
 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

محمد حسین رمضانی1محمد براتی1محمد سجاد جهانگیر1

مهدی دامن پاک2امیر حسین حاجی هاشمی2سید مهدی عباس نژاد2

میثم کریمی3محمد رضا تازه3سید حسین سجادی3

مهرداد عزیزی پارسا4حسین رضا بیانوندی4مهدی طاهر4

محمد جواد گهر بخش5مصطفی حجتی نجف آبادی5بهنام روشن5

مهدی علی محمد خانی6علی ارجمند6نهال کنعانی زاده گان6

نسترن برزگر زنوز7مجید خوبان7سونا غضنفری7

علی دیداری8محمد مهدی محسنی8محسن استیری8

زینب پور ابراهیم9سمانه اسماعیلی9سامان واشقانی فرهانی9

علی کیا10آرش شجاعی10فاطمه عظیم زاده10

محمد حسین حقانی11محمد نظری11فاطمه زین العابدین11

علیرضا شادمان12سید محمد علی هاشمی سهی12مهسا رمضانی مفرد12

محمد حسن نیلوفر13محمد تاجیک اسمعیلی13مریم معروفی13

محمد امین قزاق14محمد عباسی14زهرا سپهری14

ابوالفضل جمشیدی15علی زرین مهر15محمدرضا ارزانی15

مصطفی اکبرزاده رضایی16مهدی وزیری16سید علی موسوی16

علیرضا محمد خانی17محمد عرفان معرف17محمدرضا محمودی17

علی سالم18حسین خورشیدی18نازنین زهرا رفیعی18

محمد زاهدی19علیرضا آقایی19

سعیده اهلل دادی20مصطفی پرنیان20

علیرضا مال جعفری21سید محمد رضا همایی21

عباس خانی22عباس افخمیان22

مریم رهنما23سید محمد اسماعیل زاده23

مهدی گل محمدی24//////////////////////

بهار ایروانی25

1ص  -(استاد محور )دوره تعاملی -                                                   اسامی پذیرفته شدگان آزمون فیلم سازی 

دروه تعاملی  - لیست پذیرفته شدگان 

1اتاق مصاحبه شماره 

دروه تعاملی  - لیست پذیرفته شدگان 

2اتاق مصاحبه شماره 

دروه تعاملی  - لیست پذیرفته شدگان 
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 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

محمد علی طهرانی51کورش شیرالی عبدی زاده26

فیروزه شاه سیاه52مجتبی فروزان27

سپیده نوری53آرش بابکی28

رامتین امجدیان54محمد فواد تقی زاده29

حامد دین محمدی55پریسا سادات خزرایی سبحانی30

محمد حسین زالی56صدرا سیاح31

مهدی ارس آشتیانی57علی ستارزاده32

پرهام خاکزاد58فاطمه سادات جعفری33

محمد مهدی طاهریان59مسعود کشاورز34

امیر علی عسکریان35

بهادر اعرابی36

شاهین خیراندیش37

فاطمه صداقت پور38

المیرا وهاب زادگان39

پدرام آزموده40

علیرضا احسان فر41

مجید مهرآبادی42

سجاد عالی زاده43

محسن امیری44

مصطفی کسرا پناه45

محمد مهدی کرم الهی46

امین کریمی فراهانی47

سجاد باغ شیخی48

محمد حسین باغبانی49

صدرا آهمند50

:توجه 

 دوره های فیلم سازی تعاملی دفتر تهران پس از آغاز 

دوره ی فیلم سازی هفت ماهه به نوبت آغاز خواهند 

 نفر 12 الی 10حداکثر تعداد هر کالس تعاملی . شد

سعی بر این است که تا انتهای سال جاری . خواهد بود

 دوره فیلم سازی تعاملی در دفتر 4 الی 3حداقل 

دوره تعاملی شامل بدنه ی اصلی . تهران آغاز گردد

دوره هفت  ماهه فیلم سازی می باشد  و فرض بر این 

است که عزیزانی که برای این  دوره انتخاب شده اند 

با توجه به آگاهی نسبی ای  که نسبت به مطالب 

درسی دارند در فرصت کوتاه تری و تحت نظارت یک 

و البته اساتید میهمان در درس های تدوین ،  )مدرس 

می توانند فیلم  خود را تولید  (صدا و فیلم براداری

شرط ورود به این دوره داشتن یک ایده یا فیلم . نمایند

قبل از آغاز دوره یک . نامه کوتاه جهت تولید است

جلسه مصاحبه با مدرس کالس برای هنرجویان برگزار 

.خواهد شد

دوره های فیلم سازی انجمن سینمای جوان در واقع یک 

فرصت مطاعاتی برای عالقه مندان به فیلم سازی است 

که بتوانند در طول دوره با مطالعه ، تمرین ، پشت کار و 

استفاده از تجربیات اساتید انجمن مسیر فیلم سازی 

سطح دوره و مباحث دوره به اندازه . خود را ترسیم کنند

وجه امتیاز انجمن . تالش و تمرین شما پیش خواهد رفت

سینمای جوان نسبت به سایر موسسات محیط دوستانه و 

حمایتی بین مجموعه ی انجمن ، اساتید و هنرجویان 

امیدواریم بتوانیم خدمتی شایسته در مسیر فیلم . است 

.سازی به  فیلم سازان آینده کشور ارائه نماییم

                                                          دفتر ویژه تهران

2ص  - (استاد محور)دوره تعاملی -اسامی پذیرفته شدگان آزمون فیلم سازی 

دروه تعاملی  - لیست پذیرفته شدگان 

قسمت دوم- 3اتاق مصاحبه شماره 

دروه تعاملی  - لیست پذیرفته شدگان 

قسمت سوم - 3اتاق مصاحبه شماره 


