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ت از آثار
جینه و حفاظ

ی گن
ساز

ی 
غن

 

 ضیمرمت عروسک ها و تعو مرمت لباس ها و نظافت آنها،، کودک شگاهینما یعروسک ها نیتریو ینیبازچ

 فنی و تأسیساتی و تهیه سایر ملزوماتش کفپو
150 

هنرمند، اسناد  نیا نیتریبه و زهیجا2در موزه با افزودن  یارستمیاستاد ک یادگارهای نهیگنجو تجهیز  لیتکم

دستگاه ضبط  کیرهنما،  دونیکتاب از خانواده فر 3 ،یقینعمت حق زهیجا 5کشاورز،  یو مدارک محمدعل

 و ... تزیاشپ کیار یناگرا از طرف آقا یصدا

 خرید ملزومات و تجهیزات فنی و تأسیساتیطراحی و ساخت بخش مربوطه و 

200 

 270 مناسب جهت حفاظت از آثار زاتیتجه هیو ته تاالرهای موزه سینما(بخشی از )و مرمت عمارت  ینگهدار

س پیشکسوتان 
ی تندی

ت و بازساز
ت، مرم

ساخ
خرید و
 

تهیه 

ی به چیدمان
ت جانب

ملزوما
 

 یانتظامعزت اله استاد  سیتند یمرمت و بازساز

 جانبی مربوط به چیدمانملزومات  تهیه 
65 

 65 مرمت و بازسازی تندیس استاد علی حاتمی

و دو چهره دیگر ماندگار سینمای ایران )مجموعاً سه  طراحی و ساخت تندیس استاد علی نصیریان

  نفر(

 جانبی مربوط به چیدمانملزومات  تهیه 

800 

 30 یشگاهینما یفضا یاسناد و طراح لیتکم یبرا یبا خانه موزه انتظام یهمکار

تعمیرات  پله های چوبی و درب اصلی و سایر درب ها، راه شامل : دیوارها، موزه یتاالرها از  یبخش ینقاش

 مرتبط
300 

و جرم  سیمانی ) شمالی بنا(فردوس و بخشی از نمای و البی سینما تاالرها داخل نقاشی و ترمیم و مرمت 

 و تأسیساتیو دیوارهای ایوان شمالی و سایر امور فنی ها گیری گچ بری های نفیس ستون 
300 

 و 
ت

مرم

ترمیم 

ی
دیوارها

 

ی
گچ

 

پیرامون 
ت   

عمار

موزه 
 950 نیروی انسانینفر  7 وبناهای تاریخی  متخصصاجرت استاد کار  
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 300 اتصاالت مربوطهسازه فلزی و داربست پیرامون عمارت 

و تهیه مواد و ملزومات مصرفی از جمله ی چوبی تعویض شیشه های شکسته و رنگ آمیزی پنجره ها

 بتا و ....مخصوص ابنیه تاریخی گچ 
600 

 10 تخریب و تجزیه اشیاء از با اقدامات فنی شیمیایی با هدف جلوگیری آثار از حفاظت

 100 ساختمان تمدنو راه پله چوبی و فلزی  یدرب ها یمرمت و بازساز

بوسیله گوشی هوشمند موبایل ) بار کدخوان ( برای دریافت اطالعات اشیاء و جوایز  QRطراحی و اجرای پروژه 

 رایانه ، سخت افزار و سایر ملزومات متعلقه  و خرید
220 

2 

ن
ی ایرا

سینما
ی 

معرف
 

بازعمارت  یدر فضا "نمایآقا آکتور س یحاج"صامت  لمیاکران ف ،یفرهنگ راثیموزه و م یروز جهانبزرگداشت 

 28/2/98در تاریخ  زنده یقیموس یباغ فردوس به همراه اجرا

 نیروی انسانی پروژه ای، اجاره ملزومات فنی، مستند سازی و تأمین ملزومات، حضوراز عموم مردم ییرایپذ

200 

 22/4/98در تاریخ  طوفان میرح یو کارگردان یکنندگ هیبه ته "پاندول"کوتاه  لمیف یبررس اکران و نقد و

 اختصاص یک سانس از سالن سینما فردوس 
20 

با حضور  2020در اسکار  رانیا ینمایس ندهینما "دهیفر یدر جستجو"مستند  لمیف ژهیو اکران و ینقد و بررس

 30/5/98در تاریخ  از مهمانان ییرایو پذ لمیو عوامل سازنده ف کارگردان

 نیروی انسانی پروژه ای، اطالع رسانی و تبلیغاتسانس از سالن سینما توگراف ، مستندسازی، حضور 2اختصاص  

85 

 23/4/98 در تاریخ ییرایدر سالن فردوس به همراه پذ عوامل فیلمبا حضور  "رضا" لمیو اکران ف ینقد و بررس

 نیروی انسانی پروژه ایسالن سینما توگراف، مستندسازی، حضوراختصاص یک سانس از 
50 

 20/5/98در تاریخ   "خانه خدا" لمیفنمایش همزمان با روز عرفه 

 ، هماهنگی و خدمات فنی و رسانه ای تمدنسینما سالن یک سانس در اختصاص 
20 

با حضور  یبه مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن فردوس به همراه نشست نقد و بررس "دوئل" لمیف شینما

 4/7/98در تاریخ  لمیوعوامل ف کارگردان

 ، تبلیغات محیطی، اجرای برنامه، پذیرایی نیروی انسانی پروژه ایسانس از سالن سینما فردوس، مستندسازی، حضور 2اختصاص  

70 
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 7/7/98بهره برداری از امکانات موزه سینمای ایران در تاریخ و  شهرداری تهران یردشگرهمکاری با جشنواره گ

 نیروی انسانی پروژه ایحضور مستندسازی، اطالع رسانی و تبلیغات، سانس از سالن سینما تمدن، 9اختصاص 
100 

مستندسازان کشور با مشارکت ار تهران، کارگردان و با حضور شهرد «زمستان است»مستند  ییمراسم رونما

 17/5/98شهرداری تهران در تاریخ 

 نیروی انسانی پروژه ای، اطالع رسانیاختصاص دو سانس از سالن سینما توگراف، مستندسازی، حضور

80 

برنده  ،یفرانسو سینو لمنامهیکارگردان و ف «ریژان کلود کر»با حضور  "نمایو زبان در س انیب"کارگاه  یبرگزار

 18/8/98در تاریخ  اسکار زهیجا

 نیروی انسانی پروژه ایپذیرایی، حضور  ، اطالع رسانی و تبلیغات، سانس از سالن سینما توگراف، مستندسازی، 2 اختصاص 

100 

توسط  لمیف یهمراه با کارگاه بررسساخته عبدالحسین سپنتا  "یفردوس"مرمت شده  لمیف عمومی شینمااولین 

 13/9/98در تاریخ  نژاد یمحمد تهاماستاد 

پذیرایی،  خدمات رسانه ای و تبلیغاتی، حق الزحمه کارشناس سخنران، اختصاص یک سانس از سالن سینما فردوس، مستندسازی، 

 نیروی انسانی پروژه ایحضور

30 

 80 هزینه آنسایت جدید موزه سینمای ایران، پرداخت  و راه اندازی طراحی

 یینمایصاحب نظران و صنوف س یفرهنگ یو گفتگوها ها نشست یبرگزار

 یّاب و ذهاب، پذیرایی، مستندسازی، حضور نیروی انسانی پروژه ای، اماه گذشته 9جلسه در طول  20حداقال 
160 

شنواره فیلم فجر 
ی ج

ت ویژه در برگزار
مشارک

1398
 200 از بر ولی عصر تا عمارت موزه گذر سینما طراحی و برپایی  

 100 طراحی ، چاپ و برگزاری نمایشگاه عکس تاریخ عمارت باغ فردوس

 150 طراحی و برگزاری نمایشگاه پوستر فیلم های برگزیده جشنواره 

 100 شب با تخفیف ویژه  22ارایه خدمات و امکان بازدید از موزه برای شهروندان تا ساعت 

عوامل هنری ، اجرایی و فنی فعال در ایام برای ترابری  انجام خدمات تدارکات و پشتیبانی و

 جشنواره 
300 
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نتشار استقرار تیم مستند سازی ) تصویر برداری و عکاسی ( و ساخت وله های تصویری و ا

 فضای مجازی در محصوالت تولید شده 
100 

3 

سینما
ن 

ت بزرگا
ش

نکودا
 

 8/7/98آقای حمید سهیلی در تاریخ  مراسم قدردانی و تجلیل از هنرمند مستندسازمشارکت در 

 اختصاص یک سانس از سالن سینما فردوس، تأمین ملزومات برنامه و مستندسازی 
44 

در تاریخ  شانیروز درگذشت ا نیهمزمان با چهلم نمایدر موزه س یخیمشا دیبزرگداشت استاد جمش نییآ

13/02/98 

 نیروی انسانی پروژه ای، خدمات فنیپذیرایی، حضور تبلیغات، مستندسازی، ،سانس از سالن سینما توگراف 2اختصاص 

100 

 یبه همت فرهنگستان هنر با همکار یخیمشا دیاستاد جمش ادینکوداشت زنده  نییآ یدر برگزار یهمکار

در  اورانین یهنر یها نشیادآفریشهر تهران و بن یباسازیز ،سازمانیفاراب ادینما،بنیس ،خانهیرودک ادیبن

 27/3/98 مجموعه فرهنگی هنری آسمان در تاریخ

 نیروی انسانی پروژه ایپذیرایی، حضور تبلیغات، مستندسازی،

100 

از پوستر  شگاهینما ییهمراه با برپا« دندان مار» لمیف  شیبه همراه  نما ییایمیجشن زادروز مسعود ک نییآ

 9/5/98و تقدیر و نکوداشت ایشان در تاریخ   ها لمیف

نیروی انسانی پروژه ای، خدمات     حضور تهیه هدیه، ،عمومی سانس از سالن سینما فردوس، مستندسازی، پذیرایی 2اختصاص  

 رسانه ای و تبلیغات محیطی

150 

، با مشارکت شهرداری شگاهینما ییهمراه با برپا یسالگرد درگذشت استاد انتظام نیمراسم نخست یبرگزار

 26/5/98محترم تهران در تاریخ تهران و حضور شهردار 

نیروی حضور ،پذیرایی اطالع رسانی و تبلیغات، تولید برنامه ویدیوئی، سانس از سالن سینما توگراف، مستندسازی، 3اختصاص  

 انسانی پروژه ای

130 

تاریخ تهیه، ساخت، گردآوری و کارشناسی برای تولید برنامه های ویدیوئی از پیشکسوتان سینما در قالب 

 مورد( 25شفاهی، با هدف پخش از رسانه های فرهنگی و هنری فضای مجازی کشور )
450 

4 

ی 
ی و برگزار

ی گالر
راه انداز

ی
سینمای

ی 
رویدادها

 

 14/2/98تا  11در تاریخ  جوان ینمایانجمن س یدانمارک با همکار لمیهفته ف یبرگزار

 انسانی پروژه ای و پاره وقتنیروی سانس از سالن سینما فردوس، حضور 10اختصاص 
100 

 رانیکوتاه ا لمیجشن مستقل ف نیدهم هیمراسم اختتام یدر برگزار نمایکوتاه خانه س لمیمشارکت با انجمن ف

 16/5/98در تاریخ  نماتوگرافیدر س

 رسانینیروی انسانی پروژه ای، اطالع سانس از سالن سینما توگراف، مستندسازی، پذیرایی، حضور 4اختصاص 

120 



      98سال  -گزارش عملکرد موزه سینمای ایران

 

5 

 

ی ویژ
برنامه ها

خ 
سینما در تاری

ی 
ه روز مل

22
/6

/
98

 

با حضور  نمایس یدر روز مل ییساخته ناصر تقوا« حر دالور هیآخر، تعز نیتمر» لمیف شینما

 و تجلیل سیروس الوند از این اثر نمایو فعاالن رسانه حوزه س نی، منتقدنماگرانیس

نیروی ، پذیرایی، حضورو تولید برنامه ویدیوئی مستندسازیاختصاص یک سانس از سالن سینما فردوس،  

 پروژه ای، خدمات رسانه ای و تبلیغات محیطی         انسانی 

  نمایس شکسوتانیپ ریتصاو ، عرضهنقاشی، سینمایی کتاب شگاهینما یبرگزار 350

در  « یخان عکاس باش میابراه رزایم یهالمیف»  رانیا ینمایسر یتصاو نینخست شینما

 فضای باز موزه

لی سینما و حضور این اشخاص در موزه به مناسبت روز م شکسوتانیاز پ یبه برخ ایاهداء هدا همراه با تقدیر و 

 و در میان شهروندان

و « نه من و ینه تو مان» ،«ونیمدالس»، «زمستان است  نجایا» لمیچهارف شیمراسم نما یمشارکت در برگزار

 29/6/98در تاریخ  «آل هیشب»

 نیروی انسانی پروژه ایحضور ، خدمات فنی،سانس از سالن سینما فردوس 2اختصاص  

20 

 6/6/98در تاریخ  جشنواره رشد وزارت آموزش و پرورش یسالگ 50 مراسم یمشارکت در برگزار

 و پاره وقتنیروی انسانی پروژه ای حضور خدمات فنی، سانس از سالن سینما فردوس، 2اختصاص 
40 

کانون  یکودک  و نوجوان به مناسبت هفته کودک با همکار های لمیف روزانه شینمامراسم ویژه هفته کودک: 

، حضور عوامل سینمای کودک در میان مخاطبان موزه، اجرای تئاتر عروسکی کودکان و نوجوانان یپرورش فکر

 17/7/98تا  13در فضای باز موزه در تاریخ 

، خدمات ، تبلیغات و اطالع رسانینیروی انسانی پروژه ایسانس از سالن سینما فردوس، مستندسازی، پذیرایی، حضور 5اختصاص 

 فنی

180 

فرهنگ  ریتاث جینو به ترو یبا نگاه «یرانیباغ ا یتجربه فضا»با موضوع  یرانیباغ ا شیهماهمکاری در برگزاری 

 19/7/98در تاریخ  معاصر یرانیا یدر سبک زندگ یرانیباغ ا

 نیروی انسانی پروژه ایسانس از سالن سینما فردوس، مستندسازی، پذیرایی، حضور 2اختصاص 

30 

استاد دانشگاه حقوق و  ستیپروفسور بلومکوئهیأت آموزشی قوانین کپی رایت جهانی،  ینشست فرهنگ

و بازدید از موزه سینمای ایران با حضور مدیران و مسئولین  انجمن آهنگسازان دانمارک سیموسمگارد رئ

 مرتبط دستگاه های ذیربط

20 
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توسط  "ای ایرانتاریخ سینم"از موزه، برپایی کارگاه  از استادان شرق شناس روس نفر  10و بازدید  نشست

 13/7/98استاد پرویز جاهد در تاریخ 

 پروژه ای، اطالع رسانینیروی انسانی مستندسازی، پذیرایی، حضور 

40 

کوتاه، مهمانان  لمی: مهمانان جشنواره فاز جمله ژهیو همانانیم گروه های داخلی و خارجی مختلف دیبازد

سفارت  یفرهنگ زنیرا رشد، لمیخانم کروازه، مهمانان جشنواره ف یلهستان لمسازیف دیسفارت فرانسه، بازد

 مسئولین گردشگری شهرداری تهران و ...، یو توانبخش یستیبهز انشکدهد ا،یاسترال

 نیروی انسانی پروژه ایمستندسازی، پذیرایی، حضور 

50 

  24/9/98و  23مشارکت در برگزاری جشنواره سینما حقیقت و حضور مهمانان خارجی جشنواره در تاریخ  

 ، تبلیغات و اطالع رسانیپروژه اینیروی انسانی سانس از سالن سینما فردوس، مستندسازی، پذیرایی، حضور 23اختصاص  
400 

5 

سایر هزینه ها
 

 در بخش زیرین بنای موزهعمارت  یضلع غرب یاتاق ها یبند شنیپارت ،واحد آرشیو یآماده سازو  زیتجه

 خرید ملزومات و اقالم
400 

 150 وینرم افزار آرش جیاستقرار سرور و استور یمناسب برا یو ساخت فضا جادیا

 ینوارها، اسناد،آثار مکتوب ، پوستر،عکس ویآرش یروز رسانه و ب یسامانده ،اءیاش ییجا جابه ،یقفسه بند

VHS و تهیه باکس های مرتبط 
204 

 492 اشیاء موزه برای نرم افزار بانک اطالعاتی چییو سو رک ج،یاستور دیخر

 440 اشیاء موزه برای نرم افزار بانک اطالعاتی IT زاتینرم افزار و تجه سرور، دیخر

 250 ، بلیت موزه و سینما، تراکت های تبلیغاتی در دوره یازده ماهو چاپ بروشور موزه یطراح

عمارت باغ فردوس توسط شرکت  یو مرمت یحفاظت یشناس بیطرح آستهیه و ارائه نسخه های مکتوب از 

 و ارسال آن به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دیعمارت خورش یمهندس
10 

 30 (کومیموزه ها )ا یالملل نیب جهانی و  یدر شورا ساالنه تیحق عضو

 300 و وسایل ارتباطی و مخابراتی  بخش حراست ت برایزایو تجه ، کفشلباس هیته

 160 چوبی محوطه و .....نقاشی درب های ورودی ضلع شرقی ، پنجره ها ، باکس های 
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 از اولفمربوط به  -نسل جدید و سایر تجهیزات مرتبط  مداربسته یها نیمجموعه به دورب زیو تجه توسعه

 اجرای شبکه ، سیستم مرکزی و توسعه و توزیع خروجی ها
440 

روزهای تعطیل درتاالرهای موزه  دردر خارج از ساعت موظف و نیروی انسانی تمامی بخشهای مؤسسه هزینه 

ارائه و سینمایی و فعالیتهای  و سالن های سینما برای همکاری در اجرا و برگزاری جشنواره ها و رویدادها

 و اکران های گروهی سینما از موزه داخلی و خارجی  هیأت های بازدیدکنندهخدمات به 

10940 

 250 ، بخش اطالعات و گیشه سینمابازسازی و تعمیرات ساختمان حراست ورودی موزه 

 160 نقاشی درب های ورودی ضلع شرقی ، پنجره ها و باکس های چوبی محوطه و ....

 300 اجرای فاز اول مبلمان فضای باز و محوطه موزه سینما برای رفاه شهروندان و بازدیدکنندگان

شمالی و جنوبی )فیلمخانه(، پارکینگ و محیط طرح اول توسعه روشنایی موزه سینما شامل عمارت، محوطه 

 پیرامون
220 

طراحی و اجرای فضای سبز و گل آرایی کل مجموعه موزه شامل احیاء خاک، هرس، کاشت گیاهان و گل های 

 مرتبط با باغ ایرانی، تهیه گلدان های تزئینی در اندازه های مختلف، آماده سازی در دو مرحله زمانی
260 

تعویض سیستم رایانه سالن سینما توگراف و تهیه و تأمین سیستم حرفه ای سازگار با پخش فیلم های دیجیتال 

 نسل جدید در سالن ونصب تلویزیون بزرگ برای نمایش تیزرها 

350 

 

تهیه ملزومات صوتی برای رفع نقص پخش صوت سخنرانان در سالن های سینما، بازسازی و تعویض روکش 

پرده ورودی سالن های سینما فردوس نصب  سالن های سینما و یراق آالت سالن های فوق الذکر وچرمی درب 

 و سینما توگراف 

250 

 1100 امور نگهداری و انتظامات ساختمان مجاور، هزینه غیر موظفی نیروی انتظامی موزه :  یها نهیهز ریسا

 25335 لمع کج
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