ترکیب شوراهای بنیاد سینمایی فارابی از سال  1384تاکنون اعالم شد
بنیاد سینمایی فارابی در جدیدترین گزارش ،ترکیب و اعضای شوراهای مشورتی این بنیاد را طی  14سال گذشته اعالم کرد.
بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی ،به منظور شفافسازی روندها و سیاستهای سینمایی بنیاد فارابی در گزارشی تفصیلی،
ترکیب شوراهای مشورتی خود را طی مدیریت  5مدیرعامل این بنیاد طی  14سال گذشته تاکنون اعالم کرد.
در مقدمه این گزارش آمده است ،بنیاد سینمایی فارابی مانند هر مؤسسه فرهنگی و سینمایی ،بر اساس راهبردهای کالن ،مأموریتها و
اولویتهای تعیین شده ،برنامههای ساالنه خود را تدوین و اجرا میکند .راهبرد فارابی در دوران جدید ،تکیه و تمرکز بر تولید و ارتقای محتوای
فرهنگی است .بنابراین حمایت عام از همه فیلمها در دستور کار بنیاد سینمایی فارابی قرار ندارد اما حمایت از فیلمهایی با اولویتهای فرهنگی،
از برنامههای اصلی بنیاد به شمار میرود.
بنیاد سینمایی فارابی مرجع رد یا تایید فیلمنامه و ممیزی فیلمنامههای سینمایی نیست؛ مرجع رسمی رسیدگی و صدور مجوز ساخت
فیلمنامههای سینمایی ،معاونت ارزشیابی و نظارت بر آثار سینمایی سازمان سینمایی است .بنابراین بنیاد فارابی فیلمنامه متقاضیان حمایت را
پس از اخذ و ارائه پروانه ساخت ،از حیث ظرفیتهای فرهنگی و سینمایی در شوراهای مشورتی تخصصی بررسی میکند .این شوراها طی
سه دهه اخیر با دعوت مدیرعامل بنیاد تشکیل شده است و هدف آن ارتقای متن و فیلمنامه در مقیاس سینمای حرفهای و داستانگوست.
شوراهای تخصصی بنیاد سینمایی فارابی ،از طریق ارائه تحلیل و پیشنهاد ،نقش مشورتی ایفا میکنند و برای ارتقای متن به فیلمسازان متقاضی
دریافت حمایت کمک میکنند .اعضای شوراها متغییر هستند و فیلمسازان حرفهای ،فیلمنامهنویسان و نویسندگان سینمایی در این شوراها
حضور دارند .همچنین بنا به ضرورتهای موضوعی ،گاه اعضایی برای بررسی فیلمنامههایی معین برای یک یا دو جلسه دعوت میشوند.
نکته حائز اهمیت در این گزارش این است که؛ تصمیمگیری در مورد حمایت و میزان و نحوه حمایتها ،به عهده کمیسیون فرهنگی و هنری
(شورای تسهیالت یا تولید) بنیاد است.

ترکیب و اعضای شوراهای مختلف بنیاد سینمایی فارابی از سال  1384تا بهمن 1397
 1384تا مرداد 1386
مدیرعامل :علیرضا رضاداد
قائممقام :مجید مسچی (تا آبان )84
خزانهدار :مهدی پیماندار
معاونت فرهنگی و پژوهشی :مسعود احمدیان (سرپرست تا آبان  ،) 84مجید رضاباال
 .1شورای عالی
اعضا :علیرضا رضاداد ،مهدی ارگانی ،مجید رضاباال ،جعفر صانعیمقدم ،مرحوم حبیباهلل کاسهساز ،عبداهلل اسفندیاری ،علیرضا شجاعنوری،
وحید نیکخواهآزاد ،مسعود احمدیان ،محمود اربابی ،محسن مؤمنی شریف
 .2شورای فرهنگی
اعضا :مسعود احمدیان ،حمید جمدر ،مصطفی جمشیدیپرور ،شهرام اشرفابیانه ،داریوش دامیار ،سیروس رنجبر ،سیدمحمود افسریان
 .3شورای مشترک کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران و بنیاد سینمای فارابی
اعضای دوره اول :مینو فرشچی ،فرهاد توحیدی ،سیدحسن مهدویفر (نمایندگان کانون)؛ نصرتاهلل تابش ،عبداهلل اسفندیاری ،علیاکبر
قاضینظام ،حمید جمدر (نمایندگان بنیاد)
اعضای دوره دوم :مینو فرشچی ،حسین ترابی ،سیدحسن مهدویفر ،محمدهادی کریمی (نمایندگان کانون) ،نصرتاهلل تابش ،عبداهلل
اسفندیاری ،علیاکبر قاضی نظام ،حمید جمدر (نمایندگان بنیاد)

 .4شورای مشترک کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران ،کانون کارگردانان سینمای ایران و بنیاد سینمایی فارابی:
اعضا :مینو فرشچی ،سیدحسن مهدویفر (نمایندگان کانون فیلمنامهنویسان) ،احمد امینی ،علیرضا رئیسیان (نمایندگان کانون کارگردانان)،
نصرتاهلل تابش ،حمید جمدر (نمایندگان بنیاد)
 .5شورای مشترک انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و بنیاد سینمایی فارابی
اعضا :عباس جهانگیریان ،حسین فتاحی ،محمود برآبادی (نمایندگان انجمن) ،وحید نیکخواهآزاد ،مصطفی جمشیدیپرور ،شهرام اشرفابیانه،
سیدحسن مهدویفر (نمایندگان بنیاد)
 .6شورای اقتباس
اعضای دوره اول :مرحوم محسن سلیمانی ،رضا امیرخانی ،نصرتاهلل تابش ،مینو فرشچی ،فرهاد توحیدی ،سیدحسن مهدویفر ،مصطفی
جمشیدیپرور ،داریوش دامیار
اعضای دوره دوم :سعید شاپوری ،فرهاد توحیدی ،قاسمعلی فراست ،چیستا یثربی ،مرحوم محسن سلیمانی ،مصطفی جمشیدی ،راضیه
تجار ،مریم جمشیدی ،حسن مهدویفر ،مرحوم فیروز زنوزی جاللی ،مهدی سجادهچی ،رسول صدرعاملی ،داریوش دامیار ،حمید جمدر،
نصرتاهلل تابش
 .7شورای اقتباس کودک
اعضا :فروغالزمان جمالی ،منوچهر اکبرلو ،مصطفی جمشیدیپرور ،هوشنگ مرادیکرمانی ،شهرام اشرفابیانه ،حمید جبلی ،مصطفی
رحماندوست ،ابراهیم حسنبیگی ،فرزاد فربد ،محسن دامادی
 .8شورای معناگرا
اعضا :عبداهلل اسفندیاری ،حبیب احمدزاده ،سعید شاپوری ،حسن پوشنگر ،سعید انصاریراد ،یوسف سیدمهدوی ،فرخ انصاری بصیر ،رضا
محمدی
 .9شورای تسهیالت
اعضا :مدیرعامل (علیرضا رضاداد) ،قائممقام (مجید مسچی) ،معاونت فرهنگی و پژوهشی (مجید رضاباال) ،خزانهدار (مهدی پیماندار) ،محمدرضا
اصالح ،دبیر شورا (مسعود احمدیان) ،مدیرمالی (شهرام جلیلی) و نماینده دایره حقوقی
مرداد  1386تا مهر 1388
مدیرعامل :دکتر مجید شاهحسینی
قائممقام :اکبر نبوی (دی  87تا تیر )88
خزانهدار :محمدآقا قوام
معاونت فرهنگی و پژوهشی :مجید رضاباال
 .1شورای کارشناسی فرهنگی
اعضا :مجید رضاباال ،مسعود احمدیان ،داریوش دامیار ،حمید جمدر ،مصطفی جمشیدیپرور ،سیروس رنجبر ،سیدمحمود افسریان ،رضا
محمدی ،شهرام اشرفابیانه
 .2شورای عالی
اعضا :مجید شاهحسینی ،مجید رضاباال ،بهمن حبشی ،مهدی گلجان ،عبداهلل اسفندیاری ،داریوش دامیار
 .3شورای تسهیالت
اعضا :مدیرعامل (مجید شاهحسینی) ،قائممقام (اکبر نبوی) ،معاونت فرهنگی و پژوهشی (مجید رضاباال) ،خزانهدار (محمدآقا قوام) ،محمدرضا
اصالح ،دبیر شورا (داریوش دامیار) ،مدیرمالی (محمدرضا خالقوردی و جواد میرزاخانی) و نماینده دایره حقوقی

مهر  1388تا آبان 1392
مدیرعامل :سیداحمد میرعالیی
قائممقام :حسن نجاریان
خزانهدار :محمدآقا قوام (تا بهمن )89؛ منوچهر اعظمی
معاونت فرهنگی و پژوهشی :مجید رضاباال (تا مهر )89
پژمان لشکریپور (از مهر  89تا فروردین )91
داریوش دامیار (سرپرست؛ از فروردین  91تا آبان )92
 .1شورای عالی
اعضا :جواد شمقدری ،سیداحمد میرعالیی ،حسن نجاریان (محل برگزاری :معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
 .2شورای اجتماعی
اعضا :حسین ایری ،جابر قاسمعلی ،سیدمهدی طباطبایینژاد ،رحمان سیفیآزاد ،مسعود احمدیان ،حمید جمدر ،سیدمحمود افسریان
 .3شورای معارف
اعضا :عبداهلل اسفندیاری ،سیدناصر هاشمزاده ،سعید شاپوری ،احمدرضا گرشاسبی ،رضا محمدی
 .4شورای کودک و نوجوان
اعضا :سیدحسن مهدویفر ،گیتی خامنه ،سهیال علویزاده ،مونا انوریزاده ،جعفر گودرزی ،مسعود احمدیان ،شهرام اشرف ابیانه
 .5شورای دفاع مقدس و انقالب اسالمی
اعضا :عباس اکبری ،محمدرضا شرفالدین ،جلیل عرفانمنش ،مرحوم سعید مترصد ،مصطفی جمشیدیپرور ،داریوش دامیار
 .6شورای تسهیالت
اعضا :مدیرعامل (سیداحمد میرعالیی) ،قائممقام (حسن نجاریان) ،خزانهدار ،معاونت فرهنگی و پژوهشی ،محسن علیاکبری ،محسن شمس،
محمدرضا اصالح ،دبیر شورا (داریوش دامیار)
آبان  1392تا آذر 1393
مدیرعامل :محمدرضا جعفریجلوه
قائممقام :مهدی مسعودشاهی
خزانهدار :کیوان سهرابی
معاونت فرهنگی و پژوهشی :ابراهیم داروغهزاده ( 6ماه و مهدی مسعودشاهی با حفظ سمت  6ماه)
شورای عالی
اعضا :محمدرضا جعفریجلوه ،مهدی مسعودشاهی ،ابراهیم داروغهزاده ،محمود اربابی ،مجید رضاباال ،اکبر نبوی ،جواد حاتمی ،اسداهلل اعالیی،
نصرتاهلل تابش ،محمد شفیعی (دبیر جلسه)
 .1شورای برآورد پروژه
اعضا :محمدرضا اصالح ،حسن بشکوفه ،محسن شمس ،ابراهیم داروغهزاده

 .2شورای تخصصی (اتاق فکر معاونت فرهنگی)
اعضا :مهدی سجاده چی ،مصطفی رستگاری ،محمد گذرآبادی ،سهیل رضایی ،فرهاد توحیدی ،ابراهیم داروغهزاده
 .3شورای کارشناسی فرهنگی
اعضا :مجتبی اقدامی ،مصطفی جمشیدیپرور ،سیروس رنجبر ،رضا محمدی ،داریوش دامیار ،مجید رضاباال
 .4شورای کودک و نوجوان
اعضا :اکبر نبوی ،جواد حاتمی ،محمود اربابی ،عبداهلل اسفندیاری ،داریوش دامیار ،حمید جمدر ،شهرام اشرف ابیانه ،محمود افسریان
 .5شورای معارف ،تاریخ ،دفاع مقدس و انقالب اسالمی
اعضا :مهدی مسعودشاهی ،عبداهلل اسفندیاری ،مجتبی اقدامی ،داریوش دامیار ،مصطفی جمشیدیپرور ،رضا محمدی
 .6شورای پژوهشی و آموزشی
اعضا :محمدرضا جعفریجلوه ،مهدی مسعودشاهی ،عبدالحسین الله ،احمدرضا معتمدی ،مرتضی حیدری ،نصرتاهلل تابش ،حمیدرضا دیبایی،
سعید افراسیابی ،کامبیز سالمی
 .7شورای تسهیالت
اعضا :قائممقام (مهدی مسعودشاهی) ،خزانهدار (کیوان سهرابی) معاونت فرهنگی و پژوهشی (ابراهیم داروغهزاده) ،مدیرحقوقی (جعفر قدرتنما
شبستری) ،دبیر شورا (داریوش دامیار) و کارشناس مالی
 25آذر  1393تا  25بهمن 1393
سرپرست بنیاد سینمایی فارابی :رمضانعلی حیدریخلیلی
سرپرست معاونت فرهنگی و پژوهشی :مسعود احمدیان
خزانهدار :کیوان سهرابی
در این سه ماه به جز شورای فرهنگی که با حضور کارشناسان این معاونت برگزار گردید ،شورای دیگری برگزار نشد.
بهمن  1393تا خرداد :1396
مدیرعامل :علیرضا تابش
خزانهدار :مهدی پیماندار
معاونت فرهنگی و پژوهشی :مسعود احمدیان
 .1شورای عالی
اعضا :علیرضا تابش ،علیرضا رضاداد ،مهدی ارگانی ،رمضانعلی حیدری خلیلی ،حبیب ایلبیگی ،اکبر نبوی ،مجیدرضاباال ،مسعود احمدیان
 .2شورای فیلم اول
اعضا :همایون اسعدیان ،ایرج تقیپور ،فرهاد توحیدی ،مازیار میری ،مسعود احمدیان
 .3شورای فرهنگی
اعضا :کارشناسان معاونت فرهنگی (عبداهلل اسفندیاری ،مجتبی اقدامی ،حمید جمدر ،مصطفی جمشیدیپرور ،داریوش دامیار ،شهرام اشرف
ابیانه ،رضا محمدی ،سیدمحمد افسریان)

 .4شورای پژوهش
اعضا :علیرضا تابش ،اکبر عالمی ،اسماعیل بنیاردالن ،روحاهلل حسینی ،علیرضا قاسمخان ،رائد فریدزاده ،مسعود احمدیان ،کامیار محسنین
 .5شورای سیاستگذاری و راهبردی سینمای کودک و نوجوان (با حکم ریاست سازمان سینمایی)
اعضا :فرشته طائرپور ،مهدی ارگانی ،اکبرنبوی ،محسن چینیفروشان ،مرضیه برومند ،جواد حاتمی ،مسعود کرامتی ،حمید جبلی ،رمضانعلی
حیدریخلیلی ،علیرضا تابش ،علیرضا رضاداد
 -1-5کارگروه بررسی فیلمنامه
اعضا :فرشته طائرپور ،مهدی ارگانی ،مسعود کرامتی ،اکبر نبوی ،جواد حاتمی
 -2-5کارگروه اکران کودک و نوجوان
اعضا :مرضیه برومند ،محسن چینیفروشان ،حمید جبلی ،فرشته طائرپور ،علیرضا شجاعنوری
 .6شورای تسهیالت
اعضا :مدیرعامل (علیرضا تابش) ،خزانهدار (مهدی پیماندار) ،معاونت فرهنگی و پژوهشی (مسعود احمدیان) ،معاونت بینالملل (امیر
اسفندیاری) ،کارشناس برآورد پروژه (محسن شمس) ،مدیر حقوقی (جعفر قدرتنما شبستری) ،کارشناس مالی
خرداد  1396تاکنون:
مدیرعامل :علیرضا تابش
قائم مقام :حبیب ایلبیگی
خزانهدار :مجید مغنیان (از مرداد  96تا تیر  ،)97سیدمهدی سجادی (از تیر  97تاکنون)
معاونت فرهنگی و پژوهشی :مسعود نقاشزاده (از مرداد  1396تاکنون)
 .1شورای کارشناسی فرهنگی
از مرداد  96تا مهر  :96حمید جمدر ،مصطفی جمشیدیپرور ،رضا محمدی ،سیروس رنجبر ،احمدمرادپور ،داریوش دامیار
از مهر  96تا مرداد  : 97احمدمرادپور ،حمید جمدر ،سیروس رنجبر ،رضا محمدی ،شهرام اشرفابیانه ،سحر عصرآزاد ،محمدرضا نعمتی ،سعید
نیکورزم
 .2شورای تخصصی اجتماعی
اعضای شورای بررسی فیلمنامه :رسول صدرعاملی ،فرهاد توحیدی ،هادی نائیجی حمید جمدر ،اشکان راد ،سعید نیکورزم ،محمدرضا
نعمتی
مهمانان شورا :حسن خجسته ،تقی آزاد ارمکی ،عماد افروغ ،روزبه کردون (مدیرکل اجتماعی وزارت کار) ،حبیباله مسعودی فرید (معاون
امور اجتماعی سازمان بهزیستی) ،مصطفی اسدزاده (پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات) ،سیدحمیدرضا میرعظیمی ،علی جلیلوند ،آیدا پناهنده،
احمد مرادپور
 .3شورای تخصصی مقاومت و انقالب اسالمی
اعضا :محمدحسین حقیقی ،محمدعلی باشهآهنگر ،حسین صابری ،اصغر جعفری ،احمد مرادپور ،حمید جمدر ،مجیدرضاباال ،امین عظیمی،
محمدجواد اسالمی ،سیدمحمد حسینی

 .4شورای تخصصی معناگرا
اعضای شورای بررسی فیلمنامه :هادی نائیجی ،محمدرضا زائری ،حسین اسدیزاده ،هادی مقدمدوست
مهمان شورا :حسن بلخاری  ،احمدرضا معتمدی ،سیدمهدی شجاعی ،نرگس آبیار ،بهروز شعیبی ،شهرام پازوکی ،منوچهر محمدی
 .5شورای تخصصی کودک و نوجوان
اعضای شورای تبیین خطمشی :مهدی ارگانی ،هوشنگ مرادی کرمانی ،جواد حاتمی ،فریدون عموزاده خلیلی ،علیرضا کرمانی ،حسین
شیخاالسالمی
اعضای شورای بررسی فیلمنامه :غالمرضا رمضانی (فیلمساز) ،حسین شیخاالسالمی (فعال در حوزه ادبیات کودک) ،دکتر جواد حاتمی
(روانشناس کودک) ،سحر عصرآزاد (منتقد سینما) ،شهرام اشرفابیانه (کارشناس معاونت فرهنگی)
 .6شورای تخصصی اقتباس
اعضا :مسعود کوثری ،سعید عقیقی ،مازیار اسالمی ،هوشنگ مرادی کرمانی ،حمید امجد ،بهرام توکلی ،فرهاد توحیدی ،بهروز افخمی ،هادی
نائیجی
 .7شورای علمی و پژوهشی
اعضا :علیرضا تابش ،اسماعیل بنیاردالن ،اکبر عالمی ،مهدی رحیمیان ،حمیدرضا احمدی الری ،فرزان سجودی ،علیرضا قاسمخان
 .8شورای تولید مشترک بینالملل
اعضای حقیقی :بهنام بهزادی ،مستانه مهاجر ،علیرضا شجاعنوری ،علی مصفا ،مرتضی رزاقکریمی
اعضای حقوقی :مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی (علیرضا تابش) ،قائممقام بنیاد سینمایی فارابی (حبیب ایلبیگی) ،معاون فرهنگی و پژوهشی
بنیاد سینمایی فارابی (مسعود نقاشزاده) ،معاون امور بینالملل بنیاد سینمایی فارابی (رائد فرید زاده) ،کارشناس تولید (محسن شمس) ،کارشناس
بینالملل (مصطفی احمدی)
 .9شورای عالی بینالملل سینمای ایران (با حکم ریاست سازمان سینمایی)
اعضای حقیقی :امیر اسفندیاری ،ایرج تقیپور ،نادر طالبزاده
اعضای حقوقی :مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی (علیرضا تابش) ،مدیرعامل موسسه رسانههای تصویری (مهدی یزدانی) ،مدیرعامل مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی (سید محمد مهدی طباطبایینژاد) ،مدیرعامل انجمن سینمای جوان (سید صادق موسوی) ،سرپرست اداره
کل امور بینالملل سازمان سینمایی (محمود اربابی) ،سیدرضا میرکریمی (دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر) ،دبیر شورا (رائد فرید زاده)
 .10شورای فناوریهای نوین صنعت تصویر ()CGI
اعضا :حبیب ایلبیگی (قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی) ،امیر رضا معتمدی ،سعید منظری
 .11کمیسیون فرهنگی (شورای تسهیالت یا تولید)
اعضا :مدیرعامل (علیرضا تابش) ،قائم مقام (حبیب ایلبیگی) ،خزانهدار (سیدمهدی سجادی) ،معاون فرهنگی و پژوهشی (مسعود نقاشزاده)،
معاون امور بین الملل (رائد فریدزاده) ،مشاور حقوقی (مرتضی محبی) ،کارشناس تولید (محسن شمس)

