مشخصات مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمایی و سمعی و بصری (صدا ،تدوین  ،البراتوار ،تجهیز ابزاری و )...

صداي مون آريا

رضا نريمي زاده

كوچه سينما

امير مرتضوي

تهران :خيابان نجات الهي،

-88946411

كوچه محمدي ،پالك 17

9203021124

تهران :خيابان شهيد بهشتي،
خيابان كاووسيفر ،پالك ،13
واحد 1

1399/09/03 1397/09/03

كوچه شهيد آريا وطني ،پالك ،19
ساختمان سوران ،طبقه اول ،واحد

- 88740068
9121185008

1399/09/06 1397/09/06

- 88729063
9354019052

1398/02/19 1396/01/19

102

ابوالقاسم جديري

اصفهاني ،خيابان معين،

جبارزاده

نبشكوهسار چهار شرقي،

9126112830

1399/11/15 1397/11/15

طنين مهر آوا

محمدمصطفي زاده

 ،639طبقه سوم ،واحد 7

موسسه فرهنگي هنري
رهافيلم صدا

گاندي شمالي  ،خيابان شهيد

ماني هاشميان

صانعي ،پالك  ،20طبقه اول  ،واحد
1

خداپرست ،هنامه

امیرمرتضوی ،مسعود
مردان ،شادقی پورنیا

-

جبارزاده ،علیرضا زرگر
ارشادی،امید بهکار

1396/06/15

مهربانی

شماره  ،32واحد 4
خيابان دانشكده پليس ،شماره

محمدحسین

1397/11/02

ابوالقاسم جدیری

- 44840151

تهران :خيابان دكتر شريعتي ،نبش

محمدآالدپوش،

هادیان،

تهران :انتهاي خيابان اشرفي
موسسه كارگاه آزاد آپاما

گیتی مفخم،

1396/07/19

رضا نریمی زاده،

تهران :بهشتي  ،خيابان انديشه،
خيابان شهيد برادران كاووسي فر،

آخرین بازدید

استوديو گيتي فيلم

نازنين مفخم

حسن فقیهی

- 88146244
9121435682

- 88715667
9126073971

محمدمصطفی زاده
1399/10/18 1397/10/18

تهرانی  ،محمودرضا

دی 97

ابوالحسنی

1398/08/19 1396/08/19

مانی هاشمیان ،ژیال
اشکان

1396/10/25

صدا

طبقه سوم

09123933732

1399/09/02 1397/09/02

رضابهرامی بیدون،

1397/10/27

دوبله

روشنا فيلم

اميرحسين سحرخيز

كوه نور ،كوچه سوم ،پالك ،24

-88502296-7

امیرحسن سحرخیز،

تدوین

شركت فرهنگي هنري

تهران :خيابان مطهري ،خيابان

امیرحسین سحرخیز،

البراتوار

صداي فيلم بهمن تهران مژگان اميندارالضربي

تجهیزابزاری

خيابان نور محمدي ،كوچه

09122490621

1397/11/30 1395/11/02

در حال انحالل

جلوه های بصری

تهران :خيابان  ،پيچ شميران،

-77521312

از

تا

انیمیشن

نام مرکز

نام و نام خانوداگی

آدرس

تلفن

هیئت مدیره

فیلمبرداری و تصویربرداری

اعتبار

صدا

مشخصات مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمایی و سمعی و بصری (صدا ،تدوین  ،البراتوار ،تجهیز ابزاری و )...

ستاره

تهران ،اميرآباد شمالي  ،خيابان
گردآفريد

خيابان مطهري ،بعداز چهارراه
مفتح ،پالك 212
تهران ،خيابان پيروزي ،خيابان

پريسا كبيري

حبيب ،كوچه ميرسيدي ،پالك ،12
زنگ اول

-88634258
09121582215

آواي دنياي خيال

ميدان  5بن بست  8متريغربي

9121132350

-33806059
9124016157

موسسه فرهنگي هنري فراز
آسمان هنر

موسسه فرهنگي هنري
نقش نقره اي خيال

الهام فقانيهتكه لوئي

9123902394

خيابان جردن ،خيابان يزدان پناه،
پالك  ،60واحد 1

زير همكف

1399/11/09 1397/11/09

توکلی ،زهرا توکلی،
نیره هاشمیان

1396/05/24

دستجردی ،مهرنوش
1397/11/20 1395/12/05

پریسا کبیری ،کامبیز
سرداری ،مهدی قهاری

مرخصی

 1398/09/06 1396/09/06دینانوش آصف وزیری،

96

محمدمهدی یقطیین
- 88191153

كوچه يزدان پناه ،پالك  60طبقه

قنبری ،سعید قنبری

آبان 97

اشکان صادقی ،

9126753237

تهران ،جردن ،بين ظفر و ميرداماد،

مرتضی قنبری ،میثم

رسول توکلی ،علیرضا

88831926

اول ،پالك  ،12واحد 8

مهدي گوهريان

1399/08/02 1397/08/02

88823880

رسالت  ،دردشت 72 ،شرقي،

اشكان صادقي

آخرین بازدید

طنين ماندگار بازيگران

محمودآبادی

-88754557
9123352281

مهدی گوهریان ،ژاله
 1398/04/30 1397/04/30صادقیان ،وحید بقراط

1397/04/20

پور
الهام فقانی ،احمد
 1398/12/14 1397/12/14پوررفیع عربانی ،سارا
کرمی اولیا

1397/04/20

صدا

نقش جهان

26

9121117964

1399/11/29 1397/11/29

الهه باقریان

آبان 97

صدا

موسسه فرهنگي هنري

رسول توكلي

ميدان هفت تير ،كوچه ماني ،پالك

-45-88319044

دوبله

مينا ،پالك 30

اسماعیل امینی
محمدمهدی جعفری،

تدوین

كارگر ،خيابان منيري جاويد ،كوچه

9123197634

1399/09/08 1397/09/08

امینی ،مرتضی امینی،

1396/05/31

البراتوار

شركت نگين صوت آريان

مرتضي قنبري

خيابان جمهوري ،بعداز چهارراه

-66497023

مهدی امینی،روح اهلل

تجهیزابزاری

قرن 21

محمدمهدي جعفري

از

تا

جلوه های بصری

كواليما اوج صدا

مهدي اميني

تلفن

انیمیشن

نام مرکز

نام و نام خانوداگی

آدرس

هیئت مدیره

فیلمبرداری و تصویربرداری

اعتبار

مشخصات مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمایی و سمعی و بصری (صدا ،تدوین  ،البراتوار ،تجهیز ابزاری و )...

پيشگامان سينماي آريا

فريبرز كامراني

جنوبي ،كوچه شهيد رشتچي،
شماره 17

البراتوار ديجيتال فام نقره
فيلم
موسسه سينمايي خط
فرضي آسمان سپهر

خيابان شهيد مطهري ،كوچه

سيد فرهاد قدسي

علي دبيرزاده

شمشيرپناه ،كوچه شادفر ،پالك ،4

موسسه سينماي موج نو نوا

هفت سنگ ماهان رسانه

حامد جعفري

خيابان شهيد برادران كريمي

شمالي ،روبروي خرمشهر،

نصرت احمدي بفروئي اصفهاني ،بلوار سيميون بوليوار،
خيابان الوند ،پالك 9
ابتداي خيابان ستارخان ،ميدان
توحيد ،خيابان كوثر اول ،پالك
75

کامرانی ،کتایون کامرانی

1397/11/05

سیدفرهاد قدسی،

-88172844
09123258612

1398/12/09 1396/12/09

9125495156
61-88548760
9124849332

- 9121023178
44830544
- 88229106
9122250973

یاقوت علی مصفا ،مرسده

1397/11/02

بصیریان حریری
علی دبیرزاده ،وحید قطبی
زاده ،نهال چندری،

1396/06/20

امیرحسین خوش بین

22658402
88082989-

عبدالرضا صاحب الزمانی،

1398/09/21 1397/09/21

سینا قویدل ،سعید خانی 1397/11/06
حامد جعفری ،هادی

 1399/10/12 1397/10/12اسماعیلی ،محمدجواد

1397/07/03

جنتی
نصرت احمدی بفرویی -
1398/10/05 1396/10/05

آرمین احمدی بفروئی -

1393/05/18

الهام زنجانی

1398/02/19 1396/02/19

منصور امامی  ،آرش
رحیم زاده

1397/03/11

قطعات سینمایی

تهران :انتهاي اشرافي

فریبرز کامرانی ،مریم

تأمین ،تجهیزات و

گسترش نماي نزديک

1398/06/04 1396/06/04

مهناز ،پالك  ،19طبقه اول  ،واحد

كوچه شريف ،پالك  ،12واحد 4

آرش رحيمزاده

 1399/10/25 1397/10/25جمشید وفائی ،سامان وفائی 1397/06/17

1399/02/09 1397/02/23 09123806156-

تهران :خيابان سهروردي

سينماي دي ايرانيان

1399/02/23 1398/03/04

کاظمی ،سیامک

-

کاظمی ،لیال کاظمی

09309000372-

راسته ،خيابان توحيد پنجم غربي،

شركت طرح و توسعه

هوشنگ زند ،قاسم

طبقه همكف
تهران :امانيه كوچه زينت ،خيابان
جنوبي
تهران :شهرك غرب ،خيابان دريا،
ميثم قويدل

9121261398

آخرین بازدید

ميدان انقالب ،خيابان جمالزاده

- 66900810

صدا

سينمايي مجد

ميثاق  4و  ،5پالك  ،278واحد 12

77601580

صدا

مركز گسترش فناوري

جمشيد مجد وفائي

تهران ،خيابان بهارشيراز ،بين

-9123388992

دوبله

(روبروي بانک صادرات)

تدوین

چهاردهم ،پالك  ،111طبقه همكف

9125253983

البراتوار

تهران :خيابان جهان آرا ،خيابان

- 88026485

تجهیزابزاری

از

تا

جلوه های بصری

شركت آوا خليج فارس

هوشنگ زند

تلفن

انیمیشن

نام مرکز

نام و نام خانوداگی

آدرس

هیئت مدیره

فیلمبرداری و تصویربرداری

اعتبار

مشخصات مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمایی و سمعی و بصری (صدا ،تدوین  ،البراتوار ،تجهیز ابزاری و )...

شركت فراديد هنر ايرانيان

محمدپارسا اسالمي

اتوبان جناح شمالي ،كوچه

- 9125082231

فرد

حاجيلو ،پالك  ،2واحد يک

44287144

تهران ،ظفر ،بزرگراه شهيد ايت
تأمين  ،تجهيزات شنتيا
شركت نماي سيم
سورن(پارسيان)

محمدرضا پازوكي

جمشيد قدرتي

اهلل مدرس ،كوچه نور ،پالك

تجهيزگستر طهمورث

تصوير زرين سيمرغ

امير زمستاني

9123036891

 ،42طبقه اول
ميدان المپيک ،به سمت حكيم،

44114855 -

خيابان  ،39پالك 54

9192606406

خيابان شهيدبهشتي ،خيابان
محمدرضا طهمورس

-22270739

قنبرزاده ،كوچه شانزدهم ،نبش
وهابي برزي ،پالك 30
تهران ،ميدان المپيک ،
پايينتر از ميدان المپيک ،
كوچه ( 31شهيد شاهچراغي)،

- 9122054738
88543560
- 9122107905
44109354

آخرین بازدید

پالك  ،45واحد 1

حسین محب جلیلی

 1399/12/08 1397/12/08محمدپارسا اسالمی فرد 1394/03/24

1399/07/30 1397/07/30

1398/12/12 1395/12/12

1399/10/11 1397/10/11

1398/06/12 1396/06/12

محمدرضا پازوکی،
پیمان شادمانفر
جمیشید قدرتی ،مینا
حلوایی زاده

محمدرضا طهمورس،
مجتبی طهمورس

امیرزمستانی

1397/02/05

1398/03/07

1397/11/05

1394/07/22

صدا

پيشگامانسينمايديجيتال

فـرشـاد بشيـرزاده

از بيمارستان سجاد ،خيابان ماني،

9121070445

1399/06/19 1397/06/19

فرشاد بشیرزاده،

1395/06/01

صدا

تهران ،خيابان بهار شمالي ،باالتر

- 88592470

کپورچال

دوبله

دوم

88810835

1399/10/12 1397/10/12

سامان شاه بین

1395/10/27

تدوین

رضا شاهبين كپورچال خيابان حسيني ،پالك  ،40طبقه

- 9121459471

رضا شاه بین کپورچال،

البراتوار

تصويرپردازان خيال

غربي  ،پالك 29
تهران :خيابان كريمخان زند،

77961288

تجهیزابزاری

سينمايي پيروز گستر

محمدرضا فيروزفر

1399/06/30 1397/06/30

جلوه های بصری

موسسه توسعه فنآوري

ابتداي جاده آبعلي ،خيابان
سازمان آب ،خيابان چهارم

- 9121165275

محمدرضا فیروزفر

1397/11/05

تا

انیمیشن

نام مرکز

نام و نام خانوداگی

آدرس

تلفن
از

هیئت مدیره

فیلمبرداری و تصویربرداری

اعتبار

مشخصات خدمات فنی پشتیبانی (صدا ،البراتوار ،دوبله ،تدوین ،تجهیز ابزاری)

طبقه اول

آخرین بازدید

دانشگاه پرستاري ،پالك ،224

9122002922

اسالمی

صدا

ققنوس سايه خيال

سيدهادي اسالمي

به ميدان توحيد ،روبروي درب

- 66938955

 1398/12/06 1396/12/06ملیحه محمدی ،ارغوان

آبان 97

صدا

خيابان نصرت شرقي ،نرسيده

سیدهادی اسالمی ،

دوبله

مسجد سجاد(ع) ،پالك 1168

زمزمه

تدوین

بعثت

سيدسعيد رضوي

دانشگاه و فخررازي ،روبروي

9.188E+09-

1398/06/04 1396/06/04

1397/05/06

البراتوار

شرکت ماشینهای اداری

خيابان جمهوري ،بين خ

سیدسعید رضوی ،نیره

تجهیزابزاری

شرقي ،پالك  ،2طبقه اول

9121548551

 1399/10/25 1397/10/25نرگس منصور کیائی 1397/02/10

جلوه های بصری

كيا هنر پيشتاز

نرگس منصوركيائي

ونک ،خيابان نسترن ،كوچه دوم

88605041 -

از

تا

انیمیشن

نام مرکز

نام و نام خانوداگی

آدرس

تلفن

هیئت مدیره

فیلمبرداری و تصویربرداری

اعتبار

مشخصات مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمایی و سمعی و بصری (صدا ،تدوین  ،البراتوار ،تجهیز ابزاری و )...
استان فارس
آخرین بازدید

صدا

دوبله

آريا ،طبقه سوم

7112427578

تدوین

محور

رضا شريفي(شيراز)

خيابان خيام درب كنار داروخانه

1399/10/16 1397/10/16

البراتوار

شركت نويان گستر ايده

شيراز ،خيابان زند ،ابتداي

تجهیزابزاری

از

- 9171028903

تا

جلوه های بصری

تلفن

انیمیشن

نام مرکز

نام و نام خانوداگی

آدرس

هیئت مدیره

فیلمبرداری و تصویربرداری

اعتبار

صدا

رضا شریفی ،امید
شریفی

مشخصات مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمایی و سمعی و بصری (صدا ،تدوین  ،البراتوار ،تجهیز ابزاری و )...
استان کرمانشاه
آخرین بازدید

صدا

شهيد آويني ،معاونت هنري

دوبله

فيلم

اطالعات ميدان غدير مجتمع

9185628040

پیری  ،مژگان پیری

تدوین

شركت سينمايي مهرنگ

محمود پيري

سه راه حافظيه ،جنب روزنامه

- 8238373

1398/05/19 1396/05/19

محمود پیری ،زهرا

البراتوار

كرمانشاه :بلوار شهيد بهشتي ،

تجهیزابزاری

از

تا

جلوه های بصری

تلفن

انیمیشن

نام مرکز

نام و نام خانوداگی

آدرس

هیئت مدیره

فیلمبرداری و تصویربرداری

اعتبار

صدا

مشخصات مراکز فنی و پشتیبانی تولیدسینمایی و سمعی و بصری (صدا ،تدوین ،البراتوار ،تجهیزابزاری و )...
استان آذربایجان شرقی
آخرین بازدید

صدا

دوبله

پورعبداله اسعد

تدوین

اسعد ،شهال

البراتوار

كشاورزي ،پالك  ، 459طبقه

9149157866

1398/02/01 1395/10/02

تجهیزابزاری

آذربايجان شرقي :تبريز ،
خيابان بهار ،روبروي بانک

حمید پروعبداله

جلوه های بصری

موسسه سيب نقره اي

پور عبداله اسعدي

تلفن
از

تا

انیمیشن

نام مرکز

نام و نام خانوداگی

آدرس

هیئت مدیره

فیلمبرداری و تصویربرداری

اعتبار

صدا

