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معاونت ارزشیابی و نظارت

دفتر نظارت بر تولید: الف

اعضای شورای صدور پروانه ساخت سینمایی

اعضای شورای صدور پروانه ساخت غیرسینمایی

دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم: ب

اعضای شورای بازبینی فیلم سینمایی

شوراهای سازمان سینمایی



جمال شورجه1
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محمدتقی فهیم3
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(مدیرعامل خانه سینما)منوچهر شاهسواری 1
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(نماینده علی البدل انجمن سینمادارن)رضا زارعی 7
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اعضای شورای نظارت بر تأسیس، تمدید و عملکرد 

موسسات پخش محصوالت سمعی بصری

اعضای شورای بازبینی آثار غیرسینمایی

اعضای شورای صنفی نمایش

دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع: ج

اعضای شورای نظارت بر تأسیس، تمدید و عملکرد 
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موسسات عرضه بین المللی فیلم



شوراهای سازمان سینمایی
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معاون مدیرکل

مجتبی محمدی، فاطمه رضائیتدوین

سعید محبی، بهاره رمزیتجهیزات ابزاری

فاطمه رضائیصدا

فاطمه رضائی، حسین طالبیگیجلوه های بصری

لیال اسدیان، باقیه عظیم زادگانالبراتوار

حسن حسندوست، نازنین مفخم، فرامرز هوتهمتدوین

محمدرضا طهمورس، علی لقمانی، محمد آالدپوشتجهیزات ابزاری

آرش قاسمی، علیرضا نکونعلصدا

محمدرضا معتمدی، هادی اسالمی، امیرحسن سحرخیزجلوه های بصری

هومان شیدرنگ، علی دبیرزاده، سامان مجدوفاییالبراتوار

سرگرد ابراهیمی نماینده نیروی انتظامی1
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(نماینده آتش نشانی)قربان کریمی 3
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فرزاد موتمن 1

سعید رحمانی 2 اعضای شورای نظارت بر آموزشگاه های آزاد سینمایی

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

اعضای شورای فنی کارشناسی دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری

دبیر شورا

(کارشناس خبره)اعضای سه نفره 

 ساخت سالن های سینما5 و 2اعضای کمیسیون ماده 

رییس شورا

(کارشناس دفتر)اعضای دو نفره 



شوراهای سازمان سینمایی

رامتین شهبازی 3

اعضای شورای نظارت بر آموزشگاه های آزاد سینمایی



شوراهای سازمان سینمایی

جواد جباری1

علی عاقل زاده2

جعفر گودرزی3

یزدان عشیری4

قادر آشنا5
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اداره کل امور جشنواره ها و همکاری های بین الملل

اداره کل روابط عمومی

شورای ارتباطاتی

سایر شوراهای سازمان سینمایی در بخش موسسات وابسته  به تفکیک موسسه قابل مشاهده است

شورای جشنواره ها


