
نام رئیس صنفنام صنفردیف
 دارا بودن یا

نبودن سایت
آدرس سایت

 تاریخ آخرین

به روز رسانی

 وجود اسامی

اعضا

 ذکر نوع عضویت

اعضا

 نام آخرین اثر

 اعضا و سال

ساخت

 درج شرایط

عضویت در سایت

 درج اسامی

 متقاضیان

عضویت

 درج تاریخ

 تقاضای هر یک

از متقاضیان

 محل انتشار

اساسنامه

 انتشار کپی

 صورتجلسه

آخرین انتخابات

1

برنامه ریزان و 

دستیاران کارگردان 

سینما

دارددانش اقباشاوی
http://www .taf

ad.ir/
خیرخیردارد99 اردیبهشت9

 با شرح و جزئیات

موجود است
خیرخیر

 در سایت در

بخش درباره ما

 بله در بخش اخبار

سایت

2

منتقدان و 

نویسندگان آثار 

سینمایی

داردخسرو دهقان
http://mncira

n.com/
97آذر 

 دارد و فقط

 اسامی و شماره

عضویت آمده

خیرخیر

 با وجود آنکه این

 گزینه در سایت دیده

 می شود اما عمال

 محتوایی ندارد و

خالی است

نداردخیرخیر

 انتشار خبر

 انتخابات داخلی از

 قول بازرس در

 رسانه ها، این خبر

روی سایت نیست

داردپویان کفیلیدستیاران فیلمبردار3
https://irsca.ir

/
دارد98خرداد

این مورد از)بله   

 خود اعضا خواسته

 شده تا اطالعاتشان

 را در سایت به روز

 کنند و افرادی که

 چنین کرده اند

 اطالعاتشان در

 سایت دیده می

(.شود

خیر

 آیین نامه عضوگیری

 به صورت مفصل در

 سایت و در بخشی

جداگانه موجود است

خیرخیر

 در کادری

 مشخص پایین

 تمامی صفحات

سایت

 خبر از قول روابط

 عمومی خانه سینما

 در رسانه ها منتشر

 شده سایت به کلی

 بخش خبری ندارد

 و یک کادر به

 عنوان خبرنامه

 تعریف شده که

 برای دریافت آن

 باید به عضویت

درآمد

داردسعید پوراسماعیلیسازندگان فیلم کوتاه4

http://iranian

shortfilm .co

m/

 

9اردیبهشت24

9

خیردارد

 رزومه و

 فیلموگرافی

 مستقل نوشته

شده

 در بخش درباره ما در

 مورد این موضوع به

 صورت مفصل توضیح

داده شده است

در بخش درباره ماخیرخیر
 بله در بخش اخبار

سایت

http://www.tafad.ir/
http://www.tafad.ir/
http://mnciran.com/
http://mnciran.com/
https://irsca.ir/
https://irsca.ir/
http://iranianshortfilm.com/
http://iranianshortfilm.com/
http://iranianshortfilm.com/


5
کارگردانان 

(کارفرمایی)
داردمحسن امیریوسفی

https://dgir.kh

anehcinema.

ir/

دارد98تیرماه

 بله، اعضا در دسته

 بندی های

 پیوسته، وابسته و

 موقت دیده می

همچنین// شوند  

 اعضای درگذشته

در بخش یادبود

 رزومه و

 فیلموگرافی

 موجود است اما به

 روز نیست، اغلب

93 و 92تا سال   

را شامل می شود

 در بخش درباره ما که

 اساسنامه انجمن آمده

توضیح داده شده است

در بخش درباره ماخیرخیر

 خبر مربوط به سال

 در رسانه ها 96

 یافت می شود و

 روی سایت انجمن

 اصال اشاره ای به

آن نشده است

داردعلی نیک رفتارعکاسان سینما6
http://irssp.ir/

news/

اردیبهشت20  

99

 فقط هیات

اسامی/// مدیره  

 تمامی اعضا در

 بخش عکاسان

 سینما در سایت

 خانه سینما

موجود است

 از آنجا که فقط

 اسامی هیات

 مدیره موجود

 است، واضح است

 که اعضای پیوسته

اند

 روزمه و

 فیلموگرافی

 کمابیش

 پروپیمانی از

 هیات مدیره نیز

موجود است

خیرخیردارد

 اساسنامه در

 بخش درباره ما به

 صورت لینک

 گذاشته شده که

 باز نمی شود اما

 عنوان آیین نامه

 نیز تعریف شده

 که با کلیک بر

 روی آن  شرایط

 خبر انتخاب بازرس

 و برگزاری مجمع

 بسیار خالصه در

 سایت خانه سینما

منتشر شده

7
صدابرداران و 

صداگذاران سینما
داردبهمن بنی اردالن

http://iranam

ps.com/
ندارد

 در سایت خانه

سینما
سایت باز نمی شودسایت باز نمی شودنداردسایت باز نمی شودسایت باز نمی شود

 سایت باز نمی

شود

 انتشار خبر کوتاه

 در سایت رسمی

 خانه  و سینما و

8
فیلم سینمایی 

انیمیشن
داردامیر سحرخیز

http://www .a

nimationguil

d.ir/

خیرخیرداردخیرخیرندارد98دی ماه
 بخش مستندات

سایت

 انتشار در بخش

اخبار سایت

9

تهیه کنندگان 

سینمای مستند 

(کارفرمایی)

رامین حیدری 

فاروقی
دارد

https://aoidp.

com/
98آبان

 در سایت خانه

سینما
ندارد

 رزمه و

 فیلموگرافی در

 مورد برخی از

 اعضا که اطالعات

 خود را تکمیل

 کرده اند موجود

اشت

در بخش معرفینداردندارددارد
 منتشر شده در

رسانه ها

https://dgir.khanehcinema.ir/
https://dgir.khanehcinema.ir/
https://dgir.khanehcinema.ir/
http://irssp.ir/news/
http://irssp.ir/news/
http://iranamps.com/
http://iranamps.com/
http://www.animationguild.ir/
http://www.animationguild.ir/
http://www.animationguild.ir/
https://aoidp.com/
https://aoidp.com/


داردتورج منصوریفیلم برداران سینما10
http://www .irs

cine.com/
داردفرودین26

 وابسته و پیوسته

 ذکر نشده اما

 افتخاری، یادمان و

 پیشکسوت تفکیک

شده آمده است

 در مورد برخی از

 اعضا که امکان

 کلیلک روی

 اسامی آنان وجود

 دارد و دارای رزمه

 هستند بله این

 اطالعات وجود

دارد

در بخش درباره مانداردندارددارد
 منتشر شده در

سایت انجمن

داردایمان کرمیانجلوه های ویژه11

http://www .sp

ecialeffectsh

7.com/

سایت باز نمی شودسایت باز نمی شودسایت باز نمی شوددیده نمی شوددیده نمی شوددیده نمی شوددیده نمی شود
 سایت باز نمی

شود

 آخرین خبر در این

 زمینه مربوط به

  است که96سال 

 حدود یک سال

 پیش تر از زمانی

 است که به عنوان

12
کارگردانان سینمای 

مستند
داردمحسن استادعلی

https://docfd

a.org/under-

construction/

 سایت در حال

 ساخت است

همچنان

 در سایت خانه

سینما
سایت باز نمی شودسایت باز نمی شودسایت باز نمی شوددیده نمی شوددیده نمی شود

 در سایت خانه

 سینما در بهش

کتلک

 منتشر شده در

رسانه ها

داردمحمدرضا مویینی تدوینگران سینما13

https://tadvin.

khanehcine

ma.ir/

خیرخیرداردخیربلهدارد97مرداد5

 در تول بار باالی

 سایت به صورت

 مستقل گزینه

 اساسنامه وجود

 در سایت منتشر

شده

مدرسان سینما14
دکتر حمید 

دهقانپور
دارد

http://isfakc.ir

/
سایت باز نمی شودسایت باز نمی شودسایت باز نمی شوددیده نمی شوددیده نمی شوددیده نمی شوددیده نمی شود

 سایت باز نمی

شود
انتشار در رسانه ها

15
مدیران و دستیاران 

تدارکات
نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردمجید امانی زاده

 منتشر شده در

رسانه ها

16
بازیگران و بدلکاران 

سینما
نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردمجید علیزاده

 سایت ها خانه

 سینما در

 زیربخش عنوان

 منتشر شده در

رسانه ها

نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردفاطمه معتمدآریابازیگران17
 منتشر شده در

رسانه ها

18

طراحان فنی و 

مجریان صحنه 

سینما

نداردنداردنداردسارا قراچه داغی
 در سایت خانه

سینما
نداردنداردنداردنداردندارد

 سایت ها خانه

 سینما در

 زیربخش عنوان

 منتشر شده در

رسانه ها

طراحان فیلم19
کامیاب امین 

عشایری
ندارد نداردندارد

 براساس آنچه در

 سایت خود خانه

سینما آمده

نداردنداردنداردنداردنداردندارد
 منتشر شده در

رسانه ها

http://www.irscine.com/
http://www.irscine.com/
https://docfda.org/under-construction/
https://docfda.org/under-construction/
https://docfda.org/under-construction/
https://tadvin.khanehcinema.ir/
https://tadvin.khanehcinema.ir/
https://tadvin.khanehcinema.ir/
http://isfakc.ir/
http://isfakc.ir/


20

موسسات پخش 

فیلم سینمایی 

(کارفرمایی)

نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردعلیرضا سرتیپی
 منتشر شده در

رسانه ها

نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردزینت رضامنشیان صحنه21
 منتشر شده در

رسانه ها

نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردمحمدرضا منصوریمدیران تولید سینما22
 منتشر شده در

رسانه ها

نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردعبداهلل اسکندریچهره پردازان سینما23
 منتشر شده در

رسانه ها

24
فیلمنامه نویسان 

سینما
نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردمهدی سجاده چی

 سایت خانه

 سینما در بخش

 منتشر شده در

رسانه ها

نداردنداردنداردکامبیز روشن روانآهنگسازان25
 در سایت خانه

سینما
نداردنداردنداردنداردندارد

 سایت خانه

 سینما در بخش

 منتشر شده در

رسانه ها

نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردمحمد قاصد اشرفیسینماداران ایران26
 منتشر شده در

رسانه ها

نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردبهمن کریمیانکارکنان  البراتوار27
 منتشر شده در

 رسانه  ها در سال

28
مدیران سالنهای 

سینما
نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردوجیه اهلل شهیدی

 منتشر شده در

 رسانه  ها در آبان

29

طراحان و مدیران 

تبلیغات سینمای 

ایران

نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردمیثم میرزایی
 منتشر شده در

رسانه ها

جلوه های بصری30
دکتر امیررضا 

معتمدی
نداردنداردندارد

 در سایت خانه

سینما
نداردنداردنداردنداردندارد

 سایت خانه

 سینما در بخش
ندارد

گویندگان31
حمیدرضا آشتیانی 

پور
نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد

 منتشر شده در

رسانه ها

32
شورایعالی تهیه 

کنندگان
نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردسیدضیا هاشمی


