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شده
توضیحات

1
کمک به گسترش فعالیت های فرهنگی و ارتقاء کیفیت خدمات  موزه 

ای
1پیوست 1463

2
کمک به تکمیل پروژه تاریخ شفاهی سینمای ایران و تکمیل آرشیو 

موزه
2پیوست 364

3پیوست 785کمک به برگزاری بزرگداشت و معرفی پیشکسوتان سینمای ایران3

4
کمک به تبادل آثار و مدارک سینمایی با سایر موزه ها  و حضور در 

مجامع داخلی و بین المللی
4پیوست 121

5پیوست 56کمک به اجرای نشست های فرهنگی سینما5

----مرور و نقد آثار تاریخ سینمای ایران با همکاری فیلمخانه ملی ایران6

 و حفظ 19به دلیل شیوع ویروس کووید

سالمت مخاطبان و عالقمندان به سینما و 

احتمال ازدحام در این گونه برنامه ها از اجرای 

این سر فصل تا بهبود شرایط بهداشتی 

.خودداری شده است

_19992(حقوق و مزایای قانونی و بیمه)هزینه ثابت نیروی انسانی 7 _ _ _

6پیوست 2515نگهداری مجموعه ساختمان و تأسیسات موزه و سینما8

25296 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)1399ماه سال 6- گزارش عملکرد موزه سینمای ایران



توضیحاتمبلغشرح عملکردردیف

85آماده سازی و ساخت جایگاه و غرفه زنده یاد داود رشیدی در سالن معاصران1

85ایجاد بخش زنده یاد محمد علی کشاورز در تاالر معاصران2

30 مورد از جوایز داخلی وخارجی50ارتقاء و گسترش بخش زنده یاد عباس کیارستمی در تاالر بین الملل موزه با اضافه شدن بیش از 3

5ارتقاء بخش سرکار خانم فاطمه معتمد آریا با اهداء جایزه منشور طالیی کوروش و تغییرات در چیدمان و تأمین ملزومات4

35ساخت و بار گذاری تور بازدید مجازی جدید موزه5

6
آماده سازی تابلوهای عکس  تاریخچه بنای عمارت فردوس مربوط به دوره ناصر الدین شاه و برپایی نمایشگاه دائمی در ورودی عمارت 

فردوس
35

7
هزینه )تبلیغات محیطی موزه با همکاری سازمان زیبا سازی در شهر تهران در قالب بیلبورد و پخش تیزر  از تلویزیون های شهری 

(ساخت تیزر ویدئویی، طراحی و چاپ بنر 
163

195سینما توگرافو طراحی ، تهیه پرده های تزئینی سالن سینما فردوس 8

120رنگ آمیزی و نصب پوشش پلکسی گچ بری های سینما فردوس به منظور محافظت از آثار تاریخی9

390ساخت مبلمان و حفاظ چوبی برای سالن انتظار سینما فردوس10

235مرحله دوم نور پردازی عمومی محیط پیرامونی عمارت11

85 سینماهای توگراف و فردوسpvcو  ( smd )تعمیر و نصب سیستم روشنایی 12

1463 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)کمک به گسترش فعالیت های فرهنگی وارتقاء کیفیت خدمات موزه ای: 1پیوست



مبلغشرح عملکردردیف

70ترمیم حرفه ای و امور چاپی اسناد اهدایی مرحوم محمد علی کشاورز1

94تجهیز و پشتیبانی سرور و نرم افزار بانک اطالعاتی اسناد و اشیاء وو تأمین سیستم برق اضطراری آن2

125تهیه ، تجهیزات فنی و تخصصی صدا برداری برای گفتگو و ضبط تاریخ شفاهی3

75تأمین دستگاه ذخیره سازی و دوربین ویژه برای ارتقاء حفاظت و امنیت مخزن آرشیو4

364

کمک به تکمیل پروژه تاریخ شفاهی سینمای ایران و تکمیل آرشیو موزه: 2پیوست

جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)



توضیحاتمبلغشرح عملکردردیف

45رونمایی تندیس استاد علی نصیریان با حضور ایشان ، خانم فاطمه معتمد آریا و آقای رضا کیانیان1
مستند سازی، خدمات فنی و تولید ، اطالع رسانی و 

انتشار در فضای مجازی

2
بزرگداشت سالروز تولد استاد عزت اله انتظامی با حضور آقایان فریدون جیرانی و مجید انتظامی و پخش زنده

برنامه
70

مستند سازی، خدمات فنی و تولید ، اطالع رسانی و 

انتشار در  فضای مجازی

20مشارکت در مراسم ترحیم استاد محمد علی کشاورز و برپایی جایگاه یادبود آن زنده یاد در موزه3

230تدوین و ساخت گزیده هایی از مصاحبه های تاریخ شفاهی سینماگران4
 پژوهش،  بررسی و انتخاب محتوا ، خدمات فنی و 

تولیدی، نشر در فضای مجازی

به منظور توزیع و نصب در مراکز سینمایی85طراحی، ترمیم و چاپ تصاویر هنرمندان پیشکسوت سینمای ایران در قالب تابلو5

120طراحی و نقاشی چهره های ماندگار سینمای ایران برای نصب در تاالرهای موزه6

50برگزاری نشست با حضور فریدون جیرانی و علیرضا زرین دست به مناسبت روز ملی سینما و پخش زنده برنامه8
اطالع رسانی  –مستند سازی، خدمات فنی و تولید 

و انتشار پخش زنده در فضای مجازی

9
اجرای چند برنامه شاهنامه خوانی سوگ سیاوش در محوطه باز موزه سینما توسط استاد محسن میرزا علی و

مرشد علی ناری برای عموم بازدید کنندگان
اطالع رسانی –مستند سازی، خدمات فنی و تولید 40

25«اکران آنالین پاندونمی کرونا و آینده پرده نقره ای » برگزاری نشست 10
مستند سازی، خدمات فنی و تولید ، اطالع رسانی و 

انتشار در  فضای مجازی

11
برپایی آیین رونمایی از فیلم بی حسی موضعی با حضور کارگردان ، تهیه کننده و سایر عوامل فیلم در سینما

توگراف
10

اختصاص سینماتوگراف مستند سازی، خدمات فنی 

اطالع رسانی در فضای مجازی –و تولید 

12
پخش زنده نشست نقد و بررسی فیلم دشت خاموش باحضور کارگردان ، تهیه کننده و سایر عوامل فیلم به

مناسبت دریافت جایزه جشنواره ونیز و پخش زنده
15

اطالع رسانی  –مستند سازی، خدمات فنی و تولید 

و انتشار پخش زنده در فضای مجازی

13
 نفر از پیشکسوتان سینمای ایران بر روی تابلو و تهیه استند سه پایه چوبی برای برپایی30چاپ تصاویر 

نمایشگاه در فضای باز محوطه موزه سینما به مناسبت روز ملی سینما
75

785 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)کمک به برگزاری بزرگداشت و معرفی پیشکسوتان سینمای ایران: 3پیوست



توضیحاتمبلغشرح عملکردردیف

1
میز گرد نقش سینما در موزه ها با حضور آقایان دکتر محیط طباطبایی ، محمد رضا اصالنی ، رضا کیانیان و

شادمهر راستین
66

پخش زنده از فضای مجازی، مستند سازی، خدمات 

فنی و تولید

2
انتشار تصاویر و اسناد مرتبط با تاریخ و سیر تحوالت سینمای ایران در رسانه های کشور و همکاری با

مراکز دانشگاهی ، پژوهشی مرتبط با هنر و میراث فرهنگی
55

121 جمع کل

کمک به تبادل آثار ومدارک سینمایی با سایر موزه ها و حضور در مجامع داخلی و بین المللی :4پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)



توضیحاتمبلغشرح عملکردردیف

1
مشارکت در برگزاری برنامه یاد بود زنده یاد استاد عباس کیارستمی به مناسبت 

سالروز تولد ایشان با حضور اساتید، سینماگران و عالقمندان این هنرمند نامدار ایرانی
56

 سانس از سالن سینما توگراف، 3اختصاص 

مستند سازی، تدارکات و هماهنگی، اطالع 

رسانی و تبلیغات

56 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)کمک به اجرای نشست های فرهنگی سینما :5پیوست



مبلغشرح عملکردردیف

400انتظامات و خدمات حفاظت ساختمان1

100گل آرایی فضای سبز و کاشت گلهای فصلی و سم پاشی باغ فردوس2

60خرید گچ مخصوص بتا برای گچ کاری نمای بیرونی عمارت موزه3

440هزینه  های آب ، برق  ، تلفن و گاز مصرفی4

55اجرای شبکه سیستم های مالی و اداری و تعمیر و نگهداری خطوط تلفن5

60 پشتیبانی نرم افزارهای مالی و اداری6

20شارژ کپسول های اطفاء حریق7

180باز سازی و ترمیم غرفه های چوبی  بخش شمالی عمارت8

9
، ماسک ، دستکش ، مواد  (اکسیژن سنج)تب سنج ، اکسیمتر )19اجرای پروتکل های بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کوید 

برای بازدید کنندگان ، مخاطبین سینماها ،کارکنان مجموعه و حضور تیم  (....ضدعفونی کننده ، مایع دستشویی آنتی باکتریال و  

پزشکی و خدمات ویژه بیماری کرونا

290

240 حضور کارکنان خارج از ساعت موظف و روزهای تعطیل برای اجرای  برنامه ها10

350....رفع نقایص سالن ها از جمله صندلی ها و سالن انتظار، تابلوهای راهنما، آسانسور، نقاشی و 11

320تقویت سیستم نور و ارتقاء فنی پخش ، صوت و تأسیسات در محل برگزاری گردهمایی ها

2515

نگهداری مجموعه ساختمان و تأسیسات موزه و سینما :6پیوست

جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)


