
 اعالم شد تاکنون 1384از سال  ترکیب شوراهای بنیاد سینمایی فارابی

 

 سال گذشته اعالم کرد.  14در جدیدترین گزارش، ترکیب و اعضای شوراهای مشورتی این بنیاد را طی  فارابیبنیاد سینمایی 

های سینمایی بنیاد فارابی  در گزارشی تفصیلی،  سیاستسازی روندها و بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، به منظور شفاف

 سال گذشته تاکنون  اعالم کرد. 14مدیرعامل این بنیاد طی  5ترکیب شوراهای مشورتی خود را طی مدیریت 

 

و  هامأموریت، بر اساس راهبردهای کالن مانند هر مؤسسه فرهنگی و سینمایی،یاد سینمایی فارابی بندر مقدمه این گزارش آمده است،  

راهبرد فارابی در دوران جدید، تکیه و تمرکز بر تولید و ارتقای محتوای  .کنداجرا میو  تدوینهای ساالنه خود را برنامه ،های تعیین شدهاولویت

 ،های فرهنگیاولویتهایی با فیلمحمایت از  اما ندارد قرارنیاد سینمایی فارابی در دستور کار بها حمایت عام از همه فیلم فرهنگی است. بنابراین

 رود. های اصلی بنیاد به شمار میاز برنامه

 و صدور مجوز ساخترسیدگی رسمی مرجع  ؛های سینمایی نیستنامهممیزی فیلم ومرجع رد یا تایید فیلمنامه  سینمایی فارابی بنیاد

 متقاضیان حمایت را فیلمنامهبنابراین بنیاد فارابی . ینمایی استسازمان س معاونت ارزشیابی و نظارت بر آثار سینمایی ،های سینماییفیلمنامه

این شوراها طی  .کندتخصصی بررسی می ی مشورتیدر شوراهاهای فرهنگی و سینمایی از حیث ظرفیت ،پروانه ساختو ارائه پس از اخذ 

 گوست. ای و داستانفیلمنامه در مقیاس سینمای حرفهتقای متن و اراخیر با دعوت مدیرعامل بنیاد تشکیل شده است و هدف آن  سه دهه

ارتقای متن به فیلمسازان متقاضی  کنند و برای، نقش مشورتی ایفا میپیشنهاد تحلیل و از طریق ارائه ،فارابیسینمایی بنیاد  تخصصیوراهای ش

نویسندگان سینمایی در این شوراها  و نویسانای، فیلمنامهفیلمسازان حرفه و اعضای شوراها متغییر هستندد. کنندریافت حمایت کمک می

 .شوندبرای یک یا دو جلسه دعوت می معین هاییموضوعی، گاه اعضایی برای بررسی فیلمنامه هایبه ضرورتبنا حضور دارند. همچنین 

ون فرهنگی و هنری یها، به عهده کمیسمیزان و نحوه حمایتگیری در مورد حمایت و تصمیمنکته حائز اهمیت در این گزارش این است که؛ 

 تولید( بنیاد است. تسهیالت یا )شورای 

 

 

 1397تا بهمن  1384اعضای شوراهای مختلف بنیاد سینمایی فارابی از سال و ترکیب 

    1386 مرداد تا 1384

 علیرضا رضادادمدیرعامل: 

 (84)تا آبان  مجید مسچیمقام: قائم

 مهدی پیماندار دار: خزانه

  مجید رضاباال(،  84 مسعود احمدیان )سرپرست تا آبانپژوهشی: و معاونت فرهنگی 

 

 شورای عالی. 1

نوری، ساز، عبداهلل اسفندیاری، علیرضا شجاعکاسهاهلل مرحوم حبیبمقدم، علیرضا رضاداد، مهدی ارگانی، مجید رضاباال، جعفر صانعی اعضا:

 شریفمؤمنی محسن ، محمود اربابی، آزاد، مسعود احمدیاننیکخواهوحید 
 

 شورای فرهنگی. 2

 ابیانه، داریوش دامیار، سیروس رنجبر، سیدمحمود افسریان، شهرام اشرفپرورمصطفی جمشیدیمسعود احمدیان، حمید جمدر، اعضا: 

 

  فارابی نویسان سینمای ایران و بنیاد سینمایمنامهشورای مشترک کانون فیل. 3

اکبر اهلل تابش، عبداهلل اسفندیاری، علیفر )نمایندگان کانون(؛ نصرتمینو فرشچی، فرهاد توحیدی، سیدحسن مهدویاول: دوره اعضای 

 نظام، حمید جمدر )نمایندگان بنیاد(قاضی

اهلل تابش، عبداهلل نصرت کانون(،حمدهادی کریمی )نمایندگان فر، ممینو فرشچی، حسین ترابی، سیدحسن مهدوی دوم:دوره اعضای 

 اکبر قاضی نظام، حمید جمدر )نمایندگان بنیاد(اسفندیاری، علی

 



 :بنیاد سینمایی فارابی و ان سینمای ایران، کانون کارگردانان سینمای ایراننویسشورای مشترک کانون فیلمنامه. 4

احمد امینی، علیرضا رئیسیان )نمایندگان کانون کارگردانان(،  ،نویسان(فیلمنامهفر )نمایندگان کانون مینو فرشچی، سیدحسن مهدویاعضا: 

 اهلل تابش، حمید جمدر )نمایندگان بنیاد(نصرت
 

 و بنیاد سینمایی فارابیشورای مشترک انجمن نویسندگان کودک و نوجوان . 5

ابیانه، ، شهرام اشرفپرورمصطفی جمشیدیآزاد، )نمایندگان انجمن(، وحید نیکخواه عباس جهانگیریان، حسین فتاحی، محمود برآبادیاعضا: 

 فر )نمایندگان بنیاد(سیدحسن مهدوی
 

 شورای اقتباس. 6

مصطفی فر، سیدحسن مهدوی، اهلل تابش، مینو فرشچی، فرهاد توحیدیمحسن سلیمانی، رضا امیرخانی، نصرتمرحوم  اعضای دوره اول:

 داریوش دامیار، پرورجمشیدی

محسن سلیمانی، مصطفی جمشیدی، راضیه مرحوم سعید شاپوری، فرهاد توحیدی، قاسمعلی فراست، چیستا یثربی،  اعضای دوره دوم:

چی، رسول صدرعاملی، داریوش دامیار، حمید جمدر، مهدی سجادهمرحوم فیروز زنوزی جاللی، فر، حسن مهدویمریم جمشیدی، تجار، 
 اهلل تابشنصرت
 

 اقتباس کودک شورای .7

ابیانه، حمید جبلی، مصطفی کرمانی، شهرام اشرف، هوشنگ مرادیپرورمصطفی جمشیدیالزمان جمالی، منوچهر اکبرلو، فروغ اعضا:

  د، محسن دامادیببیگی، فرزاد فررحماندوست، ابراهیم حسن
 

 شورای معناگرا. 8

رضا  راد، یوسف سیدمهدوی، فرخ انصاری بصیر،حسن پوشنگر، سعید انصاری عبداهلل اسفندیاری، حبیب احمدزاده، سعید شاپوری، اعضا:

 محمدی
 

 شورای تسهیالت. 9

، محمدرضا دار )مهدی پیماندار(اال(، خزانه)مجید رضاب معاونت فرهنگی و پژوهشیمقام )مجید مسچی(، مدیرعامل )علیرضا رضاداد(، قائم اعضا:

 شهرام جلیلی( و نماینده دایره حقوقیرا )مسعود احمدیان(، مدیرمالی )اصالح، دبیر شو
 

  1388 مهر تا 1386مرداد 

 حسینیدکتر مجید شاهمدیرعامل: 

 (88تا تیر  87دی اکبر نبوی )مقام: قائم

 محمدآقا قوامدار: خزانه

 مجید رضاباال پژوهشی:و معاونت فرهنگی 

 کارشناسی فرهنگیشورای . 1

، سیروس رنجبر، سیدمحمود افسریان، رضا پرورمصطفی جمشیدیمجید رضاباال، مسعود احمدیان، داریوش دامیار، حمید جمدر،  اعضا:

 ابیانهمحمدی، شهرام اشرف
 

 شورای عالی. 2

 دامیارگلجان، عبداهلل اسفندیاری، داریوش مهدی حسینی، مجید رضاباال، بهمن حبشی، مجید شاه اعضا:

 

 شورای تسهیالت. 3

دار )محمدآقا قوام(، محمدرضا )مجید رضاباال(، خزانه معاونت فرهنگی و پژوهشیمقام )اکبر نبوی(، حسینی(، قائممدیرعامل )مجید شاه اعضا:

 وردی و جواد میرزاخانی( و نماینده دایره حقوقیاصالح، دبیر شورا )داریوش دامیار(، مدیرمالی )محمدرضا خالق



 1392تا آبان  1388مهر  

 سیداحمد میرعالییمدیرعامل: 

 حسن نجاریانمقام: قائم

  منوچهر اعظمی(؛ 89محمدآقا قوام )تا بهمن دار: خزانه

 (89مجید رضاباال )تا مهر پژوهشی:  و معاونت فرهنگی

 (91تا فروردین  89پور )از مهر پژمان لشکری
 ( 92تا آبان  91از فروردین ؛ داریوش دامیار )سرپرست

 شورای عالی. 1

  جواد شمقدری، سیداحمد میرعالیی، حسن نجاریان )محل برگزاری: معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( :اعضا
 

 شورای اجتماعی. 2

 آزاد، مسعود احمدیان، حمید جمدر، سیدمحمود افسریاننژاد، رحمان سیفیحسین ایری، جابر قاسمعلی، سیدمهدی طباطبایی اعضا:

 

 شورای معارف. 3

 زاده، سعید شاپوری، احمدرضا گرشاسبی، رضا محمدیعبداهلل اسفندیاری، سیدناصر هاشم اعضا:

 

 شورای کودک و نوجوان. 4

 زاده، جعفر گودرزی، مسعود احمدیان، شهرام اشرف ابیانه زاده، مونا انوریفر، گیتی خامنه، سهیال علویسیدحسن مهدوی اعضا:

 

 مقدس و انقالب اسالمیشورای دفاع . 5

 ، داریوش دامیارپرورمصطفی جمشیدیمنش، مرحوم سعید مترصد، الدین، جلیل عرفانعباس اکبری، محمدرضا شرف اعضا:

 

 . شورای تسهیالت6

اکبری، محسن شمس، ، محسن علیو پژوهشی دار، معاونت فرهنگیمقام )حسن نجاریان(، خزانهمدیرعامل )سیداحمد میرعالیی(، قائماعضا: 

 محمدرضا اصالح، دبیر شورا )داریوش دامیار(
 

 1393ذر تا آ 1392آبان 

 جلوهمحمدرضا جعفریمدیرعامل: 

 مهدی مسعودشاهیمقام: قائم

 سهرابی کیوان دار:خزانه

 ماه( 6ماه و مهدی مسعودشاهی با حفظ سمت  6زاده )ابراهیم داروغهپژوهشی: و معاونت فرهنگی 

 

 شورای عالی

زاده، محمود اربابی، مجید رضاباال، اکبر نبوی، جواد حاتمی، اسداهلل اعالیی، جلوه، مهدی مسعودشاهی، ابراهیم داروغهمحمدرضا جعفری اعضا:

 جلسه( شفیعی )دبیر اهلل تابش، محمدنصرت

 

 شورای برآورد پروژه. 1

 زادهمحمدرضا اصالح، حسن بشکوفه، محسن شمس، ابراهیم داروغهاعضا: 

 

 



 شورای تخصصی )اتاق فکر معاونت فرهنگی(. 2

 زادهچی، مصطفی رستگاری، محمد گذرآبادی، سهیل رضایی، فرهاد توحیدی، ابراهیم داروغهمهدی سجاده اعضا:

 

 کارشناسی فرهنگیشورای . 3

 ، سیروس رنجبر، رضا محمدی، داریوش دامیار، مجید رضاباالپرورمصطفی جمشیدیمجتبی اقدامی،  اعضا:

 

 شورای کودک و نوجوان. 4

 ام اشرف ابیانه، محمود افسریانعبداهلل اسفندیاری، داریوش دامیار، حمید جمدر، شهراکبر نبوی، جواد حاتمی، محمود اربابی،  اعضا:

 

 شورای معارف، تاریخ، دفاع مقدس و انقالب اسالمی. 5

 ، رضا محمدیپرورمصطفی جمشیدیمهدی مسعودشاهی، عبداهلل اسفندیاری، مجتبی اقدامی، داریوش دامیار،  اعضا:

 

 آموزشیو شورای پژوهشی . 6

اهلل تابش، حمیدرضا دیبایی، جلوه، مهدی مسعودشاهی، عبدالحسین الله، احمدرضا معتمدی، مرتضی حیدری، نصرتمحمدرضا جعفری اعضا:

 سعید افراسیابی، کامبیز سالمی

 

  شورای تسهیالت. 7

نما زاده(، مدیرحقوقی )جعفر قدرت)ابراهیم داروغه معاونت فرهنگی و پژوهشیدار )کیوان سهرابی( مقام )مهدی مسعودشاهی(، خزانهقائم اعضا:

  کارشناس مالیدبیر شورا )داریوش دامیار( و شبستری(، 

 

 1393بهمن  25تا  1393آذر   25

 خلیلیرمضانعلی حیدریسرپرست بنیاد سینمایی فارابی: 

 مسعود احمدیان: معاونت فرهنگی و پژوهشیسرپرست 

 کیوان سهرابیدار: خزانه

 شورای دیگری برگزار نشد. ، برگزار گردیدجز شورای فرهنگی که با حضور کارشناسان این معاونت ه سه ماه بدر این 

 

 : 1396تا خرداد  1393بهمن 

 علیرضا تابشمدیرعامل: 

  مهدی پیمانداردار: خزانه

 مسعود احمدیان پژوهشی:  و معاونت فرهنگی

  شورای عالی. 1

 ی، اکبر نبوی، مجیدرضاباال، مسعود احمدیانگبیرضاداد، مهدی ارگانی، رمضانعلی حیدری خلیلی، حبیب ایلعلیرضا تابش، علیرضا اعضا: 

 

 شورای فیلم اول. 2

 پور، فرهاد توحیدی، مازیار میری، مسعود احمدیانهمایون اسعدیان، ایرج تقیاعضا: 

 

 شورای فرهنگی. 3

، داریوش دامیار، شهرام اشرف پرورمصطفی جمشیدیعبداهلل اسفندیاری، مجتبی اقدامی، حمید جمدر، کارشناسان معاونت فرهنگی ) اعضا:

 ابیانه، رضا محمدی، سیدمحمد افسریان(



 شورای پژوهش. 4

 کامیار محسنیناهلل حسینی، علیرضا قاسمخان، رائد فریدزاده، مسعود احمدیان، اردالن، روحاسماعیل بنیعالمی،  علیرضا تابش، اکبر اعضا:

 

 )با حکم ریاست سازمان سینمایی( و نوجوان سیاستگذاری و راهبردی سینمای کودکشورای . 5

حمید جبلی، رمضانعلی فروشان، مرضیه برومند، جواد حاتمی، مسعود کرامتی، فرشته طائرپور، مهدی ارگانی، اکبرنبوی، محسن چینیاعضا: 

 رضاداد، علیرضا تابش، علیرضا خلیلیحیدری

 کارگروه بررسی فیلمنامه -1-5

 فرشته طائرپور، مهدی ارگانی، مسعود کرامتی، اکبر نبوی، جواد حاتمی اعضا:

 کودک و نوجوانکارگروه اکران  -2-5

 نوریفروشان، حمید جبلی، فرشته طائرپور، علیرضا شجاعمرضیه برومند، محسن چینیاعضا: 

  شورای تسهیالت. 6

الملل )امیر )مسعود احمدیان(، معاونت بین و پژوهشی دار )مهدی پیماندار(، معاونت فرهنگی)علیرضا تابش(، خزانهمدیرعامل اعضا: 

 نما شبستری(، کارشناس مالیحقوقی )جعفر قدرت اسفندیاری(، کارشناس برآورد پروژه )محسن شمس(، مدیر

 

 تاکنون:   1396خرداد 

 علیرضا تابشمدیرعامل: 

  بیگیحبیب ایلقائم مقام: 

 تاکنون( 97(،  سیدمهدی سجادی )از تیر 97تا تیر  96مجید مغنیان )از مرداد دار: خزانه

 تاکنون( 1396زاده )از مرداد مسعود نقاشپژوهشی:  و معاونت فرهنگی 

 

 . شورای کارشناسی فرهنگی1

 رنجبر، احمدمرادپور، داریوش دامیار ، رضا محمدی، سیروسپرورمصطفی جمشیدی: حمید جمدر، 96تا مهر  96از مرداد 

ابیانه، سحر عصرآزاد، محمدرضا نعمتی، سعید : احمدمرادپور، حمید جمدر، سیروس رنجبر، رضا محمدی، شهرام اشرف97تا مرداد  96از مهر 

 نیکورزم 

 

  شورای تخصصی اجتماعی. 2

حمید جمدر، اشکان راد، سعید نیکورزم، محمدرضا  یجیئهادی نارسول صدرعاملی، فرهاد توحیدی،  اعضای شورای بررسی فیلمنامه:

 نعمتی 

 فرید )معاون مسعودی الهکار(، حبیب وزارت اجتماعی کردون )مدیرکل افروغ، روزبه عماد ارمکی، آزاد تقی خجسته،  حسن مهمانان شورا:

، علی جلیلوند، آیدا پناهنده، میرعظیمی سیدحمیدرضاارتباطات(،  و هنر فرهنگ، اسدزاده )پژوهشگاه بهزیستی(، مصطفی سازمان اجتماعی امور

 احمد مرادپور

 

 شورای تخصصی مقاومت و انقالب اسالمی. 3

مجیدرضاباال، امین عظیمی، حمید جمدر، آهنگر، حسین صابری، اصغر جعفری، احمد مرادپور، محمدحسین حقیقی، محمدعلی باشه: اعضا

 محمدجواد اسالمی، سیدمحمد حسینی

 

 

  



 تخصصی معناگرا شورای. 4

  دوستزاده، هادی مقدمیهادی نائیجی، محمدرضا زائری، حسین اسد عضای شورای بررسی فیلمنامه:ا

 ، احمدرضا معتمدی، سیدمهدی شجاعی، نرگس آبیار، بهروز شعیبی، شهرام پازوکی، منوچهر محمدیحسن بلخاریمهمان شورا: 

 

 شورای تخصصی کودک و نوجوان . 5

 کرمانی، حسین علیرضا خلیلی، عموزاده حاتمی، فریدون کرمانی، جواد مرادی ارگانی، هوشنگ مهدیمشی: تبیین خطاعضای شورای 

 االسالمی شیخ

 جواد حاتمیدکتر  ،)فعال در حوزه ادبیات کودک( االسالمی، حسین شیخ)فیلمساز( غالمرضا رمضانیاعضای شورای بررسی فیلمنامه: 

  ()کارشناس معاونت فرهنگیابیانه اشرف، شهرام )منتقد سینما( عصرآزاد، سحر )روانشناس کودک(

 

 شورای تخصصی اقتباس. 6

افخمی، هادی بهروز ، مسعود کوثری، سعید عقیقی، مازیار اسالمی، هوشنگ مرادی کرمانی، حمید امجد، بهرام توکلی، فرهاد توحیدیاعضا: 

 نائیجی

 

 و پژوهشی شورای علمی. 7

 اردالن، اکبر عالمی، مهدی رحیمیان، حمیدرضا احمدی الری، فرزان سجودی، علیرضا قاسمخاناسماعیل بنیعلیرضا تابش، اعضا: 

 

  المللبین . شورای تولید مشترک8

 کریمینوری، علی مصفا، مرتضی رزاقبهنام بهزادی، مستانه مهاجر، علیرضا شجاع اعضای حقیقی:

پژوهشی  و معاون فرهنگی، (بیگیحبیب ایلمقام بنیاد سینمایی فارابی )قائم، (علیرضا تابشسینمایی فارابی )مدیرعامل بنیاد  اعضای حقوقی:

کارشناس ، (محسن شمس، کارشناس تولید )(رائد فرید زاده)الملل بنیاد سینمایی فارابی معاون امور بین، (زادهمسعود نقاشبنیاد سینمایی فارابی )

 (مصطفی احمدیالملل )بین

 

 )با حکم ریاست سازمان سینمایی( سینمای ایران المللبینعالی شورای . 9

 زادهپور، نادر طالبامیر اسفندیاری، ایرج تقی اعضای حقیقی:

، مدیرعامل مرکز (مهدی یزدانی) های تصویریمدیرعامل موسسه رسانه(، علیرضا تابشمدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی ) اعضای حقوقی:

سرپرست اداره ، (سید صادق موسوی)، مدیرعامل انجمن سینمای جوان (نژادسید محمد مهدی طباطبایی) سینمای مستند و تجربیگسترش 

  ( رائد فرید زاده) ، دبیر شورا)دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر( سیدرضا میرکریمیالملل سازمان سینمایی )محمود اربابی(، کل امور بین

 

 (CGI) نوین صنعت تصویر هایفناوری. شورای 10

 یمنظر، سعید یمعتمدقائم مقام بنیاد سینمایی فارابی(، امیر رضا بیگی )حبیب ایلاعضا: 

 

 کمیسیون فرهنگی )شورای تسهیالت یا تولید(. 11

زاده(، پژوهشی )مسعود نقاش و دار )سیدمهدی سجادی(، معاون فرهنگیبیگی(، خزانهمدیرعامل )علیرضا تابش(، قائم مقام )حبیب ایلاعضا: 

 الملل )رائد فریدزاده(، مشاور حقوقی )مرتضی محبی(، کارشناس تولید )محسن شمس(بینامور معاون 

 


