
آدرس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

خانمآقا

0313624707436247074اصفهان1
 سیدمحمد طباطبایی 

09133100461

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان 

اصفهان

 مجتبی اسپنانی  

09138999400

 (معاون)فخری هدایت 

09131035561

مجموعه فرهنگی هنری استاد - خیابان توحید 

8173644666کدپستی - فرشچیان 

0453340475833404758اردبیل2
میردولت موسوی 

09143583616

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان اردبیل
_

سعیده عدلی 

 (معاون)

09143532278

- روبروی مسجد باغمیشه - چهارراه باغمیشه 

طبقه فوقانی دفتر خانه ثبت اسناد رسمی شماره 

56148-66815کدپستی - یک اردبیل 

0613221309132213091اهواز3

مهدی کیخائی 

09375545709 

09160640299

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان 

خوزستان

_
مریم موندنی زاده 

09374490177

روبروی فروشگاه - اول نادری - جاده ساحلی 

جنب موزه هنرهای معاصر و ارشاد اهواز - رفاه 

6133645667کدپستی - 

0843222093032220930ایالم4
  محمد حاجیان

09183410853

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان ایالم

مصطفی  

شاهمرادیان 

09189485976

_

- مجتمع فرهنگی هنری ارشاد - خیابان پیروزی 

  و  69313-33645کدپستی - طبقه چهارم 

33644 -69313

آدرس سمتسرپرستفاکستلفنکدشهرستانردیف
امور دفتری



آدرس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

خانمآقا
آدرس سمتسرپرستفاکستلفنکدشهرستانردیف

امور دفتری

0443346041233460412ارومیه5
  احسان مهدیان

09143467551

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان 

آذربایجان غربی

_ _

عاطفه مهدیزاده 

کشتیبان 

09144403187 

 سلیمه آینه

09214916407

مجتمع فرهنگی - تقاطع برق - بلوار شهید باهنر 

94615-57157کدپستی - طبقه اول - و هنری 

0863313674433136744اراک6
محمد زنده نام 

09188492602

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان 

مرکزی

_

- فاز یک - شهرک شهید بهشتی - خیابان هپکو 

اداره کل فرهنگ و ارشاد - فرهنگسرای آیینه 

3818958975کدپستی - اسالمی 

0134443755044437550انزلی7
زهره زمانی خلفلو 

09118194327

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر بندرانزلی

_

فریده الماسی 

اندبیلی 

09111864456

مجتمع - بلوار معلم - میدان ماال - غازیان 

کد پستی  - 1طبقه- فرهنگی اداره ارشاد 

4315865988

0714433244344332443آباده8
زهرا رجائی 

09171500412

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر آباده

غالمرضا حیدرپناه 

09171509769
_

 - 84پالک  - (حافظ)خیابان شهید علی امامی 

7391817813کدپستی 



آدرس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

خانمآقا
آدرس سمتسرپرستفاکستلفنکدشهرستانردیف

امور دفتری

06153227940آبادان9
مجید عیدان 

09166319295

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر آبادان

_
مریم طیبی 

09163305501

روبروی اداره فرهنگ و ارشاد  –بلوار معلم 

کد پستی - ساختمان سینما مهر  –اسالمی آبادان 

6316873135

0773353816533538165بوشهر10
حمیدرضا قاید 

09365815191

سرپرست انجمن 

سینمای جوانان  

ایران استان بوشهر

آریو انصاری 

09372556270
_

شهید ) 22کوچه بهارستان  –خیابان عاشوری

7515848345کدپستی   - (دموخ

0763334760533347605بندرعباس11

فروزان کهوری 

نژادبندری 

09171609096

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان 

هرمزگان

نادر شهبازی 

09369016015
_

جنب - غفاری ... خیابان آیت ا- بلوار امام خمینی 

درب - فرهنگسرای طوبا - دانشگاه هرمزگان 

- روبروی ساختمان یاشار- داخل کوچه - دوم 

14586-79149کدپستی - سرای هنر 

0664250314342503143بروجرد12
کاوه حدادی 

09125762869

رئیس انجمن 

سینمای جوانان  

ایران دفتر بروجرد

رضا میرزایی 

09166623056-

09353799532

افسانه سلیمانی 

روزبهانی 

09916659589

مجتمع فرهنگی و - بلوار اوستا - خیابان تختی 

کد پستی  - 2طبقه- هنری زرینکوب 

6915936378

0773424585334245853برازجان13

حمید علی زاده  

09370829889 

09177788817

رئیس انجمن 

سینمای جوانان  

ایران دفتر برازجان

__
- روبروی پارک الله - ابتدای بلوار فرهنگیان 

7561744376کدپستی 



آدرس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

خانمآقا
آدرس سمتسرپرستفاکستلفنکدشهرستانردیف

امور دفتری

0563223478032234760بیرجند14
 احمدرضا یاوری 

09155494244

مدیر انجمن سینمای 

جوانان  استان 

خراسان جنوبی

سامان ضابطی 

09158633077
_

 ـ طبقه فوقانی انجمن 23خیابان مطهری ـ مطهری 

9719613798کد پستی - خوشنویسان بیرجند

0583224922032249220بجنورد15
محمدرضا سپهرداد 

09355341132

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان 

خراسان شمالی

__

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی - خیابان تربیت 

کدپستی - مجتمع فرهنگی هنری گلشن - 

9413913133

0344434091644340916بم16
علیرضا تقاصی 

09131440157

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر بم

_
معظمه موسی زاده 

09361367304

مجتمع فرهنگی و هنری - بلوار شهید باهنر 

7661676747کد پستی  - 2طبقه- ارشاد 

0413328335033283351تبریز17
حسن وحدانی آبریز 

09149750815

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان 

آذربایجان شرقی

طاهر فرنود 

09144008060
_

مجتمع - سرباالیی ولیعصر - تبریز اول 

5156987417کدپستی -  بهمن تبریز 22سینمایی 



آدرس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

خانمآقا
آدرس سمتسرپرستفاکستلفنکدشهرستانردیف

امور دفتری

08134943441تویسرکان18
 حیدر جمشیدی 

09188521435

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر تویسرکان

__

جنب اداره - بلوارسرکان - خیابان شهید باهنر 

-  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی - پست معلم 

65816-63435پ .کد

0134422467444224674تالش19
نادیا شکرگزارناوی 

09112822475

رئیس انجمن  

سینمای جوانان  

ایران دفتر تالش

__
روبروی شرکت فراورده های - خیابان قدس 

4371976639کد پستی - نفتی دفتر تالش 

021تهران20
88802877-

88892943
88891698

محمد تقی عسگری 

09362265398 

09124173568

سرپرست انجمن 

سینمای جوانان 

استان تهران

امیرعلی حاتمی  

09386988600  - 

آرش مصلح آبادی 

فراهانی 

09128448163

 نرگس هوشنگ  

09354083759

 -(ویالی سابق)خیابان استاد نجات اللهی جنوبی 

1598667511کد پستی  - 11پالک-  کوچه ششم 

0515222914552229145تربت حیدریه21
 جواد جعفری 

09159312611

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر تربت 

حیدریه

_
طبقه   - 18سلیمانی - خیابان شهید سلیمانی 

9513684511کدپستی -  فوقانی بانک قوامین



آدرس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

خانمآقا
آدرس سمتسرپرستفاکستلفنکدشهرستانردیف

امور دفتری

0773522825535228255تنگستان22
یونس رازقی پور 

09384659710

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر تنگستان

__

اداره - خیابان آبگرم - اهرم - تنگستان - بوشهر 

 -  75518-119صندوق پستی - ارشاد اسالمی 

75511-15739کد پستی 

0115224484752244847چالوس23
بهنام طهماسبی 

09113927924

رئیس انجمن  

سینمای جوانان  

ایران دفتر چالوس

__
انجمن سینمای - اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

46619-45863کد پستی - جوانان ایران 

0663322482933224829خرم آباد24
محسن مرادی 

09106507176

سرپرست انجمن 

سینمای جوانان 

ایران استان لرستان

میثم یاراحمدیان 

مقدم 

09167223243

_
مجتمع فرهنگی -  بهمن 22میدان - خیابان انقالب 

6816894654کد پستی  - 3طبقه - هنری ارشاد 

03133604005خمینی شهر25

33604005-

 فاکس 3604003

ارشاد

سیدمرتضی احمدی 

09132132373

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر 

خمینی شهر

رحمان هارونی 

09132180858
_

کدپستی - جنب سینما فرهنگ -میدان قدس 

8413633673

0614225034042250340دزفول26

محمدباقر حنطوش 

 زاده 

09166455211

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر دزفول

_

بین حضرت رسول و شهید - خیابان کشاورز 

- اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی - بهشتی 

64611-34148کدپستی 



آدرس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

خانمآقا
آدرس سمتسرپرستفاکستلفنکدشهرستانردیف

امور دفتری

0343425888934258889رفسنجان27
عباس بلوچی   

09133911690

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر رفسنجان

حیدر شکاری 

ماهونکی 

09133911311

_

 - (منطقه انتظامی)میدان سرداران شهید حسینی 

مجتمع فرهنگی - روبروی مرکز تحقیقات پسته 

7714713359کد پستی - هنری افصح هجری 

01333225585رشت28
مرتضی یوسف پور 

09113356272

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان گیالن

زهرا عبداللهی 

09112331858

جنب - روبروی بانک تجارت - خیابان مطهری 

کدپستی   - 26پالک - کلوچه پزی فومن 

4133858465

0133162305531623055رودبار29
جواد حیدری  کنبکی 

09119326182

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر رودبار

حسین لطیفی 

کرارودی 

09112309875

_
مجتمع فرهنگی سینمایی - بلوار امام خمینی 

4461935496کدپستی -  شهرستان رودبار 

0243347093033470930زنجان30
لیال بیگلی 

09354971200

مدیر انجمن  

سینمای جوانان 

استان زنجان

_
فرهنگسرای امام - نوری .. خیابان شیخ فضل ا

4513895918کدپستی - طبقه اول - خمینی 

054زاهدان31

33425975-

33443288-

33417528

پوریا خواجه 

درگی 

09105032235 

09371362004

سرپرست انجمن 

سینمای جوانان 

استان سیستان و 

بلوچستان

__

جنب فروشگاه زنجیره ای - خیابان خرمشهر 

کدپستی - مجتمع بزرگ فرهنگی زاهدان - رفاه 

9817698841



آدرس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

خانمآقا
آدرس سمتسرپرستفاکستلفنکدشهرستانردیف

امور دفتری

0113310637033106370ساری32
 آذر محمودی 

09111562533

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان 

مازندران

مرتضی پارسائیان 

09112543598
_

 1طبقه - ابتدای بلوار خزر - سه راه مالمجدالدین 

4817753136کدپستی - ساختمان خرسند - 

0514466969844669698سبزوار33
 علی اصغر احمدی 

09151731239

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر سبزوار

__
اداره )مجتمع فرهنگی هنری اسرار - میدان الله 

9618713111کد پستی  - (ارشاد اسالمی

0873323293333232933سنندج34
سالم صلواتی 

09188718669

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان 

کردستان

پرویز مقدمی 

   09909720188(معاون)

09183731152

بهارک سعادت 

09188718729

کدپستی - جنب فرمانداری  –خیابان فلسطین 

66167015741

0233333473733334737سمنان35
مصطفی باقرآبادی 

09196703484

سرپرست انجمن 

سینمای جوانان 

دفتر سمنان

_

جنب - نرسیده به میدان امام - خیابان سعدی 

کدپستی - کتابخانه عمومی تاالر آفتاب 

3513913146

0713234869632305769شیراز36
ابراهیم شیشه گر 

09179316113

سرپرست انجمن 

سینمای جوانان 

ایران استان فارس

_
مانا قنبریان 

09396394668

کد  - 33پالک  - 5کوچه - خیابان منوچهری 

35898-71397پستی 



آدرس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

خانمآقا
آدرس سمتسرپرستفاکستلفنکدشهرستانردیف

امور دفتری

023شاهرود37
32334107-

32370250

32334107-

32370250

مجتبی فیروزآبادی 

09125735471

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر شاهرود

__
طبقه - مجتمع فرهنگی هنری ارشاد - فلکه کارگر 

3619741138کد پستی - اول 

0383334226033334888شهرکرد38
ناصر قائدی وانانی 

09139827506

مدیر انجمن  

سینمای جوانان 

استان چهارمحال و 

بختیاری

مجید ابراهیمیان 

دهکردی 

09139813360

_
مجتمع فرهنگی هنری - ابتدای خیابان کاشانی 

8815839444کد پستی - غدیر

02833343006قزوین39

محسن آقالر 

09304816024 

09124816024

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان قزوین

امیرحسین درزی 

09192814169

عاطفه اشرافی 

لشکاجانی 

09124817566

- دروازه درب کوشک - خیابان نادری شمالی 

- طبقه اول- مجتمع فرهنگی و هنری اداره ارشاد 

3413754151کدپستی 

0253294532132945321قم40
 رضا ابوذر  

09127524119

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان قم

سیدحسین صیفی 

09196660297

طبقه  - 5پالک  - 21کوی - بلوار امین 

3713934888کدپستی - فوقانی نانوبتن 

0315544022155440221کاشان41

علی محمد 

  سرجه پیما

09133631769

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

دفتر کاشان

محمدحسین 

حمصیان 

09388095284

_
ساختمام مهندس امینی - کاشانی ... چهارراه آیت ا

8713674643کد پستی - طبقه دوم - 



آدرس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

خانمآقا
آدرس سمتسرپرستفاکستلفنکدشهرستانردیف

امور دفتری

0343246156532461565کرمان42
عبدالرضا میرحبیبی 

  09132999136

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان کرمان
_

نسرین فدایی نژاد 

بهرامجردی 

09138435305

اول خیابان  – (طهماسب آباد )چهار راه سمیه 

 –مجتمع فرهنگی و هنری انتظار -  فردوسی 

76559-76136کدپستی - طبقه اول 

238248471-08338248471کرمانشاه43
کامران رضایی 

09360907357

مدیر انجمن سینمای 

جوانان  استان 

کرمانشاه

منصور عزیزی  

09186801310 

ایوب بلندین 

09188559401

_

جنب کتابخانه - بلوار شهید مصطفی امامی 

کدپستی - روبروی بانک سپه - امیرکبیر 

6714617133

02632521681کرج44
محمدحسین عابدی 

09195210420

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان البرز

رقیه باران چشمه   

 (معاون)

09129414027

اداره کل  – 2نبش شاهد  –خیابان شهید مطهری 

 - 1طبقه - فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 

3149649356کدپستی 

01732358062گرگان45
مهدی صاحبدل 

09123079808

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان 

گلستان

_

فاطمه صغری ذهبی 

 (معاون) 

09353462517

سرای انجمن  - 10نبش مالقاتی - خیابان مالقاتی 

کدپستی - های هنری استان گلستان

4916693341



آدرس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

خانمآقا
آدرس سمتسرپرستفاکستلفنکدشهرستانردیف

امور دفتری

051گناباد46
 57254316 

57254216و

علی اکبر اسماعیلی 

روشناوند 

09155338425

سرپرست انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر گناباد

_
کدپستی - بوستان جانباز - خیابان جانبازان 

9691998982

0134234151942341519الهیجان47
ساسان عادلی 

09356559374

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفترالهیجان

رحیم واعظ 

صالحی 

09115030905

_

 22روبروی بیمارستان - خیابان امام خمینی 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان - آبان 

4414565399کدپستی - طبقه سوم - الهیجان 

04137407578مراغه48
 فکس -37407578

37457770ارشاد

طاهره اسدی فرد 

09356589349

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر مراغه

حسن توفیق 

09362446124
_

- کوچه ارشاد - کوی مهدیه - کمربندی شرقی 

کدپستی - پشت کتابخانه عمومی خواجه نصیر 

55178377665

0513609403936093537مشهد49

سیدوحید 

سیدحسینی 

09361060011

مدیرانجمن سینمای 

جوانان استان 

خراسان رضوی

_
میترا حیدرزاده 

09155111535

کد پستی - (ع)مجتمع امام رضا - پارک ملت 

بلوار شهید  –شهرک غرب ) - 918861/1333

ساختمان  – 22پالک  – 2/19فالحی  –فالحی 

  8 یا 7واحد  –عمارت 

آقای  - 986147919کد پستی  – 36202160 تلفن 

( 09361060011سیدوحید سید حسینی 

0813221082832240860مالیر50
امید وفائی 

09196075604

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر مالیر

محسن حسینی تبار 

09188510756

ناهید صفری 

09183504577

-  خرداد 15بلوار - میدان آزادگان - خیابان اراک 

  متری 12خیابان - پشت ساختمان آتش نشانی 

6571646473کدپستی - نوروزی 



آدرس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

خانمآقا
آدرس سمتسرپرستفاکستلفنکدشهرستانردیف

امور دفتری

0444222376542223765مهاباد51
رحیم بایزیدی 

09144423765

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر مهاباد

__
مجتمع - جنب صدا و سیما - خیابان امام خمینی 

5913813153کدپستی  - 2طبقه- فرهنگی هنری 

0453252798832527988مشگین شهر52
مهدی توحیدی 

09146272969

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر 

مشکین شهر

__

نرسیده - خیابان دکتر بهشتی -  بهمن 22خیابان 

- پشت اداره ارشاد اسالمی - به میدان سبالن 

۵۶۶۱۷۱۳۳۵۳کدپستی - روبروی اداره آب شهری

03142649949نجف آباد53

فریبا چوپان نژاد 

نجف آبادی 

09352116245

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر نجف آباد

_

کوچه شهید حبیب - خیابان امام خمینی غربی 

طبقه دوم  - (کوچه کلینیک مهرگان)منتظری 

موسسه فرهنگی هنری رویش - پاساژ کورش 

8517636194کدپستی - راهرو چپ - آفتاب 

05142228900نیشابور54

42228900- 

2240802-

 فاکس 2243190

ارشاد

مسعود سلیمانی 

09159514515

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر نیشابور

__
کد - مجتمع فرهنگی هنری - خیابان راه آهن 

9313745311پستی 

0813323637333237040نهاوند55
عباس اصغری 

09188529404

رئیس انجمن 

سینمای جوانان 

ایران دفتر نهاوند

بهمن روزبهانی 

09188508984
_

- پائین تراز دبیرستان فجر - بلوار شهید حیدری 

6591936634کد پستی 



آدرس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

خانمآقا
آدرس سمتسرپرستفاکستلفنکدشهرستانردیف

امور دفتری

081همدان56
38260246-

38260737
38260246

حیدری ... حبیب ا

09181113121

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان همدان

 وحید به خوش 

09189111124

لیال مومنی 

09363264054

ابتدای خیابان شهیدان - خیابان میرزاده عشقی 

6516769194کد پستی - دیباج 

0743322709933227099یاسوج57
سیدایرج کاظمی جو 

09175191719

سرپرست استان 

کهگیلویه و بویراحمد

سلیمان حسنی 

09190448582
_

طبقه - مجتمع فرهنگی هنری ارشاد - میدان معلم 

7591887194کدپستی  - 1

0353825062638250626یزد58

سید مجید هاشمی 

کذاب 

09133572295

مدیر انجمن سینمای 

جوانان استان یزد
_

الهه افشاری 

09135200983

مجتمع فرهنگی  –سه راه تعاون  –بلوار دانشجو 

کد پستی  –طبقه پایین  – (ع)و هنری امام علی 

8916713419


