
واحدعنوان فعالیتردیف
هدف 

کمی
سقف اعتبار

هدف کمی  

محقق شده
توضیحات و ضمائم پرداخت شده

1پیوست 307,6002235کارگاهحمایت از دوره های ارتقای دانش مهارتی ویژه فعاالن حرفه ای سینما1

2پیوست 350021,0003,29521,243نفرکمک به امور رفاهی، بیمه ای،درمانی و معیشتی اعضای خانه سینما2

3
کمک به گسترش فعالیت های فرهنگی، گردهمایی ها و جشن ساالنه 

صنوف سینمایی
3پیوست 2512,00012411,673برنامه

4پیوست 327,6003216,046صنفکمک به برگزاری نشست های تخصصی صنوف سینمایی و خدمات صنفی4

5پیوست 11,800027برنامهحمایت از برگزاری جایزه کتاب سینمایی سال5

5,0005,000هزینه پشتیبانی6

55,00054,224جمع کل

1398گزارش عملکرد خانه سینما دوازده ماهه سال 
(مبالغ به میلیون ریال)



نام استادصنفعنوان دورهردیف
مبلغ قرارداد

استاد

مدت دوره

(ساعت)

تعداد 

شرکت 

کننده

(نفر)

 پرداخت 

شده
توضیحات

1
برگزاری کالس آموزشی زبان اعضا 

دستیاران کارکردان و برنامه ریز

دستیاران 

کارگردان و 

برنامه ریز

2307225183احسان حسین زاده
 ماه هر هفته 6کالس آموزش زبان انگلیس به مدت 

ساعت3

2

برگزاری کالس آموزشی زبان اعضا 

دستیاران کارکردان و برنامه ریز 

(مرحله دوم)

دستیاران 

کارگردان و 

برنامه ریز

-1322053
 ماه هر هفته 6کالس آموزش زبان انگلیس به مدت 

ساعت3

حمایت از دوره های ارتقای دانش مهارتی ویژه فعاالن حرفه ای سینما: 1پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)



 پرداخت شده(نفر)تعداد اسامی نفراتردیف

4917,223کمک به امور رفاهی، بیمه ای،درمانی و معیشتی1

2
کمک های اهدایی به اعضای خانه سینما برای نوروز 

1399
280414,020

329521,243 :جمع کل 

کمک به امور رفاهی، بیمه ای،درمانی و معیشتی اعضای خانه سینما:2پیوست

(مبالغ به میلیون ریال)



توضیحات  مبلغ هزینهعنوان  فعالیتردیف

6,640برگزاری جشن سینمای ایران1

در تاالر پذیرایی ماهان 1398/05/07برگزاری مراسم تقدیر از کاندیدها در تاریخ - 1

 روز برای داوران10نمایش فیلم های منتخب در خانه سینما به مدت - 2

1398/05/29برگزاری مراسم نکوداشت آقایان اکبر زنجانپور، بیژن محتشم، حسن زاهدی و سیروس الوند در تاالر ایوان شمس در تاریخ - 3

در تاالر قلم کتابخانه ملی1398/05/21برگزاری جشن فیلم مستند در تاریخ- 4

 در باغ فردوس1398/05/06برگزاری جشن فیلم کوتاه داستانی در تاریخ - 5

1398/05/24برگزاری جشن عکاسان در تاریخ - 6

 مدعو و اهداء تندیس برگزیدگان آثار سینمایی 1860 در محل برج میالد  با حضور 1398/06/08برگزاری جشن بزرگ سینمای ایر ان در تاریخ -7

 در فارابی1398/09/28برگزاری جشن فیلم انیمیشن در تاریخ - 8

(فیلم کوتاه-فیلم داستانی-فیلم مستند) مراسم کانون نمایش و نقد فیلم دوبار در هفته در سالن سیف اله داد 78برگزاری1,341کانون فیلم2

.در این مراسم رونمایی شد« یادنامه استاد جمشید مشایخی» در فرهنگستان هنر برگزار شد و از کتاب 18 خرداد، ساعت 27مراسم نکوداشت زنده یاد جمشید مشایخی روز دوشنبه 175بزرگداشت استاد جمشید مشایخی3

هزینه های جمع آوری و تبلیغات جهت حمایت از سیل زدگان186حمایت از سیل زدگان4

بابت حمایت از برگزاری جشنواره سینما حقیقت150جشنواره سینما حقیقت5

6
 جلد کتاب مجموعه عکس های 400چاپ 

انجمن صنفی عکاسان سینما
150

1,678سایر هزینه های فرهنگی7
بزرگداشت منوچهر عسگری نسب ، بزرگداشت مجید جوانمرد ، بزرگداشت سیامک - بزرگداشت منوچهر فرید - بزرگداشت فریماه فرجامی - بزرگداشت حمید سهیلی - بزرگداشت فردوس کاویانی 

...شایقی ، بزرگداشت منوچهر مصیری، بزرگداشت مجید قاری زاده، نگوداشت عباس کیارستمی، چاپ کتاب بزرگداشت یداله صمدی، تجلیل از هالل احمر، جشنواره فجر  و

540تهیه مستند شفاهی تاریخ سینمای ایران8

مجمع بین الملل فیاپف713هزینه های عضویت در مجامع بین المللی9

10
تولید و بهره برداری از نسخه اول 

اپلیکشن خانه سینما
100

11,673 :جمع کل 

کمک به گسترش فعالیت های فرهنگی، گردهمایی ها و جشن ساالنه صنوف سینمایی :3پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)



توضیحات پرداخت شدهعنوان نشستردیف

 پرونده در جریان78 پرونده مختومه و 132تعداد -  پرونده 210تشکیل و رسیدگی به1,844جلسات هیئت داوری1

1,404جلسات هیئت مدیره2
ثبت صنوف در وزارت کار و همچنین اخذ  _که مهمترین بخش فعالیت مربوط به اصالح اساسنامه و تغییر ساختار خانه سینما ) جلسه هیئت مدیره 39برگزاری 

(شناسه ملی برای صنوف خانه سینما می باشد 

587شورای صنفی نمایش3

542ستاد مالیاتی4

 طرح و فیلمنامه کامل ثبت شده4914تعداد 62بانک فیلمنامه5

220ثبت تشکل های خانه سینما و روابط کار6

7
هزینه های ساختمان های در اختیار صنوف جهت 

برگزاری جلسات صنفی
6,123

539ارسال اس ام اس گروهی جهت اطالع رسانی اعضا8

790ایجاد و استقرار هسته فروش اینترنتی بلیط سینما9

1,968سایر  خدمات صنفی10
به روزرسانی نرم افزار - فیلمبرداری از کلیه برنامه و مراسم و آرشیو -عکاسی از کلیه برنامه ها و مراسم -تهیه مستند خانه دوست اینجاست -خدمات طرح ترافیک 

....نشست های خبری و - جامع اصناف خانه سینما 

1,966حمایت مالی از صنوف11

انجمن نهیه گنندگان مستند، انجمن مستندسازان، انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان، کانون کارگردانان، انجمن جلوه  )حمایت مالی از فعالیت های صنوف 

های ویژه، انجمن مدیران تولید، انجمن بدلکاران، انجمن گویندگان، انجمن چهره پردزان، انجمن دستیاران فیلمبردار، انجمن طراحان فیلم سینمای ایران ، انجمن 

منتقدان ،کانون فیلمنامه نویسان ، انجمن عکاسان، انجمن تدارکات، انجمن فیلمبرداران، انجمن تدوین گران، انجمن فیلم کوتاه ، انجمن بازیگران ، انجمن 

.فیلمسازان انیمیشن ، انجمن صدای سینما، انجمن مدرسان سینمای ایران

16,046 :جمع کل 

کمک به برگزاری نشست های تخصصی صنوف سینمایی و خدمات صنفی :4پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)



توضیحاتمبلغ هزینهشرح هزینهردیف

2ملزومات اداری دبیرخانه1

2لوازم مصرفی دبیرخانه2

19بروز رسانی سخت افزار دبیرخانه3

3پذیرایی جلسات4

27 :جمع کل 

حمایت از برگزاری جایزه کتاب سینمایی سال: 5پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)


