ليست شركتهاوموسسات توليد فيلم سينمايي
رديف

نام موسسه

نام ونام خانوادگي مدير عامل

نشاني محل فعاليت

تاريخ اعتبار

1

آفتاب نگاران

محمدرضا تختکشیان

خ سهرودی جنوبی خ شهید مالیری پورپ11

99/1/11

2

آفاق فیلم

امیر حسین شریفی

میرداماد خ شاه نظری خ شهید کوشا بن بست شهره پ11

99/9/11

1

آوای پژمان فیلم

علیرضا جاللی آقچه کندی

کارگر شمالی باالتر از اتوبان شهید گمنام کوچه شهید عزیزی کوچه چهاردهم بن بست
ارسطا پ8

1011/1/11

0

شرکت آوین رسانه فیلم

مجید اسماعیلی

شهرک قدس خ ایران زمین نبش خ گلستان بازارچه قدیم گلستان

98/1/11

5

موسسه آیت فیلم مهر

محمد درمنش

خ جالل آل احمد ضلع شمالی بعد از کوی نصرپالک 111واحد2

98/11/11

1

شرکت پخشیران

خ بهار خ سمیه پ 8(12قدیم)

99/12/29

9

موسسه بشری فیلم

بزرگراه امام علی جنوب خیابان شهید مدنی جنب مترو شهید مدنی مجتمع تیراژه  2ط 1
واحد 111

1011/2/11

8

يا شركت

تصویر گران هفت
آسمان

هارون یشایایی
سید جمال ساداتیان

محسن آقا علی اکبری

خ جالل آل احمد شهرآرا بلوار شرقی پ 9

98/9/11

9

ترانه باران

محمد رضا ایرانمنش

بزرگراه ش همت خ شیخ بهایی جنوبی نبش بلوار ش بابا علیخانی پ2ط اول شرقی

98/1/11

11

خانه ادبیات و هنر کودکان

فرشته طائر پور

پیچ شمیران خ نورمحمدی کوچه سردار پ21ط 1

99/11/11

11

سبحان فیلم

سعید حاجی میری

خ مالصدرا خ شیخ بهایی ک محمود خلیلی شهانقی پالک  11جدید( 58قدیم)

99/9/11

12

موسسه فرهنگی هنری سبز میالد فیلم

رسول صدر عاملی

م هفت تیر خ ش مازندرانی پ 19ط 1

99/9/11

11

صحرا فیلم

مجید مدرسی

خ خرمشهر خ شهید محمدرضا عشقیار نبش ک1پ19

1011/1/11

10

ضحی فیلم

حسین صابری

خ آزادی بلوار شهید اکبری بلوار شهید احمد صالحی خ طرشت شمالی پ  1ط سوم

1012/0/11

15

موسسه طوبی فیلم

روح اله برادری

تهران خ قائم مقام فراهانی باالتر از مطهری ک دوم پ  21ط اول واحد1

98/1/11

11

فرادیس برین

منوچهر محمدی روزبهانی

خ مفتح شمالی خ مالیری پور پ  111ط همکف

99/5/11

19

شرکت کارن فیلم

بهروز خدابخش رشاد

خ شریعتی تقاطع استاد مطهری ک فرهنگ پ 05ط 0واحد 8

1011/9/11

18

شرکت تعاونی محراب فیلم

جمال شورجه

میدان گلها بزرگراه ش گمنام خ شهید جهان آرا خ  25پ81

99/11/11

19

موسسه به نگر

علیرضا شجاع نوری

قلهك-یخچال22 -بهمن -بن بست اول دست راست پالک  9ط1

99/11/11

21

موسسه فرهنگی هنری ناهید فیلم

حجت اله سیفی

م هفت تیر خ بختیار پ 11طبقه 1

99/8/11

21

موسسه هدیه فیلم

محمد نشاط

سعادت آباد بلوار شهرداری شمالی خ داوود حسینی ک بهاران بهار  0پالک 11

1011/1/11

22

یاوران فدک فیلم

سعید سعدی

خ بهار شمالی کوچه وارسته پ18/1

99/1/11

21

موسسه تصویر شهر

سید علی احمدی محالتی

پاسداران خ گل نبی خ ناطق نوری میدان قبا پشت فرهنگسرای قبا داخل پارک

1011/11/11

20

ورا هنر

مهدی کریمی

شهرک غرب گل افشان جنوبی مجتمع تجاری گل افشان پ  211اداری

99/12/29

25

پیام مهر خاتم

محمدرضا خجسته

خ شریعتی -خ دولت-نبش سعید معتقد-پ 82

99/2/11

21

قاب آسمان

جواد نوروز بیگی

سعادت آباد میدان بهرود ک  29پ  20طبقه 0

99/12/29

29

شرکت آمایش هنر

محمدرضا مفیدی

خ ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی کوچه افق پالک  09طبقه دوم

98/9/11

28

شرکت عارف پایا فیلم

خ فاطمی نبش خ شیخلر پ  12واحد 1طبقه فوقانی بانك مسکن

99/9/11

29

موسسه سیمای افتاب و اندیشه

علیرضا سبط احمدی

یوسف آباد فتحی شقاقی شمالی خ کاج شمالی خ 12/2یا پور ذکریا پ19

99/1/11

11

سیما پردازان ستایش

علی نجفی امامی

خ بهشتی خ پاکستان کوچه حاظی پ19

99/11/11

11

موسسه آفتاب ماندگار هنر(آفر فیلم)

ابراهیم اصغری

اتوبان شهید ستاری پایین تر از همت خ باهنر تقاطع مجاهد کبیر پالک 102

98/8/11

12

شرکت افرند فیلم آریا

امیر سید زاده

بهشتی بعد از سهرودی دست چپ خ کاووسی فر پ  09برج میترا واحد 2

99/0/11

11

شرکت ایماژ صنعت سینما

مرتضی آتش زمزم

نیایش آبشناسان غرب خ شقایق پ  1واحد 2

1012/1/11

10

موسسه پارس فیلم میالد

حبیب اله الهیاری

خ سپهبد قرنی جنب بیمارستان آپادانا پ  115ط  1واحد1

99/11/11

15

بهاران فیلم

افشین صادقی

خ مطهری بعد از خیابان سلیمان خاطر خ اورامان ساختمان دریچه پ  10ط
همکف

99/0/11

11

ماهد فیلم

میرعالیی

خ انقالب خ ابوریحان ک شهید رستمی پ  1واحد 2

99/11/11

19

موسسه بیتا فیلم تهران

علی عطشانی

یوسف آباد خ چهل ستون خ دوم پ  11واحد 8

99/11/11

18

موسسه زرین فیلم شهر

سید محسن جاهد

سهرودی شمالی بین مطهری و شهید بهشتی چهارراه کیهان خ میرزائی زینالی پ 110
واحد1

98/12/29

19

رسانه بهمن فیلم

حبیب اله بهمنی

اشرفی اصفهانی بعد از تقاطع سیمون بولیوار خ استاد معین پ  11واحد سی 0

99/1/11

01

درخشش فیلم گوهر

علی درخشی

خ جبحون بین مرتضوی و کمیل شهید باقر زاده پ 15ط 0

99/1/11

حسن شکوهی عارف

01

شرکت نرم افزاری پویامهر

مرتضی کاظمی

بزرگراه حقانی به سمت جلفا خ نیلگون پ 0

98/2/11

02

موسسه رونما منشور فیلم

حسن علیمردانی

م انقالب خ کارگر جنوبی خ روانمهر بن بست دولتشاهی پ  1واحد  18ط1

98/2/11

01

موسسه وصف صبا

محمدرضا شفیعی

م امام حسین خ شهید مدنی جنب پمب بنزین ک خجسته منش پ  5ط 0

98/11/11

00

سبز فیلم

پروانه مرزبان

خ ولیعصر روبروی مسجد بالل کوچه مهناز پالک  1طبقه 2

1199/1/11

05

ققنوس فیلم پارس

اصغر پورهاجریان

بلوار مرزداران خ آزمایش خ مهدی سوم بن بست مهر شماره  12واحد0

99/1/11

01

پارسیان فیلم نیکان

حسن دادخواه

آفریقابین ظفر و میرداماد روبروی پارک صباح خیابان یزدان پناه پالک  91طبقه 1

99/2/11

09

موسسه باشگاه فیلم سوره سما

محمدرضا شفاه

الله زار خیابان ارباب جمشید بن بست لیقوان یك پالک 18

98/11/11

08

شرکت سینما ویدئو

ابوالقاسم طالبی طادی

اتوبان شهید ستاری روبروی مجتمع تجاری کوروش پ  91ط  1واحد 1

99/9/11

09

هیالج فیلم

سعید رضویان

کریمخان زند ایرانشهر شمالی کوچه مهاجر پ22

51

بارانك فیلم باران

جهانگیر کوثری

شهید بهشتی بعد از میدان تختی خ شهید قنبرزاده خیابان  11پالک  50زنگ  1طبقه
همکف

99/1/11

51

تصویر آفتاب شرق

محمدرضا محمدی

خ فاطمی غربی بین چهار راه کارگر و سیندخت شماره  299واحد1

98/9/11

52

کویر فیلم ایساتیس

محمد احمدی

م فاطمی خ فلسطین شمالی بعد از زرتشت کوچه موسوی پ  11طبقه 0

99/12/29

51

موسسه قدرا سرزمین ایرانیان

مرتضی اصفهانی

پاسداران خ شهید مصطفی وفامنش ک امید شرقی پ  5ط سوم واحد11

99/1/11

50

موسسه توسعه فرهنگ و فیلم مهران
چهارده

رضا درستکار

سهرودی شمالی هویزه غربی پ 121واحد  1طبقه همکف

99/1/11

55

آریان فیلم

خ میرزای شیرازی خ شاهین نرسیده به میدان شعاع پ 8/1واحد 9ط 1

1011/1/11

شرکت فرهنگی سینمایی باران

امیر عباس گردان

جنت آباد جنوبی تقاطع الله مجتمع تجاری سمرقند ط  2واحد سینما

99/0/11

59

مارلیك تصویر

سید امیر پروین حسینی

میدان بهرود بلوار شهید چنگیز عزتی خیابان شهید قمصری کوچه الله یك
پالک  0طبقه دوم

98/1/11

58

پژواک سکوت

ساسان سالور

بلوار شهید اشرفی اصفهانی نرسیده به میدان پونك خ صفاریان طوسی خ
گلزار پ  11واحد 1

98/2/11

59

رسانه فیلمسازان جوان

میثم معراجی

خیابان کریمخان زندخیابان نجات الهی کوچه خسرو پالک  11طبقه سوم

98/1/11

11

فیلم سان معاصر ژکان

علی ژکان

خیابان شریعتی باالتر از میرداماد کوچه فلسفی پالک  1طبقه اول واحد 1

1012/5/11

1012/0/11

51

یداله شهیدی

11

دنیای کودکانه آریان

نادر یغمائیان

خ آزادی خ لشکری(جاده مخصوص)بیمه یك بن بست آپادانا پالک  2زنگ 2

1011/9/11

12

پیام روشن فیلم

عباسعلی مزینانی

خ کوشك خ ارباب جمشید پ 85قدیم ( 59جدید) طبقه دوم

1011/1/11

11

آوا نمای شرق

بهروز مفید

خ خرمشهر خ قنبر زاده نبش کوچه ششم پ  29واحد 11

98/12/29

10

آسمان ابی ایرانیان فیلم

قربان محمد پور

بلوار فردوس غرب خ ورزی شمالی کوچه اول غربی پ  11مجتمع نور ورودی
بی واحد 21

98/1/11

15

شرکت دگا فیلم

مصطفی رزاق کریمی

خیابان سهرودی خیابان اندیشه  1پ 85طبقه  1واحد 2

99/11/11

11

ندای هفت شهاب آسمان

شهاب حسینی

دزاشیب کوچه ش مرتضی عباسی ک ش محمدنژاد عابدی تهرانی پ  1ط1

98/5/11

19

آسمان پرواز فیلم

شیما قنبری

تهران م هفت تیر خ بهار شیراز خ شهید جواد نیا کوچه سرهنگ سازگار پ 1

98/8/11

ليست شركتها و موسسات توليد و پخش فيلم هاي سينمايي
رديف

نام موسسه
يا شركت

1

امید فیلم

2

پویا عصر فیلم

1

راه عرفان

0

رسانه نیکان فیلم

5

موسسه سپاهان فیلم

1

موسسه شکوفا فیلم

9

موسسه گویا فیلم

8

هدایت فیلم

9

شرکت نور تابان

11

جوزان فیلم

11

موسسه کارگاه فیلم و اندیشه

12

موسسه یکتا فیلم تهران

نام ونام خانوادگي مدير عامل
سیروس تسلیمی
عبداله علیخانی
محسن مسافرچی
بیژن امکانیان
ابراهیم بانك
جعفر آقا بابائیان
سید محمد قاضی
مرتضی شایسته
محمدرضا صابری
فتح اله جعفری جوزانی
سید محسن وزیری
حسن توکل نیا

نشاني محل فعاليت

تاريخ اعتبار

خ میرداماد خ نساء ک تاجبخش پ21

98/0/11

خ جمهوری ساختمان توکل ط  1پ11

1011/1/11

م هفت تیر خ مانی پ  25ط اول

1012/5/11

خ سهرودی نبش خ مریوان پ1(5قدیم)

99/12/29

خ جمهوری اسالمی خ رازی پ121ط2

1012/9/11

انقالب خ ابوریحان بن بست امیر پرویز پ18

99/1/11

خ سمیه روبروی خ رامسر پ115ط1غربی

99/12/29

خ شهید خالد اسالمبولی خ هفتم پ15

1011/1/11

خ گاندی ،خ چهارم ،پالک  1طبقه دوم ،واحد 0

98/1/11

خ مطهری خ فجر غفاری ک رزمندگان پ21

99/1/11

خ شریعتی روبری خ معلم اندیشه  5پ911

1012/5/11

سید خندان اول  05متری رسالت خ کابلی(دبستان سابق)جنب میدان مهران کوچه
رمضانی پ  18ط 1

1012/5/11

رسانه فیلمسازان مولود

حبیب اله علی اسمعیلی

شرکت بامداد فیلم

منیژه حکمت

15

تصویرسازان سوره سینمای مهر

محمد حمزه زاده

خ سمیه نرسیده به حافظ پالک  585ط چهارم

11

دنیای تصویر فردا

هوشنگ نورالهی

فاطمی اول خ جویبار جنب بانك انصار پالک  19ط  5واحد 21

99/9/11

19

موسسه سینمایی فجر

عبدالرضا ساعتچی فرد

خ قائم مقام فراهانی م شعاع خ شاهین پالک 01

99/11/11

18

موسسه سینمای مهر اندیشان

سید محمود رضوی مجد

م گلها خ کاج شمالی خ  1/1پ  112طبقه اول

99/12/29

11
10

خ استاد نجات الهی کوچه خسرو پالک  11ط اول

98/1/11

م هفت تیر خ شهید مازندرانی پ  19ط2

99/12/29
99/1/11

ليست شركتها و موسسات پخش فيلم هاي سينمايي

رديف

نام موسسه

نام ونام خانوادگي مدير

يا شركت

عامل

نشاني محل فعاليت

تاريخ اعتبار

1

خانه فیلم

سعید خانی

میدان هفت تیرخ بهار شیراز خ سلیمان خاطر پ  10واحد  9ط2

98/11/11

2

موسسه پخش جبرائیل

محسن صادقی

شریعتی بین سه راه زندان و مطهری کوچه ساری پ 10ط همکف و اول

99/9/11

1

موسسه نیمروز فیلم ماندگار

مهدی صباغ زاده طوسی

خیابان ایرانشهر پالک  219ط  0واحد8

99/0/11

0

موسسه بهمن سبز

محمود کاظمی

خ انقالب خ استاد نجات الهی کوچه سلمان پاک پالک 20

1011/8/11

5

نسیم صبا

مهدی همایونفر

خ بهار شمالی کوچه وارسته پ  19جدید

1011/8/11

1

پرده پنجم نمایش

شعبانی

خ مفتح شمالی خ مالیری پور پالک  91ط همکف

99/9/11

9

شرکت درخشان آفتاب عالم تاب

امیر سمواتی

خ شریعتی نرسیده به خیابان بهشتی کوچه اندیشه یکم شرقی پ  1ط 1

99/9/11

8

فیلمیران سبز

علیرضا سرتیپی

خ کریمخان خ نجات الهی کوچه خسرو پالک  11طبقه دوم

1012/1/11

9

سبحان گستر

منوچهر زبردست

شهید مطهری خیابان الرستان خیابان شهید حمید رضا افتخار نیا نرسیده به خیابان
ولیعصر پ 52طبقه اول

1199/2/11

11

موسسه رسانه های تصویری
(پخش فیلم های خارجی)

مهدی یزدانی

خ ولیعصر باالتر از پارک ساعی ،نبش کوچه احتشام شماره 1211

1012/2/11

11

آفرین فرداد فیلم

آشتیانی پور

تهران شهید بهشتی خ سرافراز خ دوم پ  1ط  1واحد1

98/8/11

نگارش فیلمنامه
1

آیینه سیمرغ جان

مهدی فیوضی

جمهوری بین باستان و گلشن کوچه نوری بن بست اول
پالک  2واحد 9

1198/9/11

شرکتهای عرضه بین المللی فیلم
1

رسانه بین المللی شهرزاد

کتایون شهابی

خ پاسداران ك سروستان سوم پ  2ط چهارم واحد7

99/9/11

2

تصویر گستر الهی پارسی

الهه نوبخت

شهید کالهدوز بین بلوار کاوه و چهار راه قنات پالك

99/2/11
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