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پویانمایـییـکهنـرصنعـتنـابوبینهایتاسـت.هنریکهبـادرهم
آمیختـنواقعیـتوتخیـلتـالشمیکنـدزندگـیراچشـمنوازوجـذاب
کنـد.کانـونپـرورشفکـریکـودکانونوجوانـانبرگـزارکننـدهییکـیاز
معتبرتریـنرویدادهـایحـوزهیپویانمایـیدرجهاناسـت.ازاینرهگذر
پویانمایـیطیسـالهایگذشـتهپیشـرفتوگسـترشخـودراآغـازکرده
ودسـتاندرکارانایـنحـوزهبـهدسـتاوردهایمثبتـینائـلشـدهاند.
جشـنوارهیبینالمللـیپویانمایـیتهـرانازمنظـراسـتانداردهایجهانی،
نـهتنهـادرایـران،بلکـهدرجهـانازجایـگاهشایسـتهایبرخـورداراسـت.
دوازدهمیـنجشـنوارهیپویانمایـیتهـرانباهدففراهمسـازیبسـتری
مناسـببـرایتبـادلاندیشـههاوعرضـهیآثـارشـاخصایـرانوجهان،
ازیـکویژگـیممتـازدیگـریبرخـورداراسـت؛چـراکـهدرپاندمـیکرونا،
هنـروهنرمنـدانانیمیشـنایـرانوجهـانبـاگـذرازتنگناهـایگوناگون،
محدودیتهایشـرایطموجودوپشـتسرگذاشتنشـرایطناگواربیماری،
بـهشـاخصهایجدیدیدسـتیافتهاند.ایـنمهمنشـانازظرفیتهای
نهفتـهیایـنهنرصنعـتدارد.امیدآنداریمدرچشـماندازیسـیالتر،و
درسـایهیجشـنوارهیدوازدهـم،بابهرهگیـریازتجربیـاتهنرمنداناین
مـرزوبـوموهنرمنـدانسـایرکشـورها،درزمینـهیتولیـدوعرضـهیآثار
پویانمایـیدربسـترفضـایدیجیتالـی،بهسـمتبـازاریمتنوع،بـهروزو
مـدرنحرکـتکنیـموفعاالنصاحبسـبکاینرشـتهیخـالقهنری،با
اندیشـهیجهانیسـازیپویانمایـیایرانیاسـالمی،روزافزونبـههویتو

شناسـنامهایمسـتقلودرخشـاندسـتیابند.

مهدی علی اکبرزاده
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
و رئیس جشنواره بین المللی پویانمایی تهران



غازمبحث پویانمایـییـکهنـرصنعـتاسـتوفعـاالناینحـوزهفـار
هنـریآنکـهقالبـیبرایارائهاندیشـههاوتفکـراتسـازندهوتاثیرگذاربر
تمـاماقشـارمردمدرجهانبـهگونهایخیالانگیزوزیباسـت،میتواننددر
بعـدصنعتـیآنبهشـکلیبنیادیوبازیرسـاختهایعلمیوسیسـتمی
بپردازنـد.چشـماندازآینـدهیایـنهنـرصنعـتبـهسـویتحقـقآرمان
بزرگـیبـاعنـوان»تولیـددانشبنیـان«یکـیازهدفهایهفتمیـنبازار
ملـیپویانماییدرایندورهاسـت.اسـتفادهازظرفیتهاوپتانسـیلهای
ملـیمیهنیکشـورعزیزمانایـراندرصنعتپویانماییبرایتشـکیلیک
قطـببـزرگدرخاورمیانـهمیتوانـدمبحثـیباشـدتـابـاگردهـمآمدن
فعـاالنایـنحوزهدربـازارملیپویانمایـیزودتربهواقعیتنزدیکشـود.
لـذارونـقبـازارکسـبوکاردانشمحـور،جلوگیریازخروجسـرمایههای
ملـیومعنویکشـورمانواسـتفادهبهینـهازدانشهایفنی،نـرمافزارها
و...میتوانـدنمونـهایازدسـتاوردهایمهـمتولیـددانشبنیـاندرهنر
صنعـتانیمیشـنایرانباشـد.بنابرایـندرهفتمینبازارملـیپویانمایی
ایـرانبـهدنبالآنهسـتیمتـابااسـتفادهازنیروهایتحقیقوتوسـعهو
ورودحـوزهدانـشبنیـانبـهایـنهنرصنعتبـهیکاکوسیسـتمداخلی
مبنـیبـرتولیدزیرسـاختهاوتولیدمحصـوالتفاخروفرهنگـیباتوجه
بـهارزشهـاومفاهیـمعمیـقملیمذهبـیودرنتیجهحضـوردربخش

صـادراتغیرنفتیدربازارهایجهانیباشـیم.
امیـداسـتایـنرویکردپنجـرهیجدیـدیرابـرایبینالمللیشـدناین
بـازارملـیبگشـایدتـابتوانیـمضمـنباالبـردنکمـیوکیفـیتولیـدات
پویانمایـیایـرانسـهمقابـلتوجهـیدربازارهـایجهانـیوبسـترهای

فرهنگـیدیگـرکشـورهاراداشـتهباشـیم.

       
    محمدرضا  کریمی صارمی        
دبیر جشنواره بین المللی پویانمایی تهران
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رشکت کنندگان هفمتین ابزار میل پویامنایی هتران

Participant of 7th Tehran National Animation 
Market



ن بازار میل پویانما�ی تهران10 هفتم�ی

 Hejab St., Fatemi Ave., 1415613144, Tehran. Iran

تهران،خیابانفاطمی،خیابانحجاب،روابطعمومیواموربینالمللکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان

کانون پـرورش فکری کودکان و نوجواانن

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Abolghasem Soleimaniابوالقاسمسلیمانی

 Fatemeh Mohseniفاطمهمحسنی

مهدیعلیاکبرزاده
Managerمدیر 

Mahdi Aliakbarzadeh

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

 Intl_affairs@jamejam.net

 

 www.kpf.ir

کانـونپـرورشفکـریکـودکانونوجوانـان،یـکمرکـزفرهنگـیبـابیـش
از۵۰سـالسـابقهدرتولیـدفیلـم،چـاپکتـاب،پویانمایـیوتئاتـر،تولیـد
بازیهـایخالقوسـرگرمیومحصـوالتکامپیوتریو...اسـت.کانوندارای
بیـشاز۱۰۰۰مرکـزفرهنگیوهنری،کتابخانههایسـیاروپسـتیدرسـطح
کشـوردارامیباشـد.همچنیـنعضـوسـازمانهایبینالمللـیهمچـون
ایفـال،سـیفژواسـیتجو...اسـت.ازدیگـرفعالیتهـایکانـونمیتـوانبـه
برگزاریفسـتیوالهاییهمچـون»قصهگویی«،»نمایشعروسـکی«،»کتاب
کـودک«،»جشـنوارهبینالمللیپویانمایـی«،»جشـنوارهیمطبوعاتکودک«
و»دوسـاالنهیبینالمللیمسـابقهونمایشـگاهنقاشـیکودکان«اشـارهکرد.

         - ۸۸۹۷۱۳۸۷+ ۹۸۲۱88971387 +9821-
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ابوالقاسمسلیمانی

فاطمهمحسنی

مهدیعلیاکبرزاده

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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 No.28, Vesal Street, Tehran. 

خانهسینما۲،خیابانوصالشیرازی،تقاطعطالقانی،پالک۲۸

انجمـنصنفـیکارگـریانیمیشـنتهران،جهتسـامانبخشـیدنبهوضعیت
روابـطکاری،اقتصـادیوتولیـدانیمیشـنایرانـیدربسـترهاوظرفیتهـای
گوناگـونوحفـظمنافعنیروهایتولیـددرروابـطکارگری-کارفرماییبخصوص
درتولیـداتتجـاریوانبوه،شـاملسـریالهایتلویزیونی،انیمیشـنهایبلند
سـینمایی،انیمیشـنهایتبلیغاتیکهدرشـبکههـایتلویزیونی،ماهـوارهایو
یادررسـانههایجدید)وب،شـبکههایاجتماعی(پخشمیشـوند،تشـکیل

شـدهاست.

انجمن صنیف کارگری انیمیشن استان هتران

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Hoda Esnaashariهدیاثناعشری

Farzaneh Kehsavarzanفرزانهکشاورزان

امیرسحرخیز
Managerمدیر 

Amir Saharkhiz

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

         - 66462095          + ۹۸21

 www.animationguild.ir

 

 info@animationguild.ir

 

66462095 +9821-
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خانهسینما۲،خیابانوصالشیرازی،تقاطعطالقانی،پالک۲۸

هدیاثناعشری

فرزانهکشاورزان

امیرسحرخیز

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.

Animated Filmmakers Guild of Iran



ن بازار میل پویانما�ی تهران14 هفتم�ی

آسـیفاانجمـنبینالمللـیفیلمسـازانانیمیشـناسـتکهآسـیفاایرانبـهعنوان
یکـیازاعضـایقدیمـیآن،فعالیـتخـودرااز۵۰سـالپیـشآغـازکـردهاسـت.
ایـنانجمـنبـافعالیتهـاینظیـرانتشـارفصلنامه،برگـزاریجلسـاتنمایش
فیلم،کارگاههایسـاختوآموزشانیمیشـنبرایهمهیردههایسـنی،تشـکیل
مناسـبتهاییماننـدیادمانهـا،ویـابزرگداشـتروزهایـیویژهچـونروزجهانی
انیمیشـن...بهفعالیتهایفرهنگیوارتقایآشـناییباانیمیشندرسطحجامعه
وارتبـاطفعالیـتایـنحـوزهبایکدیگـرمیپردازد.آسـیفایایـراندرنظـردارددر
غرفـهیایـنانجمنکـهدربازارجشـنوارهپویانمایـیبرگزارخواهدشـد،بهمعرفی
بیشـترفعالیتهـایانجمن،کمیتههـایآنوهمکاریباسـایرارگانهاونهادهای
دولتـیوخصوصـیوبرگـزاریکارگاههایآزادانیمیشـنبرایعالقمنـدانبپردازد.

انجمن آسیفا ایران

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Nafiseh Keshavarzanzadehنفیسهکشاورزانزاده

امیرمهران
Managerمدیر 

Amir Mehran

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

Hoda Masoudiهدامسعودی

 https://www.instagram.com/asifairan 

         - 86070083+ ۹۸۲۱

86070083  +9821-

 No. 15, Nowshahr St, Iranshahr St, Karim Khan Zand Blvd, Tehran, Iran
 http://www.asifairan.ir/

تهران،بلوارکریمخانزند،خیابانایرانشهر،خیاباننوشهر،شمارۀ۱۵
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نفیسهکشاورزانزاده

امیرمهران

هدامسعودی

 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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تهران،میدانآزادی،اتوبانلشگری،بعدازایستگاهمتروبیمه،پالک۳۱،کارخانهنوآوریآزادی

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

 

خانهانیمیشن،خانهایستبرایتمامخانوادهیبزرگانیمیشنایران.
مـاهمگـیبـرایسـرافرازیپویانمایـیکشـورمانتـالشمیکنیموسـعیداریم
قـدرتوتوانایـیخودمـانرادرزمینـهیتولیـدوعرضـهیآثـارفاخـرانیمیشـنی
بـهتمـامدنیـامعرفـیکنیـم.فعالیتهـایماشـاملخبررسـانی،انتشـارمقاالت
آموزشـیوبـروزدنیایانیمیشـناسـت.درکناراینمـوارد،برگزاریورکشـاپهای
آموزشـیوکاربـردیانیمیشـندرشـهرهایمختلفرانیـزبرعهدهداریـم.خانهی
پویانمایـیبیـشازیـکدهـهدرفضایتولیدانیمیشـننقشداشـتهوآشـنایی
کاملیبرمشـکالتتولیدوعرضهیانیمیشـندارد.ازاینرواصالحوضعموجود
انگیزهایبرایتاسـیسخانهانیمیشـنبودهاسـت.خانهانیمیشـنامیدواراست
بـاکمـکهمـهیدسـتانـدرکارانایـنحوزهبـهتحقـقایناهـدافروزبـهروز
نزدیکتـرشـود.مـابـهگرمیدسـتهمهدوسـتانیکـهمایلبـههمـکاریبرای

اعتالیانیمیشـنایرانهسـتندرامیفشـاریم.

خانه انیمیشن

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Mahdi Asadiمهدیاسدی

Kambiz Taheriکامبیزطاهری

امیرحسینصالحی
Managerمدیر 

Amirhossein Salehi

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

      - 9122799145             + ۹۸
9122799145   +98-

 www.Animation.ir

 

 https://instagram.com/animationhome
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تهران،میدانآزادی،اتوبانلشگری،بعدازایستگاهمتروبیمه،پالک۳۱،کارخانهنوآوریآزادی

مهدیاسدی

کامبیزطاهری

امیرحسینصالحی

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.

Animation home
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درخـردادمـاهسـال۱۳۷۴مرکـزپویانمایـیصبادرسـازمانصداوسـیماباهدف
تولیـدبرنامههایانیمیشـنپـابهعرصهیوجودگذاشـتتامخاطبانخردسـالو
کودکتلویزیونبتوانندبهترازگذشـتهپایاینرسـانهودرجاذبهیسـیریناپذیر
پیامهایـشبـزرگشـوندوبـاتجربهتماشـابـهبسـیاریازنیازهای»رشـد«خود
پاسـخگوینـد.البتـهایـنمرکزدرکنـارمخاطبانکـودک،بزرگسـاالنرانیـزمدنظر
قـراردادهوتولیـداتشایسـتهایرابـهنتیجـهرسـاندهکـهبرخیباوجودگذشـت
سـالهاازتولیـدهمچنـانبااسـتقبالمواجهاسـت.مرکزصبـاباالهـامازمبانیو
توصیههـایمنبعـثازتعالیـمدینمبیناسـالم،سیاسـتهاوتأکیـداتنظامدر
اسـنادباالدسـتی،فرهنگغنیایرانی،پیشـرفتها،دسـتاوردهاوارزشهایانقالب
اسـالمیوهمچنیـنبهرهگیـریازبهتریـننیروهـایانسـانیفعـال،متخصـصو
جوانوهمگامباتکنولوژیروزدنیاتوانسـتهایرانرابهیکیازکشـورهایقدرتمند
منطقـهدرتولیـدانیمیشـنمطرحکندچنانکهتصاویرخلقشـدهاکنـوننهتنهابا
تولیـداتخارجـیبرابـریمیکنـدکـهحتیدرصـفعرصهبـهرسـانههایمطرح

دنیاقـراردارند.

مرکز پویامنایی صبا  

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Mahdi Gholinizhadمهدیقلینژاد

Iman Pouraliایمانپورعلی

محمدرحیملیوانی
Managerمدیر 

Mohammadrahim Livani

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

         - 88676267         + ۹۸۲۱

 https://instagram.com/sabaanimation_center

 

تهران،میدانآرژانتینخیابانزاگرسنبشخ29مرکزصباپالک۱۵
 No. 15, Saba Center, 29 Zagros St., Argentina Square, Tehran

88676267 +9821-
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مهدیقلینژاد

ایمانپورعلی

محمدرحیملیوانی

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.

Saba Animation Center



ن بازار میل پویانما�ی تهران20 هفتم�ی

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

تهران،خیابانفاطمی،خیابانحجاب،روبرویکوچهسازمانآب،دربجنوبیکانونپرورشفکریکودکان
ونوجوانان،استودیوگنبدکبود،پالک۰۴/۰8

درآخریـنروزپاییـز۱۳۸۶اسـتودیوگنبدکبـودتوسـطبابـکوبهنـودنکویـی
تاسـیسشـدوبـهطـوررسـمیفعالیـتخـودراآغـازکـرد.اولیـنمحصـول
مشـترکبـرادراننکویـی،انیمیشـنکوتاهـیبـودکـهدرسـال۲۰۰۴بـانـام
آواینـوسـاختهشـدکـهپایـهواسـاسهمکاریهـایبیشـترراگذاشـتو
آنهـااسـتودیویمسـتقلخـودراراهاندازیکردنـد.هدفایناسـتودیوتولید
انیمیشـنهایبـاکیفیـتباالاسـت.درطولسـالهاسـاختانیمیشـنهای
تاثیرگـذاروانیمیشـنهایایرانـیتبلیـغشـدهدرجهـانراهـدفقـراردادند،
برخـیازآثـارآنهـادرجشـنوارههایبرتـرایرانـیوبینالمللـینامـزددریافت

جایزهشـدهاسـت.

استودیو گنبدکبود 

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Neda Hassani niaنداحسنینیا

 Ali AghaMohamad Zanjaniعلیآقامحمدزنجانی

بابکوبهنودنکویی
Managerمدیر 

 Babak & Behnood Nekooei

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

         - 88971310          + ۹۸۲۱

 https://instagram.com/gonbadcaboud

 

88971310  +9821-
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تهران،خیابانفاطمی،خیابانحجاب،روبرویکوچهسازمانآب،دربجنوبیکانونپرورشفکریکودکان
ونوجوانان،استودیوگنبدکبود،پالک۰۴/۰8

نداحسنینیا

علیآقامحمدزنجانی

بابکوبهنودنکویی

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.

GonbadCaboud Studio
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تهران،میدانولیعصر،خشهدایسازش،کوچهششم،پالک۱۶

موسسه تصويرسازان سوره سيمناى مهر 

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Ellaheh Tahaeiاللههطهیی

Shima Noushirvani Tehraniشیمانوشیروانیطهرانی

حمیدرضاجعفریان
Managerمدیر 

Hamidreza Jafarian

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

درسـال۱۳۶۰بـاسـاختفیلمهـایکوتـاهوانجـامپروژههـایکوچـک،آغاز
بـهکارنمـودواکنـونبـابیـشازچهـاردهـهفعالیـتدرعرصـهیسـینما
بهسـاختوتولیدفیلمهایسـینمایی،کوتاه،مسـتندوانیمیشـنپرداخته
اسـتوهمچنیـنبسـیاریازآثارفاخروارزشـمندخودراتوزیـع،وباهمت
هنرمنـدانصاحـبنـامومسـئولیتپذیر،امکانـاتنمایشـی)سـینماها(و
پشـتیبانیفنـیخـود،درجهـتارتقـایواعتبـاربخشـیبـهسـینمایملی

کوشـیدهاست.

 https://instagram.com/sourehcinemaint 

 

 sourehcinemacenter@gmail.com

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

شیمانوشیروانیطهرانی

حمیدرضاجعفریان

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.



ن بازار میل پویانما�ی تهران24 هفتم�ی

مرکزگسـترشسـینمایمسـتندوتجربیدرسـال13۶3بهعنوانمرکزسـینمای
تجربـیونیمـهحرفـهایتأسـیسشـد.ایـنمرکـزدرابتـداوظیفـهیسـاخت
فیلمهـای۱۶میلـیمتـریرابرعهدهداشـتکـهمرجعیبرایورودفیلمسـازان
جـوانبـهکارگردانـیبـود.تابهامـروز،اینمرکزبیـشاز1000فیلممسـتند،فیلم
وانیمیشـنحرفـهایتولیـدکردهاسـت.اینمرکزبهعنوانیکیازبرجسـتهترین
شـرکتهایتولیدکننـدهدرخاورمیانـه،پیشـروترینشـرکتایرانـیاسـتکهدر
زمینهتولیدفیلمهایمسـتند،انیمیشـن،تجربیوداسـتانیبابیشازسـهدهه

فعالیـترادرکارنامـهخودثبتکردهاسـت.

مرکز گسرتش سیمنا مستند و تجریب 

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

محمدحمیدیمقدم
Managerمدیر 

Mohammad Hamidi Moghadam

Rasoul Nabi Abhariرسولنبیابهری

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

Amir Mohammad Dehestaniامیرمحمددهستانی

 http://instagram.com/irandocfest  
         - 88511289+ ۹۸۲۱ تهران،خیابانسهروردیشمالی،میدانشهیدقندی)پالیزی(،شماره۱۵

88511289  +9821-
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محمدحمیدیمقدم

رسولنبیابهری

امیرمحمددهستانی

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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تهران،خیابانولیعصر،پایینترازچهارراهطالقانی،شماره۱۵۵۲
 No. 1552, below Taleghani intersection, Valiasr St, Tehran.

 

فرهنگسـتانهنـرجمهـوریاسـالمیایـرانبهعنـوانیکـیازدسـتگاههایحاکمیتی
مؤثـردرحـوزهیسیاسـتگذاریهنـرکشـور،دارایجایـگاهحقوقـیمعتبـرونقـش
راهبـردیاثرگـذاردرجریانسـازیتحقیقـات،سیاسـتهاوفعالیتهـایهنریکشـور
اسـت.نظـربـهوجـودمیراثهنـری،هنرمنـدان،مراكـزوآثارهنـریفراواندرکشـور
وجاذبههـایچشـمگیرآنبـرایاصحـابفرهنـگوهنرپژوهـانایرانـیوغیرایرانی،
ضـرورتمطالعـاتوتحقیقاتهنـریباهدفارتقایفرهنـگوتقویتهویتدینی،
ملـیوبومـی،بیـشازپیـشآشـکارمیشـود؛لذافرهنگسـتانهنـربابهرهمنـدیاز
اندیشـهوتجربهیسـرآمدانفرهنگوهنرکشـوردرقالباعضایپیوسـتهووابسـته
وافتخـاری،وگروههـایتخصصـی،شـاملگروههـای»نمایـشوادبیـاتنمایشـی«،
»موسـیقی«،»معمـاریوشهرسـازی«،»هنرهـایسـنتیوصنایعدسـتی«،»هنرهای
تجسـمی«،»سـینما«،»چندرسـانهای«و»فلسـفههنر«ونیـزبهرهبـرداریازامكانات،
تجهیـزاتوفضـایمناسـبوكتابخانهیتخصصـی،طرحهاوبرنامههایبسـیاریرا
درمعرفـی،نقـدوبررسـی،احیـاوتوسـعههنرهـایایرانی-اسـالمیبهانجامرسـانده

است.

فرهنگستان هرن

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Elham Talebiالهامطالبی

Davood ahmadi baloutakiداووداحمدیبلوطکی

بهمننامورمطلق
Managerمدیر 

Bahman Namvarmotlagh

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

         - 66954200-5           + ۹۸21

 honar@honar.ac.ir

 

66954200-5  +9821-
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تهران،خیابانولیعصر،پایینترازچهارراهطالقانی،شماره۱۵۵۲

الهامطالبی

داووداحمدیبلوطکی

بهمننامورمطلق

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.

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

تهران،خیابانکارگرشمالی،خیابانشهیدشکراله)یکم(،پالک۱۳۴

هوران پویا منا

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Afsane Bakhshiافسانهبخشی

Babak Radniaبابکرادنیا

اصغرصفار
Managerمدیر 

Asghar Saffar

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

 https://instagram.com/hooran.studio

 

 www.hooranstudio.com

شـرکتخـالق»هـورانپویانمـا«بابیشازدهسـالفعالیـتدرطراحیوتولیـدهزاران
دقیقهانیمیشـن،موفقشـدهبااسـتفادهازمیراثتصویرینگارگریوهمچنینموسیقی
ملـی،سـبکینووایرانیرادرتولیداتصنعتیانیمیشـنایرانخلـقکند.بهتریننمونهاز
اینآثار،مجموعه»هزارافسـان«برگرفتهازداسـتانهایشـاهنامهاسـتکهمورداستقبال
مخاطبـانایرانـیوخارجـیوهمچنینفسـتیوالهاقرارگرفتهاسـتبهطـوریکهموفق
بـهدریافـت۶جایـزهیملیو۵جایزهیبینالمللیونامزدوحضوربیشازصدفسـتیوال
ایرانـیوخارجیشـدهاسـت.همچنیـنهـوراندربازارهایمیپکامومیـپجونیورکن
درفرانسـهوووردکانتنـتمارکـتدرروسـیهوهمچنیـنسـهدورهدربـازارجشـنوارهنیو
مدیادرشـنزنچینوبازارهایفجربینالمللوتلویزیونهایکشـورهایاسـالمیحضور
داشـتهودرتولیدمشـترکباکشـورهایفرانسـه،انگلیس،ترکیه،لبنانوکردسـتانعراق

نیزهمکاریداشـتهاست.

         - 86094196+ ۹۸۲۱
86094196 +9821-
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افسانهبخشی

بابکرادنیا

اصغرصفار

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.



ن بازار میل پویانما�ی تهران30 هفتم�ی

اسـتودیوموسیقیوصدااردیبهشـتدرسال1398فعالیتخودرادرصداگذاری،
موسـیقیودوبلـهیفیلـم،انیمیشـنوبازیهـایرایانـهایآغازکـرد.ومفتخر
اسـتکـهتـاامـروزبـاتولیدبیـشازدههـزاردقیقهکاروسـابقهیهمـکاریبا
دههـاارگانخصوصـیودولتیفعالدرعرصهانیمیشـنوبازیهـایرایانهایدر
زمینهیصداوموسـیقیحضورداشـتهاسـت.ازجملهاینهمکاریهامیتوان
بهشـبکهطاهاتیویلبنان،خانهانیمیشـن،حوزههنری،رسـانهیاوج،شـرکت

صبـا،سـازمانملیبازیهـایرایانهایو...اشـارهکرد.

استودیو موسییق و صدا اردیهبشت

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Sarah Aziziساراعزیزی

فرهادصفار
Managerمدیر 

Farhad Saffar

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

Mohammad Rostamiمحمدرستمی

         - 44205619+ ۹۸۲۱          - 9136853001 + ۹۸          - 9376323031 + ۹۸

44205619  +9821- 9136853001  +91- 9376323031 +91-

تهران،بلواراندرزگوخیابانکریمیخیابانواعظیکوچهسیاوشپالک8،واحددووسه

 Units 2 and 3, No. 8, Siavash Alley, Vaezi St, Karimi St, Andarzgoo Blvd, Tehran, Iran
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ساراعزیزی

فرهادصفار

محمدرستمی

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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 Unit A1 Science and Technology Park Growth Center, St. 2/17, Baharan, Sanandaj 

A1کردستان،سنندج،خیابانبهاران17/2،مرکزرشدپارکعلموفناوری،واحد

عروسـکمتحـرکهجـاارشـیاشـرکتعروسـکمتحرکهجـابابرنـدتجاری
هجاموشـناولیـنبرندرسـمیتولیـدتجهیزاتاستاپموشـندرایراناسـت.
محصـوالتایـنمجموعهاعمازآرماتوراستاپموشـنمیزاسـتندخالقودیگر

ملزومـاتمـوردنیـازتولیدوآموزشاستاپموشـناسـت.

 هجاموشن

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

 Farzam Manbariفرزاممنبری

Adnan Mohammadiعدنانمحمدی

ناصحسبحانی
Managerمدیر 

 Naseh Sobhani

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

          - 33730523          + ۹۸87

 www.hejamotion.com

 

33730523  +9887-
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A1کردستان،سنندج،خیابانبهاران17/2،مرکزرشدپارکعلموفناوری،واحد

فرزاممنبری

عدنانمحمدی

ناصحسبحانی

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.

HEJAMOTION
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پویـانمـایآسـمانخیـالیکشـرکتانیمیشنسـازیاسـتکـهدارایچندین
شـعبهدرکشـورهایمختلفبهخصوصکشـورروسـیهمیباشـد.اینشـرکت
دارایدواسـتودیوبـزرگوخـالقاسـت.یکاسـتودیویتولیدصنعتیکهحجم
باالیـیازتولیـدرابـاسـرعتتولیـدبـاالتولیـدمیکند.ایـناسـتودیوموفقبه
تولیدسریالهاییازقبیل»تندر«و»روزیروزگاریدرجنگل«شدهاست.استودیو
دیگرتوجهبیشـتریبهتولیداتباکیفیتدارد.انیمیشـنبلند»پسـردلفین«و
انیمیشـنمعروف»جنگلیکسها«و»ووفمیو«وچندانیمیشـنکوتاهدیگردر
ایناسـتودیوسـاختهشدهاست.هنرمندانایناسـتودیوبیشاز17سالسابقه

فعالیتحرفهایدرصنعتانیمیشندارند.

پویا منای آمسان خیال

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

محمدحسینعباسمحسن
Mohammadhossein Abass Mohsen

محمدامینهمدانی
Managerمدیر 

 Mohammad amin Hamedani

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

Salman Khorshidiسلمانخورشیدی

 mr.mohseni90@gmail.com 
 sales@skyframestudio.com 

 

 http://www.skyframestudio.com
 https://www.facebook.com/skyframestudio
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محمدحسینعباسمحسن

محمدامینهمدانی

سلمانخورشیدی

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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رشـتهیانیمیشـندرهنرسـتانهایشـهرتهرانجزوجذابترینرشـتههاست
وهنرآمـوزانوهنرجویـانتوانمنـدیداردکـهدرطـیسـهسـالتحصیلـی
آمـوزشمیبیننـدوخروجیهـایزیبایـیدربخـشهـایطراحـیشـخصیت
طراحـیفضـاوصحنـهواستاپموشـنوسـهبعدیو...دارنـد.مابـرایمعرفی
هنرسـتانهایفعـالودانشآمـوزانعالقمندتصمیمگرفتیمبابررسـیبهترین
آثـاردانشآمـوزانوهنرآمـوزان،گردآوریشایسـتهایبرایمعرفیوارتقاسـطح

تجربـیودانـشهنرسـتانهاانجـامدهیم.

گروه آموزیش انیمیشن اداره کل آموزش و پرورش 
هشر هتران

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Shahla Pour arianشهالپورآرین

Sedigheh Shokriصدیقهشکری

ناصرنصیری
Managerمدیر 

 Naser Nasiri

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

 Animation.group1401@gmail.com

 

تهران،خیابانطالقانی،بعدازمیدانفلسطین،بعدازکوچهسرپرست،کوچهدستخوش،ساختمانشماره۳
گروههایآموزشی

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

 Building, Taleghani, Tehran
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شهالپورآرین

صدیقهشکری

ناصرنصیری

تهران،خیابانطالقانی،بعدازمیدانفلسطین،بعدازکوچهسرپرست،کوچهدستخوش،ساختمانشماره۳
گروههایآموزشی

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.

Animation Department of Tehran Education Department
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 Tarbiat Modares University Faculty of Architecture, Pol Nasr, Jalal Al-Ahmad, Tehran, Iran

 dean_art@modares.ac.ir

 

 Art.modares.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس 

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Narges Rezaeiنرجسرضایی

محمدعلیصفورا
Managerمدیر 

Mohammad ali Safoura

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

  MohammadSajjad Taheriمحمدسجادطاهری

تهران،جاللآلاحمد،پلنصر،دانشگاهتربیتمدرس،دانشکدههنرومعماری

گروهانیمیشـن،سـینمادانشـکدهیهنرومعماری،دانشـگاهتربیتمدرسباداشـتن
اعضـایهیئـتعلمـیمجـربوبـاهـدفرشـدوارتقـایدانشـجویاندردوسـطح
نظریوعملیودرراسـتایسیاسـتهایکالنوزارتعلوم،درتربیتهنرمندانمتعهد
ومتخصـصشـکلگرفتـهاسـت.ایـنگروهبـااسـتفادهازآخریـننظریـاتدرحوزهی
انیمیشـنوسـینما)بـهعنواناشـکالبسـیارمهـمواثرگذارهنـری،صنعتی،رسـانهای
وتکنولوژیـک(بـرآناسـتتـاآگاهـیدانشـجویانرادرتولیدفیلموانیمیشـنونیز
رویکردهـایتحلیلیحوزههایمربوطهباالبردهتادانشـجویانبتوانندضمنبرخورداری
ازدانـشنظـری،بهسـاختفیلمنیـزبپردازند.گروهانیمیشـندانشـگاهتربیتمدرس
غالتحصیلآنتاکنونتوانسـتهاندجوایزملی درسـال۱۳۷۵تاسـیسودانشـجویانفار
وبینالمللـیبسـیاریراازجشـنوارههایمختلـفدریافـتنماینـد.همچنیـن،حضور
غالتحصیـالنایـندانشـگاهدرحـوزهیتولیـداتتلویزیونـیوتدریـسنیـزبسـیار فار
چشـمگیراسـت.انجمنعلمیدانشـجویانیکیازفعالترینانجمنهایعلمیکشـور
شـناختهشـدهودرطولسـالنشسـتهاوکارگاههایبسـیاریراباحضورمتخصصان
ملـیوبینالمللیبرگزارمیکند.همچنیننشـریهدانشـجویی»حرکـتپویا«بهعنوان
نشـریهیدانشـجویینمایـهشـدهودارایمجوز،هـردوفصلیکبارمنتشـرمیگردد.

         - 82883701+ ۹۸۲۱

82883701  +9821-
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نرجسرضایی

محمدعلیصفورا

محمدسجادطاهری

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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نتیجـهنیمدههفعالیتدردنیایانیمیشـندردانشـگاهتهـران،تصاویرمتحرک
نتیجـهینیـمدهـهفعالیـتدردنیـایانیمیشـندردانشـگاهتهـران،تصاویـر
متحـرکوآثـاریاسـتکـهچشـمشـماروهـدفگرفتـهاسـت.درایـنمدت
مـاانیمیشـنهایکوتـاهومتنوعـیسـاختهایموحـاالاینجاییـمتـاایدههـاو
تجربیاتمـانروبـاشـمابهاشـتراکبگذاریم.کلیایـدهوکارهـایدرحالتولید

داریـمکهبـهزودیبـاشـمادرمیـانمیگذاریم.

دانشگاه هتران

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Hossein Moeinحسینمعین

Hamidreza Norouziحمیدرضانوروزی

بابکنکویی
Managerمدیر 

 Babak Nekooei

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

۹۸۲۱ +              61112451        -         گروههنرهایتصویریدانشگاهتهران: 61112451 +9821-
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حسینمعین

حمیدرضانوروزی

بابکنکویی

گروههنرهایتصویریدانشگاهتهران:

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! 

Tehran University
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تهران،ضلعجنوبیخیابانآزادی،بینخیابانآذربایجانوخوش،نبشکامیاراندانشگاهسوره،گروهانیمیشن
کیارشزندی

 Animation Department, Soura University, Corner of Kamyaran, Between the streets of Azerbaijan
 

and Khosh, Azadi Street (south side of the street), Tehran.

 

گروهکارشناسـیارشـدانیمیشـنسـورهازنیمسالنخستسـالتحصیلی91-90
شـروعبـهجـذبدانشـجونمـودوتاکنـونتنهـادردهـهگذشـتهضمـنتربیت
وآمـوزشدانشـجویانوموفقیـتدرپذیـرشدانشآموختـگاندردورهدکتـری؛
توانسـتهاسـتبـاانتخـاببـهعنـوان»چشـمانداز«نهمیـندورهیجشـنوارهی
بینالمللـیپویانمایـیتهـرانوبـادرخشـشدربـازارفیلمهماندورهنخسـتین
گامهـارااسـتواربـرداردوبـاحضـوردرمجامـعجهانیماننـدجشـنوارهیکارتون
آنـکارا2014ودههـاجشـنوارهورخـدادبینالمللـیجوایـزوافتخاراتشایسـتهای
رابـهویتریـنپرسـتارهیسـورهبیفزاید.اسـتاداناینگـروهازهنرمندانتـرازاول
اینرشـتههسـتندکههموارهدرتولیداتتلویزیونیوسـینماییانیمیشـنحضور
جدیداشـتهوبارهابهسرپرسـتیانجمنهایصنفیوتخصصیبرگزیدهوبرای
داوریجشـنوارههایمهـمودرجـهیـکایـرانوجهـانوشـوراهایبرنامهریـزی

بـرایمراکـزتولیدانیمیشـنکشـورانتخابشـدهاند.

گروه انیمیشن دانشکده هرن دانشگاه سوره

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Reza Bahmaniرضابهمنی

Mohsen Ketabchiمحسنکتابچی

کیارشزندی
Managerمدیر 

       Kiarash Zandi

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

      - 9122067885             + ۹۸

9122067885   +98-
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تهران،ضلعجنوبیخیابانآزادی،بینخیابانآذربایجانوخوش،نبشکامیاراندانشگاهسوره،گروهانیمیشن
کیارشزندی

رضابهمنی

محسنکتابچی

کیارشزندی

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.

Animation Department, Art Faculty, Soore University
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گروهانیمیشـندانشـگاههنر،هرسـالهباکمکانجمنعلمیانیمیشـنودانشـجویان
فعـالوعالقهمنـدانایـنحـوزهاقـدامبـهبرگـزاریرویدادهـایمتنوعیچـون،هفتهی
انیمیشـن،هفتهیاسـتاپموشن،جلسـاتنقدوبررسـیفیلمونشستهایمختلف
بـااسـاتیدایـنعرصـهمیکنـد.هـدفاصلـیبرگـزاریایـنرویدادهـاوبرنامههـای
آموزشـی،بـهروزنگاهداشـتندانسـتههایدانشـجویانبواسـطهتقویتارتبـاطآنها
بـافضـایحرفـهایانیمیشـنوفعـاالنایـنحـوزهبودهاسـت.درکنـارایـنبرنامهها
گـروهانیمیشـنبـاآرشـیوپربارخودسـعیداشـتهشـناختدانشـجویانرانسـبتبه
تاریـخانیمیشـنتقویـتکنـد.همچنیـنبایـدبـهایننکتهاشـارهداشـتکـهحضور
غالتحصیالنگروهانیمیشـندرجشـنوارههایمتعددداخلیو پررنگدانشـجویانوفار

خارجـی،همـوارههمـراهبـاافتخارآفرینیبرایدانشـگاهبودهاسـت.

دانشگاه هرن

امیرمحمددهستانی
Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

 Amirmohammad Dehesttani

علیرضاگلپایگانی
Managerمدیر 

  Alireza Golpayegani

محمدمداحیان
Pavilion Operatorمتصدی غرفه

Mohammad Madahian  

 No 18, Cinema Dept, Art University, Varzandeh St, Mofatteh Ave, Tehran, Iran

         - 88300666+ ۹۸۲۱
         - 88311211   + ۹۸۲۱          - 88848734   + ۹۸۲۱

تهران،خدکترمفتحجنوبی،خورزنده،شماره18،ساختمانشماره2دانشکدهسینماوتئاتر
کدپستی:1۵717۴۵311

Zip: 1571745311

دفتردانشکدهسینما:
دفترگروهانیمیشن:

 Office of the Faculty of Cinema:
 Office of the Animation Group:

88300666  +9821-
88311211  +9821- 888848734 +9821-
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امیرمحمددهستانی

علیرضاگلپایگانی

محمدمداحیان

Art university

The University of Art’s MA Animation Department, part of the time-
old 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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 info@iribu.ac.ir

دانشـگاهصداوسـیمایجمهوریاسـالمیایران)دانشـگاهصداوسـیما(یکدانشگاه
دولتـیوابسـتهبـهسـازمانصداواسـتکهبـهعنوانموسسـهیآکادمیکپیشـرودر
زمینـهرسـانهوپخـشدرایـرانویکـیازاولینهـادرنـوعخـوددرآسـیاباسـابقهی
پنـجدهـهتحـتمجـوزومقـرراتوزارتعلـوم،تحقیقاتوفنـاوریفعالیـتمیکند.
ایندانشـگاهدرسـال۱۳۴۸باعنوانمدرسـهعالیسـینماوتلویزیونتأسـیسشـدکه
درسـال۱۳۶۱بـهدانشـکدهصـداوسـیماتغییرنـامداد.امروزهدانشـگاهصداوسـیما
دورههایـیراازطیـفگسـتردهایازتخصصهـادرزمینهرسـانهارائهمـیدهدکهمنجر
بهاخذمدرککارشناسـی،کارشناسـیارشـدودکتری12رشـتهمیشـود.دانشـگاهصدا
وسـیمایج.ا.امرکزتربیتنیرویمتخصصبرایهمکاریدرسـازمانوسـایرنهادهای
رسـانهایکشـوراسـتکههرسـالههنرمندان،خبرنـگارانومتخصصینفنـیموردنیاز
سـازمانراتربیـتمیکنـد.ایـندانشـگاهمتعهدبهانتشـارمحتوایعلمـیباکیفیت
باالدرزمینههایتولیدرسـانه،مهندسـیوفناوریرسـانه،ارتباطات،خبروفلسـفهرادیو

وتلویزیوناسـت.

تهران،خیابانولیعصر)عج(،ابتدایبزرگراهنیایش،دانشگاهصداوسیمایجمهوریاسالمیایران

دانشگاه صدا و سیما 

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Hossien Pezeshkianحسینپزشکیان

Anahita Daneshnezhadآناهیتادانشنژاد

شهاباسفندیاری
Managerمدیر 

Shahab Esfandiari

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

 Iran, Tehran,University of Radio and Television of the Islamic Republic of Iran, at the beginning of
 Niayesh Highway, Vali-e-Asr St.

         - ۲۲۱۶۸۵۲۵+ ۹۸۲۱22168525 +9821-
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حسینپزشکیان

آناهیتادانشنژاد

شهاباسفندیاری

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
has operated in the field of media for more than five decades under the license
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.

IRIBU University
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 www.raymonmedia.ir

رایمـونمدیـابعنوانبزرگتریـنمرکزCGIکشـورتواناییارائـهخدماتمختلف
درحـوزهتصویرسـازیرایانـهایرادارامیباشـد.خدماتیازقبیل:

Animation)پویانمایـی(،VideoGame)بازیهـایویدئویـی(،VFX)جلوههـای
ویـژهدیجیتـال(،Multimedia)چندرسـانهای(،Application)برنامـکابزارهـای
هوشـمند(،Industrialdesign)طراحـیصنعتـی(،Architecture)معمـاری(،
Fashiondesign)طراحـیلبـاس(وهمچنیندیگرقابلیتهـایفناورانهمانند:
P/C،)واسـطمغـزورایانه(BCI،)واقعیتافزوده(A/R،)واقعیـتمجـازی(V/R

GPUBased)پردازشمـوازیگرافیکی(.

مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

علیرضاحقیقیقریب
Managerمدیر 

Alireza Haghighi Gharib

فائزهساداتموسویپور

شهابحیدریان

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

Faeze Sadat Mosavipuor

Shahab Heydarian

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

 www.instagram.com/raymonmedia

         - ۷۷۱۴۸۳۳۹+ ۹۸۲۱ تهران،حکمیه،بلوارباباییان،خیابانخورشید،پالک20،مجموعهرایمونمدیا
77148339  +9821-
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علیرضاحقیقیقریب

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 

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Mojgan Ghodsمژگانقدس

Negar KiaMoghadamنگارکیامقدم

عقیلحسینیان،
سوگلثناگو

Managerمدیر 

Aghil Hosseinian,

Sogol Sanagoo

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

         - 9125652859 + ۹۸
9125652859  +91-

عقیـلحسـینیانوسـوگلثناگـوهمـکاریخـودراازسـال۱۳۹۶آغـازکردنـدوبعـداز
565factoryمشـارکتدرتولیـدبیشاز۴۰ویدئو،دربهـار1398تصمیمگرفتندمجموعه
راراهانـدازیکننـدوایـنآغـازکارِکارخانـهیمـابـود.کارخانهایکهبهصـورتتخصصیاز

تکنیکاسـتاپموشـناسـتفادهمیکند.
بـرایایـنمجموعهعنـوان»کارخانه«راانتخـابکردیم،چراکهسـعیداریمضمنحفظ
خالقیـتومنحصربهفـردبـودنهـرکار،پروژههایمانرامشـابهیکخـطتولیدببینیمو
بـانظـمواسـتمرار،خروجیهایباکیفیتومنحصربهفردیراداشـتهباشـیم.اینخط
تولیـدازلحظـهیتاسـیستـابـهامروزمتوقفنشـدهودرایندوسـالموفقشـدهایم
بیـشاز100ویدئـوبـرایسـفارشدهندگانداخلـیوبینالمللـیتولیدکنیم.مـادراین
کارخانـهبهگونـهایبرنامهریـزیمیکنیـمکـهبتوانیمباخطهـایتولیدمنظـمپروژههای
جدیـد،هیجـانانگیـزوپرچالشـیرابـهانجامبرسـانیموتمـامتالشمانبرایناسـت
کـهنیروهایـیمتخصـصوتوانمنـدرادرحوزهاستاپموشـنپـرورشدهیـموبتوانیم

ایـرانرابهقطباسـتاپموشـنمنطقـهتبدیلکنیم.

 https://instagram.com/565factory

 
 565facory@gmail.com
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مژگانقدس

نگارکیامقدم

عقیلحسینیان،
سوگلثناگو

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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هلدینـگتخصصـیوبینالمللـیهوشـمندافزارپازندیـشارائهکننـدهیخدمات
نرمافـزاریوانیمیشـنوبازرگانـیتخصصیدرزمینهفناوریاطالعـاتوارتباطات
غالتحصیـالندانشـگاههایبرتـر انیمیشـندرسـال۱۳۹۳ازسـویجمعـیازفار
کشـورفعالیـتخـودراآغـازنمـود.ایـنمجموعهمفتخراسـتکهخدمـاتخود
رابـاکیفیـتممتـازوبـاهزینهودرزمانمناسـبارائـهکرده،همکاروپشـتیبان
توسـعهکسـبوکارمشـتریانخوداسـت.اینهلدینگتوسـط))معاونتعلمی
وفنـاوریریاسـتجمهـوری((بـهعنـوانشـاهراهصادراتنـرمافزاروانیمیشـن
کشـورتاییـدشـدهفرصتهـایقابـلتوجهـیرابـرایشـرکتهایفعـالدراین
حوزهفراهممینمایند،جلبرضایتحداکثریمشـتریانسـلولهایکارماسـت.

هلدینگ اپزندیش

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Roya Mortezaie Shirazرویامرتضاییشیراز

Bahar Tarkhaniبهارترخانی

هومانقاسمیخواه
Managerمدیر 

Hooman Qasemikhah

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

         -        88217048              + ۹۸۲۱ 88217048    +9821-
 www.pazandish.com

 

 info@pazandish.com
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رویامرتضاییشیراز

بهارترخانی

هومانقاسمیخواه

«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.

Hooshmand Afzar Pazandish
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شاداباد،مجتمعتجاریبهاراندوم،بلوک20،پالک۲۵۷

شـرکتبازرگانـیرایـانفـرادرخشـاندرسـال۱۴۰۰فعالیتحرفهایخـودرابا
بـهکارگیـریازکارشناسـانخبـرهدرزمینـهبازرگانـی،فروشوخدمـاتپساز
فـروشلـوازمالکترونیـکازجملـهقلمهـایدیجیتـالبرنـدHUIONراآغازکرد
وبـاتالشهـایفـراوانسـابقهدرخشـانیدرمیـانفعـاالنحـوزهیدیجیتال

پینتینگوانیمیشـنکسـبکرد.

رشکت ابزرگاین رایان فراد رخشان

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Forough Foroghiفروغفروغی

Mohammad Homayounradمحمدهمایونراد

علیفروغی
Managerمدیر 

Ali Foroghi

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

         - 66314096         + ۹۸۲۱

 https://instagram.com/Huion_ir

 

 www.huionpen.ir

 

 No. 257, Block 20, Baharan II Commercial Complex Shadabad 66314096 +9821-
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فروغفروغی

محمدهمایونراد

علیفروغی

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.

Rayan Farad Rakhshan Trading Company
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پرسپکتیو

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

 Zahra Hosseiniزهراحسینی

Zahra Fazlollahزهرافضلاله

زهراصفایی
Managerمدیر 

 Zahra Safaee

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

مجموعـهیپرسـپکتیوبـاآگاهـیازاهمیـتارتبـاطرشـتههایهنریباسـایرعلومدر
دنیـاوانـدکبـودنمباحـثنظـریدرایـنبـابتالشمیکنـدبهشـکلاختصاصی
بـهمسـئلهیبینارشـتهایبپـردازدوبارویکردیپژوهشـیسـعیدرتالیـفوترجمهی
مقـاالتدرموضوعـاتبینارشـتهایدارد.مجلـهپرسـپکتیودرهرشـمارهبـهتاثیرعلوم
مختلـفبـرهنـرمیپـردازد.شـمارهینخسـتبهارتبـاطهنـروتکنولـوژیاختصاص
داشـتهودرشـمارهیدومبـهانیمیشـن،اولینفرزندهنـروتکنولـوژیپرداختهایمکه
بهصـورتدیجیتـالونسـخهیچاپیدرسـایتپرسـپکتیو،کتابراه،طاقچـهوفیدیبو
قابلارائهاسـت.پادکسـتپرسـپکتیوبخشتکمیلیمجلهاسـتکهدرقالبداستان،
تحلیـل،نقـدوگفتگـوازدیـدگاهتـازهایبـهموضوعاتمجلـهمیپردازدوسـعیبرآن
داردکـهدرکعمیقتـریرانسـبتبـهموضـوعهرشـمارهارائـهکند.اینپادکسـتدر
سـایتوکانالتلگرامپرسـپکتیووهمچنیناپهایپادگیرمانند)کسـتباکس،گوگل

پادکسـت،اپلپادکسـت،اسـپاتیفایوانکر(قابلشـنیدناسـت.
مجموعـهمصاحبههایپرسـپکتیونیـزکهباهدفانتقـالتجربیات،بسـتهبهموضوع
هرشـماره،بااسـتایدمتخصصوپژوهشـگرانآنحوزهترتیبدادهمیشـودبهصورت
مصاحبهدرمجلهوبهصورتپادکسـتومصاحبهیویدئوییدرسـایتپرسـپکتیوو

پلتفرمهـایمربوطهارائهمیشـود.

 https://instagram.com/perspectivemag.ir 

 

 www.perspectivemag.ir
         - 22201102+ ۹۸۲۱ 22201102 +9821-
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زهراحسینی

زهرافضلاله

زهراصفایی

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.

Perspective
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تهران،ونکخیابانبرزیلشرقی،خیابانشمسالهیجانی،پالک9،زنگ2
 Unit 2, No. 9, Shams Lahijani St, East Brazil St, Vanak. Tehran.

 

راهرنگیکاسـتودیووشـرکتتولیدانیمیشـناسـتکهتالشـیهمیشگی
بـرایتصحیـحوارتقـایامکاناتانیمیشنسـازیدارد.عشـقمشـترکهمه
ماایجادداسـتانیجذاباسـتکهبرایتولیدآنروایت،طراحیشـخصیت،
انیمیتومراحلدیگرانجاممیگیرد.اسـتودیوراهرنگمتشـکلازهنرمندان
بـاتجربـهوبـااسـتعدادوکادریمتعهداسـت.مابرنامههایانیمیشـنخود
راتوسـعهمیدهیـموهمچنیـنتولیدسـرویسوهمکاریمشـترکبادیگر
شـرکتهاانجـاممیدهیـم.پروژههایماشـاملطیفگسـتردهایازخدمات،
ازاسـتوریبرد،طراحـیکاراکتـر،کانسـپتوبـکگراند،تاریگکـردن،انیمیت

وموشـنگرافیکاست.

راهرنگ 

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

 Mohammad hossein Valianمحمدحسینولیان

Mohammed Muayed Nadjafiمحمدمویدنجفی

علینقینیکورزمشهری
Managerمدیر 

Alinaghi Nikoorazm Shahri

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

         - 88771777           + ۹۸21

 honar@honar.ac.ir

 

88771777 +9821-

 https://instagram.com/rahrang.as
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تهران،ونکخیابانبرزیلشرقی،خیابانشمسالهیجانی،پالک9،زنگ2

محمدحسینولیان

محمدمویدنجفی

علینقینیکورزمشهری

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.

Rahrang
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شـرکتاشـراقکـهدرسـال1378تاسـیسشـد،بزرگتریـنشـرکتغیردولتـیتولیـد
پویانمایـیوجلوههـایبصـریایراناسـتکهتاکنـونموفقبهتولیدبیـشاز10هزار
دقیقهپویانماییدرغالبفیلمسـینمایی،سـریالتلویزیونیوفیلمکوتاهشـدهاسـت.
اشـراقبـابهرهمندیازهنرمندانخالقومسـتعد،اسـتودیوهایمجهـزوواحدتحقیق
وتوسـعهایقدرتمنـدپروژههـایبینالمللـیراتولیدکردهکهموردتحسـینجهانیقرار

گرفتهوجوایزبسـیاریرابههمراهداشـتهاسـت.
یکـیازمهمتریـنویژگیهـایمنحصـربـهفرداشـراق،نرمافـزارتخصصیمیباشـدکه
نقـشمهمـیدرتسـریعرونـدتولیـدباحفظکیفیـتباالایفاکردهاسـت.شـایانذکر
اسـتکهدرتولیداتمختلف،اشـراقازهمکاریهنرمندانواسـتودیوهایکشـورهای
دیگـرنیـزبهـرهبـردهاسـت.درواقعهدفاشـراق،تولیدآثـارباکیفیتیاسـتبافرمو

زبانـیجهانـیبهمعرفـیادبیات،اسـطورههاوداسـتانهایایرانیمـیپردازد.

پویامنایی ارشاق

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

 Masoud Hamzeiمسعودحمزهای

علینوریاسکوئی
Managerمدیر 

Ali Noori Oskouei

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

 Haniyeh Rabeeهانیهربیع

 eshragh.anima@gmail.com

         - ۸۸۹۴۵۰۳۰+ ۹۸۲۱
          - 00306693+ ۴۴۷۷

889945030  +9821-

00306693 +4477-
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مسعودحمزهای

علینوریاسکوئی

هانیهربیع

 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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اسـتودیویرویـایتصویـرپویـاخدمـاتانیمیشـنبـاکیفیتبـاالرابـرایهر
نـوعمحصـوالتدیجیتـالارائهمیدهد:فیلمسـینمایی،سـریالهایتلویزیونی
انیمیشـن،فیلمسـینماییانیمیشـن،بازیهایویدیوئی،تبلیغـاتتلویزیونیو
مـوارددیگـر.خالقیـتواشـتیاقهدفمااسـت.اینباعثمیشـودمابهجلو

حرکـتکنیم.

رویای تصویر پویا

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

 Saeed Tavakoliسعیدتوکلی

Hossein Mousaviسیدحسینموسوی

مظاهرخادملو
Managerمدیر 

Mazaher Khademloo

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

      - ۹۳۶۵۴۴۶۸۲۰+ ۹۸       - ۹۱۲۴۷۷۸۹۹۴+ ۹۸9365446820 +98- 9124778994 +98-

 https://instagram.com/pooya_pictures_dream

 

 tasvir_sevom@yahoo.com
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سعیدتوکلی

سیدحسینموسوی

مظاهرخادملو

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.

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

کرج،ماهدشت،شهرکصنعتی،خیابانششمشمالی،پالک۱۶

آراتمن

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Nasim Pilehvar Abrishamنسیمپیلهورابریشم

Ziba Bahmanyarزیبابهمنیار

نداپیلهورابریشم
Managerمدیر 

 Neda Pilehvar Abrisham

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

 https://instagram.com/artaman_co 

 

 www.artaaman.com

تولیدکننـدهیصنعتـیآرماتورهـایسـوکتاندبالکارخـودراازاوایـلسـال
1398آغـازوپـسازدوسـالبررسـیدرزمینههایمربوطه،اقـدامبهعرضهی
اولیـنآرماتورمـدلانسـانیخـودکـرد.ایـنمحصـولبـهمنظـورکمـکبـه
آمـوزشپایـهوایجـادخالقیـتوانگیـزهدرنوجوانـانتولیدشدهاسـت،وبا
توجـهبـهنیازجامعهوپیروقطعوابسـتگیواسـتفادهازتـوانداخلی،آرتامن
درنظـرداردتـامحصولـیدرسـطحکیفیتجهانـیبامناسـبترینقیمتدر
اختیـارمصرفکننـدگانقـراردهد.آرتامنرویاییچندسـالهاسـتکهباتالش
زیـادبـهواقعیـتتبدیـلشـدهاسـت.سـپاسکـهمـارادرتحقـقایـنرویا

میکنید. همراهـی

         - 37850451+ ۹۸۲۶
37850471- +9826- 52

-۵۲
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نسیمپیلهورابریشم

زیبابهمنیار

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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تهران،خیابانانقالب،خیابانبزرگمهر،پالک98،طبقهچهارم
 No. 98, fourth floor, Bozorgmehr St, Enghelab St, Tehran, Iran

امـروزهتولیـدمحصـوالتکاراکتـرمحـور،درحـوزهیسـبکزندگـیوملزومـاتمصرفی
خانوادهها،درتمامیدنیاسـهمعمدهازبازاررابهخوداختصاصدادهاسـت.ایندسـت
تولیداتباتکیهبرتجاریسـازیکاراکترهایمحبوبدرجامعه،سـهمتولیدکنندگانکاالدر
بازارمخاطبانرابهشـکلچشـمگیریافزایشمیدهد.طیسـالهایگذشـتهدرعرصه
تجاریسـازیشـخصیتهـایایرانیشـاهدتجربههایموفقیـتآمیزینظیـرواگذاری
کاراکترهای»فیلشـاه«،»ملمـل«،»دیریندیرین«،»شـاهزادهروم«،»بنیامین«،»اتلمتل
یـهجنـگل«و...بـهتولیدکننـدگانبودهایـموایناتفاقـاتبهیکجریانمسـتمرتبدیل
شـدهاسـت.مرکزبازارسـازیکاراکترهایایرانی»آرش«براساسهمینضرورتایجادشده
اسـت.اینمرکزدرتالشاسـتباتجاریسـازیکاراکترهایایرانیمحبوبدرجامعه،بازار

محصوالتشـخصیتمحوررادرکشـورایجادکند.

توسعه ابزار آرش

Pavilion Responsibleمسئول غرفه 

Ali Pezhman ٰعلیپژمان

جوادباقریان
Managerمدیر 

Javad Bagherian

Pavilion Operatorمتصدی غرفه

Mohammadhossein Basiratمحمدحسینبصیرت

         - 2842368+ ۹۸۲۱

2842368 +9821-

 https://t.me/irancharacter

 

 arashcentercharacter@gmail.com
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علیپژمان

جوادباقریان

محمدحسینبصیرت

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.

  pr@isti.ir
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                              ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق

ایـنسـتادبـابررسـینیازهـایروزشـرکتهایتولیـدکننـدهانیمیشـن،اهداف
مهمـیرادرسیاسـتگذاریهاورفـعنیازهـایفعاالناینعرصـهدنبالمینماید:
•سیاسـتگذاریاجرایـی،برنامهریـزی،هماهنگیونظارتوایجـادارتباطاتبین

دسـتگاهی،تقسـیمکاربیندسـتگاههاورصداقداماتبراسـاسسند
•بررسـیسـاالنهتحـوالتداخلـیوبینالمللـیصنایـعفرهنگیوارائهپیشـنهاد

اصالحـاتالزمبـرایبازنگـریوبهروزرسـانیسـند
•تهیهوتدوینبرنامهعملیاتیونقشهراهاجراییسازیسنددرهرسال

•حمایتمادیومعنویعلمی،اطالعاتی،تسـهیلگریازشـرکتهایدانشبنیان
وطرحهـایفناورانـهوتجاریسـازیآنهـامبتنـیبـرآییننامههـایمصـوبدر

شورایستاد
•ایجادهماهنگیوهمافزاییبیندستگاهیبرایدستیابیبهاهدافسند

•هدایـتوهماهنگـیمنابـعوامکانـاتمالیوسـرمایههایانسـانیکشـوردر
حـوزهصنایـعفرهنگی

•تدوینشاخصهایموردنیازپایشسندونظارتبرآن
•پایششاخصهاوارائهگزارشساالنه

•ارزیابیمسـتمرونظارتبرحسـناجرایبرنامههایمحولشـدهبهدسـتگاهها
ونظـارتبـرجذب،تفکیکوتخصیصبودجـهوارائهگزارش



تهران،میدانونک،خیابانمالصدرا،خیابانشیخبهاییشمالی،خیابانالدن،معاونتعلمیفناوری
ریاستجمهوری،ستادفناوریهاینرموتوسعهصنایعخالقپالک20)کدپستی:19917۴۵۶81(

         - 83530+ ۹۸۲۱ 83530 +9821-


