
اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1396/2/24یکصدابردار سینمااصغرآبگون1

1398/04/023سهکارگردانی سینمامرتضیآتش زمزم2

1396/5/1سهکارگردانی سینماکریمآتشی3

1397/4/24دوکارگردانی سینماییکریمآتشی4

1396/5/1سهکارگردانی تلویزیونیمهدیآرمان مهر5

1395/3/30سهکارگردان سینماشمس الدینآروند6

1393/12/3دوکارگردانی فیلم کوتاه محمدآریانی7

1389/02/14چهارگویندگیحسنآزادی8

1389/05/26دومستند سازهوشنگآزادی ور9

1386/02/22سهتدوین فیلمداریوشآشوری10

1391/08/30سهکارگردان تلویزیونیامیر مسعودآقا بابائیان11

1398/11/13سهتهیه کنندگی سینماییجعفرآقا بابائیان12

1399/5/19سهتهیه کنندگی سینماییجعفرآقا بابائیان13

1388/05/27سهتهیه کنندگیمحسنآقا علی اکبری14

1392/03/28یکتهیه کنندگیمحسنآقا علی اکبری15

1389/02/14سهفیلمنامه  نویسابوالفضلآهنچیان16

1394/03/10دوبازیگریپگاهآهنگرانی فراهانی17

1395/9/7دوبازیگریصابرابر18

1394/11/21چهارمدیر تولیدعلیابراهیم آبادی19

1394/05/25یکصد ا پیشهبهرام زندیابولفضل20

1399/10/21یکطراحی صحنه و لباسامیراثباتی21

1394/05/25سهکارگردانشاهداحمد لو22

1386/05/09سهفیلمنامه  نویسسیف الهاحمدی23

1386/10/04چهارصدابردارسید سعیداحمدی24

1387/12/27سهصدابرداریسید سعیداحمدی25

1389/05/26چهارتصویر بردارکاوهاحمدی26

1394/05/25یکبازیگریداریوشارجمند27

1386/12/07یکطراحی صحنهاسمعیلارحام صدر28

1390/6/22سهگریممرتضیاردستانی29

1387/02/10دوکارگردان علیرضاارسطوئیان30

1393/12/3سهکارگردانی فیلم جوادارشاد سرابی31

1385/08/30چهارکارگردان فنیهوشنگارشادی32

1391/4/6سهکارگردانهوشنگارشادی33

1392/02/10سهکارگردان سینماساماناسترکی34

1392/04/25چهارمدیر تولیدافشیناسد زاده35

1394/11/21چهارمدیر تولیدافشیناسد زاده36

1395/2/12سهمدیریت تولید مستندافشیناسد زاده37

1389/12/10چهارتهیه کنندگیاحمداسداللهی گازار38

1398/11/13پنجکارگردانیجلیلاسدی طایفی39

1396/2/24یکتهیه کنندگی سینماعبداهللاسفندیاری40

1393/11/5یکچهره پردازیعبداهللاسکندری41

1399/5/19یککارگردانی فیلم مستندمهرداداسکویی42



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1394/11/21سهگارگردان فیلم کوتاهمحمداسالمی43

1395/5/31دوطراحی جلوه های بصریسید هادیاسالمی44

1397/6/18دو( تغییر عنوان شغل 0گارگردان فیلم مستند محمداسالمی45

1393/11/5یکصدا پیشگیمنوچهراسماعیلی46

1389/05/26چهارتصویر بردارمحمداشراقی47

1389/05/26سهدوبلورژیالاشکان48

1390/04/28ــــکارگردانیفریبااشویی49

1395/9/7سهتهیه کنندگی سینماابراهیماصغری50

1393/11/5یکمستند سازمحمد رضااصالنی51

(سیامک)  (اطلسی)اطلسی فر 52 1391/04/6دوبازیگریعزت 

(سیامک)  (اطلسی)اطلسی فر 53 1399/12/17دوبازیگریعزت 

1392/04/25دوتهیه کنندگی سینماسید مسعوداطیابی54

1399/10/21یکصداپیشگیغالمعلیافشاریه55

1399/10/21یکصداپیشگیغالمعلیافشاریه56

1394/11/21چهاربازیگریمحسنافشانی57

1394/11/21دوبازیگریعبدالرضااکبری58

1394/9/8دوبازیگریعبدالرضااکبری59

1396/5/1چهارچهره پردازیفهیمهاکرمی60

1397/6/18چهار(عنوان شغل تغییر کرد )طراحی گریمفهیمهاکرمی61

1395/5/31یکبازیگریجهانگیرالماسی62

1392/04/25یکمدیریت تولیدحبیب الهالهیاری63

1392/04/25سهفیلمبردارمسعودامامی64

1389/05/26چهاربازیگریعلیامجدی65

1395/9/7سهبازیگریمریمامیر جاللی66

1397/4/24یکبازیگری(رضا)محمد امیر ناجی67

1398/04/023دوفیلمبرداریداودامیری68

1393/11/5دوصداپیشگیناهیدامیریان شمس آبادی69

1399/10/21یکصداپیشگیناهیدامیرین شمس آبادی70

1389/12/10سهفیلمنامه نویسحمیداندرز چمنی71

1389/06/30چهارگریمسودهانصاری جعفری72

1393/12/3یکفیلمبردارحمیدانگجی73

1387/06/26دوبازیگریفتحعلیاویسی فردوئی74

1397/6/18دوکارگردانی ابراهیمایرج زاد75

1393/09/16چهارالبراتوار سینمااشکانایزدی76

1394/11/21یکمستندسازسودابهبابا گپ77

1393/04/15دوگریمور و طراح چهره سینمامحسنبابایی78

1389/02/28دوعروسک سازفرزانهبابائی79

1395/3/30دوبازیگریپژمانبازغی کیسمی80

1389/06/30سهکارگردانمصطفیبافرونی81

1392/02/10سهفیلمسازیعلیباقر زاده نمازی82

1393/04/15پنج(مستند سازی)کارگردان مهدیباقری83

1393/12/3سهتهیه کنندگی سینمااصغربانکی84



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1397/4/24سهکارگردانیحبیبباوی ساجد85

1392/02/10دوبازیگریافسانهبایگان86

1390/03/03یککارگردانشهریاربحرانی87

1389/02/14سهکارگردانفرهودبحری کرمی88

1394/11/21سهکارگردان سینمافرهودبحری کرمی89

1392/02/10سهکارگردان مستنداصغربختیاری90

1397/4/24سهکارگردانیاصغربختیاری91

1389/12/10چهارمستندامیر حسینبخشی92

1394/11/21یکبازیگریعنایتبخشی93

1393/11/15پنجبازیگریحسینبخشی دستجردی94

1394/11/21سهبدلکارامیررضابدری95

1397/4/24سهکارگردانیجمالبدری نژاد96

1395/5/31یکالبراتوار فیلمامیربدیع97

1392/04/25دوتهیه کنندگی سینماروح الهبرادری98

1394/9/8دوفیلمبردارعلیرضابرازنده99

1389/05/26یکعکاسیرضابرجی100

1394/05/25یککارگردانمرضیهبرومند101

1395/12/1سهتهیه کنندگی انیمیشننسرینبرهان رازی102

1395/3/30چهارتهیه کنندگی انیمیشننسرینبرهان رازی103

1394/05/25سهتهیه کنندگی و کارگردانحسنبزرکی فینی104

1398/11/13سهتهیه کنندگی تلویزیونیحسنبزرکی فینی105

1394/05/25یککارگردانمحمدبزرگ نیا106

1389/02/14چهاربازیگریکامبیزبزرگمهر107

1394/03/06سهتهیه کنندگی سینماحسنبزرگی فینی108

1397/6/18سهفیلمنامه نویسیمحمدبکرانی109

1397/6/18ــــمدیریت تولیدرحیمبلندی110

1398/4/23دوطراحی صحنه و لباسعباسبلوندی111

1393/07/27دوکارگردانمحمد حسینبنایی کشتان112

1398/4/23دوصدابرداری و صداگذاری فیلمبهمنبنی اردالن113

1399/12/17یکصدابرداری و صداگذاری فیلمبهمنبنی اردالن114

1397/10/30سهبازیگریداودبنی اسد115

1394/05/25یککارگردانرخشانبنی اعتماد116

1388/05/27ــــکارگردانبهنامبهادری فرد117

1392/02/10چهارنویسنده و کارگردانرحیمبهبودی فر118

1393/07/27یکصدا پیشهپرویزبهرام119

1395/5/25یکمدیر دوبلهابوالفضلبهرام زندی120

1387/04/11سهبازیگریمحمودبهرامی121

1398/4/23سهطراحی چهره پردازیعلیبهرامی فر122

1392/02/10ــــکارگرداناحمدبهمنی123

1395/9/7سهکارگردان تلویزیونبهزادبهمنی124

1393/7/27دوفیلمبردارمحمدتقیپاک سیما125

1392/04/25دوتهیه کنندگی تلویزیون سید امیرپروین حسینی126



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1395/3/30دوتهیه کنندگی تلویزیون سید امیرپروین حسینی127

1396/02/24دوتهیه کنندگی تلویزیون سید امیرپروین حسینی128

1397/6/18دوتهیه کنندگی تلویزیون سید امیرپروین حسینی129

1393/04/15پنجتهیه کنندگی و مدیر تولیدناصرپزشکی130

1393/7/27چهارفیلمبردارناصرپزشکی131

1395/9/7سهمدیریت تولیدناصرپزشکی132

1393/9/16یکصدا پیشگیژرژپطرسی133

1396/5/1دوکارگردانی پویا نماییسعیدپنجی134

1393/11/5یککارگردانکیومرثپور احمد135

1398/4/23سهکارگردانی سینماقدرت اهللپور حاتمی136

1397/6/18سهتدوینسجادپهلوان زاده137

1394/9/8سهکارگردانباقر حبیبپیران138

1395/9/7چهارکارگردان تلویزیونمحمودپیری یاریجانی139

1393/7/27دوبازیگریفتح اهللتاج طهرانی فرد140

1396/2/24دوبازیگریفتح اهللتاج طهرانی فرد141

1397/7/30دوبازیگریفتح اهللتاج طهرانی فرد142

1394/11/28یکبازیگریامینتارخ143

1386/10/15دوکارگردانپرویزتأییدی144

1394/11/11سهکارگردان انیمیشنسعیدترخانی145

1393/11/5دو(پویا نمایی)فیلمنامه نویس عبدالرضاتقدسی بهاری146

1393/11/5یککارگردانناصرتقوایی147

1395/12/1یکتهیه کنندگی سینماایرجتقی پور چنگیز148

1395/2/12دوتهیه کنندگی سینماایرجتقی پور چنگیز149

1391/12/26سهبازیگریجوادتقی زاده درخشان150

1396/6/18سهبازیگریجوادتقی زاده درخشان151

1395/3/30سهتصویر برداررسولتنهائی152

1393/11/5یکفیلمنامه نویس فرهادتوحیدی153

1399/5/19پنجکارگردانی فیلم کوتاهمهدیتوحیدی154

1399/12/17سهتدوینحسینتورنگ155

1394/5/25یکمستند سازمحمدتهامی نژاد156

1399/10/21یکصداپیشگیابوالحسنتهامی نژاد157

1393/4/15یکبازیگریهدیهتهرانی158

1396/2/24سهبازیگرییوسفتیموری واقف159

1394/5/25یکبازیگریرویاتیموریان160

1393/09/16چهارفیلمبرداریعباسثانی فر161

1393/04/15سهگویندگیثانی مصطفی مقدم      سید مصطفی162

1394/11/21یکالبراتوار فیلمبیژنجباری163

1395/2/12یکبازیگریحمیدجبلی164

1390/03/03ــــصدابردارروح اهللجعفر بیگلو165

1395/2/12دوبازیگریمحمدعلیجعفری166

 1393/04/15چهارکارگردان سید جعفرجعفری اولی167

1387/02/01ــــصدا بردارمحمد رضاجعفری بهنام168



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1393/11/5یککارگردان مسعودجعفری جوزانی169

1395/9/7سهکارگردان فیلم های کوتاهزهراجعفری علی ملک170

1395/5/31یکفیلمبردارحسینجعفریان171

1393/11/5یکصدا پیشهچنگیزجلیل وند172

1395/3/30چهارکارگردان تلویزیونیداودجلیلی173

1398/11/13سهکارگردان تلویزیونیداودجلیلی174

1398/4/23سهالبراتوار سینما ییمحمد محسنجمشیدی175

1396/5/1دو(صداگذاری )البراتوار سینمامحمد صادقجوادی176

1397/6/18دو(صداگذاری )البراتوار سینمامحمد صادقجوادی177

1391/8/30سهتهیه کنندگی عباسجهانبخش178

1390/04/28ــــفیلم بردارییوسفچتقری179

1396/2/24سهکارگردان فیلم کوتاهسید ستارچمنی گل180

1390/04/28ــــکارگردانی سینمامحمد نقیچنداب181

1396/5/1دوکارگردانی سینمامحمدتقیچنداب182

1398/4/23دو (سانسیتومتری )البراتوار سینمایی محسنچیت ساز اصفهانی183

1390/12/09دوکارگرداناکبرحُر184

1393/11/5یککارگردانابراهیمحاتمی کیا185

1386/02/03سهکارگردانی و تدوینرضاحاجی زاده مقدم186

1393/9/16سهکارگردانرضاحاجی زاده مقدم187

1398/11/13سهکارگردانرضاحاجی زاده مقدم188

1397/6/18چهاربدل کاری –بازیگری محمدرضاحاجی کاظم نیلی189

1393/11/15دوفیلمنامه نویسحمیدرضاحافظی190

1394/9/8سهکارگردانباقرحبیب پیران191

1397/6/18دوکارگردانی...روح احجازی192

1395/3/30سهفیلمنامه نویسعباسعلیحداد193

1392/04/25سهبازیگر سینماهوشنگحریرچیان194

1389/09/30پنجتهیه کنندگی فیلم کوتاهابوالفضلحسن پور195

1397/4/24دوکارگردانی تلویزیونیسیروسحسن پور196

1396/5/1سهکارگردانی تلویزیونیقاسمحسن پور اردستانی197

1391/12/26سهبازیگریغالمرضاحسن نژاد مقدم198

1387/02/24یکتدوینحسنحسندوست سلمانی نژاد199

1389/12/10سهفیلمنامه نویسجعفرحسنی200

1397/10/30دوفیلم نامه نویسیجعفرحسنی بروجردی201

1392/2/10چهارکارگردانی و تدوین سید رضاحسینی202

1399/5/19دوتهیه  کنندگی علیرضاحسینی203

1391/4/6دوجلوه های بصریسید عباسحسینی پویا204

1397/4/24یکبازیگریسید شهاب الدینحسینی تنکابنی205

1395/2/12دوکارگردان سینمای مستندمحمدحسینی جعفری هرندی206

1397/6/18سهکارگردانی فیلم مستندشاهپورحسینی رابری207

1390/03/03ــــبازیگریمیر صالححسینی سعید آباد208

1400/3/23کارگردانی فیلکم کوتاه و مستند سید روح اهللحسینی یزدی209

1393/11/5چهارصدابرداربهرامحق ظاهری210



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1390/04/28ــــکارگردانمنوچهرحقانی پرست اشکیکی       منوچهر211

1389/05/26دوکارگردان سینمامحمد حسینحقیقی212

1389/09/30دوصدابردارمحمدحقیقی213

1390/12/09دوصدابردارمحمدحقیقی214

1392/04/25یکصدابردارمحمدحقیقی215

1395/12/1یککارگردانمحمد حسینحقیقی216

1394/03/10یکتهیه کنندگی منیژهحکمت217

1397/4/24دوبازیگریبابکحمیدیان218

1397/6/18سهبازیگریفرامرزحیات روشنایی219

1397/6/18سهکارگردانی فیلم کوتاهعلیحیاتی220

1397/6/18دوکارگردانیجمشیدحیدری منفرد خوی221

1394/5/25دوکارگردانیدالهحیدری نوعصری222

1393/12/3سهکارگردان مستندساز تلویزیونشهرامحیدریان223

1394/11/21دوکارگردان مستند ساز تلویزیونشهرامحیدریان224

1393/04/15سهکارگرداننادرخادم طریقت225

1399/10/21سهکارگرداننادرخادم طریقت226

1399/5/19سهکارگرداننادرخادم طریقت227

1393/7/27دوبازیگریحسینخانی بیک228

1389/02/14چهارکارگردانفرهادخدا بنده لوی229

1393/04/15سهکارگردانبهرامخداویسی مطلق230

1390/03/03سهبازیگریسید محسنخرمدره خلدی231

1389/09/30چهارچهره پردازیثریاخرمی قاضیانی232

1395/5/31یکطراحی صحنه و لباسملک جهانخزاعی233

1392/04/25دوتهیه کنندگی سینمامحمدخزاعی فدافن234

1393/04/15یکتهیه کنندگی سینمامحمدخزاعی فدافن235

1394/03/10دوجلوه های ویژهرضاخزعلی236

1394/5/25سهبازیگریمحمدرضاخسروی237

1394/11/21سهبازیگریاسدالهخشایار راد238

1389/12/10سهمستند سازمحمدخلیل زاده239

1399/5/19یکبازیگریعلیرضاخمسه نیا240

1387/02/10سهصدا بردارمحسنخوش صفا241

1391/04/6سهکارگردانمهردادخوشبخت242

1393/12/3سهصدا پیشه ناصرخویشتندار243

1394/9/8سهصداپیشهناصرخویشتندار244

1394/05/25یکبازیگریگوهرخیر اندیش245

1397/6/18دوساخت دکورسیدمرتضیخیرخواه246

1389/02/28دومستند سازمحمدخیری247

1387/12/27دومدیر فیلمبرداریمحمدد ُرمنش248

1388/05/27یککارگردانسیف اهللداد249

1388/02/08دوکارگردان سینمای مستندعلیدادرس250

1394/11/21یکتهیه کنندگیمحمد مهدیدادگو251

1395/5/31سهبازیگریبهمندان252



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1395/12/1دوصدابرداررشیددانشمند عامی253

1386/10/04دوکارگردانابوالحسنداودی254

1396/5/1یککارگردانیابوالحسنداوودی255

1387/12/17سهفیلمسازشمس الهدائی زاده256

1386/03/22یکصدابردارمحمدرضادباغ دلپاک257

1399/5/19دوکارگردانی فیلم مستندشهرامدرخشانی258

1393/11/5یککارگردانپوراندرخشنده259

1388/05/27سهکارگردان و نویسندهعلیدرخشی260

1392/04/25سهکارگردان و نویسندهعلیدرخشی261

1389/09/30ــــمستند سازنادرهدرد شیخ ترکمانی262

1394/9/8دومستند سازیرضادرستکار263

1387/04/11دوکارگردان سینمای مستندکیومرثدرم بخش264

1393/11/5یککارگرداناحمد رضادرویش265

1393/09/16سهکارگرداننصیردرویش وند266

1390/12/09ــــرشته تولید صدا و سیمامحمددستگردی267

1395/3/30سهتصویر بردارداوددالور268

1389/02/14ــــبازیگریپرهامدلدار269

1385/09/25چهاربازیگریعلی اصغردمیرچی270

1391/04/27چهاردستیار کارگردانمجیددوزدابی موحد271

1389/05/26سهمستند سازسیاوشدولتسرائی272

1393/11/5دومستند تلویزیونیحسیندهباشی273

1390/12/09سهپویا نماییامیر محمددهستانی274

1398/11/13دوکارگردانی انیمیشنامیر محمددهستانی275

1399/12/17دوبازیگریجعفردهقان کهن276

1387/12/27سهکارگردانمجتبیدهقانی277

1387/02/24سهفیلمنامه نویسمحمددیندار278

1395/9/7سهفیلمنامه نویسمحمددیندار279

1389/12/10دوفیلمبرداریسید محمد حسنذواالنوار280

1393/09/16چهاربدلکارمحمدرضاراد281

1398/11/13سهبدلکار- بازیگر محمدرضاراد282

1388/05/27چهارمسئول ظهور فیلمهای رنگیبهرامراد مرد283

1398/4/23دوبازیگریبهرامرادان284

1397/10/30دوطراحی چهره پردازیعبدالرضارادمنش285

1392/4/25چهارتدوین فیلماسدراستگوی سار286

1389/02/14چهارتدوین فیلممحمدراسخ287

1392/2/10یکطراح صحنهایرجرامین فر288

1387/12/27چهاربازیگریمحمدراهروان الهیجی289

1387/08/14سهالبراتوار فیلمجهانگیررجبی خواه290

1395/9/7دوالبراتوار فیلمجهانگیررجبی خواه291

1397/10/30یکالبراتوار فیلمجهانگیررجبی خواه292

1394/05/25سهفیلم نامه نویسیسید سعیدرحمانی293

1390/12/09ــــکارگردانسید مجیدرحیمی294



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1394/05/25دوکارگردانی مستندمحمد علیرخشانی صابر295

1393/04/15چهارپویا نماییسعیدرزم آهنگ296

1385/08/30دوصدابردارعباسرستگارپور297

1395/12/1سهکارگردان فیلم مستندپرویزرستمی298

1393/11/15دوفیلمبردار تلویزیونقاسمرستی خواه299

1393/11/5یکصدا پیشهاحمدرسول زاده300

1397/4/24دوبازیگریزهرا لیلیرشیدی حائری301

1395/12/1سهکارگردان فیلم مستندکامرانرضایی302

1391/4/6چهارکارگردان تلویزیونیژیالرضایی اصل303

1394/9/8چهارکارگردانپروینرضایی اصل304

1394/9/8چهارکارگردانداودرضایی اصل305

1394/9/8چهارکارگردانژیالرضایی اصل306

1394/9/8سهکارگردانمهدیرضایی اصل307

1388/05/27چهارکارگردانمحمد رضارضائی308

1398/4/23ــــکارگردانی سینمامحمدرضائی309

1386/12/07سهفیلمسازیحسینرضائی مایانی310

1398/11/13چهاربازیگریفروزانرضائیان311

1398/11/13یکصداپیشگیبهروزرضوی312

1394/05/25یککارگردانبزرگمهررفیعا313

1386/05/09یکفیلمبرداراصغررفیعی جم314

1390/12/09تکریمسینمااصغررفیعی جم315

1387/02/24سهپویا نماییجوادرمضانی316

1397/6/18دوکارگردانیغالمرضارمضانی317

1391/8/30چهارکارگردان تلویزیونیغالمرضارنجبر318

1392/3/28یکجلوه های ویژه سینما(محسن)نامدار روزبهانی319

1389/12/10ــــکارگردانمحمدعلیرهبر320

1393/4/15دوکارگردان تلویزیونیمحمدعلیرهبر321

1386/10/04پنجدستیار کارگردانمحمدرهروان الهیجی322

1394/05/25دوبازیگریکتایونریاحی323

1388/02/08سهکارگردانحسینریگی  الدز324

1396/5/1سهکارگردانی پویا نماییحدیثزارع325

1394/11/21سهکارگردان انیمیشنمحمدزارع خان326

1387/12/17دوبازیگریقاسمزارع زاغه327

1395/2/12سهکارگردان پویا نماییعلیزارع قنات نوی328

1386/05/09دوپویا نماییزهرازارعی329

1390/03/03سهکارگردانحمیدزرگر نژاد330

1389/06/30ــــکارگردانمحمدزرین دست331

1392/2/10ــــکارگردانمحمدزرین دست332

1393/11/5یکفیلمبردارعلیرضازرین دست333

1398/4/23سهکارگردانی فیلم کوتاهبیژنزمان پیرا334

1390/04/28یکتدوینگرحسینزندباف335

1395/12/1دوبازیگر سینمامحرمزینال زاده336



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1393/12/3سهتدوین حسنساجد337

1399/5/19یکتهیه کنندگیسیدجمالساداتیان338

1393/09/16سهفیلمبردارحبیبیساالروند339

1387/04/11چهارفیلمسازیخوبیارساالری340

1389/06/30ــــکارگردانغالمرضاسائلی341

1393/7/27سهفنی البراتوارابوالفضلسپهری342

1390/03/03ــــفیلمسازحسینسپهوند343

1388/03/05چهارفیلمبردارعسگرستاری344

1393/04/15سهکارگردانجواد ارشادسرابی345

1393/7/27یکفنی صداحسنسراج زاهدی346

1389/02/14سهنویسنده و کارگردانعلی محمدسرجه پیما347

1397/4/24سهکارگردانیسیاوشسرمدی348

1388/02/08چهارفیلمسازعباسسعادت خواه349

1393/02/21دوتهیه کنندگی و مدیر تولیدسعیدسعدی350

1393/04/15سهکارگردان سینماسعادت علیسعید پور351

1395/12/1دوبازیگریزهراسعیدی352

1395/9/7دوبازیگریزهراسعیدی353

1399/5/19دوبازیگریزهراسعیدی354

1388/03/05چهارکارگردانمحمودسالمیان355

1391/04/6سهمستند سازعلیرضاسالمیان356

1391/04/6سهمستند سازعلیرضاسالمیان357

1390/12/09یککارگردان تلویزیونیفرج الهسلحشور358

1392/02/10دوبازیگریجهانبخشسلطانی359

1393/12/3یکبازیگریجهانبخشسلطانی360

1390/03/03سهدستیار کارگردانعلیرضاسلمان نصر361

1391/04/6سهکارگردانعطاءالهسلمانیان362

1391/08/30دوسینماعطاءالهسلمانیان363

1391/08/30چهارصداگذاری سینمافدرت الهسلیمانی فر364

1396/2/24سهکارگردان فیلم های مستندسهیلسلیمی365

1394/5/25یکصدا برداریمحمودسماک باشی366

1385/09/25دوفیلمبردارمهدیسماکار367

1393/12/3سهبازیگریسانازسماواتی368

1399/5/19سهبازیگریسانازسماواتی369

1393/12/3دوبازیگر سینمااکبرسنگی370

1393/12/3دوبازیگریاکبرسنگی371

1393/04/15سهکارگردان.....روح اسهرابی372

1397/6/18سهکارگردان.....روح اسهرابی373

1398/4/23سهکارگردانی سینما سیامکسهرابی374

1389/02/14دومستند سازحمیدسهیلی مظفر375

1397/10/30یککارگردانی مستند حمیدسهیلی مظفر376

1389/09/30چهاربازیگریمسعودسهیم پور معرفی377

1399/12/17سهتهیه کنندگیسید امیرسیدزاده378



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1395/5/31دوکارگردان سینمامیر هومنسیدی اشکیکی379

1391/04/6سهکارگردان فیلم های کوتاهمحمدسیف العلمایی380

1387/12/27چهارکارگردانمجیدسیف العلمائی381

1388/03/05چهارفیلمبردارمحمد علیسیم ریز382

1393/11/5یکتهیه کنندگی خسروسینایی383

1387/12/17دوکارگردانعلی اصغرشادروان384

1386/12/07دوصدابردارشهید محمد رضاشادروح385

1395/5/31یکطراحی صحنهمحسنشاه ابراهیمی386

1395/3/30یککارگردان سینماانسیهشاه حسینی387

1397/6/18دوبازیگریجمشیدشاه محمدی موسوی388

1387/12/17یکالبراتوار فیلممحمد تقیشاهرخ389

1394/5/25یکتهیه کنندگیمرتضیشایسته390

1399/10/21دوتهیه کنندگیمحمد حسینشایسته391

1399/12/17دوبازیگریاردالنشجاعی کاوه392

1367/12/27چهارتدوینهمایونشریفی راد393

1393/9/16سهفیلمبردارحسنشریفی رئوف394

1394/3/10دوفیلمبردارحسنشریفی رئوف395

1391/04/6دومستند سازمرتضیشعبانی396

1397/4/24دوکارگردانیبهروزشعیبی عمرانی397

1389/09/30چهارکارگردان فیلم کوتاهسید عباسشفیعی398

1393/7/27دوچهره پردازیمریمشکرایی تفرشی399

1389/05/26دوچهره پردازیپرویزشکری400

1399/10/21یکصداپیشگیزهرهشکوفنده401

1389/09/30چهارکارگردان فیلم کوتاهابوالفضلشکیبا402

1387/06/26یکبازیگریخسروشکیبایی403

1395/2/12دوالبراتوار سینماحسینشمسی آهوئی404

1392/03/28یکمستند سازجوادشمقدری405

1395/5/31یککارگردان سینماجمالشورجه406

1393/09/16چهاربازیگریحسینشهاب منش407

1394/11/21سهبازیگریحسینشهاب منش408

1397/6/18دوکارگردانیسید حسینشهابی409

1387/06/26دوصداگذار و صدابرداربهروزشهامت410

1397/6/18چهارکارگردانی فیلم کوتاهیونسشهباز411

1389/02/28سهصدا گذار فیلممنصورهشهبازی412

1398/11/13سهتدوینرضاشهبازی413

1399/12/17سهتهیه کنندگی محمدشهبازی414

1397/6/18چهاربازیگریمجیدشهریاری نیا415

1394/5/25یکتهیه کنندگی منوچهرشهسواری416

1389/12/10سهتهیه کنندگییدالهشهیدی417

1393/12/3سهطراح صحنه و لباس حمیدشهیدی418

1393/04/15سهکارگردان سینماحمیدشهیری419

1391/04/27سهکارگردانی فیلم کوتاهنادرشیخ االسالمی420



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1393/9/16دوکارگرداننادرهشیخ درد ترکمانی421

1388/05/27سهبازیگریمحسنشیخ هرندی422

1391/04/27سهفیلمبرداررضاشیخی423

1393/9/16یکچهره پردازیمهر اعظمشیرازی424

1393/12/3سهصدا پیشهمریمشیرزاد425

1399/5/19سهکارگردانیبیژنشیرمرز426

1391/04/6سهبازیگریمحمدشیری427

1387/12/27چهارسینمارحیمصادق الوعد428

1390/12/09سهفیلمنامه نویسیرحیمصادق الوعد429

1389/02/28چهارتدوین فیلمابوطالبصادق دقیقی430

1393/09/16یکطراح چهره و چهره پردازیمهر اعظمصادق شیرازی431

1393/07/27سهفیلمبردارعلیصادقی432

1394/05/25دوکارگرداناکبرصادقی433

1397/4/24دوکارگردانی پویا نماییروانبخشصادقی434

1393/09/16چهارفیلمبردارمرتضیصادقی افجه435

1393/04/15پنجتهیه کنندگی رضاصادقی گنجه436

1388/05/27سهسینماسید رضاصافی437

1395/12/1سهصدابردارمهدیصالح کرمانی438

1399/12/17دوصدابردارمهدیصالح کرمانی439

1399/5/19سهکارگردانی فیلم مستندعباسصالح مدرسه ای440

1396/2/24چهارفیلمنامه نویسیویداصالحی441

1399/5/19چهارکارگردانی جبارصالحی442

1389/09/30دوکارگردانمهدیصباغ زاده طوسی443

1394/11/11دوکارگردان سینمامهدیصباغ زاده طوسی444

1389/02/14چهارکارگردانعلیرضاصبوری445

1393/07/27سهتهیه کنندگی سینماحبیب الهصحرا نورد446

1393/12/3یککارگردانی سینما سید رسولصدر عاملی447

1396/5/1دوفیلم برداریامیر مسعودصدیق448

1397/6/18دوفیلم برداریامیر مسعودصدیق449

1397/6/18چهارکارگردانی تلویزیونیمحمدصراف450

1387/12/17ــــبازیگریفردادصفا خو451

1397/6/18یکبازیگریصادقصفایی452

1390/12/09سهتهیه کنندگی انیمیشنسید مسعودصفوی453

1399/10/21یکتدوینهایدهصفی یاری454

1394/5/25یککارگردانی سینما یدالهصمدی455

1389/02/28دوکارگردان پویا نماییناهیدصمدی امین456

1395/5/31سهکارگردان پویا نماییعلیصمیمی زاد457

1395/9/7سهبازیگرییوسفصیادی458

1386/10/04دوکارگردان فیلم مستندمهوشضیاء شیخ االسالمی459

1389/05/26یکمستند سازنادرطالب زاده460

1393/4/15یکفیلمنامه نویس سینمااحمدطالبی نژاد محمدی461

1389/02/28سهبازیگریمحمدطالقانی462



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1386/12/07سهتصویر بردارشهید سیدمحمدطاوس شیرازی463

1394/5/25یکتهیه کنندگیفرشتهطایر پور464

1395/5/31سهتهیه کنندگی سینماسید محسنطباطبایی پور465

1397/10/30سهتهیه کنندگی سینماسید محسنطباطبایی پور466

1392/2/10دوجلوه های ویژه سینماحسینطالبیگی467

1396/2/24دوفیلمنامه نویس سینماعباسطهماس نادری چگنی468

1394/5/25یکصدا پیشهناصرطهماسب469

1395/2/12یککارگردان تلویزیونایرجطهماسب470

1398/11/13یککارگردانی فیلم مستندمنوچهرطیاب471

1394/9/8سهکارگردانسعیدعالم زاده472

1393/09/16چهارفیلمبردار پویا نماییمحمدحسنعبادی473

1399/10/21سهکارگردانی فیلم مستنداحدعبادی یالقور آغاجی474

1393/04/15سهکارگردان انیمیشنعلی حسینعباس زاده475

1396/2/24سهکارگردان پویا نمانوروزعباسی476

1390/6/22دومستند سازمحمد رضاعباسیان477

1385/09/25سهبازیگریمجیدعبدالعظیمی478

1393/04/15سهکارگرداناحمدعبداللهیان479

1397/10/30سهکارگرداناحمدعبداللهیان480

1397/4/24سهکارگرداناحمدعبداللهیان481

1386/10/04چهارکارگرداناحمدعبدالهیان482

1391/08/30چهارکارگردان تلویزیونیمحسنعبدلی483

1392/03/28یکبازیگریاکبرعبدی484

1395/5/31سهپویا نماییمیتراعبدی485

1398/11/13چهاربازیگریحمیدعجمی486

1390/03/03سهتهیه کنندگیسعیدهعدلی487

1397/10/30سهدستیار فیلم برداریداودعرب488

1387/02/10دوتصویر بردارشهید حسینعرب احمدی489

1394/4/15سهکارگردانحمیدعرب شهیری490

1395/2/12پنجچهره پردازیغالمرضاعربی491

1389/02/28یکفیلمنامه نویسجلیلعرفان منش492

1398/4/23سهکارگردانی سینمازانیارعزیزی493

1387/02/10سهتصویر بردارشهید مجیدعسگری494

1395/9/7چهاربازیگریعصمتعسگری495

1396/5/1سهکارگردانی تلویزیونیمسعودعسگری496

1397/4/24سهبازیگریعصمتعسگری497

1389/06/30چهارفیلمبردارابوالفضلعطاردی فرد498

1387/06/26دوپویا نماییغالمرضاعظیمی499

1397/4/24سهبازیگریغالمرضاعفتی الله دشتی500

1399/12/17یکتهیه کنندگی اسماعیلعفیفه501

1389/12/10چهارکارگردان فیلم کوتاهداورعالئی مراللو502

1395/3/30سهمدیریت تولید سینماامیر حسینعلم الهدی503

1396/5/1دوفیلمنامه نویسی پویا نماییامیر مسعودعلمداری504



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

 1391/08/30سهکارگردان تلویزیونیمهدیعلمی نیا505

1388/02/08یکدوبلور(ژاله)شوکت علو506

1387/02/10سهفیلمساز و تدوینشهید علیعلی زاده تبریزی507

1394/9/8سهتهیه کنندگی تلویزیونمهدیعلیپور آسیایی508

1395/9/7دوتهیه کنندگی تلویزیونمهدیعلیپور آسیایی509

1399/5/19چهاربازیگریحسنعلیرضایی510

1391/12/26چهاربازیگریحسنعلیرضائی511

1389/09/30چهارکارگردان فیلم کوتاهنوروزعلیزاده512

1395/3/30چهارکارگردان تلویزیونیشهرامعلیزاده امینه513

1393/7/27چهاربازیگریمجیدعلیزاده کلسری514

1395/9/7سهبازیگریمجیدعلیزاده کلسری515

1393/04/15سهبازیگریعلی اصغرعمیدی محبی516

1397/4/24سهفیلم نامه نویسیپیمانعوض پور517

1393/11/5یککارگردانکیانوشعیاری518

1387/02/10سهتصویر بردارشهید عبدالجلیلعیدی زاده519

1391/4/27پنجفیلمنامه نویسابوذرغفاری مقدم520

1397/10/30سهتهیه کنندگیالهامغفوری521

1393/12/3چهارساخت دکورفرجیغالمعلی522

1387/08/14چهارفیلمبردارفرامرزفارسیان523

1389/05/26چهاربازیگریعلیرضافتحی524

1399/5/19یککارگردانیمهدیفخیم زاده525

1395/5/31سهکارگردان فیلم کوتاهمریمفخیمی526

1399/5/19یککارگردانی فیلم مستند فرشادفدائیان527

1389/09/30سهکارگردان پویا نماییبهزادفراهت528

1394/3/10سهالبراتوار سینماییمحمد حسینفرج529

1393/12/3چهارساخت دکور غالمعلیفرجی530

1397/4/24سهکارگردانیبهروزفرجی قارخونی531

1398/4/23دوکارگردانیبهروزفرجی قارخونی532

1387/12/17ــــفیلمنامه نویس و کارگردانمژگانفرح آور533

1392/2/10سهگریمنویدفرح مرزی534

1399/10/21سهچهره پردازینویدفرح مرزی535

1390/6/22چهاربازیگریاصغرفرزامی نژاد536

1387/12/27چهارفیلمبردارصابرفرزانه وش537

1389/05/26سهمستند ساز آموزشینفیسهفرشته حکمت538

1395/5/31یکفیلمنامه نویسمینوفرشچی539

1395/12/1سهبازیگریعلیفروتن540

1393/11/5یککارگرداناصغرفرهادی541

1394/11/11چهاربازیگریشهرامفرهمند542

1387/12/27یکبازیگریداریوشفرهنگ درخشانی543

1387/06/26سهتهیه کنندگیشهید محمد رضافریس آبادس544

1394/05/25سهفیلمبردارمحمد تقیفکوری نیا545

1394/03/10یکتهیه کنندگیمحمودفالح546



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1391/4/27چهارنویسنده تلویزیونیسیدجعفرفالحی547

1395/2/12سهبازیگریپرویزفالحی پور548

1387/08/14سهکارگردانطیبهفلکیان549

1389/02/28چهارکارگردانمحمدفهندژ سعدی550

1399/5/19چهارتدوینسورانفهیم551

1393/12/3دوبازیگریعبدالرضافیاضی552

1394/9/8دوبازیگریعبدالرضافیاضی553

1389/05/26چهارفیلمنامه نویسصدیقهفیروزی554

1397/10/30سهفیلمنامه نویسصدیقهفیروزی555

1399/5/19دوبازیگریمحمدفیلی حقیقی556

1395/2/12یککارگردان سینمای مستندعلیرضاقاسم خان557

1385/08/30چهارتصویر بردارعبدالرضاقاسمی558

1394/05/25یکبازیگریثریاقاسمی559

1394/3/10دوصداگذار و میکسامیر حسینقاسمی560

1394/5/25دوصدا گذارآرشقاسمی561

1397/6/18یکصداگذاری و میکسامیر حسینقاسمی562

1398/4/23دوصدا گذارآرشقاسمی563

1385/08/30سهبازیگریاکبرقاسمی سنگی564

1388/02/08سهطراح صحنهداریوشقاسمیان دستجردی565

1388/05/27ــــپویا نماییشهالقاسمیان دستجردی566

1399/12/17سهطراح صحنهداریوشقاسمیان دستجردی567

1399/10/21دوفیلمنامه نویسیعلی اکبرقاضی نظام568

1399/12/17دوفیلمنامه نویسیعلی اکبرقاضی نظام569

1399/5/19چهارچهره پردازیهادیقالیخانی570

1398/4/23سهتهیه کنندگی سینماعلی اکبرقاینی نجفی571

1393/09/16دومدیریت تولید سینماعلیقائم مقامی572

1398/4/23سهکارگردانی فیلم کوتاهناهیدقبادی573

1388/05/27پنجکارگردانداودقچاق574

1395/9/7سهکارگردانداودقچاق575

1398/11/13سهصدابرداری و صداگذاریحمیدقدکچی576

1398/4/23سهکارگردانی سینماحمیدقدکچی577

1387/12/27سهکارگردانکامرانقدکچیان578

1395/2/12دوکارگردان سینمای مستندکامرانقدکچیان579

1389/02/28یکطراحی صحنهعبدالحمیدقدیریان580

1398/4/23سهبازیگریعلیقربان زاده دهاقانی581

1393/11/15چهارکارگردان تلویزیوناکبرقربانی582

1399/10/21سهکارگردانی فیلم مستند مجیدقربانی آهو دشتی583

1398/4/23سهدستیار فیلمبرداریحسینقطاء584

1388/05/27چهارگریممهردادقلی پور585

1389/09/30سهتهیه کنندگیقاسمقلی پور586

1393/11/15یکتهیه کنندگی سینماقاسمقلی پور587

1388/02/08چهارفیلمسازمهدیقمصری زاده نیاسری588



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1393/4/15دوتهیه کنندگی تلویزیونمجیدقناد589

1397/10/30دوتهیه کنندگی تلویزیونمجیدقناد590

1394/05/25سهکارگردانحسینقناعت591

1399/10/21یکصداپیشگیمحمودقنبری592

1399/12/17دوکارگردانی  رهبرقنبری شمس آباد593

1393/12/3یککارگردانزاونقوکاسیان594

1393/7/27سهکارگردانراماقویدل مهر595

1393/09/16چهارتدوین تلویزیوناسالمقهرمانی596

1393/7/27سهکارگردانحسنکار بخش597

1394/11/21سهکارگردانحسنکاربخش598

1386/10/04دوبازیگریمحمدکاسبی599

1393/7/27دوبازیگریمحمدکاسبی600

1395/2/12یکبازیگریمحمدکاسبی601

1392/03/28یکتهیه کنندگی حبیب الهکاسه ساز602

1393/11/15چهارصدا پیشهعلیرضاکامیاب پور603

1395/12/1سهصدا پیشهعلیرضاکامیاب پور604

1393/12/3سهکارگردان احمدکاوند605

1394/11/21سهکارگرداناحمدکاوند606

1388/05/27سهکارگردانقدرت حسنکاویار607

1393/7/27سهتدوینگریلناکرکیا608

1396/2/24دوکارگردان سینمامهدیکرمپور609

1393/12/3یکاتالوناژاکبرکرمی610

1393/12/3یکاتالوناژاکبرکرمی611

1393/9/16دوکارگردانمصطفیکرمی612

1398/11/13دوکارگردانیعلیکریم613

1395/5/31یککارگردان سینماواروژکریم مسیحی614

1393/11/5یکالبراتوار سینماعلیرضاکریمی615

1397/10/30یکبازیگرینیکیکریمی616

1395/12/1دوکارگردان فیلم مستندابوالفضلکریمی اصل617

1390/03/03سهتهیه کنندگی انیمیشنمحمد رضاکریمی صارمی618

1394/9/8دوتهیه کنندگیمحمد رضاکریمی صارمی619

1398/11/13دوتهیه کنندگیمحمد رضاکریمی صارمی620

1390/12/09دوالبراتواربهمنکریمیان621

1386/02/03یکمدیر دوبالژعلیکسمائی622

1389/02/28یکمستند سازاسدالهکفافی623

1393/11/5یکفیلمبردارمحمودکالری624

1388/02/08چهارکارگردانعلیرضاکالنتری داورانی625

1389/12/10چهارتدوین فیلمحسینکنفی لسکو کالیه626

1395/2/12سهبازیگریصدیقهکیانفر627

1395/9/7چهارمستند سازیمحمودکیانی فالورجانی628

1393/11/5یکبازیگریرضاکیانیان629

1386/02/03یکصدابردارنظام الدینکیایی630



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1397/10/30ــــزیر حد نصاب -کارگردانی فیلم کوتاه و مستندمحمدکیایی631

1399/10/21دوکارگردانیمصطفیکیایی632

1393/9/16یککارگردانمسعودکیمیایی633

1394/9/8چهارتهیه کنندگی تلویزیون  محمدکیهان634

1397/6/18دوکارگردانیابراهیمکیهانی635

1389/06/30سهکارگردان سینمای مستندبروجردیگداز گر636

1387/12/27سهفیلمسازفرامرزگرجیان637

1394/9/8دوبازیگریجمشیدگرگین638

1392/4/25ــــسینمامحبوبهگشایشی639

1389/06/30ــــکارگردان الههگل محمدی640

1389/12/10سهتهیه کنندگیمجتبیگالبی اردبیلی641

1387/12/17سهبازیگریرضاگلدوز توکلی642

1392/3/28یکبازیگریهوشنگگلدوز توکلی643

1395/12/1سهبازیگریحمیدگلی644

1387/08/14سهتهیه کنندگیغالمرضاگمرکی645

1392/4/25سهتهیه کنندگی سینماغالمرضاگمرکی646

1395/12/1سهتهیه کنندگی سینماغالمرضاگمرکی647

1397/6/18دوتهیه کنندگی سینماغالمرضاگمرکی648

1393/11/15دوپویا نمایی(الهه)فاطمه گودرزی649

1387/06/26سهفیلمبردارحمید رضاگوهری650

1393/9/16سهفیلمبردارحمید رضاگوهری651

1398/4/23سهفیلمبردارحمیدرضاگوهری652

1398/11/13دوفیلمبرداریسید حسنلسانی653

1398/4/23دوفیلمبرداریسید حسنلسانی654

1393/4/15یکبازیگریغالمحسینلطفی655

1385/09/25سهصدابردارعلیلطفی نکو656

1394/5/25دوکارگردان  محمد حسینلطیفی657

1399/5/19یکتصویر برداریعلیلقمانی658

1393/7/27چهارچهره پردازیکامرانلواء659

1393/9/16دوکارگردانرامتینلوافی پور660

1387/08/14سهکارگردانغالمرضامبشری ریزی661

1389/12/10سهتهیه کنندگی سعیدمترصد662

1399/10/21یککارگردانیمحمدمتوسالنی663

1395/9/7دومدیریت تولیدمجتبیمتولی664

1398/11/13دوکارگردانی فیلم مستندرضامجاسی665

1393/12/3دوفیلمبرداریغالمرضامجاوری666

1393/4/15دومستند سازحمیدمجتهدی بید آبادی667

1393/4/15سهطراح صحنه و لباس سینماحسینمجد668

1392/3/28دوالبراتوارجمشیدمجد وفایی669

1395/9/7یکالبراتوارجمشیدمجد وفایی670

1389/05/26سهبرنامه ساز تلویزیونسید محمد ابراهیممجرد671

1390/04/28سهمستندسازرضامجلسی672



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1393/11/5دوتصویر بردار تلویزیونمحمودمجیب حق قدم673

1386/03/22یککارگردانمجیدمجیدی674

1396/5/1یکچهره پردازیبیژنمحتشم675

1386/02/22دوکارگردانحمید رضامحسنی676

1387/02/24دوکارگردان فیلم مستندمحمد سعیدمحصصی677

1390/03/03دوالبراتوارهاشممحققی فرد678

1395/3/30یکالبراتوار سینماهاشممحققی فرد679

1396/5/1سهفیلم برداریعلی اصغرمحمد زاده فریز هندی680

1387/06/26سهگریماکبرمحمد صالحی681

1393/12/3چهاراجرای دکور ابراهیممحمد علی خانی682

1387/12/17سهکارگردانمجتبیمحمدی683

1392/3/28یکمستند سازعلیرضامحمدی684

1393/11/5یکتهیه کنندگیمنوچهرمحمدی685

1393/4/15یکتهیه کنندگی تلویزیونمهدیمحمدی686

1395/3/30سهکارگردان سینمامجتبیمحمدی687

1397/6/18سهکارگردان سینمامجتبیمحمدی688

1388/02/08ــــمدیر تدارکات سینما سیدمجتبیمحمود عربی689

1396/2/24دوتهیه کنندگی سینمانویدمحمودی690

1396/2/24دوکارگردان سینماجمشیدمحمودی691

1393/12/3دوکارگردان فیلم کوتاه  محمدمحمودی اصل692

1390/04/28سهفیلمسازعلیرضامحنتی693

1386/10/04دوکارگردان فیلم مستندابراهیممختاری694

1399/5/19یککارگردانی فیلم مستند ابراهیممختاری695

1391/4/27چهارفیلمنامه نویسحسینمدحت696

1395/2/12سهتهیه کنندگی سینماحمیدمدرسی697

1387/12/27یکدوبلورنصرالهمدقالچی698

1394/9/8چهاربازیگریمحمد صدیقمراد زاده قرخلو699

1390/12/09ــــمستندسازایرجمرادی700

1390/6/22چهارتصویر برداریهاشممرادی701

1391/4/6سهمستند سازی تلوییونیایرجمرادی702

1397/10/30سهفیلمبرداریهاشممرادی703

1397/6/18چهارکارگردانی پویا نماییمهدیمرادی704

1395/5/31سهمستند ساز تلویزیونایرجمرادی قلعه النی705

1389/06/30ــــنویسنده در تحقیق سینماشهنازمرادی کوچی706

1394/5/25سهبازیگرییوسفمرادیان707

1399/10/21سهتدوینابراهیممردای708

1389/06/30ــــکارگردان پروانهمرزبان709

1397/10/30دوتهیه کنندگیپروانهمرزبان710

1397/6/18دوتهیه کنندگیپروانهمرزبان711

1398/11/13دوتهیه کنندگیپروانهمرزبان712

1395/12/1سهبازیگریمحمدمسلمی713

1389/02/14دوکارگردانکمالمصفای تبریزی714



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1396/5/1یککارگردانکمالمصفای تبریزی715

1395/9/7سهتهیه کنندگی سینمامجیدمطلبی716

1390/03/03سهکارگردانکمالمطوف717

1399/10/21یکچهره پردازیسعیدمظفری718

1391/4/6دوصدابرداربهروزمعاونیان719

1387/02/10یککارگرداناحمد رضامعتمدی720

1398/11/13دوفیلمبردارینادرمعصومی نیک قلب721

1393/12/3یکتهیه کنندگی سینما علیمعلم722

1396/2/24دومدیریت تولیدآذرمعماریان723

1393/11/5دوکارگردان سینمامحمد ابراهیممعیری724

1393/9/16سهکارگردانمحمد ابراهیممعیری725

1399/10/21یکچهره پردازیجالل الدینمعیریان726

1397/10/30سهبازیگریرحمانمفاتحی727

1398/11/13سهبازیگریرحمانمفاتحی728

1397/6/18دوتهیه کنندگیبهروزمفید729

1393/11/5یکصدا پیشهجاللمقامی730

1395/3/30دوالبراتوار سینماموسیمکوندی731

1396/2/24دوالبراتوار سینماموسیمکوندی732

1393/9/16سهصداپیشگیشهروزملک آرایی733

1389/05/26چهارتهیه کنندگی و کارگردان تلویزیونمهدیملکوتی734

1393/9/16سهصدابرداریمهرانملکوتی735

1399/10/21چهارکارگردانیسید محمد رضاممتاز736

1399/10/21یکصداپیشگیناصرممدوح737

1392/2/10چهاربازیگریفرحنازمنافی ظاهر738

1393/09/16سهبازیگریفرحنازمنافی ظاهر739

1394/5/25یکفیلمبردارتورجمنصوری740

1389/05/26دوکارگردانوحیدموسائیان741

1386/05/09دوکارگردان فیلم کوتاهمیردولتموسوی742

1388/05/27پنجکارگردانمحمد رضاموسوی743

1393/7/27چهاربازیگریسیده شهربانوموسوی744

1394/5/25یکتهیه کنندگی سینما غالمرضاموسوی745

1399/10/21چهارتدوینسید محمدموسویان746

1394/5/25دوکارگردانصادقمه نگار747

1387/12/27سهطراحی و ترکیب صداحسینمهدوی748

1393/9/16دوبازیگریمهین ترابیمهرانه749

1393/09/16چهارکارگردان تلویزیونیمحمد رضامهربان750

1387/12/27چهاربازیگریفرامرزمهرجو751

1390/03/03سهکارگردانفرامرزمهرجو752

1393/11/5یککارگردانداریوشمهرجویی753

1393/9/16سهصداپیشگیغالمرضامهرزادیان754

1387/06/26سهفیلمسازغالمرضامهیمن755

1398/11/13دوکارگردانی فیلم مستندغالمرضامهیمن756



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1391/4/6دوبازیگریولی الهمؤمنی757

1395/2/12دوبازیگریمهدیمیامی758

1395/5/31سهکارگردان پویا نماییزهرامیترا عبدی759

1389/09/30سهتدوین فیلممیر سهرابمیر سپاسی760

1394/5/25یکصدا پیشهجهانگیرمیر شکاری761

1393/4/15یکطراح صحنه و لباسمجیدمیر فخرائی762

1393/11/5یککارگردانرضامیر کریمی763

1393/9/16سهفیلمنامه نویساحمدمیر کمالی764

1394/3/10دوفیلمنامه نویساحمدمیر کمالی765

1388/03/24دوصداگذارسید رضامیر هاشمی766

1395/9/7یکصداگذارسید رضامیر هاشمی767

1390/03/03یککارگردانداودمیرباقری768

1397/6/18چهارکارگردانی پویا نمایینسیممیری769

1395/2/12چهارچهره پردازیندامیقانی770

1385/10/26سهبازیگریمحمد امیرناجی771

1393/04/15دوبازیگری(رضا)محمد امیر ناجی772

1388/02/08چهارکارگردان فیلم کوتاهناصرناصر پور773

1395/3/30چهارکارگردانفرهادناصر تراب774

1395/2/12پنجکارگردان تلویزیونیفرهادناصرترابی775

1395/3/30چهارکارگردان تلویزیونیفرهادناصرترابی776

1389/02/28چهاربازیگریافسانهناصری صالح آبادی777

1389/06/30سهفیلمبردارحسینناظریان778

1399/10/21یکصداپیشگیشهالناظریان779

1391/04/6دوجلوه های ویژه میدانیمحسننامدار روزبهانی780

1396/5/1چهاربازیگری سینماکورشنبی زاده شیرازی اصل781

1387/12/27سهتهیه کنندگیمهدینجار پیشه782

1396/2/24یکتهیه کنندگی سینمای مستندمهدینجار پیشه783

1390/04/28چهارکارگردان تلویزیونمحمدنجار صراف وندایی784

1391/04/6سهدستیار کارگردانحسننجاریان داریانی785

1399/05/19سهبازیگریشهیننجف زاده786

1387/02/10دوتدوینشهید حسننجفی787

1388/02/08چهارکارگردانداورنجفی788

1392/02/10دوبازیگریاحمدنجفی789

1399/10/21یککارگردانیمحمد علینجفی790

1398/04/23سهجلوه های ویژه بصریمحمد رضانجفی امامی791

1398/04/23یکبازیگریسید  احمدنجفی شوشتری792

1394/11/21یکصدابرداریدالهنجفی مقدم793

1386/12/07دوصدابرداریدالهنجفی مقدم نژاد794

1393/11/15چهارتصویر بردارحمیدنجم الدین795

1395/2/12سهبازیگریافشیننخعی796

1393/12/3یکتهیه کنندگی مستند سازمرتضیندایی797

1390/03/03سهدستیار کارگردانسلماننصر798



اطالعات ارزشیابی هنرمندان سینما 

تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگیردیف

1389/06/30سهبازیگریمحمودنظر علیان799

1399/05/19دوبازیگریمحمودنظر علیان800

1394/9/8دوکارگردان انیمیشنابوالقاسمنظرپور801

1399/5/19دوکارگردان انیمیشنابوالقاسمنظرپور802

1397/6/18ــــبازیگریمحمد جوادنظری گلپایگانی803

1386/02/03چهارصدابردارنجیبهنعمتی804

1397/10/30سهبازیگریآناهیتانعمتی805

1398/11/13سهکارگردانی فیلم کوتاهحسننقیان806

1390/12/09سهسینماجعفرنورمحمدی807

1393/02/21دو(چهره پردازی)گریم اکرمنویدی یکتا808

1394/4/6یکچهره پردازیاکرمنویدی یکتا809

1393/09/16سهکارگرداناحمدنهاوندی810

1394/3/10دوکارگردانی پویا نماییاحمدنهاوندی811

1386/02/16یکاتالوناژ رنگیحسننیک نژاد812

1386/12/07سهکارگردانحسننیکبخت مالواجردی813

1399/10/21یکصداپیشگیمنوچهروا لی زاده814

1387/02/10سهکارگردانمحمد علیواحدی815

1391/4/27سهکارگردانمحمد علیواحدی816

1395/5/31چهارچهره پردازیاشکانوثوقی817

1388/05/27سهبازیگرینصرالهوحدت818

1387/12/17سهکارگردانمحمد اخوانورنو سفادرانی819

1395/2/12دوتصویربردار سینمای مستندعلی اکبرولد بیگی820

1397/4/24دوکارگردانی فیلم مستندعلی اکبرولد بیگی821

1397/4/24یکچهره پردازیمسعودولد بیگی822

1397/10/30چهاربازیگریفریدولی زاده823

1398/11/13چهاربازیگریفریدولی زاده824

1397/6/18ــــمدیریت تولیدسیدحسینهادیانفر825

1393/11/5یکصدا پیشهرفعتهاشم پور826

1399/5/19یکبازیگریجمشیدهاشم پور827

1392/2/10چهارکارگردان مستندمحمد علی(رخشانی)هاشم زهی  828

1394/5/25دوکارگردان مستندمحمد علی(رخشانی)هاشم زهی 829

1393/11/5یکبازیگریمهدیهاشمی830

1386/08/22چهارگریمملوک الساداتهاشمی فهادانی831

1386/02/03یککارگردانمحمد رضاهنرمند832

1388/05/27دوکارگردان فیلم مستندرایموندهواکمیان833

1391/12/26سهتهیه کنندگی تلویزیونتقییازرلو834

1396/5/1پنجفیلم برداریحاتمیپان غراوی835

1394/05/25یکتهیه کنندگی هارونیشایایی836

1397/7/30دوکارگردانیمحمد حسنیکتا پناه837

1392/04/25سهکارگردانمحمد حسنیوسفی838

1387/06/26سهفیلمنامه نویساکبریوسفی نجف آبادی839


