
توضیحاتمبلغشرح عملکردردیف

هزار جلد از کتاب هاي منتشر شده توسط موزه سنیما به دفاتر انجمن سینماي جوان و نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور1 صرفا هزینه حمل و نقل، بسته بندي و ارسال، این کتابها  40اهداء بیش از 6
تهیه و چاپ شده است. تا سال 1396 از اواسط دهه 80

40پژوهش، تهیه و ساخت مستند کوتاه درباره تاریخچه وسرگذشت عمارت باغ فردوس (موزه سینماي ایران)2
این ویدیو درفضاي مجازي به صورت گسترده منتشر      
شده است و اطالعاتی از تاریخ عمارت موزه از ابتداي     

قرن سیزده هجري شمسی را  ارایه می نماید.
متر مربع به فضاي موزه سینما ایران *3 _جمع آوري دیواره فلزي ما بین موزه وفیلمخانه ونصب درب ورودي ونرده هاي فلزي و اضافه شدن 500

100خدمات پشتیبانی و نگهداري، نرم افزار هاي ثبت اطالعات اقالم آرشیو و تاالرها4
30بازسازي و ترمیم تعدادي از اسناد موجود در موزه سینما5
10مرمت وترمیم دیواره بیرونی عمارت - تخریب شده بر اثر بارندگی6
170هزینه اشتراك سالیانه اینترنت و گیرنده هاي مخابراتی7
198تقویت سیستم نور پردازي در محوطه فضاي باز و تاالرها، ایوان عمارت (ملزومات مصرفی و فنی تاسیسات )8
285خرید تجهیزات الکترونیکی و فناوري مورد نیاز9
جدید براي بخش کودك و نوجوان تاالرهاي موزه10 MDF 12ساخت باکس

885 جمع کل

کمک به گسترش فعالیت هاي فرهنگی وارتقاء کیفیت خدمات موزه اي جدول1:

به درخواست و با پیگیري موزه سینما، توسط بخش پشتیبانی سازمان سینمایی انجام و هزینه آن از محل  اعتبارات نگهداري اماکن فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  * فعالیت هاي ردیف 3
تامین و پرداخت شده است.
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113ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقاي همایون اسعدیان1
78ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقاي مهدي صباغ زاده2
88ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقاي فرهاد توحیدي3
88ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقاي حسین فرح بخش4
48ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقاي سیدجمال ساداتیان5
48ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقاي تورج منصوري6
48ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقاي محمد مهدي عسگرپور7
93ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی خانم فاطمه گودرزي8
194ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقاي رسول صدر عاملی، در گفتگو با آقاي فریدون جیرانی (چهار جلسه)9
103ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقاي جمال شورجه10
92ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقاي رضا کیانیان (دو جلسه)11
68ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقاي علی دهکردي12
68ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقاي ابراهیم حقیقی13
98ساخت و تهیه برنامه تاریخ شفاهی آقاي سعید راد14

در راستاي ارتقاء سطح کمی و کیفی گنجینه و آرشیو موزه سینما، جوایز، آثار، اشیاء و یادگاریهاي سینماگران کشور ازجمله 1- کتاب شعر زنده یاد عبدالحسین سپنتا (با دست خط ایشان در حاشیه کتاب)
2- آقاي فرید مصطفوي 3-  زنده یاد جعفر بزرگی 4- زنده یاد ماهچهره خلیلی  5- آقاي رضا اصغریان 6- عکس هاي آقاي بهرام گوهري از سینماگران نامدار ایران

7- دو عدد تندیس اهداء شده مربوط به آقاي ناصر تقوایی و خانم هدیه تهرانی به گنجینه موزه سینما اضافه شد.
400تهیه یک دستگاه رایانه حرفه اي براي تدوین برنامه هاي ویدیویی تولیدي با تجهیزات مرتبط16
و منابع تاریخ شفاهی سینماگران در بخش روابط عمومی و آرشیو17 دستگاه هارد اکسترنال براي انتقال  و ذخیره سازي اطالعات (دیتا) 118خرید3

1745 جمع کل

_ 15

کمک به تکمیل پروژه تاریخ شفاهی سینماي ایران و تکمیل آرشیو موزه جدول2: 
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ماه اول سال  1400»                        « عمکرد 5



(مبالغ به میلیون ریال)

توضیحاتمبلغشرح عملکردردیف

تهیه، تدوین و انتشار گزیده اي از تاریخ شفاهی پیشکسوتان و هنرمندان سینماي ایران آقایان 1- محمدعلی کشاورز
2- جمشید  مشایخی 3-عزت اهللا انتظامی 4- داوود رشیدي  5- نعمعت حقیقی 6- مسعود ولدبیگی 7-کیانوش عیاري 2ج

ج  8-  منوچهر اسماعیلی 9- کیومرث پور احمد 10-عنایت بخشی 11-جمال شورجه12- رضا کیانیان 13-  مهدي هاشمی
14-  همایون اسعدیان  15-ابوالحسن داوودي16-همایون ارشادي 17-مهدي صباغ زاده 18-ابوالفضل پور عرب  19-علیرضا شجاع نوري ج

و خانمها 1-حمیده خیرآبادي 2-  ژاله علو 3- مرضیه برومند 4- فاطمه معتمدآریا 5- فریال بهزاد 6- فاطمه گودرزي
خدمات فنی و تدوین، اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي25تهیه و  تدوین مستند زنده یاد «علی حاتمی» به مناسبت سالروز درگذشت2
خدمات فنی و تدوین، اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي35تهیه و تدوین  مستند زنده یاد «عزت اهللا انتظامی» به مناسبت سالروز درگذشت3
خدمات فنی و تدوین، اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي15تهیه و تدوین مستند آقاي «پرویز پرستویی»  به مناسبت زاد روز4
خدمات فنی و تولید، اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي15ساخت و تهیه مستند گزارشی در گفتگو  با سینماگران و هنرمندان کشور به مناسبت سالروز درگذشت زنده یاد عباس کیارستمی5

ساخت و تهیه مستند گزارشی در گفتگو  با سینماگران و هنرمندان کشور به مناسبت درگذشت  زنده یاد علی مراد خانی              6
خدمات فنی و تولید، اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي43مدیر مرکز اسالمی آموزش فیلم سازي باغ فردوس و عضو  هیات امناء موزه سینماي ایران

ساخت و تهیه مستند گزارشی در گفتگو  با سینماگران و هنرمندان کشور به مناسبت درگذشت  زنده یاد فرشته طائرپور              7
خدمات فنی و تولید، اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي35فیلم نامه نویس و تهیه کننده نامدار سینماي ایران

ساخته آقاي «رسول صدرعاملی»8 خدمات فنی و تدوین، اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي20تهیه و تدوین پشت صحنه فیلم «پاییزان» محصول سال 1366

ساخته آقاي «احمدرضا درویش»9 20تهیه و تدوین پشت صحنه «دوئل» محصول سال1382
خدمات فنی و تدوین، اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي به مناسبت     

زاد روز این هنرمند
به مناسبت زاد روز5تهیه و انتشار عکس هاي دیده نشده از آقاي«عزیز ساعتی» پیشکسوت و مدیر فیلمبرداري  سینماي  ایران10
انتشار در فضاي مجازي10انتشار عکس هاي کمتر دیده شده از  آقاي «اصغر فرهادي» و خانم «هدیه تهرانی» براي زادروز این هنرمندان11

744

مستندسازي، خدمات فنی و تولید، اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي به 
مناسبت زاد روز و یا سالروز درگذشت 521

جمع کل

کمک به برگزاري بزرگداشت و معرفی پیشکسوتان سینماي ایران جدول3:
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مشارکت  در برگزاري یادبود زنده یاد عباس کیارستمی با حضور لیلی گلستان، ابراهیم حقیقی،  شهاب حسینی،  1
سانس از سالن سینما توگراف، مستند سازي، تدارکات و هماهنگی، مشارکت در          100حسین پاکدل، سفرا و نمایندگان برخی سفارتخانه ها اختصاص 3

اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي

سانس از سالن سینما فردوس،مشارکت در اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي20برگزاري مراسم آیین دیدار فیلم سینمایی «مراسم تدفین کالغ»2 اختصاص 2

سانس از سالن سینما توگراف، ، مشارکت در اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي40برگزاري مراسم آیین دیدار فیلم کوتاه «هفت »3 اختصاص 2

سانس از سالن سینماتوگراف ، مشارکت در اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي40برگزاري مراسم آیین دیدار فیلم سینمایی «آبجی »4 اختصاص 2

سانس از سالن سینما فردوس مشارکت در اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي20برگزاري مراسم آیین دیدار فیلم سینمایی «پسر»5 اختصاص 2

سانس از سالن سینماتوگراف ، مشارکت در اطالع رسانی و انتشار در فضاي مجازي40برگزاري مراسم آیین دیدار فیلم سینمایی «سوم آذر شهر »6 اختصاص 2

با عنوان «جان تو جان شهر »7 در ایام تعطیالت نوروز در فضاي باز موزه، همکاري در تدارکات و خدمات عمومی و فنی40مشارکت و همکاري با شهرداري تهران در برگزاري نواي نواحی در  نوروز 1400

300 جمع کل

کمک به اجراي نشست هاي فرهنگی سینما جدول4:
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