موسسات ویدئو رسانه

رديف

نام موسسه

مدير عامل

1

موسسه هنرنمای پارسیان

2

شرکت لوح فشرده پرتو آبی

جواد انصاری

3

شرکت قرن جديد هنر

فرهاد رحمتی گرکانی

9

شرکت سینما 29

ابراهیم بهادری

علی اکبر قاينی نجفی

محل فعالیت

تاريخ
اعتبار

تهران بزرگراه جالل آل احمد غرب بعد از يادگار امام از شرق به غرب بعد از پمپ گاز پالك
 333واحد 2تلفن 99293442
تهران خیابان سهروردی شمالی جنب پمپ بنزين کوچه تهمتن ساختمان مهرگان پالك  6طبقه3
واحد 13وطبقه  2واحد 5تلفن 00454134-

1932/6/33
30/4/23

تهران میرداماد میدان مادر اول آلن آبکارشاه نظری پاساژ تلفن 22222333

34/6/33

تهران خیابان پاسداران بوستان نهم خیابان جعفری بعد از تقاطع پايدارفرد پالك  110طبقه  3واحد9

33/1/31

5

موسسه گلرنگ رسانه

مصطفی بصیری

تهران خیابان بهشتی خیابان سرافراز کوچه دوم پالك  2تلفن00593953 -

30/6/33

6

موسسه فرهنگ وهنر رها فیلم

مانی هاشمیان

تهران خیابان اسدآبادی خیابان  16پالك  10واحد 3تلفن00426563-

33/1/33

4

موسسه کیمیا نما

نادر معماری

تهران  -بزرگراه فتح -بعد از شیرپاستوريزه -انتهای فتح  -14پالك  25تلفن 66406135

تلفن22060503 - 22462346-

1933/6/33

موسسات ویدئو رسانه

0

موسسه تصوير گستر پاسارگاد

علی اسدزاده

3

موسسه رسانه پرده نقره ای

حجت حاتم

13

شرکت تدبیر و امید ماندگار

11

موسسه فرهنگی هنری
رودکی نوين

سیروس ذوالفقاريان

محمد صديقی نژاد

12

موسسه فرهنگی هنری قرن21

محمدمهدی جعفری

13

شرکت پارس ويدئو

محمود سلطانی

19

موسسه پژواك هنر و انديشه

علیرضا ناصری

تهران خیابان شريعتی نبش کالهدوز برج نگین قلهک طبقه  13واحد 139تلفن22610493 -2

1933/1/33

تهران خیابان ولیعصر -خیابان بزرگمهر تقاطع فلسطین ساختمان 191طبقه دوم تلفن66932393

33/1/33

تهران  -بزرگراه فتح -بعد از شیرپاستوريزه -انتهای فتح  -14پالك  25تلفن 66406136

30/6/33

تهران خیابان ستارخان -خیابان شادمان -بعد از خیابان شهید صالحیان -کوچه گل انبار -پالك 11

33/1/33

تهران میدان هفت تیر – خیابان مانی – پالك  -26طبقه اول تلفن 00313399

30/6/33

تهران خیابان سهروردی شمالی پايین تراز تقاطع شهید بهشتی کوچه باسقی پالك  15طبقه 1و2و3

33/1/33

تلفن 66526343

تلفن00533433 - 00533636-
تهران خ کاشانی نرسیده به جنت آباد خیابان نیرو پالك  1طبقه  9واحد22

30/2/31

15

موسسه رسانه های تصويری

مهدی يزدانی

تهران خیابان ولیعصر – مقابل توانیر – نبش کوچه احتشام تلفن00435952

33/3/33

16

شرکت پارسیان

حسین قندهاری

طی مراحل تغییرمکان و تغییر مديرعامل می باشد.

33/1/33

14

شرکت تصوير مهر هشتم

يوسف آقاپور

مشهد خیابان ملکالشعراء بهار -بین بهار 1و 3پاساژ محمد پالك 12

30/6/33

موسسات ویدئو رسانه
10

شرکت سینما رسانه آسیا

حسن داها

13

شرکت فیلمسازان جوان

میثم معراجی

23

موسسه هنرهای تصويری سوره

21

موسسه فرهنگی هنری شاهد

سعید خندق آبادی

تهران خیابان کارگر شمالی -تقاطع اتوبان جاللآلاحمد ابتدای چهارم شماره  92واحد 3تلفن
00336105
تهران  -خیابان نجاتالهی -کوچه خسرو -پالك 36طبقه 3تلفن
00035043-00035254
تهران -باالتر از میدان ولیعصر جنب سینما استقالل نبش کوچه فرشید پالك  9طبقه دوم تلفن
00334325- 00330343

1933/1/33

30/1/33

1932/1/33

تهران میدان هفتم تیرخیابان مفتح جنوبی جنب بانک کشاورزی پالك150

33/1/33

تهران بزرگراه رسالت خیابان بنی هاشم خیابان رحیمی کلور پالك  90واحد5

30/ 6/33

23

شرکت تصوير دنیای هنر

جواد معماری

تهران -بزرگراه فتح -بعد از شیرپاستوريزه -انتهای فتح  14پالك  25تلفن 66406135

1932/1/33

29

شرکت هنراول پرديسان پاسارگاد

مجید محسنی

تهران پاسداران خ برادران پايدارفرد خ جعفری (بوستان )3پالك  110ط  3واحد9

22

موسسه فرهنگی هنری زرين
رسانه پارسه

داود حیدری

محمد رضا عباسیان

1932/6/33

موسسات ویدئو رسانه

25

موسسه سرو رسانه پارسیان

صادق ياری

26

موسسه ايده آل سینما

24

شرکت صوتی و تصويری سروش

سید محمود رضا حسینی

20

شرکت ريزموج سیستم

محمد حسین طاهری

بهنام وارسته

تهران بزرگراه آزادگان شهرك استقالل خ عبیدی خ جالل نبش کاج پالك 1

30/1/33

تهران خ فرمانیه خ عسگريان خ حسینی کوچه فردوس پالك 12

30/6/33

تهران خیابان ولیعصر(عج) روبروی پارك ملت نبش کوچه انصاری برج ملت طبقه اول

1931/6/33

تهران خ سمیه بین مفتح و فرصت روبروی هتل آزادی پالك 161

33/1/33

