رشته

درجه

تاریخ

نام خانوادگی

نام

صدابردار سینما

یک

1396/2/24

کارگردانی سینما

سه

1398/04/023

کریم آتشی

کارگردانی سینما

سه

1396/5/1

کریم آتشی

کارگردانی سینمایی

دو

1397/4/24

کارگردانی تلویزیونی

سه

1396/5/1

کارگردان سینما

سه

1395/3/30

محمد آریانی

کارگردانی فیلم کوتاه

دو

1393/12/3

حسن آزادی

گویندگی

چهار

1389/02/14

هوشنگ آزادی ور

مستند ساز

دو

1389/05/26

داریوش آشوری

تدوین فیلم

سه

1386/02/22

تهیه کنندگی سینمایی

سه

1398/11/13

کارگردان تلویزیونی

سه

1391/08/30

محسن آقا علی اکبری

تهیه کننده

یک

1392/03/28

محسن آقا علی اکبری

تهیه کننده

سه

1388/05/27

فیلمنامه نویس

سه

1389/02/14

پگاه آهنگرانی فراهانی

بازیگر

دو

1394/03/10

صابر ابر

بازیگر

دو

1395/9/7

مدیر تولید

چهار

1394/11/21

شاهد احمد لو

کارگردان

سه

1394/05/25

کاوه احمدی

تصویر بردار

چهار

1389/05/26

فیلمنامه نویس

سه

1386/05/09

سید سعید احمدی

صدابردار

چهار

1386/10/04

سید سعید احمدی

صدابرداری

سه

1387/12/27

بازیگر

یک

1394/05/25

اسمعیل ارحام صدر

طراحی صحنه

یک

1386/12/07

مرتضی اردستانی

گریم

سه

1390/6/22

علیرضا ارسطوئیان

کارگردان

دو

1387/02/10

کارگردانی فیلم

سه

1393/12/3

هوشنگ ارشادی

کارگردان

سه

1391/4/6

هوشنگ ارشادی

کارگردان فنی

چهار

1385/08/30

سامان استرکی

کارگردان سینما

سه

1392/02/10

افشین اسد زاده

مدیر تولید

چهار

1394/11/21

افشین اسد زاده

مدیر تولید

چهار

1392/04/25

افشین اسد زاده

مدیریت تولید مستند

سه

1395/2/12

احمد اسداللهی گازار

تهیه کننده

چهار

1389/12/10

جلیل اسدی طایفی

کارگردانی

پنج

1398/11/13

عبداهلل اسفندیاری

تهیه کننده سینما

یک

1396/2/24

عبداهلل اسکندری

چهره پرداز

یک

1393/11/5

محمد اسالمی

گارگردان فیلم کوتاه

سه

1394/11/21

طراحی جلوه های بصری

دو

1395/5/31

حمد اسالمی

گارگردان فیلم مستند  0تغییر عنوان شغل )

دو

1397/6/18

منوچهر اسماعیلی

صدا پیشگی

یک

1393/11/5

اصغر آبگون
مرتضی آتش زمزم

مهدی آرمان مهر
شمس الدین آروند

جعفر آقا بابائیان
امیر مسعود آقا بابائیان

ابوالفضل آهنچیان

علی ابراهیم آبادی

سیف اله احمدی

داریوش ارجمند

جواد ارشاد سرابی

سید هادی اسالمی

توضیحات

ارتقاء درجه طبق درخواست تجدید نظر

نام مستعار  :داریوش بابایی

همان درجه چهار در 1392/4/25
در سال  1392/4/25درجه چهار گرفتند.

محمد اشراقی

تصویر بردار

چهار

1389/05/26

ژیال اشکان

دوبلور

سه

1389/05/26

ـــــ

1390/04/28

تهیه کننده سینما

سه

1395/9/7

مستند ساز

یک

1393/11/5

بازیگر

دو

1391/04/6

تهیه کنندگی سینما

دو

1392/04/25

بازیگر

چهار

1394/11/21

عبدالرضا اکبری

بازیگر

دو

1394/11/21

عبدالرضا اکبری

بازیگر

دو

1394/9/8

اجرای گریم

چهار

1396/15/1

طراحی گریم( عنوان شغل تغییر کرد) چهار

1397/6/18

جهانگیر الماسی

بازیگر

یک

1395/5/31

حبیب اله الهیاری

مدیریت تولید

یک

1392/04/25

مسعود امامی

فیلمبردار

سه

1392/04/25

علی امجدی

بازیگر

چهار

1389/05/26

مریم امیر جاللی

بازیگر

سه

1395/9/7

بازیگری

یک

1397/4/24

فیلمبرداری

دو

1398/04/023

صداپیشگی

دو

1393/11/5

فیلمنامه نویس

سه

1389/12/10

گریم

چهار

1389/06/30

فیلمبردار

یک

1393/12/3

بازیگر

دو

1387/06/26

ابراهیم ایرج زاد

کارگردانی

دو

1397/6/18

اشکان ایزدی

البراتوار سینما

چهار

1393/09/16

سودابه بابا گپ

مستندساز

یک

1394/11/21

محسن بابایی

گریمور و طراح چهره سینما

دو

1393/04/15

فرزانه بابائی

عروسک ساز

دو

1389/02/28

بازیگر

دو

1395/3/30

کارگردان

سه

1389/06/30

فیلمسازی

سه

1392/02/10

مهدی باقری

کارگردان (مستند سازی)

پنج

1393/04/15

اصغر بانکی

تهیه کنندگی سینما

سه

1393/12/3

کارگردانی

سه

1397/4/24

افسانه بایگان

بازیگر

دو

1392/02/10

شهریار بحرانی

کارگردان

یک

1390/03/03

فرهود بحری کرمی

کارگردان

سه

1389/02/14

فرهود بحری کرمی

کارگردان سینما

سه

1394/11/21

اصغر بختیاری

کارگردان مستند

سه

1392/02/10

اصغر بختیاری

کارگردانی

سه

1397/4/24

امیرحسین بخشی

مستند

چهار

1389/12/10

عنایت بخشی

بازیگر

یک

1394/11/21

فریبا اشویی
ابراهیم اصغری
محمد رضا اصالنی
عزت

اطلسی فر (سیامک اطلسی)

سید مسعود اطیابی
محسن افشانی

فهیمه اکرمی
فهیمه اکرمی

محمد (رضا) امیر ناجی
داود امیری
ناهید امیریان شمس آبادی

حمید اندرز چمنی
سوده انصاری جعفری
حمید انگجی
فتحعلی اویسی فردوئی

پژمان بازغی کیسمی
مصطفی بافرونی
علی باقر زاده نمازی

حیبی باوی ساجد

همان درجه دو 1394/9/8

در تاریخ  94/3/10درجه سه گرفتند.

با دوسال توقف جهت ارتقاء درجه

درجه دو مصوب در تاریخ 1393/7/27

پرونده به خانم رفیع نژاد تحویل و ایشان به خانم غفاری تحویل دادند.

در  1389/2/14همان درجه  3گرفتند.
تصویب درجه سابق برای ایشان

بازیگر

پنج

1393/11/15

حسین بخشی دستجردی

بدلکار

سه

1394/11/21

کارگردانی

سه

1397/4/24

امیر بدیع

البراتوار فیلم

یک

1395/5/31

روح اهلل برادری

تهیه کنندگی سینما

دو

1392/04/25

علیرضا برازنده

فیلمبردار

دو

1394/9/8

عکاسی

یک

1389/05/26

کارگردان

یک

1394/05/25

نسرین برهان رازی

تهیه کنندگی انیمیشن

سه

1395/12/1

نسرین برهان رازی

تهیه کننده انیمیشن

چهار

1395/3/30

حسن بزرکی فینی

تهیه کننده و کارگردان

سه

1394/05/25

در  1394/3/6همان درجه سه گرفتند.

حسن بزرکی فینی

تهیه کنندگی تلویزیونی

سه

1398/11/13

در  1394/05/25همان درجه سه گرفتند.

محمد بزرگ نیا

کارگردان

یک

1394/05/25

کامبیز بزرگمهر

بازیگر

چهار

1389/02/14

تهیه کنندگی سینما

سه

1394/03/06

محمد بکرانی

فیلمنامه نویسی

سه

1397/6/18

رحیم بلندی

مدیریت تولید

امیررضا بدری
جمال بدری نژاد

رضا برجی
مرضیه برومند

حسن بزرگی فینی

1397/6/18

از تاریخ 97/6/18رشته مدیریت تولید از دستور کار شورای ارزشیابی هنرمندان خارج گردید

عباس بلوندی

طراحی صحنه و لباس

دو

1398/4/23

محمد حسین بنایی کشتان

کارگردان

دو

1393/07/27

بهمن بنی اردالن

صدابرداری و صداگذاری فیلم

دو

1398/4/23

داود بنی اسد

بازیگری

سه

1397/10/30

رخشان بنی اعتماد

کارگردان

یک

1394/05/25

بهنام بهادری فرد

کارگردان

ـــ

1388/05/27

رحیم بهبودی فر

نویسنده و کارگردان

چهار

1392/02/10

صدا پیشه

یک

1393/07/27

ابوالفضل بهرام زندی

صد ا پیشه

یک

1394/05/25

ابوالفضل بهرام زندی

مدیر دوبله

یک

1395/5/25

بازیگر

سه

1387/04/11

طراحی چهره پردازی

سه

1398/4/23

احمد بهمنی

کارگردان

ـــــ

1392/02/10

بهزاد بهمنی

کارگردان تلویزیون

سه

1395/9/7

فیلمبردار

دو

1393/7/27

سید امیر پروین حسینی

تهیه کنندگی تلویزیون

دو

1396/02/24

مجدد بررسی و همان درجه  2را گرفتند.

سید امیر پروین حسینی

تهیه کنندگی تلویزیون

دو

1392/04/25

درتاریخ 95/3/30مجدد همین درجه را دریافت کردند

سید امیر پروین حسینی

تهیه کنندگی تلویزیون

دو

1397/6/18

مجدد بررسی و همان درجه  2را گرفتند.

ناصر پزشکی

تهیه کنندگی و مدیر تولید

پنج

1393/04/15

ناصر پزشکی

فیلمبردار

چهار

1393/7/27

در  93/4/15درجه پنج داشتند.

ناصر پزشکی

مدیریت تولید

سه

1395/9/7

در  93/4/15درجه  5و در  93/7/27درجه  4گرفتند.

ژرژ پطرسی

صدا پیشگی

یک

1393/9/16

سعید پنجی

کارگردانی پویا نمایی

دو

1396/5/1

کیومرث پور احمد

کارگردان

یک

1393/11/5

تدوین

سه

1397/6/18

کارگردان

سه

1394/9/8

پرویز بهرام

محمود بهرامی
علی بهرامی فر

محمد تقی پاک سیما

سجاد پهلوان زاده
باقر حبیب پیران

به دلیل نداشتن شرایط هنری ،درجه ای برای ایشان صادر نشد.

پیشکسوت در مؤسسه هنرمندان پیشکسوت
مستعار :بهرام زند

به دلیل نداشتن شرایط هنری ،درجه ای برای ایشان صادر نشد.

محمود پیری یاریجانی

کارگردان تلویزیون

چهار

1395/9/7

فتح اهلل تاج طهرانی فرد

بازیگر

دو

1393/7/27

فتح اهلل تاج طهرانی فرد

بازیگر

دو

1396/2/24

مجدد بررسی و همان درجه دو را دریافت داشتند .

فتح اهلل تاج طهرانی فرد

بازیگر

دو

1397/7/30

مجدد بررسی و همان درجه دو را دریافت داشتند .

بازیگر

یک

1394/11/28

کارگردان

دو

1386/10/15

فرهاد ناصر ترابی

کارگردان تلویزیونی

چهار

1395/3/30

فرهاد ناصر ترابی

کارگردان تلویزیونی

پنج

1395/2/12

کارگردان انیمیشن

سه

1394/11/11

فیلمنامه نویس (پویا نمایی)

دو

1393/11/5

کارگردان

یک

1393/11/5

ایرج تقی پور چنگیز

تهیه کنندگی سینما

دو

1395/2/12

ایرج تقی پور چنگیز

تهیه کنندگی سینما

یک

1395/12/1

جواد تقی زاده درخشان

بازیگر

سه

1391/12/26

جواد تقی زاده درخشان

بازیگر

سه

1396/6/18

تصویر بردار

سه

1395/3/30

فیلمنامه نویس

یک

1393/11/5

مستند ساز

یک

1394/5/25

بازیگر

یک

1393/4/15

بازیگر

سه

1396/2/24

بازیگر

یک

1394/5/25

فیلمبرداری

چهار

1393/09/16

گویندگی

سه

1393/04/15

البراتوار فیلم

یک

1394/11/21

بازیگر

یک

1395/2/12

صدابردار

ــــ

1390/03/03

بازیگر

دو

1395/2/12

سید جعفر جعفری اولی

کارگردان

چهار

1393/04/15

محمدرضا جعفری بهنام

صدا بردار

ــــ

1387/02/01

کارگردان

یک

1393/11/5

کارگردان فیلم های کوتاه

سه

1395/9/7

حسین جعفریان

فیلمبردار

یک

1395/5/31

چنگیز جلیل وند

صدا پیشه

یک

1393/11/5

داود جلیلی

کارگردان تلویزیونی

سه

1398/11/13

داود جلیلی

کارگردان تلویزیونی

چهار

1395/3/30

البراتوار سینما یی

سه

1398/4/23

محمد صادق جوادی

البراتوار سینما( صداگذاری)

دو

1397/6/18

محمد صادق جوادی

البراتوار سینما( صداگذاری)

دو

1396/5/1

تهیه کننده

سه

1391/8/30

ــــ

1390/04/28

سه

1396/2/24

ــــ

1390/04/28

دو

1396/5/1

امین تارخ
پرویز تأییدی

سعید ترخانی
عبدالرضا تقدسی بهاری
ناصر تقوایی

رسول تنهائی
فرهاد توحیدی
محمد تهامی نژاد
هدیه تهرانی
یوسف تیموری واقف
رویا تیموریان
عباس ثانی فر
سید مصطفی ثانی مصطفی مقدم

بیژن جباری
حمید جبلی
روح اهلل جعفر بیگلو
محمد علی جعفری

مسعود جعفری جوزانی
زهرا جعفری علی ملک

محمد حسین جمشیدی

عباس جهانبخش
یوسف چتقری
سید ستار چمنی گل

کارگردان فیلم کوتاه

محمد نفی چنداب
محمد تقی چنداب

کارگردانی سینما

درجه هنری برابر با مدرک تحصیلی ،بنابراین درجه ای صادر نمی شود.

در  1395/2/12درجه  2شدند .تجدید نظر شد و یک گرفتند.

تصویب درجه سابق و معرفی به پیش کسوتان

اسم شناسنامه ای ایشان ( هدیه جوادی تهرانی ) است.

به دلیل اینکه درجه پیشنهادی شورا برابر همان درجه هنری اخذ شده قبلی بود ،بنابراین برای ایشان درجه ای صادر نشد.

به دلیل اینکه درجه پیشنهادی شورا برابر همان درجه هنری اخذ شده قبلی بود ،بنابراین برای ایشان درجه ای صادر نشد.

در تاریخ  1395/3/30درجه چهار هنری دریافت داشتند .

مدرک اعطایی برابر با مدرک تحصیلی ،بنابراین درجه ای صادر نشد.

مدرک اعطایی برابر با مدرک تحصیلی ،بنابراین درجه ای صادر نشد.

دو

1398/4/23

محسن چیت ساز اصفهانی البراتوار سینانیی ( سانسیتومتری)
کارگردان

دو

1390/12/09

کارگردان

یک

1393/11/5

رضا حاجی زاده مقدم

کارگردان

سه

1398/11/13

رضا حاجی زاده مقدم

کارگردانی و تدوین

سه

1386/02/03

رضا حاجی زاده مقدم

کارگردان

سه

1393/9/16

بازیگری – بدل کاری

چهار

1397/6/18

فیلمنامه نویس

دو

1393/11/15

کارگردان

سه

1394/9/8

ــــ

1390/04/28

کارگردانی

دو

1397/6/18

فیلمنامه نویس

سه

1395/3/30

هوشنگ حریرچیان

بازیگر سینما

سه

1392/04/25

ابوالفضل حسن پور

تهیه کننده فیلم کوتاه

پنج

1389/09/30

سیروس حسن پور

کارگردانی تلویزیونی

دو

1397/4/24

کارگردانی تلویزیونی

سه

1396/5/1

بازیگر

سه

1391/12/26

تدوین

یک

1387/02/24

جعفر حسنی

فیلمنامه نویس

سه

1389/12/10

جعفر حسنی بروجردی

فیلم نامه نویسی

دو

1397/10/30

کارگردانی و تدوین

چهار

1392/2/10

تهیه کننده تلویزیون

دو

1395/3/30

سید عباس حسینی پویا

جلوه های بصری

دو

1391/4/6

سید شهاب الدین حسینی تنکابنی

بازیگری

یک

1397/4/24

کارگردان سینمای مستند

دو

1395/2/12

کارگردانی فیلم مستند

سه

1397/6/18

میرصالح حسینی سعید آباد

بازیگر

ــــ

1390/03/03

درجه اعطایی برابر مدرک تحصیلی است ،بنابراین درجه به ایشان تعلق نگرفت.

میرصالح حسینی سعید آباد

بازیگر

ــــ

1989/05/26

به دلیل اینکه درجه سه هنری شامل ،برابر با مدرک تحصیلی ایشان بوده است ،بنابراین درجه هنری به ایشان تعلق نگرفت.

بهرام حق ظاهری

صدابردار

چهار

1393/11/5

در سال  1389/9/30درجه پنج هنری گرفتند.

محمد حقیقی

صدابردار

دو

1390/12/09

همان درجه قبلی اعطاء شد.

محمد حقیقی

صدابردار

دو

1389/09/30

محمد حسین حقیقی

کارگردان

دو

1389/05/26

محمد حقیقی

صدابردار

یک

1392/04/25

کارگردان سینمای مستند

یک

1395/12/1

تهیه کننده

یک

1394/03/10

بازیگری

دو

1397/4/24

بازیگری

سه

1397/6/18

کارگردانی فیلم کوتاه

سه

1397/6/18

جمشید حیدری منفرد خوی

کارگردانی

دو

1397/6/18

یداهلل حیدری نوعصری

کارگردان

دو

1394/5/25

شهرام حیدریان

کارگردان مستندساز تلویزیون

سه

1393/12/3

شهرام حیدریان

کارگردان مستند ساز تلویزیون

دو

1394/11/21

کارگردان

سه

1393/04/15

اکبر حُر
ابراهیم حاتمی کیا

محمدرضا حاجی کاظم نیلی
حمیدرضا حافظی
باقر حبیب پیران
منوچهر

حثانس پرست اشکیکی

روح اهلل حجازی
عباسعلی حداد

قاسم حسن پور اردستانی

غالمرضا حسن نژاد مقدم
حسن

حسندوست سلمانی نژاد

سید رضا حسینی
سید امیرپروین حسینی

محمد

حسینی جعفری هرندی

شاهپور حسینی رابری

محمد حسین حقیقی
منیژه حکمت
بابک حمیدیان
فرامرز حیات روشنایی
علی حیاتی

نادر خادم طریقت

در تاریخ  1393/9/16همان درجه سه را دریافت داشتند .

در سال  1386/02/03همین درجه سه را گرفتند.

درجه اعطایی برابر مدرک تحصیلی است ،بنابراین درجه به ایشان تعلق نگرفت.

افتخاری

در سال  89/5/26درجه  2شدند.

درجه سه در 1393/12/3تجدید نظر .

بازیگر

دو

1393/7/27

حسین خانی بیک
فرهاد خدا بنده لوی

کارگردان

چهار

1389/02/14

بهرام خداویسی مطلق

کارگردان

سه

1393/04/15

بازیگر

سه

1390/03/03

چهره پرداز

چهار

1389/09/30

طراحی صحنه و لباس

یک

1395/5/31

محمد خزاعی فدافن

تهیه کنندگی سینما

یک

1393/04/15

در  1392/04/25درجه دو دریافت کردند.

محمد خزاعی فدافن

تهیه کنندگی سینما

دو

1392/04/25

دیماه  92نامه بررسی مجدد برای درجه یک آوردند طبق مقررات باید سه سال بگذرد

جلوه های ویژه

دو

1394/03/10

بازیگر

سه

1394/5/25

اسداهلل خشایار راد

بازیگر

سه

1394/11/21

محمد خلیل زاده

مستند ساز

سه

1389/12/10

محسن خوش صفا

صدا بردار

سه

1387/02/10

مهرداد خوشبخت

کارگردان

سه

1391/04/6

ناصر خویشتندار

صداپیشه

سه

1394/9/8

ناصر خویشتندار

صدا پیشه

سه

1393/12/3

گوهر خیر اندیش

بازیگر

یک

1394/05/25

ساخت دکور

دو

1397/6/18

مستند ساز

دو

1389/02/28

مدیر فیلمبرداری

دو

1387/12/27

کارگردان

یک

1388/05/27

کارگردان سینمای مستند

دو

1388/02/08

تهیه کننده

یک

1394/11/21

بازیگر

سه

1395/5/31

صدابردار

دو

1395/12/1

ابوالحسن داودی

کارگردان

دو

1386/10/04

ابوالحسن داوودی

کارگردانی

یک

1396/5/1

شمس اهلل دائی زاده

فیلمساز

سه

1387/12/17

محمدرضا دباغ دلپاک

صدابردار

یک

1386/03/22

پوران درخشنده

کارگردان

یک

1393/11/5

علی درخشی

کارگردان و نویسنده

سه

1388/05/27

مجدداً در سال  1389/12/10بررسی شد ،همان درجة هنری سه به ایشان تعلق گرفت.

علی درخشی

کارگردان و نویسنده

سه

1392/04/25

با ارتقاء درجه ایشان موافقت نشد.

مستند ساز

ــــ

1389/09/30

به دلیل مدرک احرازی برابر با مدرک تحصیلی ایشان بوده ،بنابراین درجه صادر نگردید.

مستند سازی

دو

1394/9/8

کارگردان سینمای مستند

دو

1387/04/11

کارگردان

یک

1393/11/5

کارگردان

سه

1393/09/16

رشته تولید صدا و سیما

ــــ

1390/12/09

داود دالور

تصویر بردار

سه

1395/3/30

پرهام دلدار

بازیگر

ــــ

1389/02/14

علی اصغر دمیرچی

بازیگر

چهار

1385/09/25

دستیار کارگردان

چهار

1391/04/27

مستند ساز

سه

1389/05/26

سید محسن خرمدره خلدی
ثریا خرمی قاضیانی
ملک جهان خزاعی

رضا خزعلی
محمدرضا خسروی

سید مرتضی خیرخواه
محمد خیری
محمد د ُرمنش
سیف اهلل داد
علی دادرس
محمد مهدی دادگو
بهمن دان
رشید دانشمند عامی

نادره درد شیخ ترکمانی

رضا درستکار
کیومرث درم بخش
احمدرضا درویش
نصیر درویش وند
محمد دستگردی

مجید دوزدابی موحد
سیاوش دولتسرائی

ایشان در  1393/12/3درجه سه گرفتند.

مرحوم

به دلیل مدرک احرازی برابر با مدرک تحصیلی ایشان بوده ،بنابراین درجه صادر نگردید.

به دلیل مدرک احرازی برابر با مدرک تحصیلی ایشان بوده ،بنابراین درجه صادر نگردید.

مستند تلویزیونی

دو

1393/11/5

حسین دهباشی
امیرمحمد دهستانی

کارگردانی انیمیشن

دو

1398/11/13

امیرمحمد دهستانی

انیمیشن

سه

1390/12/09

مجتبی دهقانی

کارگردان

سه

1387/12/27

محمد دیندار

فیلمنامه نویس

سه

1387/02/24

محمد دیندار

فیلمنامه نویس

سه

1395/9/7

سید محمد حسن ذواالنوار

فیلمبرداری

دو

1389/12/10

محمدرضا راد

بدلکار

چهار

1393/09/16

محمد رضا راد

بازیگر  -بدلکار

سه

1398/11/13

مسئول ظهور فیلمهای رنگی

چهار

1388/05/27

بهرام رادان

بازیگری

دو

1398/4/23

عبدالرضا رادمنش

طراحی چهره پردازی

دو

1397/10/30

تدوین فیلم

چهار

1392/4/25

تدوین فیلم

چهار

1389/02/14

طراح صحنه

یک

1392/2/10

بازیگر

چهار

1387/12/27

جهانگیر رجبی خواه

البراتوار فیلم

یک

1397/10/30

جهانگیر رجبی خواه

البراتوار فیلم

سه

1387/08/14

جهانگیر رجبی خواه

البراتوار فیلم

دو

1395/9/7

سید سعید رحمانی

فیلم نامه نویسی

سه

1394/05/25

سید مجید رحیمی

کارگردان

ــــــ

1390/12/09

محمدعلی رخشانی صابر

کارگردانی مستند

دو

1394/05/25

سعید رزم آهنگ

انیمیشن (پویا نمایی)

چهار

1393/04/15

عباس رستگارپور

صدابردار

دو

1385/08/30

کارگردان فیلم مستند

سه

1395/12/1

قاسم رستی خواه

فیلمبردار تلویزیون

دو

1393/11/15

احمد رسول زاده

صدا پیشه

یک

1393/11/5

زهرا لیلی رشیدی حائری

بازیگری

دو

1397/4/24

کارگردان فیلم مستند

سه

1395/12/1

مهدی رضایی اصل

کارگردان

سه

1394/9/8

داود رضایی اصل

کارگردان

چهار

1394/9/8

ژیال رضایی اصل

کارگردان تلویزیونی

چهار

1391/4/6

ژیال رضایی اصل

کارگردان

چهار

1394/9/8

پروین رضایی اصل

کارگردان

چهار

1394/9/8

کارگردانی سینما

-

1398/4/23

کارگردان

چهار

1388/05/27

فیلمسازی

سه

1386/12/07

فروزان رضائیان

بازیگری

چهار

1398/11/13

بهروز رضوی

صداپیشگی

یک

1398/11/13

کارگردان

یک

1394/05/25

اصغر رفیعی جم

فیلمبردار

یک

1386/05/09

اصغر رفیعی جم

سینما

تکریم

1390/12/09

کارگردانی

دو

1397/6/18

بهرام راد مرد

اسد راستگوی سار
محمد راسخ
ایرج رامین فر
محمد راهروان الهیجی

پرویز رستمی

کامران رضایی

محمد رضائی
محمدرضا رضائی
حسین رضائی مایانی

بزرگمهر رفیعا

غالمرضا رمضانی

به دلیل مدرک احرازی برابر با مدرک تحصیلی ایشان بوده ،بنابراین درجه صادر نگردید.

در  1387/2/24درجه سه گرفتند.

در تاریخ  1393/06/16درجه چهار دریافت نمودند .

در  1387/8/14درجه سه گرفتند.
درجه هنری احرازی برابر مدرک تحصیلی می باشد.

در ردیف  16در تاریخ  1391/4/6درجه  4گرفتند .
عدم تصویب درجه به دلیل ناکافی بودن مدارک و عدم ارایه نمونه کار

افتخاری

کارگردان تلویزیونی

چهار

1391/8/30

غالمرضا رنجبر

جلوه های ویژه سینما

یک

1392/3/28

جواد رهبر

انیمیشن

سه

1387/02/24

محمدعلی رهبر

کارگردان

ــــــ

1389/12/10

درجه هنری احرازی درجه سه می باشد اما به دلیل برابری این درجه با مدرک تحصیلی ،درجه ای صادر نشد.

محمدعلی رهبر

کارگردان تلویزیونی

دو

1393/4/15

در  1389/02/14درجه هنری شدند اما به دلیل احراز درجه برابر با مدرک تحصیلی ،درجه ای صادر نشد.

دستیار کارگردان

پنج

1386/10/04

بازیگر

دو

1394/05/25

کارگردان

سه

1388/02/08

کارگردانی پویا نمایی

سه

1396/5/1

محمد زارع خان

کارگردان انیمیشن

سه

1394/11/21

قاسم زارع زاغه

بازیگر

دو

1387/12/17

کارگردان پویا نمایی

سه

1395/2/12

زهرا زارعی

پویا نمایی

دو

1386/05/09

حمید زرگر نژاد

کارگردان

سه

1390/03/03

علیرضا زرین دست

فیلمبردار

یک

393/11/5

محمد زرین دست

کارگردان

ـــــ

1389/06/30

به دلیل تطابق رشته هنری با درجه هنری اعطایی ،بنابراین درجه هنری صادر نشد.

محمد زرین دست

کارگردان

ـــــ

1392/2/10

به دلیل تطابق رشته هنری با درجه هنری اعطایی ،بنابراین درجه هنری صادر نشد.

بیژن زمان پیرا

کارگردانی فیلم کوتاه

سه

1398/4/23

تدوینگر

یک

1390/04/28

بازیگر سینما

دو

1395/12/1

حسن ساجد

تدوین

سه

1393/12/3

حبیبی ساالروند

فیلمبردار

3

1393/09/16

خوبیار ساالری

فیلمسازی

چهار

1387/04/11

غالمرضا سائلی

کارگردان

ــــ

1389/06/30

ابوالفضل سپهری

فنی البراتوار

سه

1393/7/27

حسین سپهوند

فیلمساز

ــــ

1390/03/03

عسگر ستاری

فیلمبردار

چهار

1388/03/05

جواد ارشاد سرابی

کارگردان

سه

1393/04/15

فنی صدا

یک

1393/7/27

علی محمد سرجه پیما

نویسنده و کارگردان

سه

1389/02/14

سیاوش سرمدی

کارگردانی

سه

1397/4/24

فیلمساز

چهار

1388/02/08

تهیه کننده و مدیر تولید

دو

1393/02/21

کارگردان سینما

سه

1393/04/15

زهرا سعیدی

بازیگر

دو

1395/12/1

زهرا سعیدی

بازیگر

دو

1395/9/7

علیرضا سالمیان

مستند ساز

سه

1391/04/6

علیرضا سالمیان

مستند ساز

سه

1391/04/6

محمود سالمیان

کارگردان

چهار

1388/03/05

فرج اهلل سلحشور

کارگردان تلویزیونی

یک

1390/12/09

جهانبخش سلطانی

بازیگر

دو

1392/02/10

جهانبخش سلطانی

بازیگر

یک

1393/12/3

دستیار کارگردان

سه

1390/03/03

نامدار(حسن) روزبهانی

محمد رهروان الهیجی
کتایون ریاحی
حسین ریگی الدز
حدیث زارع

علی زارع قنات نوی

حسین زندباف
محرم زینال زاده

حسن سراج زاهدی

عباس سعادت خواه
سعید سعدی
سعادت علی سعید پور

علیرضا سلمان نصر

درجه اعطایی برابر مدرک تحصیلی است ،بنابراین درجه به ایشان تعلق نمی گیرد.

درجه اعطایی برابر مدرک تحصیلی است ،بنابراین درجه به ایشان تعلق نمی گیرد.

قرار بر این شد نیم مدت برای ارتقا درجه اقدام کنند.

در  1391/4/6همان درجه  3را گرفتند.

درجه  2در تاریخ .1392/2/10

عطااهلل سلمانیان

سینما

دو

1391/08/30

عطاءاهلل سلمانیان

کارگردان

سه

1391/04/6

قدرت اهلل سلیمانی فر

صداگذاری سینما

چهار

1391/08/30

سهیل سلیمی

کارگردان فیلم های مستند

سه

1396/2/24

صدا برداری

یک

94/5/25

فیلمبردار

دو

1385/09/25

ساناز سماواتی

بازیگر

سه

1393/12/3

اکبر سنگی

بازیگر

دو

1393/12/3

درجه  3در تاریخ  1392/4/25ـ همان درجه  3در تاریخ 1393/7/27

اکبر سنگی

بازیگر سینما

دو

1393/12/3

تاریخ  1392/04/25درجه  3داشتند .

روح اهلل سهرابی

کارگردان

سه

1397/6/18

همان درجه سابق را دریافت نمودند .

روح اهلل سهرابی

کارگردان

سه

1393/04/15

سیامک سهرابی

کارگردانی سینما

سه

1398/4/23

حمید سهیلی مظفر

مستند ساز

دو

1389/02/14

حمد سهیلی مظفر

کارگردانی مستند

یک

1397/10/30

مسعود سهیم پور معرفی

بازیگر

چهار

1389/09/30

میرهومن سیدی اشکیکی

کارگردان سینما

دو

1395/5/31

محمد سیف العلمایی

کارگردان فیلم های کوتاه

سه

1391/04/6

مجید سیف العلمائی

کارگردان

چهار

1387/12/27

محمد علی سیم ریز

فیلمبردار

چهار

1388/03/05

خسرو سینایی

تهیه کننده

یک

1393/11/5

علیر اصغر شادروان

کارگردان

دو

1387/12/17

شهید محمدرضا شادروح

صدابردار

دو

1386/12/07

محسن شاه ابراهیمی

طراحی صحنه

یک

1395/5/31

انسیه شاه حسینی

کارگردان سینما

یک

1395/3/30

بازیگری

دو

1397/6/18

البراتوار فیلم

یک

1387/12/17

تهیه کننده

یک

1394/5/25

تدوین

چهار

1967/12/27

حسن شریفی رئوف

فیلمبردار

دو

1394/3/10

حسن شریفی رئوف

فیلمبردار

سه

1393/9/16

مستند ساز

دو

1391/04/6

کارگردانی

دو

1397/4/24

کارگردان فیلم کوتاه

چهار

1389/09/30

مریم شکرایی تفرشی

چهره پرداز

دو

1393/7/27

پرویز شکری

چهره پرداز

دو

1389/05/26

کارگردان فیلم کوتاه

چهار

1389/09/30

بازیگر

یک

1387/06/26

البراتوار سینما

دو

1395/2/12

مستند ساز

یک

1392/03/28

کارگردان سینما

یک

1395/5/31

حسین شهاب منش

بازیگر

چهار

1393/09/16

حسین شهاب منش

بازیگر

سه

1394/11/21

کارگردانی

دو

1397/6/18

محمود سماک باشی
مهدی سماکار

جمشید شاه محمدی موسوی

محمدتقی شاهرخ
مرتضی شایسته
همایون شریفی راد

مرتضی شعبانی
بهروز شعیبی عمرانی
سید عباس شفیعی

ابوالفضل شکیبا
خسرو شکیبایی
حسین شمسی آهوئی
جواد شمقدری
جمال شورجه

سید حسین شهابی

نام و نام خانوادگی به هومن سیدی تغیییر یافته است

به دلیل اینکه درجه هنری پیشنهادی اعضای شورا کمتر از مدرک تحصیلی ایشان بوده است لذا درجه هنری برای ایشان صادر نگردید.

در تاریخ  94/3/10درجه  2گرفتند.

در کمیته سینمایی درجه سه دریافت کرده بودند

تجدید نظر در 1393/9/16

بهروز شهامت

صداگذار و صدابردار

دو

1387/06/26

یونس شهباز

کارگردانی فیلم کوتاه

چهار

1397/6/18

تدوین

سه

1398/11/13

صدا گذار فیلم

سه

1389/02/28

رضا شهبازی
منصوره شهبازی
الهه شهبازی
مجید شهریاری نیا

مرحوم  :ایشان در تکریم نیز مورد تأیید قرار گرفتند.

سینما
بازیگری

چهار

1397/6/18

منوچهر شهسواری

تهیه کننده

یک

1394/5/25

یداهلل شهیدی

تهیه کننده

سه

1389/12/10

حمید شهیدی

طراح صحنه و لباس

سه

1393/12/3

حمید شهیری

کارگردان سینما

سه

1393/04/15

کارگردانی فیلم کوتاه

سه

1391/04/27

کارگردان

دو

1393/9/16

بازیگر

سه

1388/05/27

فیلمبردار

سه

1391/04/27

مهراعظم شیرازی

چهره پرداز

یک

1393/9/16

مریم شیرزاد

صدا پیشه

سه

1393/12/3

بازیگر

سه

1391/04/6

رحیم صادق الوعد

فیلمنامه نویسی

سه

1390/12/09

رحیم صادق الوعد

سینما

چهار

1387/12/27

ابوطالب صادق دقیقی

تدوین فیلم

چهار

1389/02/28

مهراعظم صادق شیرازی

طراح چهره و چهره پردازی

یک

1393/09/16

کارگردان

دو

1394/05/25

کارگردانی پویا نمایی

دو

1397/4/24

فیلمبردار

سه

1393/07/27

مرتضی صادقی افجه

فیلمبردار

چهار

1393/09/16

رضا صادقی گنجه

تهیه کننده

پنج

1393/04/15

سینما

سه

1388/05/27

صدابردار

سه

1395/12/1

فیلمنامه نویسی

چهار

1396/2/24

مهدی صباغ زاده طوسی

کارگردان سینما

دو

1394/11/11

مهدی صباغ زاده طوسی

کارگردان

دو

1389/09/30

علیرضا صبوری

کارگردان

چهار

1389/02/14

حبیب اهلل صحرا نورد

تهیه کننده سینما

سه

1393/07/27

سید رسول صدر عاملی

کارگردانی سینما

یک

1393/12/3

امیرمسعود صدیق

فیلم برداری

دو

1397/6/18

امیرمسعود صدیق

فیلم برداری

دو

1396/5/1

کارگردانی تلویزیونی

چهار

1397/6/18

تصویب درجه سابق

فرداد صفا خو

بازیگری

ــــ

1387/12/17

مدرک احرازی کمتر از مدرک تحصیلی ،عدم صدور

صادق صفایی

بازیگری

یک

1397/6/18

تهیه کننده انیمیشن

سه

1390/12/09

کارگردانی سینما

یک

1394/5/25

ناهید صمدی امین

کارگردان پویا نمایی

دو

1389/02/28

علی صمیمی زاد

کارگردان پویا نمایی

سه

1395/5/31

نادر شیخ االسالمی
نادره شیخ درد ترکمانی
محسن شیخ هرندی
رضا شیخی

محمد شیری

اکبر صادقی
روانبخش صادقی
علی صادقی

سید رضا صافی
مهدی صالح کرمانی
ویدا صالحی

محمد صراف

سید مسعود صفوی
یداهلل صمدی

تجدید نظر

تاریخ  89/06/30درجه سه گرفته بودند مجدد بررسی شد

این رکورد دوباره در ردیف  19تکرار شده بررسی مجدد

مجدد بررسی و همان درجه  2را دریافت داشتند .

بازیگری

سه

1395/9/7

یوسف صیادی

کارگردان فیلم مستند

دو

1386/10/04

مستند ساز

یک

1389/05/26

فیلمنامه نویس سینما

یک

1393/4/15

بازیگر

سه

1389/02/28

تصویر بردار

سه

1386/12/07

فرشته طایر پور

تهیه کننده

یک

1394/5/25

سید محسن طباطبایی پور

تهیه کننده سینما

سه

1397/10/30

سید محسن طباطبایی پور

تهیه کننده سینما

سه

1395/5/31

حسین طالبیگی

جلوه های ویژه سینما

دو

1392/2/10

فیلمنامه نویس سینما

دو

1396/2/24

ایرج طهماسب

کارگردان تلویزیون

یک

1395/2/12

ناصر طهماسب

صدا پیشه

یک

1394/5/25

کارگردانی فیلم مستند

یک

1398/11/13

کارگردان

سه

1394/9/8

محمدحسن عبادی

فیلمبردار پویا نمایی

چهار

1393/09/16

علی حسین عباس زاده

کارگردان انیمیشن

سه

1393/04/15

کارگردان پویا نما

سه

1396/2/24

مستند ساز

دو

1390/6/22

مجید عبدالعظیمی

بازیگر

سه

1385/09/25

احمد عبداللهیان

کارگردان

سه

1393/04/15

در سال  1386/10/04درجه چهار هنری گرفتند.

احمد عبداللهیان

کارگردان

سه

1397/4/24

در سال  1393/04/15درجه سه هنری گرفتند

احمد عبداللهیان

کارگردان

سه

1397/10/30

در تجدیدنظر با همان درجه سه سابق موافقت گردید .

احمد عبدالهیان

کارگردان

چهار

1386/10/04

کارگردان تلویزیونی

چهار

1391/08/30

اکبر عبدی

بازیگر

یک

1392/03/28

میترا عبدی

انیمیشن

3

1395/5/31

حمید عجمی

بازیگری

چهار

1398/11/13

سعیده عدلی

تهیه کننده

سه

1390/03/03

داودپ عرب

دستیار فیلم برداری

سه

1397/10/30

شهیدحسین عرب احمدی

تصویر بردار

دو

1387/02/10

کارگردان

سه

1394/4/15

چهره پرداز

پنج

1395/2/12

جلیل عرفان منش

فیلمنامه نویس

یک

1389/02/28

زانیار عزیزی

کارگردانی سینما

سه

1398/4/23

مسعود عسگری

کارگردانی تلویزیونی

سه

1396/5/1

عصمت عسگری

بازیگری

سه

1397/4/24

ارتقاء درجه با توجه بهدرخواست تجدیدنظر

تصویر بردار

سه

1387/02/10

شهید

بازیگر

چهار

1395/9/7

در سال  1391ارزشیابی و درجه نگرفتند.

ابوالفضل عطاردی فرد

فیلمبردار

چهار

1389/06/30

غالمرضا عظیمی

انیمیشن

دو

1387/06/26

غالمرضا عفتی الله دشتی

بازیگری

سه

1397/4/24

داور عالئی مراللو

کارگردان فیلم کوتاه

چهار

1389/12/10

مهوش ضیاء شیخ االسالمی

نادر طالب زاده
احمد طالبی نژاد محمدی

محمد طالقانی
شهید سید محمد طاوس شیرازی

عباس طهماس نادری چگنی

منوچهر طیاب
سعید عالم زاده

نوروز عباسی
محمدرضا عباسیان

محسن عبدلی

حمید عرب شهیری
غالمرضا عربی

شهید مجید عسگری
عصمت عسگری

افتخاری

شهید

مدیریت تولید سینما

سه

1395/3/30

امیرحسین علم الهدی

فیلمنامه نویسی پویا نمایی

دو

1396/5/1

کارگردان تلویزیونی

سه

1391/08/30

دوبلور

یک

1388/02/08

فیلمساز و تدوین

سه

1387/02/10

مهدی علیپور آسیایی

تهیه کننده تلویزیون

سه

1394/9/8

مهدی علیپور آسیایی

تهیه کننده تلویزیون

دو

1395/9/7

بازیگر

چهار

1391/12/26

کارگردان فیلم کوتاه

چهار

1389/09/30

کارگردان تلویزیونی

چهار

1395/3/30

مجید علیزاده کلسری

بازیگر

چهار

1393/7/27

مجید علیزاده کلسری

بازیگر

سه

1395/9/7

علی اصغر عمیدی محبی

بازیگر

سه

1393/04/15

پیمان عوض پور

فیلم نامه نویسی

سه

1397/4/24

کارگردان

یک

1393/11/5

تصویر بردار

سه

1387/02/10

فیلمنامه نویس

پنج

1391/4/27

الهام غفوری

تهیه کنندگی

سه

1397/10/30

فرجی غالمعلی

ساخت دکور

چهار

1393/12/3

فرامرز فارسیان

فیلمبردار

چهار

1387/08/14

بازیگر

چهار

1389/05/26

مریم فخیمی

کارگردان فیلم کوتاه

سه

1395/5/31

بهزاد فراهت

کارگردان پویا نمایی

سه

1389/09/30

البراتوار سینمایی

سه

1394/3/10

ساخت دکور

چهار

1393/12/3

بهروز فرجی قارخونی

کارگردانی

سه

1397/4/24

بهروز فرجی قارخونی

کارگردانی

دو

1398/4/23

فیلمنامه نویس و کارگردان

ـــ

1387/12/17

درجه دو هنری پیشنهادی اعضای شورا برابر با مدرک تحصیلی ،بنابراین درجه ای صادر نشد.

نوید فرح مرزی

گریم

سه

1392/2/10

پرونده ایشان مجدد در تاریخ  94/5/25بررسی شد و همان درجه قبل را گرفتند

اصغر فرزامی نژاد

بازیگر

چهار

1390/6/22

صابر فرزانه وش

فیلمبردار

چهار

1387/12/27

مستند ساز آموزشی

سه

1389/05/26

مینو فرشچی

فیلمنامه نویس

یک

1395/5/31

علی فروتن

بازیگری

سه

1395/12/1

اصغر فرهادی

کارگردان

یک

1393/11/5

شهرام فرهمند

بازیگر

چهار

1394/11/11

داریوش فرهنگ درخشانی

بازیگر

یک

1387/12/27

تهیه کننده

سه

1387/06/26

فیلمبردار

سه

1394/05/25

محمود فالح

تهیه کننده

یک

1394/03/10

سید جعفر فالحی

نویسنده تلویزیونی

چهار

1391/4/27

بازیگر

سه

1395/2/12

کارگردان

سه

1387/08/14

امیرمسعود علمداری
مهدی علمی نیا
شوکت(ژاله) علو
شهید علی علی زاده تبریزی

حسن علیرضائی
نوروز علیزاده
شهرام علیزاده امینه

کیانوش عیاری
شهید عبدالجلیل عیدی زاده
ابوذر غفاری مقدم

علیرضا فتحی

محمد حسین فرج
عالمعلی فرجی

مژگان فرح آور

نفیسه فرشته حکمت

شهید محمد رضا فریس آبادس
محمد تقی فکوری نیا

پرویز فالحی پور
طیبه فلکیان

شهید
در  1394/9/8درجه سه گرفتند.

در  1393/7/27درجه چهار گرفتند.

شهید

شهید

کارگردان

چهار

1389/02/28

محمد فهندژ سعدی
عبدالرضا فیاضی

بازیگر

دو

1393/12/3

عبدالرضا فیاضی

بازیگر

دو

1394/9/8

صدیقه فیروزی

فیلمنامه نویس

سه

1397/10/30

صدیقه فیروزی

فیلمنامه نویس

چهار

1389/05/26

علیرضا قاسم خان

کارگردان سینمای مستند

یک

1395/2/12

آرش قاسمی

صدا گذار

دو

1394/5/25

تصویر بردار

چهار

1385/08/30

صدا گذار

دو

1398/4/23

امیرحسین قاسمی

صداگذاری و میکس

یک

1397/6/18

امیرحسین قاسمی

صداگذار و میکس

دو

1394/3/10

ثریا قاسمی

بازیگر

یک

1394/05/25

اکبر قاسمی سنگی

بازیگر

سه

1385/08/30

داریوش قاسمیان دستجردی

طراح صحنه

سه

1388/02/08

بار دیگر در  1395/5/31ارزشیابی شدند و همین درجه  3هنری را دریافت داشتند .

انیمیشن

ــــ

1388/05/27

درجه هنری پیشنهادی معادل با مدرک تحصیلی است بنابراین درجه صادر نشد.

تهیه کنندگی سینما

سه

1398/4/23

مدیریت تولید سینما

دو

1393/09/16

ناهید قبادی

کارگردانی فیلم کوتاه

سه

1398/4/23

داود قچاق

کارگردان

سه

1395/9/7

داود قچاق

کارگردان

پنج

1388/05/27

حمید قدکچی

کارگردانی سینما

سه

1398/4/23

حمید قدکچی

صدابرداری و صداگذاری

سه

1398/11/13

کامران قدکچیان

کارگردان

سه

1387/12/27

کامران قدکچیان

کارگردان سینمای مستند

دو

1395/2/12

طراحی صحنه

یک

1389/02/28

بازیگری

سه

1398/4/23

کارگردان تلویزیون

چهار

1393/11/15

دستیار فیلمبرداری

سه

1398/4/23

قاسم قلی پور

تهیه کننده

سه

1389/09/30

قاسم قلی پور

تهیه کننده سینما

یک

1393/11/15

مهرداد قلی پور

گریم

چهار

1388/05/27

فیلمساز

چهار

1388/02/08

مجید قناد

تهیه کننده تلویزیون

دو

1393/4/15

مجید قناد

تهیه کننده تلویزیون

دو

1397/10/30

حسین قناعت

کارگردان

سه

1394/05/25

کارگردان

یک

1393/12/3

کارگردان

سه

1393/7/27

اسالم قهرمانی

تدوین تلویزیون

چهار

1393/09/16

حسن کار بخش

کارگردان

سه

1393/7/27

حسن کاربخش

کارگردان

سه

1394/11/21

همان درجه سه 1393/7/27

محمد کاسبی

بازیگر

یک

1395/2/12

در سال  1386/10/4درجه دو دریافت داشتند.

محمد کاسبی

بازیگر

دو

1393/7/27

همان درجه دو قبلی در 1386/10/04

محمد کاسبی

بازیگر

دو

1386/10/04

عیدالرضا قاسمی
آرش قاسمی

شهال قاسمیان دستجردی

علی اکبر قاینی نجفی
علی قائم مقامی

عبدالحمید قدیریان
علی قربان زاده دهاقانی
اکبر قربانی
حسین قطاء

مهدی قمصری زاده نیاسری

زاون قوکاسیان
راما قویدل مهر

درردیف  18در  1393/12/3یکبار دیگر ارزشیابی شده اند .

سال هشتادو شش تاریخ  86/10/4درجه چهار گرفته بودند .

عدم ارتقاء درجه

در  1388/5/27درجه پنج گرفتند.

د ر ردیف  5نیز درج شده مربوط به گذشته است .

درجه سه در این تاریخ 1389/05/26
کارگردانی ،تدوین و ساخت کلیپ های دفاع مقدس برای صداوسیما .

تهیه کننده

یک

1392/03/28

حبیب اهلل کاسه ساز
علیرضا کامیاب پور

صدا پیشه

سه

1395/12/1

در  1393/11/15درجه چهار و در  1373/6درجه پنج گرفتند.

علیرضا کامیاب پور

صدا پیشه

چهار

1393/11/15

در تاریخ  1373/6درجه پنج گرفتند.

احمد کاوند

کارگردان

سه

1393/12/3

احمد کاوند

کارگردان

سه

1394/11/21

قدرت حسن کاویار

کارگردان

سه

1388/05/27

یلنا کرکیا

تدوینگر

سه

1393/7/27

مهدی کرمپور

کارگردان سینما

دو

1396/2/24

اکبر کرمی

اتالوناژ

یک

1393/12/3

کارگردان

دو

1393/9/16

اکبر کرمی

اتالوناژ

یک

1393/12/3

علی کریم

کارگردانی

دو

1398/11/13

کارگردان سینما

یک

1395/5/31

بازیگری

یک

1397/10/30

البراتوار سینما

یک

1393/11/5

ابوالفضل کریمی اصل

کارگردان فیلم مستند

دو

1395/12/1

محمدرضا کریمی صارمی

تهیه کننده

دو

1394/9/8

ایشان در سال  1393/3/3درجه سه دریافت داشتند.

محمدرضا کریمی صارمی

تهیه کننده

دو

1398/11/13

ایشان در تاریخ  1394/9/8درجه دو هنری دریافت داشتند.

محمدرضا کریمی صارمی

تهیه کننده انیمیشن

سه

1390/03/03

بهمن کریمیان

البراتوار

دو

1390/12/09

علی کسمائی

مدیر دوبالژ

یک

1386/02/03

اسداهلل کفافی

مستند ساز

یک

1389/02/28

محمود کالری

فیلمبردار

یک

1393/11/5

کارگردان

چهار

1388/02/08

تدوین فیلم

چهار

1389/12/10

بازیگر

سه

1395/2/12

مستند سازی

چهار

1395/9/7

بازیگر

یک

1393/11/5

مصطفی کرمی

واروژ کریم مسیحی
نیکی کریمی
علیرضا کریمی

علیرضا کالنتری داورانی
حسین کنفی لسکو کالیه
صدیقه کیانفر
محمود کیانی فالورجانی
رضا کیانیان
محمد کیایی
نظام الدین کیایی

1397/10/30

کارگردانی فیلم کوتاه و مستند-زیر حد نصاب

همان درجه سه 1393/12/3

در تاریخ  1392/4/25درجه دو گرفته اند.
تاریخ  1378/04/11درجه چهار بودند

ز

صدابردار

یک

1386/02/03

مسعود کیمیایی

کارگردان

یک

1393/9/16

محمد کیهان

تهیه کننده تلویزیون

چهار

1394/9/8

ابراهیم کیهانی

کارگردانی

دو

1397/6/18

بروجردی گداز گر

کارگردان سینمای مستند

سه

1389/06/30

فیلمساز

سه

1387/12/27

بازیگر

دو

1394/9/8

ـــ

1392/4/25

با توجه به سوابق ارائه شده و مدرک تحصیلی ایشان درجه ای صادر نگردید.

الهه گل محمدی

کارگردان

ـــــ

1389/06/30

درجه اعطایی برابر مدرک تحصیلی است ،بنابراین درج تعلق نمی گیرد.

مجتبی گالبی اردبیلی

تهیه کننده

سه

1389/12/10

هوشنگ گلدوز توکلی

بازیگر

یک

1392/3/28

رضا گلدوز توکلی

بازیگر

سه

1387/12/17

حمید گلی

بازیگر

سه

1395/12/1

غالمرضا گمرکی

تهیه کننده سینما

سه

1395/12/1

فرامرز گرجیان
جمشید گرگین
محبوبه گشایشی

در  1392/4/25همان درجه سه شدند.

غالمرضا گمرکی

تهیه کننده

سه

1387/08/14

غالمرضا گمرکی

تهیه کننده سینما

دو

1397/6/18

غالمرضا گمرکی

تهیه کننده سینما

سه

1392/4/25

فاطمه(الهه) گودرزی

پویا نمایی

دو

1393/11/15

حمید رضا گوهری

فیلمبردار

سه

1387/06/26

حمیدرضا گوهری

فیلمبردار

سه

1393/9/16

حمیدرضا گوهری

فیلمبردار

سه

1398/4/23

عدم ارتقاء درجه

سید حسن لسانی

فیلمبرداری

دو

1398/11/13

تصویب درجه سابق

سید حسن لسانی

فیلمبرداری

دو

1398/4/23

غالمحسین لطفی

بازیگر

یک

1393/4/15

صدابردار

سه

1385/09/25

کارگردان

دو

1394/5/25

چهره پرداز

چهار

1393/7/27

کارگردان

دو

1393/9/16

کارگردان

سه

1387/08/14

تهیه کننده

سه

1389/12/10

مدیریت تولید

دو

1395/9/7

کارگردانی فیلم مستند

دو

1398/11/13

فیلمبرداری

دو

1393/12/3

مستند ساز

دو

1393/4/15

طراح صحنه و لباس سینما

سه

1393/4/15

جمشید مجد وفایی

البراتوار

یک

1395/9/7

جمشید مجد وفایی

البراتوار

دو

1392/3/28

برنامه ساز تلویزیون

سه

1389/05/26

مستندساز

سه

1390/04/28

تصویر بردار تلویزیون

دو

1393/11/5

مجید مجیدی

کارگردان

یک

1386/03/22

بیژه محتشم

چهره پردازی

یک

1396/5/1

حمیدرضا محسنی

کارگردان

دو

1386/02/22

محمدسعید محصصی

کارگردان فیلم مستند

دو

1387/02/24

هاشم محققی فرد

البراتوار سینما

یک

1395/3/30

هاشم محققی فرد

البراتوار

دو

1390/03/03

فیلم برداری

سه

1396/5/1

اکبر محمد صالحی

گریم

سه

1387/06/26

ابراهیم محمد علی خانی

اجرای دکور

چهار

1393/12/3

علیرضا محمدی

مستند ساز

یک

1392/3/28

مجتبی محمدی

کارگردان

سه

1387/12/17

مجتبی محمدی

کارگردان سینما

سه

1395/3/30

مهدی محمدی

تهیه کننده تلویزیون

یک

1393/4/15

منوچهر محمدی

تهیه کننده

یک

1393/11/5

مجتبی محمدی

کارگردان سینما

سه

1397/6/18

سید مجتبی محمود عربی

مدیر تدارکات سینما

جمشید محمودی

کارگردان سینما

علی لطفی نکو
محمدحسین لطیفی
کامران لواء
رامتین لوافی پور
غالمرضا مبشری ریزی
سعید مترصد
مجتبی متولی
رضا مجاسی
غالمرضا مجاوری
حمید مجتهدی بید آبادی

حسین مجد

سید محمد ابراهیم مجرد
رضا مجلسی
محمد مجیب حق قدم

علی اصغر

محمد زاده فریز هندی

دو

1396/2/24

با ارتقاء درجه ایشان موافقت نشد.

در  1392/3/28درجه  2گرفتند.

در  1390/3/3درجه دو گرفتند.

در  1387/12/17درجه  3گرفتند.

مجدد بررسی و همان درجه  3را دریافت داشتند .

تهیه کننده سینما

دو

1396/2/24

نوید محمودی

کارگردان فیلم کوتاه

دو

1393/12/3

علیرضا محنتی

فیلمساز

سه

1390/04/28

ابراهیم مختاری

کارگردان فیلم مستند

دو

1386/10/04

ایشان در سال  89/5/26بار دیگر همین درجه هنری را نیز احتساب شدند.

حسن مدحت

فیلمنامه نویس

چهار

1391/4/27

به دلیل برابری با مدرک تحصیلیشان درجه صادر نشد .

حمید مدرسی

تهیه کنندگی سینما

سه

1395/2/12

نصراهلل مدقالچی

دوبلور

یک

1387/12/27

محمدصدیق مراد زاده قرخلو

بازیگر

چهار

1394/9/8

ایرج مرادی

مستندساز

ـــــ

1390/12/09

هاشم مرادی

تصویر برداری

چهار

1390/6/22

مهدی مرادی

کارگردانی پویا نمایی

چهار

1397/6/18

ایرج مرادی

مستند سازی تلوییونی

سه

1391/4/6

هاشم مرادی

فیلمبرداری

سه

1397/10/30

مستند ساز تلویزیون

سه

1395/5/31

نویسنده در تحقیق سینما

ــــــ

1389/06/30

یوسف مرادیان

بازیگر

سه

1394/5/25

پروانه مرزبان

کارگردان

ـــــ

1389/06/30

درجه اعطایی برابر مدرک تحصیلی است ،بنابراین درجه به ایشان تعلق نمی گیرد.

پروانه مرزبان

تهیه کنندگی

دو

1397/10/30

تجدیدنظر درجه سابق تصویب گردید .

پروانه مرزبان

تهیه کنندگی

دو

1397/6/18

پروانه مرزبان

تهیه کنندگی

دو

1398/11/13

محمد مسلمی

بازیگری

سه

1395/12/1

کمال مصفای تبریزی

کارگردان

دو

1389/02/14

کمال مصفای تبریزی

کارگردان

یک

1396/5/1

مجید مطلبی

تهیه کننده سینما

سه

1395/9/7

کمال مطوف

کارگردان

سه

1390/03/03

بهروز معاونیان

صدابردار

دو

1391/4/6

احمدرضا معتمدی

کارگردان

یک

1387/02/10

محمد محمودی اصل

ایرج مرادی قلعه النی
شهناز مرادی کوچی

نقی معصومی
نادر معصومی نیک قلب

به دلیل برابری با مدرک تحصیلیشان درجه صادر نشد .

به دلیل ناهماهنگی رشتة ایشان با رشته های قابل درج در آئین نامه ،بنابراین درجه به ایشان تعلق نمی گیرد و آن را در صنف نویسندگان بشمار آورده اند که بایستی در قسمت نویسندگان ارزشیابی شوند.

تجدیدنظر درجه سابق تصویب گردید .

1385/10/26
فیلمبرداری

دو

1398/11/13

تهیه کننده سینما

یک

1393/12/3

مدیریت تولید

دو

1396/2/24

محمد ابراهیم معیری

کارگردان

سه

1393/9/16

محمد ابراهیم معیری

کارگردان سینما

دو

1393/11/5

رحمان مفاتحی

بازیگری

سه

1397/10/30

رحمان مفاتحی

بازیگری

سه

1398/11/13

بهروز مفید

تهیه کنندگی

دو

1397/6/18

جالل مقامی

صدا پیشه

یک

1393/11/5

موسی مکوندی

البراتوار سینما

دو

1395/3/30

در کمیته سینمایی درجه سه دریافت داشتند تاریخ 95/3/23

موسی مکوندی

البراتوار سینما

دو

1396/2/24

مجدد بررسی و همان درجه  2را دریافت داشتند .

صداپیشگی

سه

1393/9/16

مهدی ملکوتی

تهیه کننده و کارگردان تلویزیون

چهار

1389/05/26

مهران ملکوتی

صدابرداری

سه

1393/9/16

بازیگر

سه

1393/09/16

علی معلم
آذر معماریان

شهروز ملک آرایی

فرحناز منافی ظاهر

با امتیاز  2سال تعجیل در ارتقاء درجه

در سال  1392/02/10در جه چهار گرفتند.

فرحناز منافی ظاهر

بازیگر

چهار

1392/2/10

تورج منصوری

فیلمبردار

یک

1394/5/25

وحید موسائیان

کارگردان

دو

1389/05/26

محمدرضا موسوی

کارگردان

پنج

1388/05/27

غالمرضا موسوی

تهیه کننده سینما

یک

1394/5/25

میردولت موسوی

کارگردان فیلم کوتاه

دو

1386/05/09

بازیگر

چهار

1393/7/27

صادق مه نگار

کارگردان

دو

1394/5/25

حسین مهدوی

طراحی و ترکیب صدا

سه

1387/12/27

محمدرضا مهربان

کارگردان تلویزیونی

چهار

1393/09/16

فرامز مهرجو

بازیگر

چهار

1387/12/27

فرامرز مهرجو

کارگردان

سه

13990/03/03

داریوش مهرجویی

کارگردان

یک

1393/11/5

غالمرضا مهرزادیان

صداپیشگی

سه

1393/9/16

غالمرضا مهیمن

فیلمساز

سه

1387/06/26

غالمرضا مهیمن

کارگردانی فیلم مستند

دو

1398/11/13

بازیگر

دو

1393/9/16

ولی اهلل مؤمنی

بازیگر

دو

1391/4/6

مهدی میامی

بازیگر

دو

1395/2/12

کارگردان پویا نمایی

سه

1395/5/31

میرسهراب میر سپاسی

تدوین فیلم

سه

1389/09/30

جهانگیر میر شکاری

صدا پیشه

یک

1394/5/25

مجید میر فخرائی

طراح صحنه و لباس

یک

1393/4/15

رضا میر کریمی

کارگردان

یک

1393/11/5

احمد میر کمالی

فیلمنامه نویس

سه

1393/9/16

احمد میر کمالی

فیلمنامه نویس

دو

1394/3/10

در ردیف  51در  1393/9/16درجه سه گرفتند .

صداگذار

دو

1388/03/24

دو بار تکریم نیز تقاضا داده اند و هر دو بار برای تکریم تأیید نشده اند.

کارگردان

یک

1390/03/03

سید رضا میرهاشمی

صداگذار

یک

1395/9/7

نسیم میری

کارگردانی پویا نمایی

چهار

1397/6/18

چهره پرداز

چهار

1395/2/12

محمد ابراهیم ناجی

بازیگر

سه

1385/10/26

محمد امیر(رضا) ناجی

بازیگر

دو

1393/04/15

ناصر ناصر پور

کارگردان فیلم کوتاه

چهار

1388/02/08

فرهاد ناصر تراب

کارگردان

چهار

1395/3/30

بازیگر

چهار

1389/02/28

فیلمبردار

سه

1389/06/30

جلوه های ویژه میدانی

دو

1391/04/6

بازیگری سینما

چهار

1396/5/1

مهدی نجار پیشه

تهیه کننده سینمای مستند

یک

1396/2/24

مهدی نجار پیشه

تهیه کنندگی

سه

1387/12/27

محمد نجار صراف وندایی

کارگردان تلویزیون

چهار

1390/04/28

حسن نجاریان داریانی

دستیار کارگردان

سه

1391/04/6

سیده شهربانو موسوی

مهرانه مهین ترابی

زهرا میترا عبدی

سید رضا میر هاشمی
داود میرباقری

ندا میقانی

افسانه ناصری صالح آبادی
حسین ناظریان
مجسن نامدار روزبهانی
کوروش

نبی زاده شیرازی اصل

س

در  1388/3/24درجه  2گرفتند.
در کمیته سینمایی درجه پنج دریافت کرده بودند
در  1385/10/26درجه هنری سه گرفتند.
ایشان در تاریخ  95/2/12درجه پنج دریافت کرده بود مجدد بررسی شد

شهید حسن نجفی

تدوین

دو

1387/02/10

احمد نجفی

بازیگر

دو

1392/02/10

داور نجفی

کارگردان

چهار

1388/02/08

محمدرضا نجفی امامی

جلوه های ویژه بصری

سه

1398/04/23

سید احمد نجفی شوشتری

بازیگر

یک

1398/04/23

یداهلل نجفی مقدم

صدابردار

یک

1394/11/21

یداهلل نجفی مقدم نژاد

صدابردار

دو

1386/12/07

تصویر بردار

چهار

1393/11/15

افشین نخعی

بازیگر

سه

1395/2/12

مرتضی ندایی

تهیه کننده مستند ساز

یک

1393/12/3

دستیار کارگردان

3

1390/03/03

بازیگر

سه

1389/06/30

کارگردان انیمیشن

دو

1394/9/8

حمید نجم الدین

سلمان نصر
محمود نظر علیان
ابوالقاسم نظرپور
محمد جواد نظری گلپایگانی

1397/6/18

بازیگری

نجیبه نعمتی

صدابردار

چهار

1386/02/03

آناهیتا نعمتی

بازیگری

سه

1397/10/30

حسن نقیان

کارگردانی فیلم کوتاه

سه

1398/11/13

سید محمود نوربخش

با توجه به اینکه طی ده سال گذشته فعالیتی درخور دریافت گواهینامه هنری انجام نداده اند ،از این رو درجه هنری برای ایشان در نظر گرفته نشد * معرفی برای مستمری

1385/10/26

جعفر نورمحمدی

سینما

سه

1390/12/09

اکرم نویدی یکتا

چهره پرداز

یک

1394/4/6

اکرم (مهین) نویدی یکتا

اکرم نویدی یکتا

گریم (چهره پردازی)

دو

1393/02/21

اکرم (مهین) نویدی یکتا

احمد نهاوندی

کارگردان

3

1393/09/16

همان  3قبلی که در سال  1390گرفتند.

احمد نهاوندی

کارگردانی پویا نمایی

دو

1394/3/10

حسن نیک نژاد

آتالوناژ رنگی

یک

1386/02/16

کارگردان

سه

1386/12/07

محمدعلی واحدی

کارگردان

سه

1387/02/10

محمدعلی واحدی

کارگردان

سه

1391/4/27

اشکان وثوقی

چهره پرداز

چهار

1395/5/31

نصراهلل وحدت

بازیگر

سه

1388/05/27

محمد اخوان ورنو سفادرانی

کارگردان

سه

1387/12/17

مسعود ولد بیگی

چهره پردازی

یک

1397/4/24

افتخاری

علی اکبر ولد بیگی

کارگردانی فیلم مستند

دو

1397/4/24

موافقت با تغییر عنوان رشته شغلی ایشان

علی اکبر ولد بیگی

تصویربردار سینمای مستند

دو

1395/2/12

فرید ولی زاده

بازیگر

چهار

1398/11/13

فرید ولی زاده

بازیگر

چهار

1397/10/30

مدیریت تولید

____

1397/6/18

صدا پیشه

یک

1393/11/5

هاشم زهی (رخشانی)

کارگردان مستند

چهار

1392/2/10

محمدعلی هاشم زهی (رخشانی)

کارگردان مستند

دو

1394/5/25

مهدی هاشمی

بازیگر

یک

1393/11/5

ملوک السادات هاشمی فهادانی

گریم

چهار

1386/08/22

کارگردان

یک

1386/02/03

کارگردان فیلم مستند

دو

1388/05/27

حسن نیکبخت مالواجردی

سید حسین هادیانفر
رفعت هاشم پور
محمد علی

محمدرضا هنرمند
رایموند هواکمیان

شهید

مجدد بررسی و همان درجه سابق اعطاء شد.

در تاریخ  1397/10/30نیز درجه چهار دریافت نمودند .
از تاریخ 97/6/18رشته مدیریت تولید از دستور کار شورای ارزشیابی هنرمندان خارج گردید

در  1392/2/10در چهار گرفتند.

تهیه کنندگی تلویزیون

سه

1391/12/26

تقی یازرلو

فیلم برداری

پنج

1396/5/1

تهیه کنندگی

یک

1394/05/25

محمدحسن یکتا پناه

کارگردانی

دو

1397/7/30

محمد حسن یوسفی

کارگردان

سه

1392/04/25

فیلمنامه نویس

سه

1387/06/26

حاتم یپان غراوی
هارون یشایایی

اکبر یوسفی نجف آبادی

