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پویانمایـی یـک هنـر صنعـت نـاب و بینهایت اسـت .هنری که بـا در هم

آمیختـن واقعیـت و تخیـل تلاش میکنـد زندگـی را چشـمنواز و جـذاب

کنـد .کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان برگـزار کننـدهی یکـی از

معتبرتریـن رویدادهـای حـوزهی پویانمایـی در جهان اسـت .از این رهگذر

پویانمایـی طی سـالهای گذشـته پیشـرفت و گسـترش خـود را آغـاز کرده

و دسـتاندرکاران ایـن حـوزه بـه دسـتاوردهای مثبتـی نائـل شـدهاند.

ی بینالمللـی پویانمایـی تهـران از منظـر اسـتانداردهای جهانی،
جشـنوار ه 

نـه تنهـا در ایـران ،بلکـه در جهـان از جایـگاه شایسـتهای برخـوردار اسـت.

دوازدهمیـن جشـنوار هی پویانمایـی تهـران با هدف فراهمسـازی بسـتری

مناسـب بـرای تبـادل اندیشـهها و عرضـهی آثـار شـاخص ایـران و جهان،

از یـک ویژگـی ممتـاز دیگـری برخـوردار اسـت؛ چـرا کـه در پاندمـی کرونا،

هنـر و هنرمنـدان انیمیشـن ایـران و جهـان بـا گـذر از تنگناهـای گوناگون،

محدودیتهای شـرایط موجود و پشـت سرگذاشتن شـرایط ناگوار بیماری،

بـه شـاخصهای جدیدی دسـت یافتهاند .ایـن مهم نشـان از ظرفیتهای

نهفتـهی ایـن هنر صنعـت دارد .امید آن داریم در چشـماندازی سـیالتر ،و

در سـایهی جشـنوارهی دوازدهـم ،با بهرهگیـری از تجربیـات هنرمندان این

مـرز و بـوم و هنرمنـدان سـایر کشـورها ،در زمینـهی تولیـد و عرضـهی آثار

پویانمایـی در بسـتر فضـای دیجیتالـی ،به سـمت بـازاری متنوع ،بـهروز و

مـدرن حرکـتکنیـم و فعاالن صاحب سـبک این رشـتهی خلاق هنری ،با

اندیشـهی جهانیسـازی پویانمایـی ایرانی اسلامی ،روزافزون بـه هویت و
شناسـنامهای مسـتقل و درخشـان دسـت یابند.

مهدی علیاکبرزاده

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
و رئیس جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران

پویانمایـی یـک هنـر صنعـت اسـت و فعـاالن این حـوزه فـار غ از مبحث

هنـری آن کـه قالبـی برای ارائه اندیشـهها و تفکـرات سـازنده و تاثیرگذار بر

تمـام اقشـار مردم در جهان بـه گونهای خیال انگیز و زیباسـت ،میتوانند در

بعـد صنعتـی آن به شـکلی بنیادی و با زیرسـاختهای علمی و سیسـتمی

بپردازنـد .چشـمانداز آینـده ی ایـن هنـر صنعـت بـه سـوی تحقـق آرمان

بزرگـی بـا عنـوان «تولیـد دانش بنیـان» یکـی از هدفهای هفتمیـن بازار

ملـی پویانمایی در این دوره اسـت .اسـتفاده از ظرفیتها و پتانسـیلهای

ملـی میهنی کشـور عزیزمان ایـران در صنعت پویانمایی برای تشـکیل یک

قطـب بـزرگ در خاورمیانـه میتوانـد مبحثـی باشـد تـا بـا گرد هـم آمدن

فعـاالن ایـن حوزه در بـازار ملی پویانمایـی زودتر به واقعیت نزدیک شـود.

لـذا رونـق بـازار کسـب و کار دانش محـور ،جلوگیری از خروج سـرمایه های
ملـی و معنوی کشـورمان و اسـتفاده بهینـه از دانشهای فنی ،نـرم افزارها

و  ...میتوانـد نمونـه ای از دسـتاوردهای مهـم تولیـد دانش بنیـان در هنر

صنعـت انیمیشـن ایران باشـد .بنابرایـن در هفتمین بازار ملـی پویانمایی

ایـران بـه دنبال آن هسـتیم تـا با اسـتفاده از نیروهای تحقیق و توسـعه و

ورود حـوزه دانـش بنیـان بـه ایـن هنر صنعت بـه یک اکوسیسـتم داخلی

مبنـی بـر تولید زیرسـاختها و تولید محصـوالت فاخر و فرهنگـی با توجه

بـه ارزشهـا و مفاهیـم عمیـق ملی مذهبـی  و در نتیجه حضـور در بخش
صـادرات غیرنفتی در بازارهای جهانی باشـیم.

امیـد اسـت ایـن رویکرد پنجـرهی جدیـدی را بـرای بینالمللی شـدن این

بـازار ملـی بگشـاید تـا بتوانیـم ضمـن باالبـردن کمـی و کیفـی تولیـدات

پویانمایـی ایـران سـهم قابـل توجهـی در بازارهـای جهانـی و بسـترهای
فرهنگـی دیگـر کشـورها را داشـته باشـیم.

محمدرضا کریمی صارمی

دبیر جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران

فهرست
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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رشکتکنندگان هفمتین ابزار میل پویامنایی هتران
Participant of 7th Tehran National Animation
Market

کانون پـرورش فکری کودکان و نوجواانن
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان ،یـک مرکـز فرهنگـی بـا بیـش

از  ۵۰سـال سـابقه در تولیـد فیلـم ،چـاپ کتـاب ،پویانمایـی و تئاتـر ،تولیـد

بازیهـای خالق و سـرگرمی و محصـوالت کامپیوتری و  ...اسـت .کانون دارای
بیـش از  ۱۰۰۰مرکـز فرهنگی و هنری ،کتابخانههای سـیار و پسـتی در سـطح

کشـور دارا میباشـد .همچنیـن عضـو سـازمانهای بینالمللـی همچـون

ایفلا ،سـیفژ و اسـیتج و ...اسـت.از دیگـر فعالیتهـای کانـون میتـوان بـه

برگزاری فسـتیوالهایی همچـون «قصهگویی»« ،نمایش عروسـکی»« ،کتاب

کـودک»« ،جشـنواره بینالمللی پویانمایـی»« ،جشـنوارهی مطبوعات کودک»

و «دوسـاالنهی بینالمللی مسـابقه و نمایشـگاه نقاشـی کودکان» اشـاره کرد.

مدیر

Manager

مهدی علیاکبرزاده

Mahdi Aliakbarzadeh

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

ابوالقاسم سلیمانی

Abolghasem Soleimani

متصدی غرفه

Pavilion Operator

فاطمه محسنی

Fatemeh Mohseni

تهران ،خیابان فاطمی ،خیابان حجاب ،روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

+۹۸۲۱ -۸۸۹۷۱۳۸۷

+9821- 88971387

Intl_affairs@jamejam.net
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Hejab St., Fatemi Ave., 1415613144, Tehran. Iran

www.kpf.ir

Kanoon/ The Institute for the Intellectual Development
of Children and Young Adults
Kanoon/ the institute for the intellectual development of children
and young adults is a cultural center with 50 years of experience
in publishing books, producing films, animations and theaters,
producing creative games and entertainments and computer
productions with over 50 years. kanoon is a member of several
international organizations such as IFLA, CIFEJ, ASSITEG, One of the
other Kanoon,s activities can be named as holding multiple festivals
such as story-telling festival, puppet show festival, children,s book
festival, international animation festival and biennial international
children,s art exhibition and competition.
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انجمن صنیف کارگری انیمیشن استان هتران
انجمـن صنفـی کارگـری انیمیشـن تهران ،جهت سـامان بخشـیدن به وضعیت

روابـط کاری ،اقتصـادی و تولیـد انیمیشـن ایرانـی در بسـترها و ظرفیتهـای

گوناگـون و حفـظ منافع نیروهای تولیـد در روابـط کارگری-کارفرمایی بخصوص

در تولیـدات تجـاری و انبوه ،شـامل سـریالهای تلویزیونی ،انیمیشـنهای بلند

سـینمایی ،انیمیشـنهای تبلیغاتی که در شـبکه هـای تلویزیونی ،ماهـوارهای و

یا در رسـانههای جدید (وب ،شـبکههای اجتماعی) پخش میشـوند ،تشـکیل
شـده است.

مدیر

امیر سحرخیز

مسئول غرفه
هدی اثناعشری

متصدی غرفه
فرزانه کشاورزان

خانه سینما  ،۲خیابان وصال شیرازی ،تقاطع طالقانی  ،پالک ۲۸

+9821- 66462095
info@animationguild.ir
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Manager
Amir Saharkhiz

Pavilion Responsible
Hoda Esnaashari

Pavilion Operator
Farzaneh Kehsavarzan

+۹۸21-66462095
No.28, Vesal Street, Tehran.
www.animationguild.ir

Animated Filmmakers Guild of Iran
As a labor organization, the Animation Guild of Iran represents
animation artists and try to support them by negotiating minimum
wages and working conditions, providing health benefits, and act
as an advocate for its members over disputes between employees
and employers. The goal is to provide a seamless cloak of benefits
and the strength of a collective voice to our members across the
animation industry.
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انجمن آسیفا ایران
آسـیفا انجمـن بینالمللـی فیلمسـازان انیمیشـن اسـت که آسـیفا ایران بـه عنوان
یکـی از اعضـای قدیمـی آن ،فعالیـت خـود را از  ۵۰سـال پیـش آغـاز کـرده اسـت.
ایـن انجمـن بـا  فعالیتهـای نظیـر انتشـار فصلنامه ،برگـزاری جلسـات نمایش
فیلم ،کارگاههای سـاخت و آموزش انیمیشـن برای همهی ردههای سـنی ،تشـکیل
مناسـبتهایی ماننـد یادمانهـا ،و یـا بزرگداشـت روزهایـی ویژه چـون روز جهانی
انیمیشـن ...به فعالیتهای فرهنگی و ارتقای آشـنایی با انیمیشن در سطح جامعه
و ارتبـاط فعالیـت ایـن حـوزه با یکدیگـر میپردازد .آسـیفای ایـران در نظـر دارد در
غرفـهی ایـن انجمن کـه در بازار جشـنواره پویانمایـی برگزار خواهد شـد ،به معرفی
بیشـتر فعالیتهـای انجمن ،کمیتههـای آن و همکاری با سـایر ارگانها و نهادهای
دولتـی و خصوصـی و برگـزاری کارگاههای آزاد انیمیشـن برای عالقمنـدان بپردازد.
مدیر

Manager

امیر مهران

Amir Mehran

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

هدا مسعودی

Hoda Masoudi

متصدی غرفه

نفیسه کشاورزانزاده

Pavilion Operator
Nafiseh Keshavarzanzadeh

تهران ،بلوار کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر ،خیابان نوشهر ،شمارۀ ۱۵

+۹۸۲۱-86070083

No. 15, Nowshahr St, Iranshahr St, Karim Khan Zand Blvd, Tehran, Iran
http://www.asifairan.ir/
https://www.instagram.com/asifairan
+9821-86070083
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ASIFAIRAN
“ASIFA” is an international association for animated films & filmmakers
and, “ASIFA Iran” is one of its oldest members that has been active for
around 50 years. We in “ASIFA Iran” are actively working to implement
artistic, technical and cultural events & programs through publishing
magazines, screening, animation workshops for various ages, holding
remembrance and commemoration events like the “International
Animation Day” & etc. to develop the society’s knowledge about
animation, and pave the ground for the professionals to gather and
interact. We are proud to hold a booth for “ASIFA Iran” in the “12th Tehran
International Animation Festival 2022” market to better introduce the
association and its committees, and further collaborate with private and
public sectors to hold various public animation workshops.
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خانه انیمیشن
خانه انیمیشن ،خانه ایست برای تمام خانواده ی بزرگ انیمیشن ایران.
مـا همگـی بـرای سـرافرازی پویانمایـی کشـورمان تلاش میکنیم و سـعی داریم
قـدرت و توانایـی خودمـان را در زمینـهی تولیـد و عرضـهی آثـار فاخـر انیمیشـنی
بـه تمـام دنیـا معرفـی کنیـم .فعالیتهـای ما شـامل خبر رسـانی ،انتشـار مقاالت
آموزشـی و بـروز دنیای انیمیشـن اسـت .در کنار این مـوارد ،برگزاری ورکشـاپهای
آموزشـی و کاربـردی انیمیشـن در شـهرهای مختلف را نیـز بر عهده داریـم .خانهی
پویانمایـی بیـش از یـک دهـه در فضای تولید انیمیشـن نقش داشـته و آشـنایی
کاملی بر مشـکالت تولید و عرضهی انیمیشـن دارد .از این رو اصالح وضع موجود
انگیزهای برای تاسـیس خانه انیمیشـن بوده اسـت .خانه انیمیشـن امیدوار است
بـا کمـک همـهی دسـت انـدرکاران ایـن حوزه بـه تحقـق این اهـداف روز بـه روز
نزدیکتـر شـود .مـا بـه گرمی دسـت همه دوسـتانی کـه مایل بـه همـکاری برای
اعتالی انیمیشـن ایران هسـتند را میفشـاریم.
مدیر

امیرحسین صالحی

Manager
Amirhossein Salehi

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

مهدی اسدی

Mahdi Asadi

متصدی غرفه

Pavilion Operator

کامبیز طاهری

Kambiz Taheri

تهران ،میدان آزادی ،اتوبان لشگری ،بعد از ایستگاه مترو بیمه ،پالک  ،۳۱کارخانه نوآوری آزادی

+۹۸-9122799145

Azadi Innovation Factory, No.31, Lashgari Hwy, Azadi Sq,Tehran

+98- 9122799145
https://instagram.com/animationhome
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www.Animation.ir

Animation home
Animation Home is the home for the whole big family of animation. We all
strive for pride in our country’s animation. for the whole big family of Iran’s
animation We try to introduce our strength and ability in producing and
supplying magnificent animated works to the whole world. Our activities
include publishing news and educational articles about animation. In
addition, we are also responsible for holding educational animation
workshops in different cities. Animation Home has been involved in the
animation production space for more than a decade and is fully acquainted
with the problems of animation production and supply. Therefore,
improving the animation production environment has been an incentive
to establish an Animation Home. Animation Home hopes to get closer to
achieving the goals day by day with the help of all those involved in this field.
We warmly shake hands with all our friends who want to work together to
promote Iranian animation.
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مرکز پویامنایی صبا
در خـرداد مـاه سـال  ۱۳۷۴مرکـز پویانمایـی صبا در سـازمان صدا و سـیما با هدف
تولیـد برنامههای انیمیشـن پـا به عرصهی وجود گذاشـت تا مخاطبان خردسـال و
کودک تلویزیون بتوانند بهتر از گذشـته پای این رسـانه و در جاذبهی سـیری ناپذیر
پیامهایـش بـزرگ شـوند و بـا تجربه تماشـا بـه بسـیاری از نیازهای «رشـد» خود
پاسـخ گوینـد .البتـه ایـن مرکز در کنـار مخاطبان کـودک ،بزرگسـاالن را نیـز  مدنظر
قـرار داده و تولیـدات شایسـتهای را بـه نتیجـه رسـانده کـه برخی با وجود گذشـت
سـالها از تولیـد همچنـان با اسـتقبال مواجه اسـت .مرکز صبـا با الهـام از مبانی و
توصیههـای منبعـث از تعالیـم دین مبین اسلام ،سیاسـتها و تأکیـدات نظام در
اسـناد باالدسـتی ،فرهنگ غنی ایرانی ،پیشـرفتها ،دسـتاوردها و ارزشهای انقالب
اسلامی و همچنیـن بهرهگیـری از بهتریـن نیروهـای انسـانی فعـال ،متخصـص و
جوان و همگام با تکنولوژی روز دنیا توانسـته ایران را به یکی از کشـورهای قدرتمند
منطقـه در تولیـد انیمیشـن مطر ح کند چنانکه تصاویر خلق شـده اکنـون نه تنها با
تولیـدات خارجـی برابـری میکنـد کـه حتی در صـف عرصه بـه رسـانههای مطر ح
دنیا قـرار دارند.
مدیر

محمد رحیم لیوانی

Manager
Mohammadrahim Livani

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

مهدی قلینژاد

Mahdi Gholinizhad

متصدی غرفه

Pavilion Operator

ایمان پورعلی

Iman Pourali

تهران ،میدان آرژانتین خیابان زاگرس نبش خ  29مرکز صبا پالک ۱۵

+۹۸۲۱-88676267

No. 15, Saba Center, 29 Zagros St., Argentina Square, Tehran
https://instagram.com/sabaanimation_center
+9821- 88676267
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Saba Animation Center
Saba Animation Center affiliated to the Iranian Radio and TV Organization
was established in June 1995 with order to produce animation programs
with which the young audiences and children could enjoy the media
more than before and make use of the unlimited attraction of its
messages according to their «instinct needs for flourishing». In fact,
while producing some suitable programs for children, the center is also
addressing the adults. Hence, some of its programs, despite years of
production, are still widely welcomed by all generations. Inspired by the
principles and recommendations of the Islamic teachings, the center has
so far been able to represent Iran as one of the most powerful countries
in the region for the production of animations in line with the world latest
technological achievements based on the official policies emphasized in
the upstream documents, the rich Iranian culture, the achievements
and values of the Islamic Revolution through benefiting the most active
young human resources.
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استودیو گنبدکبود
در آخریـن روز پاییـز  ۱۳۸۶اسـتودیو گنبدکبـود توسـط بابـک و بهنـود نکویـی

تاسـیس شـد و بـه طـور رسـمی فعالیـت خـود را آغـاز کـرد .اولیـن محصـول

مشـترک بـرادران نکویـی ،انیمیشـن کوتاهـی بـود کـه در سـال  ۲۰۰۴بـا نـام

آوای نـو سـاخته شـد کـه پایـه و اسـاس همکاریهـای بیشـتر را گذاشـت و

آنهـا اسـتودیوی مسـتقل خـود را راهاندازی کردنـد .هدف این اسـتودیو تولید
انیمیشـنهای بـا کیفیـت باال اسـت .در طول سـالها سـاخت انیمیشـنهای

تاثیرگـذار و انیمیشـنهای ایرانـی تبلیـغ شـده در جهـان را هـدف قـرار دادند،

برخـی از آثـار آنهـا در جشـنوارههای برتـر ایرانـی و بینالمللـی نامـزد دریافت
جایزه شـده اسـت.

مدیر

بابک و بهنود نکویی

Manager
Babak & Behnood Nekooei

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

ندا حسنینیا

Neda Hassani nia

متصدی غرفه

Pavilion Operator

علی آقامحمدزنجانی

Ali AghaMohamad Zanjani

تهران ،خیابان فاطمی ،خیابان حجاب ،روبروی کوچه سازمان آب ،درب جنوبی کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان ،استودیو گنبدکبود ،پالک ۰۴/۰8
+۹۸۲۱-88971310

South Door of Children and Adolescents Intellectual, Opposite Salzaman AbAlley, Hijab St, Fatemi St.
Tehran Development Center, Gonbad Kaboud Studio, No. 04/08
+9821- 88971310

https://instagram.com/gonbadcaboud
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GonbadCaboud Studio
On the last day of the 2007 autumn, Gonbad Caboud Studio was
founded by Babak and Behnoud Nekooie and officially started its
activity. The first co-operated product by Nekooei brothers was a
short animation developed in 2004, named «Avay No». It laid the
foundation for more collaboration and they set up their independent
studio. The aim of this studio is to produce high quality animations.
During the years, they targeted making impressive animations and
promoted Iranian animations in the world. Some of their works have
been nominated for awards in top Iranian and international festivals.
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موسسه تصويرسازان سوره سيمناى مهر
در سـال  ۱۳۶۰بـا سـاخت فیلمهـای کوتـاه و انجـام پروژههـای کوچـک ،آغاز

بـه کار نمـود و اکنـون بـا بیـش از چهـار دهـه فعالیـت در عرصـهی سـینما

به سـاخت و تولید فیلمهای سـینمایی ،کوتاه ،مسـتند و انیمیشـن پرداخته

اسـت و همچنیـن بسـیاری از آثار فاخر و ارزشـمند خود را توزیـع ،و با همت

هنرمنـدان صاحـب نـام و مسـئولیتپذیر ،امکانـات نمایشـی (سـینماها) و

پشـتیبانی فنـی خـود ،در جهـت ارتقـای و اعتبـار بخشـی بـه سـینمای ملی
کوشـیده است.

مدیر

Manager

حمیدرضا جعفریان

Hamidreza Jafarian

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

اللهه طهیی

Ellaheh Tahaei

متصدی غرفه

Pavilion Operator

شیما نوشیروانی طهرانی

Shima Noushirvani Tehrani

تهران ،میدان ولیعصر ،خ شهدای سازش ،کوچه ششم ،پالک ۱۶

Unit 2, 3rd FLR, No 16, Sazesh st., Valiasr sq., Tehran, IRAN

https://instagram.com/sourehcinemaint
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sourehcinemacenter@gmail.com

Soureh Cinema Organization
Soureh Cinema Organization started in 1981 with producing short
films and small projects and now it has been producing features,
documentaries, animations and short films for more than 4
decades. To promote and credit the national cinema and screening
facilities and technical support, Soureh Cinema Organization is also
distributing many of its magnificent and valuable productions with
the efforts of well-known and determined artists.
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مرکز گسرتش سیمنا مستند و تجریب
مرکز گسـترش سـینمای مسـتند و تجربی در سـال  13۶3به عنوان مرکز سـینمای

تجربـی و نیمـه حرفـه ای تأسـیس شـد .ایـن مرکـز در ابتـدا وظیفـهی سـاخت

فیلمهـای   ۱۶میلـی متـری را بر عهده داشـت کـه مرجعی برای ورود فیلمسـازان

جـوان بـه کارگردانـی بـود .تا به امـروز ،این مرکز بیـش از  1000فیلم مسـتند ،فیلم

و انیمیشـن حرفـهای تولیـد کرده اسـت .این مرکز به عنوان یکی از برجسـتهترین

شـرکتهای تولیدکننـده در خاورمیانـه ،پیشـروترین شـرکت ایرانـی اسـت که در

زمینه تولید فیلمهای مسـتند ،انیمیشـن ،تجربی و داسـتانی با بیش از سـه دهه
فعالیـت را در کارنامـه خود ثبت کرده اسـت.

مدیر

محمد حمیدیمقدم

مسئول غرفه

امیر محمد دهستانی

Manager
Mohammad Hamidi Moghadam

Pavilion Responsible
Amir Mohammad Dehestani

متصدی غرفه

Pavilion Operator

رسول نبی ابهری

Rasoul Nabi Abhari

تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،میدان شهید قندی (پالیزی) ،شماره ۱۵

+9821-88511289
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+۹۸۲۱-88511289

http://instagram.com/irandocfest

Documentary and Experimental Film Center
The Documentary & Experimental Film Center was established
in 1984 as the Center for Experimental and Semi-Professional
Cinema .Initially, the center was responsible for making 16mm,
a reference point for young filmmakers to enter film directing.
To this date, DEFC has produced more than 1000 professional
documentaries, movies, and animations. DEFC, for more than
three decades, is the pioneering Iranian entity that produces
documentaries, animations, experimental and feature films as
one of the most notable production companies in the Middle
East.
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فرهنگستان هرن
فرهنگسـتان هنـر جمهـوری اسلامی ایـران بهعنـوان یکـی از دسـتگاههای حاکمیتی
مؤثـر در حـوزهی سیاسـتگذاری هنـر کشـور ،دارای جایـگاه حقوقـی معتبـر و نقـش
راهبـردی اثرگـذار در جریانسـازی تحقیقـات ،سیاسـتها و فعالیتهـای هنری کشـور
اسـت .نظـر بـه وجـود میراث هنـری ،هنرمنـدان ،مراكـز و آثار هنـری فراوان در کشـور
و جاذبههـای چشـمگیر آن بـرای اصحـاب فرهنـگ و هنرپژوهـان ایرانـی و غیرایرانی،
ضـرورت مطالعـات و تحقیقات هنـری با هدف ارتقای فرهنـگ و تقویت هویت دینی،
ملـی و بومـی ،بیـش از پیـش آشـکار میشـود؛ لذا فرهنگسـتان هنـر با بهرهمنـدی از
اندیشـه و تجربهی سـرآمدان فرهنگ و هنر کشـور در قالب اعضای پیوسـته و وابسـته
و افتخـاری ،و گروههـای تخصصـی ،شـامل گروههـای «نمایـش و ادبیـات نمایشـی»،
«موسـیقی»« ،معمـاری و شهرسـازی»« ،هنرهـای سـنتی و صنایع دسـتی»« ،هنرهای
تجسـمی»« ،سـینما»« ،چندرسـانهای» و «فلسـفه هنر» و نیـز بهرهبـرداری از امكانات،
تجهیـزات و فضـای مناسـب و كتابخانهی تخصصـی ،طر حها و برنامههای بسـیاری را
در معرفـی ،نقـد و بررسـی ،احیـا و توسـعه هنرهـای ایرانی-اسلامی به انجام رسـانده
ا ست .

مدیر

بهمن نامور مطلق

مسئول غرفه
الهام طالبی

متصدی غرفه
داوود احمدی بلوطکی   

تهران ،خیابان ولیعصر ،پایینتر از چهارراه طالقانی ،شماره ۱۵۵۲

+9821- 66954200-5
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Manager
Bahman Namvarmotlagh

Pavilion Responsible
Elham Talebi

Pavilion Operator
Davood ahmadi baloutaki

+۹۸21-66954200-5

No. 1552, below Taleghani intersection, Valiasr St, Tehran.
honar@honar.ac.ir
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Iranian Academy of Arts
Iranian Academy of Arts, as one of the effective governing bodies in the field
of art policy-making has a valid legal status and an effective strategic role in
streamlining research, policies, and artistic activities in the country. Given the
existence of artistic heritage, artists, centers, and many works of art in the
country and its significant attractions for Iranian and non-Iranian culture and
art scholars, the need for artistic studies and research to promote culture and
strengthen religious, national, and indigenous identity, is becoming increasingly
apparent. Therefore, the Iranian Academy of Arts benefits from the thought
,
and experience of the country s leading culture and art in the form of associate,
affiliate and honorary members, and specialized groups, including «Theatre
and Dramatic Literature», «Music», «Architecture and Urban planning»,
«Traditional Arts and Crafts», «Visual Arts», «Cinema», «Multimedia» and
«Philosophy of Art» as well as the use of facilities, equipment, and suitable
space and specialized library, has fulfilled many plans and programs in
introducing, reviewing, reviving and developing Iranian-Islamic arts.
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هوران پویا منا
شـرکت خلاق «هـوران پویا نمـا» با بیش از ده سـال فعالیـت در طراحی و تولیـد هزاران

دقیقه انیمیشـن ،موفق شـده با اسـتفاده از میراث تصویری نگارگری و همچنین موسیقی

ملـی ،سـبکی نو و ایرانی را در تولیدات صنعتی انیمیشـن ایران خلـق کند .بهترین نمونه از

این آثار ،مجموعه «هزار افسـان» برگرفته از داسـتانهای شـاهنامه اسـت که مورد استقبال

مخاطبـان ایرانـی و خارجـی و همچنین فسـتیوالها قرار گرفته اسـت به طـوری که موفق

بـه دریافـت ۶جایـزهی ملی و  ۵جایزهی بینالمللی و نامزد و حضور بیش از صد فسـتیوال

ایرانـی و خارجی شـده اسـت .همچنیـن هـوران در بازارهای میپ کام و میـپ جونیور کن

در فرانسـه و وورد کانتنـت مارکـت در روسـیه و همچنیـن سـه دوره در بـازار جشـنواره نیو
مدیا در شـنزن چین و بازارهای فجر بینالملل و تلویزیونهای کشـورهای اسلامی حضور

داشـته و در تولید مشـترک  با کشـورهای فرانسـه ،انگلیس ،ترکیه ،لبنان و کردسـتان عراق

نیز همکاری داشـته است.

مدیر

اصغر صفار

مسئول غرفه

افسانه بخشی

متصدی غرفه

بابک رادنیا

تهران ،خیابان کارگر شمالی  ،خیابان شهید شکراله (یکم) ،پالک ۱۳۴

+9821-86094196

Asghar Saffar

Pavilion Responsible
Afsane Bakhshi

Pavilion Operator
Babak Radnia

+۹۸۲۱-86094196

Unit South-B, No143, Shokrollah St (1), Northern Kargar Ave, Tehran, Iran

https://instagram.com/hooran.studio
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www.hooranstudio.com

Hooran Animation Studio
“Hooran Animation studio” is a creative company with more than ten
years of activity in designing and producing thousands of minutes of
animations, has succeeded in creating new Persian art styles in Iranian
animation industry, it has by using the visual heritage of miniature the
Iranian paintings as well as Persian national music. The best example is
the collection of “Hezar Afsan” taken from the stories and epic poems of
“Shahnameh”, which has been noticed by Iranian and foreign audiences
as well as festivals, it has won 6 national and 5 international awards and
is nominated and attended in more than a hundred of Iranian and foreign
festivals. Hooran studio, has appeared in “Mipcom” and “MipJunior”
markets in France and “World Content Market” in Russia, as well as
three seasons in the “New Media Festival” market in Shenzhen, China,
also the Fajr International markets and televisions in Islamic countries.
and has collaborated with Britain, Turkey, Lebanon and Iraqi Kurdistan in
production.
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استودیو موسییق و صدا اردیهبشت
اسـتودیو موسیقی و صدا اردیبهشـت در سال  1398فعالیت خود را در صداگذاری،

موسـیقی و دوبلـهی فیلـم ،انیمیشـن و بازی هـای رایانـه ای آغاز کـرد .و مفتخر

اسـت کـه تـا امـروز بـا تولید بیـش از ده هـزار دقیقه کار و سـابقهی همـکاری با

دههـا ارگان خصوصـی و دولتی فعال در عرصه انیمیشـن و بازیهـای رایانهای در
زمینهی صدا و موسـیقی حضور داشـته اسـت .از جمله این همکاریها میتوان

به شـبکه طاها تیوی لبنان ،خانه انیمیشـن ،حوزه هنری ،رسـانهی اوج ،شـرکت

صبـا ،سـازمان ملی بازیهـای رایانهای و...اشـاره کرد.

مدیر

Manager

فرهاد صفار

Farhad Saffar

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

محمد رستمی

Mohammad Rostami

متصدی غرفه

سارا عزیزی

Pavilion Operator
Sarah Azizi

تهران ،بلوار اندرزگو خیابان کریمی خیابان واعظی کوچه سیاوش پالک  ،8واحد دو و سه

+۹۸۲۱-44205619

+۹۸-9136853001
+۹۸-9376323031
Units 2 and 3, No. 8, Siavash Alley, Vaezi St, Karimi St, Andarzgoo Blvd, Tehran, Iran
+9821-44205619
+91-9136853001
+91-9376323031
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Ordibehesht Music Studio
In 2019, Ordibehesht Music Studio started its activities in fields
such as sound, music and film dubbing, animation composition
and computer games.The studio is proud to have produced more
than 10,000 minutes of sound and music to date, along with many
directors, animation and computer game companies.Among these
collaborations, we can mention Taha TV of Lebanon, Animation
House, Hozeh Honari, Ouj Media, Saba Company, National Computer
Games Organization and etc.
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هجاموشن
عروسـک متحـرک هجـا ارشـیا شـرکت عروسـک متحرک هجـا با برنـد تجاری

هجاموشـن اولیـن برند رسـمی تولیـد تجهیزات استاپموشـن در ایران اسـت.

محصـوالت ایـن مجموعه اعم از آرماتور استاپموشـن میز اسـتند خالق و دیگر
ملزومـات مـورد نیـاز تولید و آموزش استاپموشـن اسـت.

مدیر

Manager

ناصح سبحانی

مسئول غرفه

Naseh Sobhani

Pavilion Responsible

فرزام منبری

Farzam Manbari

متصدی غرفه

Pavilion Operator

عدنان محمدی

Adnan Mohammadi

کردستان ،سنندج ،خیابان بهاران  ،17/2مرکز رشد پارک علم و فناوری ،واحد A1

+۹۸87-33730523

Unit A1 Science and Technology Park Growth Center, St. 2/17, Baharan, Sanandaj
+9887- 33730523
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www.hejamotion.com

HEJAMOTION
Heja company is the first official brand to producing stop motion supplies
in Iran which its production is including stop motion armature, stand
creative table and other for producing and stop motion equipment’s.
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پویا منای آمسان خیال
پویـا نمـای آسـمان خیـال یک شـرکت انیمیشنسـازی اسـت کـه دارای چندین

شـعبه در کشـورهای مختلف به خصوص کشـور روسـیه میباشـد .این شـرکت

دارای دو اسـتودیو بـزرگ و خلاق اسـت .یک اسـتودیوی تولید صنعتی که حجم

باالیـی از تولیـد را بـا سـرعت تولیـد بـاال تولیـد میکند .ایـن اسـتودیو موفق به

تولید سریالهایی از قبیل «تندر» و «روزی روزگاری در جنگل»شده است .استودیو
دیگر توجه بیشـتری به تولیدات با کیفیت دارد .انیمیشـن بلند «پسـر دلفین» و

انیمیشـن معروف «جنگلیکسها» و «ووفمیو» و چند انیمیشـن کوتاه دیگر در

این اسـتودیو سـاخته شده است .هنرمندان این اسـتودیو بیش از  17سال سابقه
فعالیت حرفهای در صنعت انیمیشن دارند.
مدیر

Manager

محمد امین همدانی

Mohammad amin Hamedani

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

سلمان خورشیدی

Salman Khorshidi

متصدی غرفه

Pavilion Operator

محمدحسین عباسمحسن

Mohammadhossein Abass Mohsen

http://www.skyframestudio.com
https://www.facebook.com/skyframestudio
sales@skyframestudio.com
mr.mohseni90@gmail.com
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Sky Frame
Skyframe Studio is an animation company. This company has two
large and creative studios; an industrial production studio that
produces high amount of production with fast production speed.
This studio has produced two series called “the Thundar” and
“the Once Upon a time in a jungle”. The other studio pays more
attention to the quality of the productions. “The dolphin boy”,
a feature animated film and “the Jingliks” and “Woof Meow” a
famous animated series and some other short animated movies
have been produced there. The artists of these studios have over
17 years of experience in professional activity in the animation
industry
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گروه آموزیش انیمیشن اداره کل آموزش و پرورش
هشر هتران
رشـتهی انیمیشـن در هنرسـتانهای شـهر تهران جزو جذابترین رشـته هاست

و هنرآمـوزان و هنرجویـان توانمنـدی دارد کـه در طـی سـه سـال تحصیلـی

آمـوزش میبیننـد و خروجیهـای زیبایـی در بخـش هـای طراحـی شـخصیت

طراحـی فضـا و صحنـه و استاپموشـن و سـهبعدی و ...دارنـد .ما بـرای معرفی

هنرسـتانهای فعـال و دانش آمـوزان عالقمند تصمیم گرفتیم با بررسـی بهترین

آثـار دانشآمـوزان و هنرآمـوزان ،گردآوری شایسـتهای برای معرفی و ارتقا سـطح
تجربـی و دانـش هنرسـتانها انجـام دهیم.

مدیر

Manager

ناصر نصیری

Naser Nasiri

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

شهال پورآرین

Shahla Pour arian

متصدی غرفه

Pavilion Operator

صدیقه شکری  

Sedigheh Shokri

تهران ،خیابان طالقانی ،بعد از میدان فلسطین ،بعد از  کوچه سرپرست ،کوچه دستخوش ،ساختمان شماره ۳

گروههای آموزشی

No. 3 Educational Departments, Street after Palestine Square after Alley Head Alley under
Building, Taleghani, Tehran

Animation.group1401@gmail.com
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Animation Department of Tehran Education Department
Animation is one of the most popular majors in Tehran’s vocational
schools. Throughout this major, students undergo three years of training
to develop a broad range of skill sets ranging from 3D modeling and
stop motion to Character and set design. To help recognize prominent
talents and schools, Tehran Animation Festival has decided to present
a selective collection of students› art works. The ultimate goal of this
Fair and contest is to inspire vocational schools across the region and
promote their hands-on experience and practical knowledge.
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دانشگاه تربیت مدرس
گروه انیمیشـن ،سـینما دانشـکدهی هنر و معماری ،دانشـگاه تربیت مدرس با داشـتن
ت علمـی مجـرب و بـا هـدف رشـد و ارتقـای دانشـجویان در دو سـطح
اعضـای هیئـ 
نظری و عملی و در راسـتای سیاسـتهای کالن وزارت علوم ،در تربیت هنرمندان متعهد
و متخصـص شـکل گرفتـه اسـت .ایـن گروه بـا اسـتفاده از آخریـن نظریـات در حوز هی
انیمیشـن و سـینما (بـ ه عنوان اشـکال بسـیار مهـم و اثرگذار هنـری ،صنعتی ،رسـانهای
و تکنولوژیـک) بـر آن اسـت تـا آگاهـی دانشـجویان را در تولید فیلم و انیمیشـن و نیز
رویکردهـای تحلیلی حوزههای مربوطه باال برده تا دانشـجویان بتوانند ضمن برخورداری
از دانـش نظـری ،به سـاخت فیلم نیـز بپردازند .گروه انیمیشـن دانشـگاه تربیت مدرس
در سـال  ۱۳۷۵تاسـیس و دانشـجویان فار غالتحصیل آن تا کنون توانسـته اند جوایزملی
و بینالمللـی بسـیاری را از جشـنوارههای مختلـف دریافـت نماینـد .همچنیـن ،حضور
فار غالتحصیلان ایـن دانشـگاه در حـوزهی تولیـدات تلویزیونـی و تدریـس نیـز بسـیار
چشـمگیر اسـت .انجمن علمی دانشـجویان یکی از فعالترین انجمنهای علمی کشـور
شـناخته شـده و در طول سـال نشسـتها و کارگاههای بسـیاری را با حضور متخصصان
ملـی و بینالمللی برگزار می کند .همچنین نشـریه دانشـجویی «حرکـت پویا» به عنوان
نشـریهی دانشـجویی نمایـه شـده و دارای مجوز ،هـر دوفصل یکبار منتشـر میگردد.

مدیر

Manager

محمد علی صفورا

مسئول غرفه

محمدسجاد طاهری

متصدی غرفه

Mohammad ali Safoura

Pavilion Responsible
MohammadSajjad Taheri

Pavilion Operator

نرجس رضایی

تهران ،جالل آل احمد ،پل نصر ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده هنرومعماری

Narges Rezaei

+۹۸۲۱-82883701

Tarbiat Modares University Faculty of Architecture, Pol Nasr, Jalal Al-Ahmad, Tehran, Iran
+9821-82883701
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Art.modares.ac.ir

Tarbiat Modares University
The Cinema and Animation group of Art and Architecture faculty of Tarbiat
Modares University (TMU), has been formed by possessing experienced
faculty members with the aim of Growth and promotion of students at
both theoretical and practical levels. The group is using the latest theories
in animation and cinema (as important and effective forms of artistic,
industrial, media and technological) to raise awareness of students in film
and animation production, and also, analytical approaches have been applied
to allow students to make films while they have theoretical knowledge. The
animation group of TMU university was founded in 1996, and graduating
students have been able to achieve many national and international awards
from various festivals. Besides, the presence of the university graduates in
the field of television productions and teaching is also very impressive. The
Scientific Association of Students is one of the most active scientific societies in
throughout the country, and during the year it holds meetings and workshops
with the presence of national and international specialists. Also, “Dynamic
motion” the student’s journal, is published every two seasons as a profile
student.
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دانشگاه هتران
نتیجـه نیمدهه فعالیت در دنیای انیمیشـن در دانشـگاه تهـران ،تصاویر متحرک

نتیجـهی نیـم دهـه فعالیـت در دنیـای انیمیشـن در دانشـگاه تهـران ،تصاویـر

ی اسـت کـه چشـم شـما رو هـدف گرفتـه اسـت .در ایـن مدت
متحـرک و آثـار 

نهای کوتـاه و متنوعـی سـاختهایم و حـاال اینجاییـم تـا ایدههـا و
مـا انیمیشـ 

تجربیاتمـان رو بـا شـما به اشـتراک بگذاریم .کلی ایـده و کارهـای در حال تولید
داریـم که بـه زودی بـا شـما درمیـان میگذاریم.

مدیر

Manager

بابک نکویی

Babak Nekooei

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

حسین معین

Hossein Moein

متصدی غرفه

Pavilion Operator

حمیدرضا نوروزی

گروه هنرهای تصویری دانشگاه تهران:
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Hamidreza Norouzi

+9821- 61112451

+۹۸۲۱-61112451

Tehran University
Here, we proudly present the outcomes of more than half a decade of
activity in the field of animation at the university of Tehran. There is
an extensive range of artworks such as character design and concept
art as well as animation, which aim to catch your eyes. Not only can
you get acquainted with our experiences, but you can also observe the
upcoming projects we are currently working on so stay tuned!
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گروه انیمیشن دانشکده هرن دانشگاه سوره
گروه کارشناسـی ارشـد انیمیشـن سـوره از نیمسال نخست سـال تحصیلی 91 - 90
شـروع بـه جـذب دانشـجو نمـود و تاکنـون تنهـا در دهـ ه گذشـته ضمـن تربیت
و آمـوزش دانشـجویان و موفقیـت در پذیـرش دانشآموختـگان در دوره دکتـری؛
توانسـت ه اسـت بـا انتخـاب بـه عنـوان «چشـمانداز» نهمیـن دورهی جشـنوارهی
بینالمللـی پویانمایـی تهـران و بـا درخشـش در بـازار فیلم همان دوره نخسـتین
گامهـا را اسـتوار بـردارد و بـا حضـور در مجامـع جهانی ماننـد جشـنوارهی کارتون
آنـکارا  2014و دههـا جشـنواره و رخـداد بینالمللـی جوایـز و افتخارات شایسـتهای
را بـه ویتریـن پرسـتارهی سـوره بیفزاید .اسـتادان این گـروه از هنرمندان تـراز اول
این رشـته هسـتند که همواره در تولیدات تلویزیونی و سـینمایی انیمیشـن حضور
جدی داشـته و بارها به سرپرسـتی انجمنهای صنفی و تخصصی برگزیده و برای
داوری جشـنوارههای مهـم و درجـه یـک ایـران و جهـان و شـوراهای برنامهریـزی
بـرای مراکـز تولید انیمیشـن کشـور انتخاب شـدهاند.
مدیر

کیارش زندی  

مسئول غرفه
رضا بهمنی

Manager
Kiarash Zandi

Pavilion Responsible
Reza Bahmani

متصدی غرفه

Pavilion Operator

محسن کتابچی

Mohsen Ketabchi

ن آذربایجان و خوش ،نبش کامیاران دانشگاه سوره ،گروه انیمیشن
تهران ،ضلع جنوبی خیابان آزادی ،بین خیابا 

+۹۸-9122067885

کیارش زندی

Animation Department, Soura University, Corner of Kamyaran, Between the streets of Azerbaijan
and Khosh, Azadi Street (south side of the street), Tehran.
+98- 9122067885
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Animation Department, Art Faculty, Soore University
Soore Animation Department has started attracting master’s degree
students since 1390. Only in the last decade, besides training and educating
students, it has been able to take the first steps successfully by being
chosen as the «perspective» of the ninth edition of «Tehran International
Animation Festival» and starring in its film market. It has also gained
worthy awards and honors by attending international forums such as the
Ankara Cartoon Festival 2014 and dozens of festivals and international
events. The masters of this department are well-known artists who have
always had a significant presence in animation productions. They have
also been repeatedly elected as head and members of animation guilds and
other associations and have been selected to judge at many international
festivals. This department, in collaboration with the cultural management
of the university, has launched the «Soore Animation Community» which
has held dozens of cultural events and workshops so far.
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دانشگاه هرن
گروه انیمیشـن دانشـگاه هنر ،هر سـاله با کمک انجمن علمی انیمیشـن و دانشـجویان

فعـال وعالقهمنـدان ایـن حـوزه اقـدام بـه برگـزاری رویدادهـای متنوعی چـون ،هفتهی

انیمیشـن ،هفتهی اسـتاپ موشن ،جلسـات نقد و بررسـی فیلم و نشستهای مختلف

بـا اسـاتید ایـن عرصـه میکنـد .هـدف اصلـی برگـزاری ایـن رویدادهـا و برنامههـای

آموزشـی ،بـه روز نگاه داشـتن  دانسـتههای دانشـجویان بواسـطه تقویت ارتبـاط آنها

بـا فضـای حرفـهای انیمیشـن و فعـاالن ایـن حـوزه بوده اسـت .در کنـار ایـن برنامهها

گـروه انیمیشـن بـا آرشـیو پربار خود سـعی داشـته شـناخت دانشـجویان را نسـبت به

تاریـخ انیمیشـن تقویـت کنـد .همچنیـن بایـد بـه این نکته اشـاره داشـت کـه حضور

پررنگ دانشـجویان و فار غالتحصیالن گروه انیمیشـن در جشـنوارههای متعدد داخلی و

خارجـی ،همـواره همـراه بـا افتخارآفرینی برای دانشـگاه بوده اسـت.

مدیر

Manager

علیرضاگلپایگانی

مسئول غرفه

امیر محمد دهستانی

متصدی غرفه

محمد مداحیان

Alireza Golpayegani

Pavilion Responsible
Amirmohammad Dehesttani

Pavilion Operator
Mohammad Madahian

تهران ،خ دکتر مفتح جنوبی ،خ ورزنده ،شماره  ،18ساختمان شماره  2دانشکده سینما و تئاتر

کدپستی1۵717۴۵311 :

دفتر دانشکده سینما+۹۸۲۱-88300666 :
دفتر گروه انیمیشن+۹۸۲۱-88311211 +۹۸۲۱-88848734 :

No 18, Cinema Dept, Art University, Varzandeh St, Mofatteh Ave, Tehran, Iran
Office of the Faculty of Cinema: +9821- 88300666
Zip: 1571745311
Office of the Animation Group: +9821- 88311211 +9821- 888848734
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Art university
The University of Art’s MA Animation Department, part of the timeold Faculty of Cinema and Theatre (formerly Faculty of Dramatic
Arts) is the first and the oldest animation programme in Iran,
dating back the pre-revolution MA animation programme of the
(then) Farabi University. The majority of the masters, artists and
academics of contemporary Iranian animation are the alumni of
this university and department, creating the honorable legacy of
artistic and professional animation in Iran, whose works have been
screened and praised in national and international festivals, and
won many prestigious awards.
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دانشگاه صدا و سیما
دانشـگاه صدا و سـیمای جمهوری اسلامی ایران (دانشـگاه صدا و سـیما) یک دانشگاه

دولتـی وابسـته بـه سـازمان صدا و اسـت که بـه عنوان موسسـهی آکادمیک پیشـرو در

زمینـه رسـانه و پخـش در ایـران و یکـی از اولینهـا در نـوع خـود در آسـیا با سـابقهی

پنـج دهـه تحـت مجـوز و مقـررات وزارت علـوم ،تحقیقات و فنـاوری فعالیـت می کند.

این دانشـگاه در سـال  ۱۳۴۸با عنوان مدرسـه عالی سـینما و تلویزیون تأسـیس شـد که

در سـال  ۱۳۶۱بـه دانشـکده صـدا و سـیما تغییر نـام داد .امروزه دانشـگاه صدا و سـیما
دورههایـی را از طیـف گسـتردهای از تخصصهـا در زمینه رسـانه ارائه مـی دهد که منجر

به اخذ مدرک کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـد و دکتری  12رشـته می شـود .دانشـگاه صدا

و سـیمای ج.ا.ا مرکز تربیت نیروی متخصص برای همکاری در سـازمان و سـایر نهادهای

رسـانهای کشـور اسـت که  هر سـاله هنرمندان ،خبرنـگاران و متخصصین فنـی مورد نیاز

سـازمان را تربیـت میکنـد  .ایـن دانشـگاه متعهد به انتشـار محتوای علمـی با کیفیت

باال در زمینههای تولید رسـانه ،مهندسـی و فناوری رسـانه ،ارتباطات ،خبر و فلسـفه رادیو
و تلویزیون اسـت.

مدیر

شهاب اسفندیاری

مسئول غرفه
حسین پزشکیان

متصدی غرفه
آناهیتا دانشنژاد

Manager
Shahab Esfandiari

Pavilion Responsible
Hossien Pezeshkian

Pavilion Operator
Anahita Daneshnezhad

تهران ،خیابان ولی عصر(عج) ،ابتدای بزرگراه نیایش ،دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

Iran, Tehran,University of Radio and Television of the Islamic Republic of Iran, at the beginning of
Niayesh Highway, Vali-e-Asr St.
info@iribu.ac.ir
+۹۸۲۱-۲۲۱۶۸۵۲۵
+9821- 22168525

46

ین
پویانما� تهران
هفتم� بازار میل
ی

IRIBU University
The University of Radio and Television of the Islamic Republic of Iran
(IRIBU) is a public university affiliated with the Radio and Television of
Iran, which is a leading academic institution in the field of media and
broadcasting in Iran and one of the first of its kind in Asia. The university
hasoperatedinthefieldofmediaformorethanfivedecadesunderthelicense
and regulations of the Ministry of Science, Research and Technology. This
university was established in 1348 as the Higher School of Cinema and
Television, which was renamed the Faculty of Radio and Television in 1361.
Today, IRIB University offers courses in a wide range of media specialties
that lead to a bachelor’s, master’s, and doctoral degree in 12 disciplines.
IRIB University is a training center for specialized staff to cooperate in
the organization and other media institutions in the country, which
annually trains the artists, journalists and technical specialists required by
the organization. The university is committed to publishing high quality
scientific content in the fields of media production, media engineering and
technology, communications, news and radio and television philosophy.
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مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون
رایمـون مدیـا بعنوان بزرگتریـن مرکز  CGIکشـور توانایی ارائـه خدمات مختلف
در حـوزه تصویرسـازی رایانـهای را دارا میباشـد .خدماتی از قبیل:

( Animationپویانمایـی)( Video Game ،بازیهـای ویدئویـی)(VFX ،جلوههـای

ویـژه دیجیتـال)( Multimedia ،چندرسـانهای)( Application ،برنامـک ابزارهـای

هوشـمند)(Industrial design ،طراحـی صنعتـی)( Architecture ،معمـاری)  ،
( Fashion designطراحـی لبـاس) و همچنین دیگر قابلیتهـای فناورانه مانند:

(V/Rواقعیـت مجـازی)(A/R ،واقعیت افزوده)( BCI ،واسـط مغـز و رایانه)P/C ،

(GPU Basedپردازش مـوازی گرافیکی).

مدیر

Manager

علیرضا حقیقی قریب

مسئول غرفه

Alireza Haghighi Gharib

Pavilion Responsible

شهاب حیدریان

Shahab Heydarian

متصدی غرفه

Pavilion Operator

فائزه سادات موسویپور

Faeze Sadat Mosavipuor

تهران ،حکمیه ،بلوار باباییان ،خیابان خورشید ،پالک  ،20مجموعه رایمون مدیا

www.instagram.com/raymonmedia
www.aparat.com/raymon.media
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info@raymon.media

+۹۸۲۱-۷۷۱۴۸۳۳۹
+9821-77148339

www.raymonmedia.ir

Raymon Innovation Center
Raymon Media the biggest integrated company, presents services
and also animation, game and visual effects production in Iran.
This facility is 4000 square meters space, located in the east of
Tehran which is able to provide services to more than 250 specialists
and experts who are active in the field of startups, animation,
game and content production. In addition, due to 10 years of great
experiences is known the center of ingenuity and technology in the
Middle East.
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کارخانه 565
عقیـل حسـینیان و سـوگل ثناگـو همـکاری خـود را از سـال  ۱۳۹۶آغـاز کردنـد و بعـد از

مشـارکت در تولیـد بیش از  ۴۰ویدئو ،در بهـار  1398تصمیم گرفتند مجموعه   565factory
را راهانـدازی کننـد و ایـن آغـاز کارِ کارخانـهی مـا بـود .کارخانهای که بهصـورت تخصصی از
تکنیک اسـتاپ موشـن اسـتفاده میکند.
بـرای ایـن مجموع ه عنـوان «کارخانه» را انتخـاب کردیم ،چرا که سـعی داریم ضمن حفظ
خالقیـت و منحصربهفـرد بـودن هـر کار ،پروژههایمان را مشـابه یک خـط تولید ببینیم و
بـا نظـم و اسـتمرار ،خروجیهای با کیفیت ومنحصر به فردی را داشـته باشـیم .این خط
تولیـد از لحظـهی تاسـیس تـا بـه امروز متوقف نشـده و در این دو سـال موفق شـدهایم
بیـش از  100ویدئـو بـرای سـفارشدهندگان داخلـی و بینالمللـی تولید کنیم .مـا در این
کارخانـه بهگونـهای برنامهریـزی میکنیـم کـه بتوانیم با خطهـای تولید منظـم پروژههای
جدیـد ،هیجـان انگیـز و پرچالشـی را بـه انجام برسـانیم و تمـام تالشمان بر این اسـت
کـه نیروهایـی متخصـص و توانمنـد را در حوزه استاپموشـن پـرورش دهیـم و بتوانیم
ایـران را به قطب اسـتاپ موشـن منطقـه تبدیل کنیم.

مدیر

عقیل حسینیان،
سوگل ثناگو

Manager
Aghil Hosseinian,
Sogol Sanagoo

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

مژگان قدس

Mojgan Ghods

متصدی غرفه

Pavilion Operator

نگار کیامقدم

Negar KiaMoghadam

+۹۸-9125652859

+91-9125652859
https://instagram.com/565factory
565facory@gmail.com
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565Factory
Aghil Hosseinian and Sogol Sanagoo began their collaboration in 2018,
and after co-creating more than 40 videos, they decided to establish
565Factory. A factory that creates short-form video content using the
stop-motion technique. Our work in this factory spans commercial to
cultural and music videos, and they have been released across a variety
of platforms.
We have chosen to call ourselves a “factory”; That’s because we try to look
at our projects as a production line and create high quality and innovative
videos in an efficient manner. With this spirit, we have produced over
100 videos in the span of two years since our factory’s establishment. To
this date, we have employed over 20 professional artists and trained over
10 interns (besides the thousands of students we have trained through
different courses and workshops).
In 565Factory, we look forward to undertaking new and challenging
projects and we hope to help further grow the stop motion family in Iran.
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هلدینگ اپزندیش
هلدینـگ تخصصـی و بینالمللـی هوشـمند افزار پازندیـش ارائه کننـدهی خدمات
نرمافـزاری و انیمیشـن و بازرگانـی تخصصی در زمینه فناوری اطالعـات و ارتباطات
انیمیشـن در سـال  ۱۳۹۳از سـوی جمعـی از فار غالتحصیلان دانشـگاههای برتـر
کشـور فعالیـت خـود را آغـاز نمـود .ایـن مجموعه مفتخر اسـت که خدمـات خود
را بـا کیفیـت ممتـاز و بـا هزینه و در زمان مناسـب ارائـه کرده ،همکار و پشـتیبان
توسـعه کسـب و کار مشـتریان خود اسـت .این هلدینگ توسـط ((معاونت علمی
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری)) بـه عنـوان شـاهراه صادرات نـرم افزار و انیمیشـن
کشـور تاییـد شـده فرصتهـای قابـل توجهـی را بـرای شـرکتهای فعـال در این
حوزه فراهم مینمایند ،جلب رضایت حداکثری مشـتریان سـلولهای کار ماسـت.

مدیر

هومان قاسمیخواه

Hooman Qasemikhah

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

رویا مرتضایی شیراز

متصدی غرفه
بهار ترخانی

+9821- 88217048
info@pazandish.com
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Roya Mortezaie Shiraz

Pavilion Operator
Bahar Tarkhani

+۹۸۲۱-88217048

www.pazandish.com

Hooshmand Afzar Pazandish
«Hooshmand Afzar Pazandish» a Specialized and international holding
Company is a software and animation service provider and specializes
in for business in the field of «Information and Communication
Technology», and Animation. Established in 2014 by a group of
graduates of the country’s top universities, is proud to provide its
services and support its customers with excellent quality and at a
practical and reasonable cost and time. This holding has been approved
by the «office of the Vice President for Science and Technology» as the
gateway for exporting software and animation and it provides significant
opportunities for companies active in these fields. Achieving maximum
customer satisfaction is at the top of our agenda.
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رشکت ابزرگاین رایان فراد رخشان
شـرکت بازرگانـی رایـان فـراد رخشـان در سـال  ۱۴۰۰فعالیت حرفهای خـود را با

بـه کار گیـری از کارشناسـان خبـره در زمینـه بازرگانـی ،فروش و خدمـات پس از

فـروش لـوازم الکترونیـک از جملـه قلمهـای دیجیتـال برنـد  HUIONرا آغاز کرد

و بـا تالشهـای فـراوان سـابقه درخشـانی در میـان فعـاالن حـوزهی دیجیتال
پینتینگ و انیمیشـن کسـب کرد.

مدیر

علی فروغی

Manager
Ali Foroghi

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

فروغ فروغی

Forough Foroghi

متصدی غرفه
محمد همایون راد

شاداباد ،مجتمع تجاری بهاران دوم ،بلوک  ،20پالک ۲۵۷

Pavilion Operator
Mohammad Homayounrad

+۹۸۲۱-66314096

No. 257, Block 20, Baharan II Commercial Complex Shadabad
+9821- 66314096
www.huionpen.ir
https://instagram.com/Huion_ir
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Rayan Farad Rakhshan Trading Company
Rayan Farad Rakhshan Trading Company started its professional
activity in 2021 by employing experts in the field of trading, sales and
after-sales service of electronics, including HUION brand drawing pen
tablet and with great effort gained a brilliant record among activists in
the field of digital painting and animation.
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پرسپکتیو
مجموعـهی پرسـپکتیو بـا آگاهـی از اهمیـت ارتبـاط رشـتههایهنری با سـایر علوم در
دنیـا و انـدک بـودن مباحـث نظـری در ایـن بـاب تالش میکنـد به شـکل اختصاصی
بـه مسـئلهی بینارشـتهای بپـردازد و با رویکردی پژوهشـی سـعی در تالیـف و ترجمهی
مقـاالت در موضوعـات بینارشـتهای دارد .مجلـه پرسـپکتیو درهر شـماره بـه تاثیر علوم
مختلـف بـر هنـر میپـردازد .شـمارهی نخسـت به ارتبـاط هنـر و تکنولـوژی اختصاص
داشـته و در شـمارهی دوم بـه انیمیشـن ،اولین فرزند هنـر و تکنولـوژی پرداختهایم که
بهصـورت دیجیتـال و نسـخهی چاپی در سـایت پرسـپکتیو ،کتابراه ،طاقچـه و فیدیبو
قابل ارائه اسـت .پادکسـت پرسـپکتیو بخش تکمیلی مجل ه اسـت که در قالب داستان،
تحلیـل ،نقـد و گفتگـو از دیـدگاه تـازهای بـه موضوعات مجلـه میپردازد و سـعی بر آن
دارد کـه درک عمیقتـری را نسـبت بـه موضـوع هرشـماره ارائـه کند .این پادکسـت در
سـایت و کانال تلگرام پرسـپکتیو و همچنین اپهای پادگیر مانند (کسـتباکس ،گوگل
پادکسـت ،اپلپادکسـت ،اسـپاتیفای و انکر) قابل شـنیدن اسـت.
مجموعـه مصاحبههای پرسـپکتیو نیـز که با هدف انتقـال تجربیات ،بسـته به موضوع
هرشـماره ،با اسـتاید متخصص و پژوهشـگران آن حوزه ترتیب داده میشـود بهصورت
مصاحبه در مجله و بهصورت پادکسـت و مصاحبهی ویدئویی در سـایت پرسـپکتیو و
پلتفرمهـای مربوطه ارائه میشـود.

مدیر

زهرا صفایی

Zahra Safaee

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

زهرا حسینی

Zahra Hosseini

متصدی غرفه
زهرا فضلاله

+9821- 22201102
https://instagram.com/perspectivemag.ir
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Pavilion Operator
Zahra Fazlollah

+۹۸۲۱-22201102

www.perspectivemag.ir

Perspective
Perspective Magazine specifically deals with interdisciplinary and
authorizes and translates articles on interdisciplinary sciences while
acknowledging the importance of the relation between art disciplines
and other sciences. Magazines first issue is about the relationship
between art and technology, and the second issue deals with the
subject of animation. Perspective Magazine is available for sale on
our site. Perspective Podcast is a section that deals with the issues
of the Magazine from a storytelling perspective. Interviews with
artists, experts and researchers, which are organized with the aim of
transferring knowledge and experiences, are presented in the journal
in the form of essays, podcasts, and video interviews on Perspective
Podcasts and can be heard free on the website and other major
podcast distributors like Castbox, ApplePodcasts, Spotify, etc.
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راهرنگ
راهرنگ یک اسـتودیو و شـرکت تولید انیمیشـن اسـت که تالشـی همیشگی

بـرای تصحیـح و ارتقـای امکانات انیمیشنسـازی دارد .عشـق مشـترک همه

ما ایجاد داسـتانی جذاب اسـت که برای تولید آن روایت ،طراحی شـخصیت،
انیمیت و مراحل دیگر انجام میگیرد .اسـتودیو راهرنگ متشـکل از هنرمندان

بـا تجربـه و بـا اسـتعداد و کادری متعهد اسـت .ما برنامههای انیمیشـن خود

را توسـعه میدهیـم و همچنیـن تولید سـرویس و همکاری مشـترک با دیگر

شـرکتها انجـام میدهیـم .پروژههای ما شـامل طیف گسـتردهای از خدمات،

از اسـتوریبرد ،طراحـی کاراکتـر ،کانسـپت و بـک گراند ،تا ریگ کـردن ،انیمیت
و موشـن گرافیک است.

مدیر

علینقی نیکورزم شهری  

Manager
Alinaghi Nikoorazm Shahri

مسئول غرفه
محمد حسین ولیان

Pavilion Responsible
Mohammad hossein Valian

متصدی غرفه
محمد موید نجفی

Pavilion Operator
Mohammed Muayed Nadjafi

تهران ،ونک خیابان برزیل شرقی ،خیابان شمس الهیجانی ،پالک  ،9زنگ 2

+۹۸21-88771777

Unit 2, No. 9, Shams Lahijani St, East Brazil St, Vanak. Tehran. +9821- 88771777
https://instagram.com/rahrang.as
honar@honar.ac.ir
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Rahrang
Rahrang is an animation studio and production company with an
everlasting attempt to refine and push the possibilities of animation
craft. We bring our shared love of story crafting to everything we
do, from narratives, character design to animating and all other
steps. Rahrang studio is made up of talented artists and producers
and dedicated staff. We develop our own animation shows, as well
as we do service production and coproduction for other companies.
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پویامنایی ارشاق
شـرکت اشـراق کـه در سـال  1378تاسـیس شـد ،بزرگتریـن شـرکت غیردولتـی تولیـد

پویانمایـی و جلوههـای بصـری ایران اسـت که تا کنـون موفق به تولید بیـش از  10هزار

دقیقه پویانمایی در غالب فیلم سـینمایی ،سـریال تلویزیونی و فیلم کوتاه شـده اسـت.

اشـراق بـا بهرهمندی از هنرمندان خالق و مسـتعد ،اسـتودیوهای مجهـز و واحد تحقیق

و توسـعهای قدرتمنـد پروژههـای بینالمللـی را تولید کرده که مورد تحسـین جهانی قرار

گرفته و جوایز بسـیاری را به همراه داشـته اسـت  .

یکـی از مهمتریـن ویژگیهـای منحصـر بـه فرد اشـراق ،نرمافـزار تخصصی میباشـد که

نقـش مهمـی در تسـریع رونـد تولیـد با حفظ کیفیـت باال ایفا کرده اسـت .شـایان ذکر

اسـت که در تولیدات مختلف ،اشـراق از همکاری هنرمندان و اسـتودیوهای کشـورهای

دیگـر نیـز بهـره بـرده اسـت .در واقع هدف اشـراق ،تولید آثـار با کیفیتی اسـت با فرم و

زبانـی جهانـی به معرفـی ادبیات ،اسـطوره ها و داسـتانهای ایرانی مـی پردازد.

مدیر

Manager

علی نوری اسکوئی

مسئول غرفه

مسعود حمزهای

متصدی غرفه

هانیه ربیع

+۹۸۲۱-۸۸۹۴۵۰۳۰
+۴۴۷۷-00306693

Pavilion Responsible
Masoud Hamzei

Pavilion Operator
Haniyeh Rabee

+9821-889945030
+4477-00306693
eshragh.anima@gmail.com
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Eshragh Animation
Founded in 1999, Eshragh Animation Company is the biggest nongovernmental
animation and VFX production company in Iran which has produced over
over ten thousand minutes of animation so far including feature films, shorts
and TV series. Boasting its talented and creative artists, well-equipped
studios and a very powerful R&D unit Eshragh has made internationally
acclaimed projects and won many awards. One of the most unique and
important assets of Eshragh is its exclusive software called DNA which has
been a great help in accelerating the production process while maintaining
the highest quality. It’s worth to mention that Eshragh has also made many
of its projects in cooperation with artists and animation companies around
the world. Our goal is to produce high quality works, especially animation,
with global characteristics and by that we aim to present Iranian literature,
historical legends, myths and fables and using an internationally attractive
form.
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رویای تصویر پویا
اسـتودیوی رویـای تصویـر پویـا خدمـات انیمیشـن  بـا کیفیت بـاال را بـرای هر

نـوع محصـوالت دیجیتـال ارائه میدهد :فیلم سـینمایی ،سـریالهای تلویزیونی

انیمیشـن ،فیلم سـینمایی انیمیشـن ،بازیهای ویدیوئی ،تبلیغـات تلویزیونی و

مـوارد دیگـر .خالقیـت و اشـتیاق هدف ما اسـت .این باعث می شـود ما به جلو
حرکـت کنیم.

مدیر

Manager

مظاهر خادملو

Mazaher Khademloo

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

سعید توکلی

Saeed Tavakoli

متصدی غرفه

Pavilion Operator

سید حسین موسوی

+۹۸-۹۱۲۴۷۷۸۹۹۴

+۹۸-۹۳۶۵۴۴۶۸۲۰

Hossein Mousavi

+98- 9124778994

https://instagram.com/pooya_pictures_dream

62

ین
پویانما� تهران
هفتم� بازار میل
ی

+98- 9365446820

tasvir_sevom@yahoo.com

Pooya Picture Dream
Pooya Picture Dream Animation Studio provides high-end animation
services for any type of digital products: feature film, Animated TV
series, Animated feature film, video game cinematics, TV commercials
and more. Creativity is our passion. It makes us move forward.
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آراتمن
تولیدکننـدهیصنعتـی آرماتورهـای سـوکتاندبال کار خـود را از اوایـل سـال
 1398آغـاز و پـس از دو سـال بررسـی در زمینههای مربوطه ،اقـدام ب ه عرضهی
اولیـن آرماتورمـدل انسـانی خـود کـرد .ایـن محصـول بـه منظـور کمـک بـه
آمـوزش پایـه و ایجـاد خالقیـت وانگیـزه در نوجوانـان تولید شدهاسـت ،و با
توجـه بـه نیاز جامعه و پیرو قطع وابسـتگی و اسـتفاده ازتـوان داخلی ،آرتامن
ت جهانـی با مناسـبترین قیمت در
در نظـر دارد تـا محصولـی درسـطح کیفی 
اختیـار مصرفکننـدگان قـرار دهد .آرتامن رویایی چندسـاله اسـت که با تالش
زیـاد بـه واقعیـت تبدیـل شـده اسـت .سـپاس کـه مـا را درتحقـق ایـن رویا
همراهـی میکنید.

مدیر

Manager

ندا پیلهور ابریشم

مسئول غرفه

نسیم پیلهور ابریشم

Nasim Pilehvar Abrisham

متصدی غرفه

زیبا بهمن یار

Ziba Bahmanyar

+۹۸۲۶-37850451 -۵۲

No. 16 North 6th Street, Industrial Town, Mahdasht, Karaj

https://instagram.com/artaman_co
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Pavilion Responsible

Pavilion Operator

کر ج ،ماهدشت ،شهرک صنعتی ،خیابان ششم شمالی ،پالک ۱۶

+9826- 37850471-52

Neda Pilehvar Abrisham

ین
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www.artaaman.com

Artaman
Artaman, an industrial producer of Socket and ball armatures after
two years of investigation in the relevant fields started to release
their first armature human model in 2022.This product is produced in
order to help basic education and create creativity and motivation in
adolescents. Artaman intends to provide products of global quality and
at the most appropriate prices to consumers Artaman is a dream that
has come true. Thank you for accompanying us in realizing this dream.
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توسعه ابزار آرش
امـروزه تولیـد محصـوالت کاراکتـر محـور ،در حـوزهی سـبک زندگـی و ملزومـات مصرفی

خانوادهها ،در تمامی دنیا سـهم عمده از بازار را به خود اختصاص داده اسـت .این دسـت
تولیدات با تکیه بر تجاریسـازی  کاراکترهای محبوب در جامعه ،سـهم تولیدکنندگان کاال در

بازار مخاطبان را به شـکل چشـمگیری افزایش می دهد .طی سـالهای گذشـته در عرصه

تجاری سـازی شـخصیت هـای ایرانی شـاهد تجربههای موفقیـت آمیزی نظیـر واگذاری

کاراکترهای «فیلشـاه»« ،ملمـل»« ،دیرین دیرین»« ،شـاهزاده روم»« ،بنیامین»«،اتل متل

یـه جنـگل»و ...بـه تولیدکننـدگان بوده ایـم و این اتفاقـات به یک جریان مسـتمر  تبدیل

شـده اسـت .مرکز بازارسـازی کاراکترهای ایرانی «آرش» براساس همین ضرورت ایجاد شده

اسـت.این مرکز در تالش اسـت با تجاری سـازی کاراکترهای ایرانی محبوب در جامعه ،بازار
محصوالت شـخصیت محور را در کشـور ایجاد کند.

مدیر

Manager

جواد باقریان

Javad Bagherian

مسئول غرفه

Pavilion Responsible

محمدحسین بصیرت

Mohammadhossein Basirat

متصدی غرفه

Pavilion Operator

علی پژمان

ٰ Ali Pezhman

تهران ،خیابان انقالب ،خیابان بزرگمهر ،پالک  ،98طبقه چهارم

+9821-2842368

No. 98, fourth floor, Bozorgmehr St, Enghelab St, Tehran, Iran

https://t.me/irancharacter
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arashcentercharacter@gmail.com

Arash Co. - Center of Iranian characters
Nowadays, The manufacturing of character-based products in the extent
of lifestyle and consumer supplies of families in over the world is allocated
the essential portion in the market. These products, with an emphasis on
the commercial development of popular characters in society, outstandingly
increase the portion of producers of goods in the customers’ market. During
the past years, in the area of commercial development in the field of Iranian
characters, we have addressed successful experiences such as transferring
characters “Fill Shah”, “Mal, Mal”, Dirin, Dirin”, Rome shahzade”, Benjamin”,
“Atal Matal ye gangal”, and... to the producers and these events have been
evolved to a continuous circulation. The center of commercial development
of Iranian characters, “Arash” has existed based on the same necessity. This
center tries to commercialize popular Iranian characters in society to develop
a market for character-based products in the country.
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ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خالق
ایـن سـتاد بـا بررسـی نیازهـای روز شـرکتهای تولیـد کننـده انیمیشـن ،اهداف

مهمـی را در سیاسـتگذاریها و رفـع نیازهـای فعاالن این عرصـه دنبال مینماید:

• سیاسـتگذاری اجرایـی ،برنامهریـزی ،هماهنگی و نظارت و ایجـاد ارتباطات بین
دسـتگاهی ،تقسـیم کار بین دسـتگاهها و رصد اقدامات بر اسـاس سند

• بررسـی سـاالنه تحـوالت داخلـی و بینالمللـی صنایـع فرهنگی و ارائه پیشـنهاد
اصالحـات الزم بـرای بازنگـری و به روزرسـانی سـند

• تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه اجرایی سازی سند در هر سال

• حمایت مادی و معنوی علمی ،اطالعاتی ،تسـهیلگری از شـرکتهای دانشبنیان

و طر حهـای فناورانـه و تجاریسـازی آنهـا مبتنـی بـر آییننامههـای مصـوب در

شورای ستاد

• ایجاد هماهنگی و همافزایی بین دستگاهی برای دستیابی به اهداف سند

• هدایـت و هماهنگـی منابـع و امکانـات مالی و سـرمایههای انسـانی کشـور در
حـوزه صنایـع فرهنگی

• تدوین شاخصهای مورد نیاز پایش سند و نظارت بر آن
• پایش شاخصها و ارائه گزارش ساالنه

• ارزیابی مسـتمر و نظارت بر حسـن اجرای برنامههای محول شـده به دسـتگاهها
و نظـارت بـر جذب ،تفکیک و تخصیص بودجـه و ارائه گزارش

تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیخ بهایی شمالی ،خیابان الدن ،معاونت علمی فناوری
ریاست جمهوری ،ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خالق پالک ( 20کدپستی)19917۴۵۶81 :

+9821-83530
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+۹۸۲۱-83530

