
تلفننشانیمدیر آموزشمدیر مسئولشماره مجوزنام آموزشگاه
رشته های مورد 

تدریس

اندیشه ماهان
153/92/17291

4
ابوالفضل دژاکامابوالفضل دژاکام

تهران، خیابان 

سهروردی شمالی، 

باالتر از خیابان 

بهشتی، جنب 

بانک صادرات، 

،412پالک 

88735314 

88759110 

09121324298

فیلمنامه نویسی، 

بازیگری و 

بازیگری کودک و 

نوجوان

153/98/22023آاللیا

7
ناصر شفق مهرناصر شفق مهر

تهران، میدان 

مادر، خیابان شاه 

نظریان، خیابان 

26دوم، پالک 

22921308 

09121252547

بازیگری، 

کارگردانی، 

فیلمنامه نویسی و 

تصویربرداری

آوا
153/92/11996

1
ابو القاسم کاظمیابو القاسم کاظمی

تهران، میدان 

فاطمی، میدان 

گلها، خیابان جهان 

آرا، بین خیابان 

، جنب 25و23

داروخانه دانش، 

،58پالک 

88000116 

09121061167
گویندگی

آوای امید ستاره 

ایرانیان
مهدی فردقادریسید یاسر جعفری153/98273263

تهران، بلوار کاوه، 

خیابان دولت 

، (شهید کالهدوز)

سراه نشاط، پالک 

، طبقه سوم، 364

واحد شمال غربی

22558435 

09122575628

کارگردانی و 

بازیگری

153/95/23677آینه در آینه

2
فرنوش معیریفریور معیری

تهران، میرداماد، 

جنب موزه دفینه، 

بازار بزرگ 

میرداماد، طبقه دوم 

،222اداری، شماره 

گریم سینمایی09123234336 88785904و25

153/98/10733باران

4
سید حسین شهابیسید حسین شهابی

تهران، خیابان 

ولیعصر، باالتر از 

خیابان بهشتی، 

کوچه نادر، پالک 

، طبقه اول، واحد 3

2

88721514 

09122630931

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی، 

بازیگری و تدوین

بامداد
153/95/26664

5
پریسا بخت آورپریسا بخت آور

تهران، میدان 

تجریش، خیابان 

غالم 

کوچه   جعفری،

سعادتی، پالک 

، طبقه اول40

22716605 

22716551 

21703960 

09122080718

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی، 

بازیگری، 

تصویربرداری، 

تدوین

153/98/15981برگ

1

سمانه افگاری قره 

مسجد
جهانگیر کوثری

تهران، میدان 

فردوسی، خیابان 

موسوی، بن بست 

اعتماد مقدم، پالک 

، طبقه همکف1

تصویربرداری و 

کارگردانی

فهرست آموزشگاه های آزاد سینمایی، سمعی و بصری دارای مجوز استان  تهران



153/97/35843پارد

8

سید محسن شاه 

ابراهیمی

سید محسن شاه 

ابراهیمی

تهران، خیابان 

کریم خان، خیابان 

ایرانشهر، کوچه 

، 30مهاجر، پالک 

3، واحد 2طبقه 

88308170 

09909290092

طراحی صحنه، نقد 

و تحلیل فیلم، 

فیلمنامه نویسی و 

بازیگری

 88 / 153پانیذ

/20964
رکسانا خلوتیرکسانا خلوتی

تهران، بزرگراه 

رسالت، نرسیده به 

بزرگراه باقری، 

- مجتمع اداری

تجاری شاپرک، 

، طبقه 741پالک 

408، واحد 4

77708683 

77052633 

09123877961

بازیگری کودک و 

نوجوان

153/97/37849پرتو هنر تهران

0
کامران احدی مقدم

کامران احمدی 

مقدم

تهران، خیابان 

شریعتی، باالتر از 

سه راه طالقانی، 

خیابان جواد کارگر، 

، 18پالک 

ساختمان طوبی، 

3طبقه اول، واحد 

77517384-5

فیلمنامه نویشی، 

کارگردانی، 

بازیگری، عکاسی، 

فیلمبرداری و 

تدوین

پلکان آفرینش 

نقش
153/98/18238

1

بابک رستمی 

قراگوزلو

سانز خورسندی 

کریمی

تهران، بزرگراه 

رسالت، نرسیده به 

اتوبان باقری، 

مجتمع شهر کودک 

شاپرک، پالک 

، 3، طبقه 471

306واحد 

فیلمنامه نویسی و 

کارگردانی

علی پویانعلی پویان153/89/28887پویا هنر

تهران، خیابان 

قائم مقام، خیابان 

میرزای شیرازی، 

، پالک 21خیابان 

، طبقه اول، واحد 4

یک

88869222     88

865824 

09121018580

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی، 

تصویربرداری، 

تدوین، بازیگری

حمید رضا کوداغیحمید رضا کوداغی153/94/52259تجربه

تهران، خیابان 

نبش   انقالب،

خیابان فخر رازی، 

، 56پالک 

ساختمان باران، 

طبقه اول، واحد 

102

66951057 

66951060 

09122471440

بازیگری، 

کارگردانی و 

فیلمنامه نویسی 

تصویربرداری و 

تدوین

153/97/35929توتم

0

سید علی سینا 

رحیمی

محمد مهدی ملک 

زاده گنابادی

تهران، ولنجک، 

خیابان ساسان، 

کوچه نوزدهم 

، 14شرقی، پالک 

طبقه همکف، واحد 

2

22174053 

22422090

فیلمبرداری و 

کارگردانی

153/98/26078تیوا

0
سید علی حمیدیسید علی حمیدی

تهران، خیابان 

ولیعصر، روبروی 

ایستگاه خبرنگاران 

، (جام جم)جوان 

نبش روان پور، 

ساختمان چم، 

2، واحد 9طبقه 

 22653721و2

09121096536

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی و تدوین



جوزانی
153/96/31344

6

مسعود جعفری 

جوزانی

مسعود جعفری 

جوزانی

تهران، میدان 

هفت تیر، خیابان 

غفاری، کوچه 

رزمندگان، پالک 

، طبقه دوم، 11

3واحد 

 88844010-11 

09122062878

کارگردانی، 

بازیگری، فیلمنامه 

نویسی

88815174

88815148

 09121301705

لینک سایت 

آموزشگاه

153/98/13829چامه

4
مریم ایلخانمریم ایلخان

تهران، خیابان 

انقالب، خیابان 

فخر رازی، بن 

بست نیک پور، 

، طبقه اول، 4پالک 

واحد اول

فیلمنامه نویسی، 

عکاسی، گویندگی 

و دوبالژ

153/93/72428خط سوم هنر
امیر حسین سیاح 

آذربایجانی

امیر حسین سیاح 

آذربایجانی

تهران، خیابان 

گیشا، جنب کوچه 

، 2پنجم، پالک 

،3واحد 

86014395 

86014398 

09121583383

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی، 

تصویربرداری، 

تدوین، عکاسی

خورمهر
153/95/10455

7
پوران درخشندهپوران درخشنده

تهران، یوسف آباد، 

باالتر از میدان 

فرهنگ، روبروی 

بانک پارسیان، 

، طبقه 283پالک 

، و 1همکف واحد 

3ْطبقه اول واحد 

09121097662 

88614137-39

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی 

تصویربرداری، 

تدوین، گریم 

بازیگری عکاسی

66572000

66573000

66573001
66566052

-4

9.13E+09

دایره سفید پویا
153/97/42356

0
مرجان کشانیمرجان کشانی

تهران، خیابان 

آزادی، خیابان 

والعصر، کوچه 

درفش شرقی، 

، طبقه دوم8پالک 

66947324 

66921328 

09121037042

انیمیشن

رأی نو
153/95/20080

3
نسترن محمدینسترن محمدی

تهران، خیابان 

یوسف آباد، جهان 

، 42/1آراء، کوچه 

20پالک 

88624361  091

25450247

عکاسی، تدوین و 

گریم سینمایی

 / 153جهان نما

97/316173
جعفر عسگریعسگری جعفر 

تهران، خیابان 

نرسیده / مطهری

به بزرگراه 

خیابان /مدرس

پالک /(جم)فجر

6 و 5واحد / 14

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی، 

تصوربرداری، 

تدوین، بازیگری، 

گریم سینمایی، 

عکاسی، گویندگی 

و دوبالژ

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی، 

تصویربرداری، 

تدوین، عکاسی، 

بازیگری،گریم 

سینمایی، 

انیمیشن، 

گویندگی، دوبالژ، 

مترجمی فیلم، 

موسیقی فیلم

4823/ 88 / 153دارالفنون
محمد مهدی تدین 

موغاری

محمد مهدی تدین 

موغاری

تهران، خیابان 

آزادی، نرسیده به 

میدان انقالب، 

خیابان شهید نو 

فالح، خیابان 

شهید کلهر، پالک 

، ساختمان 42

دارالفنون



رسانه تصویر
153/97/12058

7
انسیه زیدیانسیه زیدی

تهران، خیابان 

فلسطین شمالی، 

پایین تر از تقاطع 

زرتشت، نبش 

کوچه امینی، پالک 

، 4، طبقه 523

10، زنگ 11واحد 

گریم سینمایی و 

طراحی لباس

رسانه سبز
153/97/34425

7

شهرام حاجی میر 

صادقی

شهرام حاجی میر 

صادقی

تهران، بلوار 

مرزداران، بزرگراه 

شیخ فضل اله 

نوری، کوچه مهدی 

، 65اول، پالک 

طبقه همکف

88273384
کارگردانی و 

انیمیشن

 /95/ 153رنگ و رو

235964

افسانه قلی زاده 

غنیمی

افسانه قلی زاده 

غنیمی

تهران، خیابان 

شریعتی، روبروی 

بهار شیراز، مجتمع 

فرهنگی هنری 

سینما ایران

77538711-13 

77641122
گریم سینمایی

روزنه
22850 / 88 / 

153
سارا عمیدی محبیسارا عمیدی محبی

تهران، خیابان 

گاندی جنوبی، 

، پالک 18خیابان 

، واحد 3، طبقه 17

6،

88209130     88

209131

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی، 

تصویربرداری، 

تدوین، بازیگری، 

گریم سینمایی، 

 عکاسی

روشنا
153/97/35845

0
امیر عطر چیامیر عطر چی

تهران، اتوبان 

ارتش، مسیر غرب 

به شرق، بعد از 

خیابان هاشمی 

، 24ازگلی، پالک 

، 11، واحد 4بلوک 

طبقه دوم

22496135 

09122149330
دوبالژ

سینما چشم
153/96/32411

8
پرویز جاهدپرویز جاهد

تهران، پاسداران، 

گلستان دوم، پالک 

، طبقه دوم120

22541606 

22591873 

09306470326

کارگردانی، 

بازیگری، فیلمنامه 

نویسی

شهید ثالث
153/98/20743

7
محمد سعید عقیقیمریم ناظم رعایا

تهران، خیابان 

استاد نجات الهی، 

باالتر از خیابان 

طالقانی، خیابان 

شهیاد صارمی، 

، طبقه اول38پالک 

88805614 

09128455118

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی و تحلیل 

فیلم

شید نگار
153/95/10333

6
بابک برزویهبابک برزویه

تهران، خیابان 

انقالب، ابتدای 

خیابان بهار 

جنوبی، برج بهار، 

 2، طبقه 37پالک 

539اداری، واحد 

عکاسی9121352362



شیوا آوا
153/96/19735

5
حسین نیکنامحسن نیکنام

تهران، میدان 

هفتم تیر، خیابان 

خردمند جنوبی، 

کوچه حقانی پنجم، 

، طبقه 11پالک 

5سوم غربی، واحد 

88841311 

88307122

گویندگی دوبالژ 

صدابرداری

153 / 88 / 9608صدای ایران
نعیم اسماعیلی 

مهیاری

نعیم اسماعیلی 

مهیاری

تهران ، خیابان 

آزادی ، انتهای 

خیابان جیحون ، 

خیابان رنجبر ، 

تقاطع خیابان 

گلستانی ، کوچه 

 ،12آالپوش پالک 

55756935-7 

09121434071

گویندگی، دوبله، 

صدابرداری، 

صداگذاری، 

بازیگری، گریم 

سینمایی

 / 88 / 153صدای سحر

2910
سید شهرام عمادیعذری امیر خانی

تهران، میدان 

هفت تیر، خیابان 

قائم مقام فراهانی، 

خیابان مشاهیر، 

، طبقه 19پالک 

دوم جنوبی

88141190 

09198361183

بازیگری، 

گویندگی، دوبله، 

صدابرداری، 

صداگذاری

 / 153صورتگر

97/344365
پروین لطفی نژادپروین لطفی نژاد

تهران، خیابان 

ولیعصر، باالتر از 

س راه بهشتی، 

ساختمان سپهر 

، 223ساعی، پالک 

3، واحد 5طبقه 

7   -

88703095   88

555251

گریم سینمایی

153/95/19175عرفان کهن

7

مسعود علیپور 

دوانی

سوسن علی یاری 

شیرازی

تهران ، یوسف آباد 

، نبش خیابان 

 38یازدهم ، پالک 

3، ط 

  44- 

88101040      8

8720482

فبلمنامه 

نویسی،کارگردانی، 

تصویربرداری، 

تدوین، 

بازیگری،گویندگی، 

دوبله، صدابرداری، 

صداگذاری، گریم 

سینمایی

عشق برتر 

خوارزمی

15110 / 91 / 

153
سهراب یاریسهراب یاری

تهران، سید 

خندان، خیابان 

دکتر شریعتی، 

خیابان خواجه عبد 

اله انصاری، پالک 

، طبقه اول190

 بازیگری9124076918

علیرضا نیک نژادعلیرضا نیک نژاد153/91/21755عکاسی حرفه ای

تهران، خیابان 

ولیعصر، روبروی 

خیابان بهشتی، 

خیابان شهید 

، 61اکبری، پالک 

طبقه اول،

88106142-

88106143-

88325068

عکاسی



 / 88 / 153فجر

15351

عبدالرضا ساعتچی 

فرد
فریدون جیرانی

تهران ، خیابان 

قائم مقام فراهانی 

، میدان شعاع ، 

خیابان شهید 

 ، 46خدری ، پالک 

طبقه همکف

88844028 

فاک  88825650

88844027: س 

فیلمنامه نویسی ، 

بازیگری، 

کارگردانی

فروغ فلق
153/95/21214

1
زهرا همتی

غالم حسین شاه 

علی

تهران، خیابان 

فاطمی، خیابان 

،      (انتصاریه)دوم

خیابان کارگر 

شمالی، پالک 

، طبقه دوم،1857

9121218102
بازیگری کودک و 

نوجوان

فرهنگ
153/97/37217

1
سید علی عسگریسید علی عسگری

تهران، محله 

امجدیه، خیابان 

خاقانی، خیابان 

دکتر مفتح، کوچه 

، 12عطارد، پالک 

5واحد 

88839872 

09121955034
گریم سینمایی

فرهنگ و هنر
153/97/41176

8
جعفر صانعی مقدممحمدرضا بهمنی

تهران، بلوار 

آفریقا، باالتر از 

میرداماد، خیابان 

تابان غربی، 

ساختمان تابان 

، طبقه (14شماره )

64ششم، واحد 

88794496 

88794731 

09122030786

بازاریابی و پخش 

بین المللی و 

فیلمنامه

فریدا صفائیانفریدا صفائیان153/93/46115فریدا

تهران، شمال 

میدان آزادی، 

خیابان محمدعلی 

جناح، خیابان 

شهید صالحی، 

کوچه ولدخانی، 

، طبقه 48پالک 

2اول، واحد 

66007778 

09121791506
گریم سینمایی

21قرن 
153/97/25005

2

محمد مهدی 

جعفری

محمد مهدی 

جعفری

تهران، میدان 

هفت تیر، خیابان 

مفتح، خیابان 

، 28مانیف پالک 

3طبقه 

88832472 

09121117964
دوبالژ

کارگاه آزاد 

  بازیگری

153 

/95/129000
امین تارخامین تارخ

تهران، بزرگرا ه 

کردستان، نبش 

، پالک 37خیابان 

38

      88026962   

      88026932   

   88026934

بازیگری

153/95/23687کارگاه آزاد فیلم

8
مسعود کیمیاییمسعود کیمیایی

تهران، خیابان 

اندرزگو، خیابان 

عبداللهی جنوبی، 

کوچه ارشادی، 

بنبست مینو، پالک 

، طبقه اول15

22200556

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی، 

تدو  تصویربرداری،

ین، بازیگری



 / 153کارنامه

94/143115
حسن فتحینگار اسکندر فر

تهران، میدان 

تجریش، خیابان 

شهید ملکی، 

خیابان افراز، کوچه 

، 5انوش، پالک 

،1، واحد 1طبقه 

22745177

بازیگری، طراحی 

صحنه، مستند 

سازی، فیلمنامه 

نویسی، 

کارگردانی، 

تصویربرداری، 

تدوین، 

صدابرداری، 

صداگذاری، 

عکاسی، عرضه و 

پخش جهانی 

فیلم، برنامه ریزی 

تولید فیلم و اجرای 

آن

کانون آموزشهای 

سینمایی سمندریان
053/97/33069

8
کاوه سمندریان

عبدالحمید بدیعی 

فر

تهران، خیابان 

شریعتی، نرسیده 

به چهارراه قصر، 

خیابان اندیشه 

8شرقی، پالک 

88408228 

09125284571
بازیگری

کانون سینما گران 

جوان
153 / 

88/21471
حسین صاحبیحسین صاحبی

تهران، میدان 

آرژانتین، خیابان 

احمد قصیر 

خیابان  (بخارست)

،31نهم، پالک 

 4 - 

88714363      8

8714262

عکاسی . بازیگری 

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی، 

تصویربرداری، 

تدوین، گریم 

سینمایی

کشتان فیلم
98/200638 /

153

محمد حسین بنایی 

کشتان

محمد حسین بنایی 

کشتان

تهران، میدان 

ونک، خیابان 

مالصدرا، بعد از 

چهارراه شیراز، 

روبروی بانک ملت، 

، طبقه 150پالک 

،20، واحد 7

88030715    91

22041972
بازیگری

مات
153/96/21602

2
کامیار انتظامی رادکامیار انتظامی راد

تهران، خیابان 

آفریقا، تابان 

، 36غربی، پالک 

13واحد 

86086147   86

086236 

09121506684

عکاسی و 

تصویربرداری

مرات هنر
153/97/24972

3
جمال شورجهجمال شورجه

تهران، خیابان 

انقالب، خیابان 

ابوریحان، کوچه 

، 5عنسری، پالک 

2طبقه 

66410434
فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی و تدوین

 / 153مرکزآموزش گریم

96/328867

جالل الدین 

معیریان

جالل الدین 

معیریان

تهران، خیابان 

آزادی، خیابان 

بانک   توحید، جنب

تجارت شعبه 

، 35پالک   توحید،

2طبقه 

گریم سینمایی66933646

مکتب هنر ری
153/95/20079

7
شهرام حیدریانشهرام حیدریان

تهران، حکیمیه، 

محله سازمان آب، 

خیابان مسیل 

رودخانه، خیابان 

 متری خورشید، 20

 طبقه 20پالک 

همکف

انیمیشن



مکتب کمدی ایران
153/91/18507

6

محمد ابراهیم 

وحیدزاده

محمد ابراهیم 

وحیدزاده

تهران، خیابان 

ستارخان، خیابان 

باقرخان، پالک 

،7، واحد 116

66568103    66

568104

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی، 

بازیگری

موج نو سیراف
153/97/29830

7

صدیقه جاویدی 

بوشهری
سهیال نجم

تهران، سعادتآباد، 

بلوار دریا، بین 

چهارراه پاکنزاد و 

فرحزادی، پالک 

، 2، طبقه 220

3واحد 

88073566 

88561977     09

122197454

کارگردانی فیلمنامه 

نویسی

 153موالنا

/97/353980
علی داوودی خوعلی داوودی خو

تهران، خ انقالب 

تقاطع ولیعصر ، 

بعد از کفش ملی ، 

 طبقه 899پالک 

1اول واحد 

66988170    6

6988175    09

122938980

عکاسی، 

تصویربرداری، 

تدوین، گریم 

سینمایی، انیمیشن

نگارش
153/97/43602

3

ریحانه حسن زاده 

قمی نژاد

ریحانه حسن زاده 

قمی نژاد

تهران، خیابان 

کریمخان، خیابان 

سپهبد قرنی، 

کوچه امانی پالک 

، طبقه همکف و 5

اول

88802326 

09123492231
فیلمنامه نویسی

نمای نقطه دید
153/97/35844

3

علی عبدالعلی زاده 

فرد

علی عبدالعلی زاده 

فرد

شهریار، خیابان 

ولیعصر، کوچه 

پروین اعتصامی، 

3پالک 

65252529 

09122125393

بازیگری و فیلمنامه 

نویسی

نیک پیک
153/96/32836

7
علی نیک رفتارعلی نیک رفتار

تهران، خیابان 

قائم مقام فراهانی، 

باالتر از مطهری، 

نبش خیابان دوم، 

، 16پالک 

ساختمان سینا، 

7، واحد 2طبقه 

88527487 

88739613 

09125988322

عکاسی، 

تصویربرداری و 

گریم سینمایی

 153هزار دستان

/99/104484
روزنه بیدهروزنه بیده

تهران، فلکه دوم 

صادقیه، انتهای 

شهر زیبا، بطرف 

شهران، روبروی 

، جنب 9پالک 

آپاراتی بارز، پالک 

4

گریم سینمایی44324558

هشت میلی متری
153/96/30694

8
میر هومن سیدیمیر هومن سیدی

تهران، ظفر، بلوار 

آرش، خیابان 

دلیری، کوچه 

رسول زاره، پالک 

، طبقه همکف32

22605771

بازیگری، 

کارگردانی، 

فیلمنامه نویسی

 / 88 / 153هلیا فیلم

19266
حمید اصغری تتماجحمید اصغری تتماج

تهران، خیابان 

طالقانی، بهار 

شمالی، کوچه 

یزدان نیاز، پالک 

، طبقه سوم،34

   77501973      

77601790

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی، 

تصویربرداری، 

تدوین، بازیگری، 

گریم سینمایی، 

عکاسی



 / 153همای سعادت

94/98879
سعید دولتیسعید دولتی

بلوار آیت : تهران

اهلل کاشانی زیر پل 

باکری ضلع شمال 

غربی ساختمان 

بانک پارسیان 

 5واحد 261پالک 

4طبقه 

9121192172     

 44353050  44

361504

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی، 

تصویربرداری، 

تدوین، بازیگری، 

گریم سینمایی، 

عکاسی، گویندگی 

و منشی گری 

صحنه

هنر و سینما
153/95/14860

6
جعفر موحدزهرا جامی

تهران، چهارراه 

پارک وی، ابتدای 

مدرس جنوب، بعد 

از داروخانه 

، 8آرامش، پالک 

3طبقه اول، واحد 

7 _  22034146 

09122111104

بازیگری 

کارگردانی 

بازیگری کودک و 

نوجوان

طاهره صرفیطاهره صرفی153/94/88077هنر هفتم

تهران، سعادت 

آباد خیابان عالمه 

جنوبی ، خیابان 

، (26)حق طلب 

،2، واحد 92پالک 

88565913-24
بازیگری کودک و 

نوجوان

 / 153هنرسرای گریم

95/148860

مهراعظم صادق 

شیرازی

مهراعظم صادق 

شیرازی

تهران، خیابان 

شهید کالهدوز 

، بعد از (دولت)

چهارراه قنات، 

روبروی چهارراه 

یارمحمدی، کوچه 

حسینیه، ساختمان 

، 1پزشکان نرگس 

35، واحد 5طبقه 

22575231 

09121098773
گریم سینمایی

هنرکده گریم 

محتشم
153 / 88 / 

20840
نیلوفر محتشمبیژن محتشم

تهران، خیابان 

فاطمی، خیابان 

بیستون، خیابان بو 

غربی،   علی سینای

، طبقه 47پالک 

3اول، واحد 

88988358-

88972فکس  60

549  09391449

028

گریم سینمایی

هنرهای معاصر
18716 / 91 / 

153
لیلی قلم سیاهعلی قلم سیاه

تهران، خیابان 

کریمخان، خیابان 

استاد نجات اللهی 

شمالی، کوچه 

10زبرجد، پالک 

44085051

عکاسی، فیلمنامه 

نویسی، 

کارگردانی، 

تصویربرداری، 

تدوین، بازیگری و 

انیمیشن

 / 153هیالج

95/121860

امیر شهاب 

رضویان

امیر شهاب 

رضویان

تهران، خیابان 

کریمخان، خیابان 

ایرانشهر، کوچه 

22مهاجر، پالک 

88518515    88

519383

فیلمنامه نویسی، 

کارگردانی ، 

تصویربرداری، 

تدوین، گریم 

سینمایی، 

بازیگری، دوبالژ



محسن احتشامیمحسن احتشامی153 / 88 / 8811یکتا نواندیشان برنا

تهران، خیابان 

شریعتی، پایین تر 

از بهارشیراز، بعد 

از کوچه جزایری، 

، طبقه 411پالک 

9، واحد 5

77505722 

09126051129

گویندگی، دوبله، 

بازیگری


