
توضیحاتپرداخت شدهشــــــرحردیف

1پیوست 1777کمک به گسترش فعالیت های فرهنگی و ارتقاء کیفیت خدمات  موزه ای1

2پیوست 1187کمک به تکمیل پروژه تاریخ شفاهی سینمای ایران و ارتقاء کمی و کیفی آرشیو موزه2

3پیوست 1641کمک به برگزاری بزرگداشت و معرفی پیشکسوتان سینمای ایران3

4پیوست 149کمک به تبادل آثار و مدارک سینمایی با سایر موزه ها  و حضور در مجامع داخلی و بین المللی4

5پیوست 298کمک به اجرای نشست های فرهنگی سینما5

_  مرور و نقد آثار تاریخ سینمای ایران با همکاری فیلم خانه ملی ایران6

و حفظ سالمت مخاطبان و 19به دلیل شیوع ویروس کووید

عالقمندان به سینما و احتمال ازدحام در این گونه برنامه ها از اجرای 

.این سر فصل تا بهبود شرایط بهداشتی خودداری شده است

_48144(حقوق و مزایای مستمر قانونی، غیر مستمر، شیفت های کاری و بیمه سهم کارفرما) هزینه نیروی انسانی7 _ _ _

6پیوست 7567نگهداری مجموعه ساختمان، سینما و تأسیسات موزه8

60763 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)1399 ماهه سال 12-  گزارش عملکرد موزه سینمای ایران



توضیحاتمبلغشرح عملکردردیف

85 آماده سازی و ساخت جایگاه نمایش آثار و یادگارهای زنده یاد داود رشیدی درتاالر معاصران1

85 آماده سازی و ساخت جایگاه نمایش آثار و یادگارهای زنده یاد محمد علی کشاورز در تاالر معاصران2

70آماده سازی و ساخت جایگاه نمایش  آثار و یادگارهای زنده یاد جمشید مشایخی در تاالر معاصران3

30 مورد از جوایز داخلی وخارجی50ارتقاء و گسترش بخش زنده یاد عباس کیارستمی در تاالر بین الملل موزه با اضافه شدن بیش از 4

5 ارتقاء بخش سرکار خانم فاطمه معتمد آریا با اهداء جایزه منشور طالیی کوروش و تغییرات در چیدمان و تأمین ملزومات5

35 ساخت و بار گذاری تور بازدید مجازی جدید موزه6

35 آماده سازی تابلوهای عکس  تاریخچه بنای عمارت باغ فردوس مربوط به دوره ناصر الدین شاه و برپایی نمایشگاه دائمی در ورودی عمارت فردوس7

8
صرفا هزینه ساخت تیزر ویدئویی، طراحی وچاپ ) تبلیغات محیطی موزه با همکاری سازمان زیبا سازی در شهر تهران در قالب بیلبورد و پخش تیزر از تلویزیون های شهری 

( بنر
238

_*بازسازی کل نمای عمارت باغ فردوس با گچ بتا و تعویض، تعمیرات و رنگ آمیزی درب ها و پنجره های چوبی و شیروانی سقف 9

_*ساخت و نصب پنجره های بزرگ بخش شاه نشین عمارت به جای پوشش چوبی فرسوده10

195سینما توگرافو  طراحی ، تهیه پرده های تزئینی سالن سینما فردوس 11

120 رنگ آمیزی و نصب پوشش پلکسی گچ بری های سینما فردوس به منظور محافظت از آثار تاریخی12

390خرید مبلمان و حفاظ چوبی برای سالن انتظار سینما فردوس13

235 مرحله دوم نور پردازی عمومی محیط پیرامونی عمارت14

85 سینماهای توگراف و فردوسpvcو  ( smd ) تعمیر و نصب سیستم روشنایی 15

90 طراحی ، ساخت و ایجاد بخشی اختصاصی برای نمایش جوایز و تندیس های اهداء شده به سینمای مستند ایران در تاالر بین الملل موزه سینمای ایران16

69تهیه فرش برای پوشش کف-  تکمیل معماری داخلی تاالر انتظار عمارت تاریخی  سینما فردوس 17

10اهداء نشان خورشید انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند ایران به موزه سینما برای همکاری با آن مجموعه و جاگذاری نشان در بخش مربوطه18

1777 جمع کل

کمک به گسترش فعالیت های فرهنگی وارتقاء کیفیت خدمات موزه ای: 1پیوست

 به درخواست و با پیگیری موزه سینما، توسط بخش پشتیبانی سازمان سینمایی انجام و هزینه آن از محل  اعتبارات نگهداری اماکن فرهنگی وزارت فرهنگ 10  و 9فعالیت های ردیف *

.و ارشاد اسالمی تامین و پرداخت شده است

(مبالغ به میلیون ریال)



مبلغشرح عملکردردیف

70ترمیم حرفه ای و امور چاپی اسناد اهدایی زنده یاد محمد علی کشاورز1

161تجهیز و پشتیبانی سرور و نرم افزار بانک اطالعاتی اسناد و اشیاء و تأمین سیستم برق اضطراری آن2

61خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزار بانک اطالعاتی آرشیو3

125تهیه تجهیزات فنی و تخصصی صدا برداری برای گفتگو و ضبط تاریخ شفاهی4

75تأمین دستگاه ذخیره سازی و دوربین ویژه برای ارتقاء حفاظت و امنیت مخزن آرشیو5

253تهیه فایل های پرتره با کیفیت باال از هنرمندان پیشکسوت سینمای ایران برای بهره برداری در تاالرها، نمایشگاههای موقت، البی سالن های سینما و تبلیغات محیطی6

55ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقای کیومرث پوراحمد7

55ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی خانم آزیتا حاجیان8

30ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی خانم افسانه بایگان9

40ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقای ابوالفضل پورعرب10

45ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی خانم فاطمه معتمد آریا11

35ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقای بهزاد فراهانی12

65ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقای فریدون جیرانی13

75ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقای مهدی هاشمی14

42ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقای ابوالحسن داودی15

زنده یاد محمدعلی کشاورز- 1در راستای غنی سازی گنجینه و آرشیو موزه سینما، جوایز، آثار، اشیاء و یادگاریهای سینماگران کشور ازجمله 

ایرج تقی پور- 7ثریا قاسمی- 6محمد حسین حقیقی - 5فاطمه معتمد آریا - 4زنده یاد عباس کیارستمی-3زنده یاد داود رشیدی - 2

عباس عطریان- 13دکتر رضا اصغریان - 12دکتر حمید دیهیم - 11مهرداد احمدی-  10علیرضا خالق وردی - 9زنده یاد منوچهر عسگری نسب - 8 

شامل جوایز- انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران - 17موسسه فیلمیران  - 16موسسه جوزان فیلم - 15زنده یاد جواد الحسینی - 14 

-آرش الهوتی - رضا مجلسی - نیما عسگری - فتح اله امیری -هوشنگ میرزایی - محسن استادعلی- آقایان آرش اسحاقی )جشنواره های بین المللی

.به گنجینه موزه سینما اضافه شد (محمدرضا وطن دوست و خانم مهوش شیخ االسالمی- محمد نامی 

1187

کمک به تکمیل پروژه تاریخ شفاهی سینمای ایران و تکمیل آرشیو موزه: 2پیوست

جمع کل

16_

(مبالغ به میلیون ریال)



توضیحاتمبلغشرح عملکردردیف

45رونمایی تندیس استاد علی نصیریان با حضور ایشان ، خانم فاطمه معتمد آریا و آقای رضا کیانیان1
تصویربرداری، خدمات فنی و تولید ، اطالع رسانی و 

انتشار در فضای مجازی

70بزرگداشت سالروز تولد استاد عزت اله انتظامی با حضور آقایان فریدون جیرانی و مجید انتظامی و پخش زنده برنامه2
تصویربرداری، خدمات فنی و تولید ، اطالع رسانی و 

انتشار در فضای مجازی

20مشارکت در مراسم ترحیم استاد محمد علی کشاورز و برپایی جایگاه یادبود آن زنده یاد در موزه سینما3

به منظور بهره برداری مراکز سینمایی و هنری85طراحی، ترمیم و چاپ تصاویر هنرمندان پیشکسوت سینمای ایران در قالب تابلو4

120طراحی و نقاشی چهره های ماندگار سینمای ایران برای نصب در تاالرهای موزه5

50برگزاری نشست با حضور فریدون جیرانی و علیرضا زرین دست به مناسبت روز ملی سینما و پخش زنده برنامه6
اطالع رسانی و  –تصویربرداری، خدمات فنی و تولید 

انتشاردر فضای مجازی

7
 نفر از پیشکسوتان سینمای ایران بر روی تابلو و تهیه استند سه پایه چوبی برای برپایی نمایشگاه در فضای باز محوطه موزه سینما به 30چاپ تصاویر 

مناسبت روز ملی سینما
75

65تهیه و تولید برنامه ویدئو به مناسبت سالروز تولد سینماگران مطرح کشور آقایان داریوش مهرجویی و رسول صدر عاملی8
اطالع رسانی و  –تصویربرداری،  خدمات فنی و تولید 

انتشار در فضای مجازی

80ساخت و تولید ویدئو به مناسبت تولد پیشکسوتان سینمای ایران آقای علی نصیریان و آقای بهزاد فراهانی سرکار خانم ها  آزیتا حاجیان  و افسانه بایگان9
اطالع رسانی و  –تصویربرداری،  خدمات فنی و تولید 

انتشار در فضای مجازی

10

محمدعلی کشاورز                   - 3جمشید مشایخی  - 2عزت اهلل انتظامی - 1تدوین و پخش گزیده ای از تاریخ شفاهی پیشکسوتان سینمای ایران آقایان 

مرتضی احمدی               - 11چنگیز جلیلوند - 10سیف اله داد - 9اکبر عالمی - 8یداهلل صمدی - 7خسرو سینائی - 6بهروز افخمی - 5داود رشیدی - 4

حسین عرفانی                          - 17ناصر  چشم آذر - 16محمدرضا اصالنی- 15داریوش اسدزاده - 14محمد تهامی نژاد- 13حبیب اسماعیلی - 12 

منوچهر عسگری نسب                 - 23علی کسمایی- 22ناصر گیتی جاه - 21رضا کرم رضایی- 20اسماعیل ارحام صدر- 19سیروس ابراهیم زاده - 18

مصطفی خرقه پوش                                  - 29عباس گنجوی - 28ابراهیم آبادی - 27 پرویز پور حسینی - 26منوچهر طیاب - 25ابراهیم آبادی  - 24

شمسی فضل الهی                                    - 4مهین شهابی -  3مرضیه برومند- 2پوران درخشنده - 1ناصر ممدوح و خانم ها - 31احمد رسول زاده- 30

فرخ لقا هوشمند به مناسبت تولد یا درگذشت هنرمندان فوق الذکر- 5

400
اطالع رسانی و  –مستندسازی، خدمات فنی و تولید 

انتشاردر فضای مجازی

115ساخت و تولید ویدئو به مناسبت تولد پیشکسوتان و هنرمندان سینمای ایران آقایان فریدون جیرانی، علیرضا زرین دست و خانم نرگس آبیار11
اطالع رسانی و  –تصویربرداری، خدمات فنی و تولید 

انتشاردر فضای مجازی

35ساخت و  تولید ویدئو سینمای ترسناک ایران12
اطالع رسانی و  –تصویربرداری،  خدمات فنی و تولید 

دریافت تصاویر با کیفیت از )انتشار در فضای مجازی 

(فیلم خانه ملی ایران

(مبالغ به میلیون ریال)کمک به برگزاری بزرگداشت و معرفی پیشکسوتان سینمای ایران: 3پیوست



توضیحاتمبلغشرح عملکردردیف

(مبالغ به میلیون ریال)کمک به برگزاری بزرگداشت و معرفی پیشکسوتان سینمای ایران: 3پیوست

13
ساخت و  تولید ویدئو موزه سینما، تبریک سینماگران و هنرمندان آقای علی نصیریان، خانم فاطمه معتمدآریا، خانم پوران درخشنده، آقایان عسگرپور، بهروز 

1400به مناسبت فرا رسیدن سال نو ... غریب پور و علیرضا زرین دست و 
40

اطالع رسانی و  –تصویربرداری،  خدمات فنی و تولید 

انتشار در فضای مجازی

45ساخت و  تولید ویدئو به مناسبت سالگرد درگذشت زنده یاد علی معلم14
اطالع رسانی و  –تصویربرداری، خدمات فنی و تولید 

انتشار در فضای مجازی

140020ساخت و تولید ویدئو از تاریخ شفاهی خانم فاطمه معتمدآریا ویژه پخش در نوروز 15
اطالع رسانی و  –تصویربرداری، خدمات فنی و تولید 

انتشار در فضای مجازی

140020ساخت و تولید ویدئو از تاریخ شفاهی آقای کیومرث پوراحمد ویژه پخش در نوروز 16
اطالع رسانی و  –تصویربرداری،  خدمات فنی و تولید 

انتشار در فضای مجازی

140010ساخت و تولید ویدئو از تاریخ شفاهی آقای همایون ارشادی ویژه پخش در نوروز 17
اطالع رسانی و  –مستندسازی، خدمات فنی و تولید 

انتشاردر فضای مجازی

140022ساخت و تولید ویدئو  از تاریخ شفاهی آقای عنایت بخشی ویژه پخش در نوروز 18
اطالع رسانی و  –مستندسازی، خدمات فنی و تولید 

انتشاردر فضای مجازی

140010ساخت و تولید ویدئو از تاریخ شفاهی آقای منوچهر اسماعیلی ویژه پخش در نوروز 19
اطالع رسانی و  –مستندسازی،  خدمات فنی و تولید 

انتشار در فضای مجازی

140020ساخت و تولید ویدئو  از تاریخ شفاهی آقای مهدی هاشمی ویژه پخش در نوروز 20
اطالع رسانی و  –تصویربرداری، خدمات فنی و تولید 

انتشاردر فضای مجازی

140020ساخت و تولید ویدئو  از تاریخ شفاهی آقای ابوالحسن داودی ویژه پخش در نوروز 21
اطالع رسانی و  –تصویربرداری،  خدمات فنی و تولید 

انتشار در فضای مجازی

145 عدد تابلو جدید8 عدد از تصاویر جدید پیشکسوتان سینما و پوستر های فیلم در تابلوهای دیوار اطراف موزه به همراه ساخت 65طراحی، چاپ  و نصب 22

129بهره برداری از  ظرفیت رسانه ای و تبلیغاتی  برای معرفی هنرمندان و پیشکسوتان سیتمای ایران23

1641 جمع کل



توضیحاتمبلغشرح عملکردردیف

پخش زنده از فضای مجازی، مستند سازی، خدمات فنی و تولید66، رضا کیانیان و شادمهر راستین میز گرد نقش سینما در موزه ها با حضور آقایان دکتر محیط طباطبایی ، محمد رضا اصالنی1

83،  پژوهشی مرتبط با هنر و میراث فرهنگی انتشار تصاویر و اسناد مرتبط با تاریخ و سیر تحوالت سینمای ایران در رسانه های کشور و همکاری با مراکز دانشگاهی2

149 جمع کل

کمک به تبادل آثار ومدارک سینمایی با سایر موزه ها و حضور در مجامع داخلی و بین المللی :4پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)



توضیحاتمبلغشرح عملکردردیف

1
مشارکت در برگزاری برنامه یاد بود زنده یاد استاد عباس کیارستمی به مناسبت سالروز تولد ایشان با حضور اساتید، سینماگران و 

عالقمندان این هنرمند نامدار ایرانی در تیر ماه و انتشار گزیده ای از سخنان دکتر علی رفیعی و ابوالفضل جلیلی در فضای مجازی
56

 سانس از سالن سینما توگراف، مستند سازی، تدارکات و هماهنگی، 3اختصاص 

اطالع رسانی و تبلیغات

2
اجرای چند برنامه شاهنامه خوانی سوگ سیاوش در محوطه باز موزه سینما توسط استاد محسن میرزا علی و مرشد علی  ناری برای 

عموم بازدید کنندگان
اطالع رسانی –مستند سازی، خدمات فنی و تولید 40

3
-          سید جمال ساداتیان - با حضور آقایان منوچهر محمدی« اکران آنالین و آینده پرده نقره ای» برگزاری نشست تخصصی

مهدی یزدانی
تصویربرداری، خدمات فنی و تولید ، اطالع رسانی و انتشار در  فضای مجازی25

10برپایی آیین رونمایی از فیلم بی حسی موضعی با حضور کارگردان ، تهیه کننده و سایر عوامل فیلم4
اطالع  – سانس از سالن سینماتوگراف مستند سازی، خدمات فنی و تولید 2اختصاص 

رسانی و انتشار در فضای مجازی

5
پخش زنده نشست نقد و بررسی فیلم دشت خاموش باحضور کارگردان ، تهیه کننده و سایر عوامل فیلم به مناسبت دریافت جایزه 

جشنواره ونیز و پخش زنده
اطالع رسانی و پخش زنده نشست در فضای مجازی –تصویربرداری، خدمات فنی و تولید 15

اطالع رسانی و انتشار در فضای مجازی-  سانس از سالن سینما فردوس2اختصاص 10با حضور کارگردان، عوامل فیلم و جمعی از هنرمندان حوزه سینما "بی گاه  "برپایی آیین رونمایی از فیلم 6

اطالع رسانی و انتشار در فضای مجازی-  سانس از سالن سینما فردوس 2اختصاص 10با حضور کارگردان، عوامل فیلم و جمعی از هنرمندان حوزه سینما "بعد از جنگ"برپایی آیین رونمایی از فیلم 7

اطالع رسانی و انتشار در فضای مجازی-  سانس از سالن سینما فردوس 2اختصاص 20با حضور کارگردان، عوامل فیلم و جمعی از هنرمندان حوزه سینما "بزرگراه"پرپایی آیین رونمایی از فیلم 8

اطالع رسانی و انتشار در فضای مجازی-  سانس از سالن سینما فردوس 2اختصاص 20با حضور کارگردان، عوامل فیلم و جمعی از هنرمندان حوزه سینما "پارمیدا"پرپایی آیین رونمایی از فیلم 9

10
با حضور کارگردان، عوامل فیلم و جمعی از هنرمندان حوزه سینما و تهیه گزارشی  ویدئویی  "روشن"پرپایی آیین رونمایی از فیلم 

از برنامه
32

اطالع رسانی -  سانس سالن سینماتوگراف  1 سانس از سالن سینما فردوس و 1اختصاص 

و انتشار در فضای مجازی

اطالع رسانی و انتشار در فضای مجازی-  سانس از سالن سینما فردوس 2اختصاص 20با حضور کارگردان، عوامل فیلم و جمعی از هنرمندان حوزه سینما "تو مشغول مردنت بودی"پرپایی آیین رونمایی از فیلم 11

اطالع رسانی و انتشار در فضای مجازی-  سانس از سالن سینما فردوس 2اختصاص 20با حضور کارگردان، عوامل فیلم و جمعی از هنرمندان حوزه سینما "چندمین چنار"پرپایی آیین رونمایی از مستند 12

13
برگزاری مراسم اهداء نشان خورشید توسط انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند ایران به آقای مرتضی رزاق کریمی  برای 

همکاری در حوزه سینمای مستند کشور با مشارکت موزه سینما
اطالع رسانی و انتشار در فضای مجازی-  سانس از سالن سینما فردوس 2اختصاص 20
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مبلغشرح عملکردردیف
375ساماندهی فضای سبز و کاشت گلهای فصلی و سم پاشی باغ فردوس در فصول مختلف سال1

60خرید گچ مخصوص بتا برای گچ کاری نمای بیرونی عمارت موزه2

739هزینه  های آب ، برق  ، تلفن و گاز مصرفی3

115پشتیبانی نرم افزارهای مالی و اداری و تعمیر و نگهداری مرکز تلفن4

25شارژ کپسول های اطفاء حریق5

184باز سازی، ترمیم و رنگ آمیزی غرفه های چوبی بخش شمالی عمارت و تعمیر مبلمان فضای باز6

7
، ماسک ، دستکش ، مواد ضدعفونی کننده ، مایع دستشویی  (اکسیژن سنج)تب سنج ، اکسیمتر )19اجرای پروتکل های بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کوید 

برای بازدید کنندگان ، مخاطبین سینماها ،کارکنان مجموعه و حضور تیم پزشکی و خدمات ویژه بیماری کرونا (....آنتی باکتریال و  
525

390....رفع نقایص سالن ها از جمله صندلی ها و سالن انتظار، تابلوهای راهنما، آسانسور، نقاشی، نصب پرده های جدید و 8

401تقویت سیستم نور و ارتقاء فنی پخش ، صوت و تأسیسات در محل برگزاری گردهمایی ها محوطه فضای باز9

118(اثاثیه و تجهیزات اداری)خرید نرم افزار انبار و کاال و دارایی های ثابت 10

44صرفا هزینه نصب- تعویض پرده اکران سالن های سینما فردوس و سینما توگراف 11

61هزینه خرید و نصب پادری و ترمز پله برای ورودی سالن های سینما و تاالر12

73قرارداد بیمه مسئولیت مدنی اشخاص ثالث و کارکنان در قبال حوادث غیر مترقبه13

131قرارداد بیمه آتش سوزی ابنیه و فضاهای موزه سینما14

1450نیروی های خدمات اجرایی، انتظامی و حفاظتی و فنی پاره وقت و سایر15

101 تامین دستگاههای ضد عفونی کننده با سنسور نوری برای تاالرها و سالن های سینما و تجهیزات گرمایشی سیار16

13992775هزینه استهالک اموال و اثاثیه در سال 17

_*بازسازی کل سرویس های بهداشتی مجموعه 18

_*ساخت مخازن و بازسازی کانالهای آبهای سطحی و فاضالب بخش جنوبی موزه سینما19

_*تعویض باکس های چوبی گل و گیاه فرسوده با نرده های فلزی 20

_*حفره سه حلقه چاه ارت در محوطه باز موزه سینما21

_*ساخت و نصب سقف شیب دار ورودی سینما تمدن 22

7567
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جمع کل

 به درخواست و با پیگیری موزه سینما، توسط بخش پشتیبانی سازمان سینمایی انجام و هزینه آن از محل  اعتبارات نگهداری اماکن فرهنگی وزارت فرهنگ 22 الی 18فعالیت های ردیف*

.و ارشاد اسالمی تامین و پرداخت شده است

(مبالغ به میلیون ریال)
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