارس ملیحه مهارات جهرمی ظهور 1 109

1500 ا8/15158 شیراز  فارس کورش حیدری کورش 2 110

1500 شیراز 15154/8 فارس محمد جواد مرادی دنیای آفتاب 3 111

1500  15/7/99 شیراز فارس علی ثابت خورشید 4 112

1500 19153/8 شیراز فارس محمدرضا اسالمی فر صبا نمای شیراز 5 113

1500 شیراز 19155/8 فارس علیرضا عباسی رایحه هنر پارس 6 114

1500 مرودشت 15157/8 فارس سجاد زارع فیروزی نما به نما 7 115

1500 شیراز 19150/8 فارس حسین قهرمانی بامداد 8 116

1500 به مدت یكسال مرخصی  شیراز فارس احمد پویا کنگاوری هفت شهر جان 9 117



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 به مدت یكسال مرخصی  شیراز فارس حمید رضا مومنی سینماتو گراف 10 118

1500 94097 قزوین قزوین آزاده کرم بخش سی و پنج 1 119

1500 89/19167 قم قم محمود الیاسی سیمای مهان 1 120

1500 89/19096 قم قم خدیجه پریشان چشم سوم 2 121

1500 89/19166 قم قم نیره مسعودی مسعودی 3 122

1500 89/19047 قم قم فاطمه فتحی خانه پویا نمایی 4 123

1500 94/21584 قم قم میر حمید رضا قادری مدرسه اسالمی هنر 5 124

1500 95/20706 قم قم سید محسن موسوی نژادیان سفیر 6 125

1500 95/7548 قم قم مراد اسكندری طهران 7 126

1500 89/19153 قم قم مریم بصیری آفتاب مهر 8 127

1500 90/19095 قم قم رضا رحیمی تنها شهرت 9 128

1500 90/15512 قم قم ابراهیم نیكونیا پویا 10 129

1500 90/15512 قم قم احمد وحید مقدم مقدم 11 130



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 97/11047 قم قم امید اکبریان آوینه 12 131

1500 98/18894 قم قم جالل یاری جام جم 13 132

1500 98/12988 قم قم حسین مظاهری تهرانی نارون 14 133

1500 99/7675 قم قم طاهره براتی نیا دوازده 15 134

1500 مریوان کردستان مختار معصومیان نگاه 1 135

1500 15/99/4802 سنندج کردستان ایرج بهرام نژاد فن بیان مونا 2 136

1500 11/4018 کرمان کرمان امیر عابدی پور خانه هنر 1 137

1500 11/16007 رفسنجان کرمان عباس بلوچی سپنتا 2 138

1500 11/12610 سیرجان کرمان مهران حیدری ضحی 3 139

1500 114/ 2084/س جیرفت جنوب کرمان علیرضا فرخی آرمین فیلم 1 140

1500 12/96/8821 کرمانشاه کرمانشاه حسین عیسی حاج فیلمساز غرب 1 141

1500 12/99/3888 جوانرود کرمانشاه یاسین ظهرابی شان و شار 2 142

1500 12/99/3757 کرمانشاه کرمانشاه محمود پیری یاری جانی هنر هفتم 3 143



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 24/1399/10 بویراحمد کهكیلویه و بویراحمد هاشم کریمی سكانس 1 144

1500 9/5733 رشت گیالن یاسمن عشقی صحرایی پروین 1 145

1500 9/18653 رشت گیالن علی حلوی هفت 2 146

1500 9/1156 رشت گیالن مهرداد  محب علیزاده سیمرغ 3 147

1500 9/9436 بندرانزلی گیالن مریم فیاض بخش هنر هفتم 4 148

1500 9/14418 الهیجان گیالن متین حكیم پور هنر هفت الهیج 5 149

1500 9/4120 رشت گیالن
عفت جمالی - بهرام نوری

پور
سینمایش 6 150

1500 9/15312 صومعه سرا گیالن لیال مهربان مهربان 8 151

1500 9/6500 رشت گیالن محمد حسین زاده آبی نارنجی 9 152

1500 9/7210 رشت گیالن محمد باقری سرابی موج نو 10 153

1500 9/7087 رشت گیالن علیرضا قلندری چوکانی گنجینه هنر 11 154

1500 9/9319 رشت گیالن منوچهر محمدی صبح هنر 12 155

1500 9/17155 رشت گیالن لیال بدخشان مهر خانه سینماگران جوان 13 156



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 9/5509 رشت گیالن مصطفی رفیعی موسسه اکسون 14 157

1500 28/99/4622 کردکوی گلستان سیدپژمان سید اسراری نوآر 1 158

1500 28/97/7847 گرگان گلستان موسی پایین محلی اهورا 2 159

1500 28/97/30198 گرگان گلستان مصیب کوهی سفیر رسانه 3 160

1500 28/98/550 گرگان گلستان سیدامید نیاکان نمای نزدیک 4 161

1500 28/99/4621 گرگان گلستان
محمدحسین شمس آستانه 

رضوی
شمس 5 162

1500 28/99/1535 گنبد گلستان محمد کرد سایدا 6 163

1500 28/98/7064 گنبد گلستان سید مهدی رضویان سینمای نوین 7 164

1500 28/99/5083 گرگان گلستان فرشته سلیمانی نیسیانی کافه سینمای کارآفرینی 8 165

1500 28/98/5987 گرگان گلستان محمدرضا کیوانفر موج نو 9 166

1500 28/98/6801 گرگان گلستان احسان رجبلو آینه 10 167

1500 28/99/3922 گرگان گلستان محمدرضا ملک زاده ملک زاده 11 168

1500 28/99/1576 گرگان گلستان محمدحسن رستمانی هفت رخ 12 169



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 28/99/2582 گرگان گلستان حمیدرضا زرگرانی باقرالعلوم 13 170

1500 28/99/1626 گرگان گلستان امید ابراهیمی کیهان 14 171

1500 28/99/2160 گرگان گلستان مرتضی جنتی جام جم 15 172

1500 16/20350 تنكابن مازندران علی اوسط محمدجعفری مهدی 1 173

1500 16/25597 نوشهر مازندران بتول علی پور تورشیزی چهره پردازان 2 174

1500 16/20348 بابل مازندران مهرداد یوسف نیا نگاه برتر 3 175

1500 16/11967 بابل مازندران مصطفی مكبری 35 4 176

1500 16/16344 محمودآباد مازندران ابولفضل محمدزاده سلوک پارسا 5 177

1500 16/20429 قائمشهر مازندران عباس میار آینده سازان سازمان ایران 6 178

1500 16/1167 قائمشهر مازندران علیرضا کریمی سنگ دهی جامعه امروز 7 179

1500 16/13062 نور مازندران عبد الرضا رشیدی جوان 8 180

1500 16/22490 ساری مازندران مرداویج زیاری سكانس هفت 9 181

1500 16/6017 قائمشهر مازندران مجتبی بیطرفان بیطرف فیلم 10 182



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 16/10272 ساری مازندران عارفه ذراری سپنتا 11 183

1500 16/15090 بهشهر مازندران محمد مهدی صفایی سیمرغ 12 184

1500 16/20735 چالوس مازندران محمد علی جعفری کوچ 13 185

1500 16/680 تنكابن مازندران مهرداد عطاری نمای نزدیک 14 186

1500 16/5856 بابلسر مازندران مهدی اکبری راسخ فیلم 15 187

1500 17/2734 ساری مازندران سیدحسین شیدایی فر خانه فیلم شیدایی 16 188

1500 17/18570 ساری مازندران محمد کیایی جام جم ولیعصر 17 189

1500 17/15882 ساری مازندران محمد بهاری اردشیری
موسسه هفت گنج هنر آوا 

طبرستان
18 190

1500 16/20257 ساری مازندران محمدرضا وطن دوست خانه فیلم وطن 19 191

1500 16/28823 آمل مازندران علی سلحشور یاد ایام 20 192

1500 98/5536 اراک مرکزی فاطمه بیات قلموی نقره ای 1 193

1500 6080 اراک مرکزی مصطفی ابراهیمی گلبانگ 2 194

1500 99/7761 اراک مرکزی محدثه سادات چالشگر ققنوس 3 195



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 98/10699 ساوه مرکزی ریحانه فخاریان ریحانه 4 196

1500 99/132 اراک مرکزی میثم درویش اسكندری عصر هنر 5 197

1500 6578 اراک مرکزی حمیده غالمرضا تصویرگران جوان 6 198

98/14366 بندرعباس هرمزگان اصغر گردابی آنامیس 1 199

98/3433 بندرعباس هرمزگان نادر رونده بانو 2 200

98/20571 بندر عباس هرمزگان بنفشه ابراهیمی ارگ هنر ایرانیان 3 201

1500 16/12926 همدان همدان آرین مرادی رفیع فیلم 1 202

1500 16/2895 همدان همدان مجید خاکسار پویش 2 203

1500 98/2052 یزد یزد وحید آبرود مكتب یزد 1 204

1500 99/9292 یزد یزد سید مجتبی حسینی برداشت پنجم 2 205

1500 153 /88 / 14036 تهران تهران عباس مدديان انديشه 1 206

1500 153/92/172914 تهران تهران ابوالفضل دژاكام انديشه ماهان 2 207

1500 153 /88 / 20859 تهران تهران علی اصغر محبی (شعبه مركزي)ايران  3 208



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 153/99/147982 تهران تهران محمد جعفربیگی آسمان فتح ققنوس 4 209

1500 153/98/220237 تهران تهران ناصر شفق مهر آاللیا 5 210

1500 153/92/119961 تهران تهران ابو القاسم كاظمی آوا 6 211

1500 153/98273263 تهران تهران سید ياسر جعفري آواي امید ستاره ايرانیان 7 212

1500 153/99/217088 تهران تهران فخرالسادات عتیقه چی آواي انديشه مبین 8 213

1500 153/95/188448 تهران تهران سپهر محمدي قمی آواي خروس سحري 9 214

1500 153/95/236772 تهران تهران فريور معیري آينه در آينه 10 215

1500 153/98/107334 تهران تهران سید حسین شهابی باران 11 216

1500 153/95/266645 تهران تهران پريسا بخت آور بامداد 12 217

1500 153/98/159811 تهران تهران سمانه افگاري قره مسجد برگ 13 218

1500 69094 / 91 / 153 تهران تهران بهروز مینايی بیدگلی بنیاد بازيهاي رايانه اي 14 219

1500 153/97/358438 تهران تهران سید محسن شاه ابراهیمی پارد 15 220

1500 153 / 88 /20964 تهران تهران ركسانا خلوتی پانیذ 16 221



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 153/97/378490 تهران تهران كامران احدي مقدم پرتو هنر تهران 17 222

1500 153/98/182381 تهران تهران بابک رستمی قراگوزلو پلکان آفرينش نقش 18 223

1500 153/89/28887 تهران تهران علی پويان پويا هنر 19 224

1500 153/94/52259 تهران تهران حمید رضا كوداغی تجربه 20 225

1500 153 / 88 / 13688 تهران تهران فرشید ذوالفقاري تصو ايران 21 226

1500 153/97/359290 تهران تهران سید علی سینا رحیمی توتم 22 227

1500 153/98/260780 تهران تهران سید علی حمیدي تیوا 23 228

1500 153/96/313446 تهران تهران مسعود جعفري جوزانی جوزانی 24 229

1500 153 / 97/316173 تهران تهران جعفر علی عسگري جهان نما 25 230

1500 153/93/97918 تهران تهران حسین نیک آئین كوپائی چاپلین 26 231

1500 153/98/138294 تهران تهران مريم ايلخان چامه 27 232

1500 153/92/11693 تهران تهران آرزو جعفر پور خانه صدا 28 233

1500 153/93/151992 تهران تهران رسول اولیازاده خانه عکاسان جوان 29 234



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 153/93/72428 تهران تهران امیر حسین سیاح آذربايجانی خط سوم هنر 30 235

1500 153/95/104557 تهران تهران پوران درخشنده خورمهر 31 236

1500 153 / 88 /4823 تهران تهران محمد مهدي تدين موغاري دارالفنون 32 237

1500 153/97/423560 تهران تهران مرجان كشانی دايره سفید پويا 33 238

1500 153/99/197203 تهران تهران حمدي قدكچی دي پور 34 239

1500 153/95/200803 تهران تهران نسترن محمدي رأي نو 35 240

1500 153/97/120587 تهران تهران انسیه زيدي رسانه تصوير 36 241

1500 153/97/344257 تهران تهران شهرام حاجی میر صادقی رسانه سبز 37 242

1500 153 /95/ 235964 تهران تهران افسانه قلی زاده غنیمی رنگ و رو 38 243

1500 22850 / 88 / 153 تهران تهران سارا عمیدي محبی روزنه 39 244

1500 153/97/358450 تهران تهران امیر عطر چی روشنا 40 245

1500 153 / 88 / 4862 تهران تهران علی اصغر حکیمی سپند هنر 41 246

1500 153/96/324118 تهران تهران پرويز جاهد سینما چشم 42 247



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 153/98/207437 تهران تهران مريم ناظم رعايا شهید ثالث 43 248

1500 153/95/103336 تهران تهران بابک برزويه شید نگار 44 249

1500 153/96/197355 تهران تهران حسن نیکنام شیوا آوا 45 250

1500 9608 / 88 / 153 تهران تهران نعیم اسماعیلی مهیاري صداي ايران 46 251

1500 153 / 88 / 2910 تهران تهران عذري امیر خانی صداي سحر 47 252

1500 153 / 97/344365 تهران تهران پروين لطفی نژاد صورتگر 48 253

1500 153/95/191757 تهران تهران مسعود علیپور دوانی عرفان كهن 49 254

1500 15110 / 91 / 153 تهران تهران سهراب ياري عشق برتر خوارزمی 50 255

1500 153/91/21755 تهران تهران علیرضا نیک نژاد عکاسی حرفه اي 51 256

1500 153 / 88 / 15351 تهران تهران عبدالرضا ساعتچی فرد فجر 52 257

1500 153/95/212141 تهران تهران زهرا همتی فروغ فلق 53 258

1500 153/97/372171 تهران تهران سید علی عسگري فرهنگ 54 259

1500 153/97/411768 تهران تهران محمدرضا بهمنی فرهنگ و هنر 55 260



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 153/93/46115 تهران تهران فريدا صفائیان فريدا 56 261

1500 153/97/250052 تهران تهران محمد مهدي جعفري 21قرن  57 262

1500 153 /95/129000 تهران تهران امین تارخ كارگاه آزاد بازيگري 58 263

1500 153/95/236878 تهران تهران مسعود كیمیايی كارگاه آزاد فیلم 59 264

1500 153 / 94/143115 تهران تهران نگار اسکندر فر كارنامه 60 265

1500 053/97/330698 تهران تهران كاوه سمندريان
كانون آموزشهاي سینمايی 

سمندريان
61 266

1500 153 / 88/21471 تهران تهران حسین صاحبی كانون سینما گران جوان 62 267

1500 98/200638 /153 تهران تهران محمد حسین بنايی كشتان كشتان فیلم 63 268

1500 153/96/216022 تهران تهران كامیار انتظامی راد مات 64 269

1500 153/97/249723 تهران تهران جمال شورجه مرات هنر 65 270

1500 153 / 96/328867 تهران تهران جالل الدين معیريان مركزآموزش گريم 66 271

1500 153/95/200797 تهران تهران شهرام حیدريان مکتب هنر ري 67 272

1500 153/91/185076 تهران تهران محمد ابراهیم وحیدزاده مکتب كمدي ايران 68 273



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 153/97/298307 تهران تهران صديقه جاويدي بوشهري موج نو سیراف 69 274

1500 153 /97/353980 تهران تهران علی داوودي خو موالنا 70 275

1500 153/99/139762 تهران تهران سید محسن هاشمی مولیان 71 276

1500 153/97/436023 تهران تهران ريحانه حسن زاده قمی نژاد نگارش 72 277

1500 153/99/210845 تهران تهران شهرام اسدزاده نقطه عطف سینما و تئاتر 73 278

1500 153/97/358443 تهران تهران علی عبدالعلی زاده فرد نماي نقطه ديد 74 279

1500 تهران 153 / 88 / 3071 تهران علی بوريان نماي نزديک 75 280

1500 153/99/210846 تهران تهران محمدرضانارنجی نمايه هنر جوان 76 281

1500 9589 / 88 / 153 تهران تهران پیمان حقانی پرست نوآور 77 282

1500 153/96/328367 تهران تهران علی نیک رفتار نیک پیک 78 283

1500 153/99/181167 تهران تهران مرتضی فرشباف زيرنگ كار نیمکت 79 284

1500 153 /99/104484 تهران تهران روزنه بیده هزار دستان 80 285

1500 153/96/306948 تهران تهران میر هومن سیدي هشت میلی متري 81 286

1500 153 / 88 / 19266 تهران تهران حمید اصغري تتماج هلیا فیلم 82 287



میزان تسهیالت 

پیشنهادی 

(میلیون ریال)

شماره مجوز شهرستان استان
نام و نام خانودگی 

مدیر مسئول
نام آموزشگاه

ردیف 

استان

ردیف 

کل

(آموزشگاه های آزاد سینمایی )اطالعات مشموالن دریافت تسهیالت کارا استان های کشور

1500 153 / 94/98879 تهران تهران سعید دولتی هماي سعادت 83 288

1500 153/95/148606 تهران تهران زهرا جامی هنر و سینما 84 289

1500 153/94/88077 تهران تهران طاهره صرفی هنر هفتم 85 290

1500 153 / 95/148860 تهران تهران مهراعظم صادق شیرازي هنرسراي گريم 86 291

1500 153 / 88 / 20840 تهران تهران بیژن محتشم هنركده گريم محتشم 87 292

1500 18716 / 91 / 153 تهران تهران علی قلم سیاه هنرهاي معاصر 88 293

1500 153 / 95/121860 تهران تهران امیر شهاب رضويان هیالج 89 294

1500 8811 / 88 / 153 تهران تهران محسن احتشامی يکتا نوانديشان برنا 90 295

296


