ردیف

عنوان فعالیت

1

غنی سازی گنجینه و حفاظت از آثار

گزارش عملکرد موزه سینمای ایران -سال 98
مبلغ
شرح عملکرد /توضیحات

(به میلیون
ریال)

بازچینی ویترین عروسک های نمای شگاه کودک ،مرمت لباس ها و نظافت آنها ،مرمت عروسک ها و تعوی ض
کفپوش و تهیه سایر ملزومات فنی و تأسیساتی

150

تکمیل و تجهیز گنجینه یادگارهای استاد کی ارستمی در موزه با افزودن 2جایزه به ویترین این هنرمند ،اسناد
و مدارک محمدعلی کشاورز 5 ،جایزه نعمت حقیقی 3 ،کتاب از خانواده فریدون رهنما ،یک دستگاه ضبط
صدای ناگرا از طرف آقای اریک اشپیتز و ...

200

طراحی و ساخت بخش مربوطه و خرید ملزومات و تجهیزات فنی و تأسیساتی

نگهداری و مرمت عمارت (بخشی از تاالرهای موزه سینما) و تهیه تجهیزات مناسب جهت حفاظت از آثار
ساخت ،مرمت و بازسازی تندیس پیشکسوتان خرید و تهیه

مرمت و بازسازی تندیس استاد عزت اله انتظام ی

270

65

تهیه ملزومات جانبی مربوط به چیدمان

ملزومات جانبی به چیدمان

مرمت و بازسازی تندیس استاد علی حاتمی

65

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

800

تهیه ملزومات جانبی مربوط به چیدمان

همکاری با خانه موزه انتظامی برای تکمیل اسناد و طراحی فضای نمایشگاه ی
نقاشی بخشی از تاالرهای موزه شامل  :دیوارها ،درب اصلی و سایر درب ها ،راه پله های چوبی و تعمیرات
مرتبط
نقاشی و ترمیم و مرمت داخل تاالرها و البی سینما فردوس و بخشی از نمای سیمانی ( شمالی بنا) و جرم

300

300

مرمت

ترمیم

گچی

پیرامون

عمارت

اجرت استاد کار متخصص بناهای تاریخی و  7نفر نیروی انسانی
موزه

دیوارهای

و

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

30

1

950
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سازه فلزی و داربست پیرامون عمارت اتصاالت مربوطه
تعویض شیشه های شکسته و رنگ آمیزی پنجره های چوبی و تهیه مواد و ملزومات مصرفی از جمله
گچ مخصوص ابنیه تاریخی بتا و ....

300

600

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

10

مرمت و بازسازی درب های چوبی و فلزی و راه پله ساختمان تمدن

100

طراحی و اجرای پروژه  ( QRبار کدخوان ) برای دریافت اطالعات اشیاء و جوایز بوسیله گوشی هوشمند موبایل
و خرید رایانه  ،سخت افزار و سایر ملزومات متعلقه

220

بزرگداشت روز جهان ی موزه و میراث فرهنگی ،اکران فیلم صامت "حاجی آقا آکتور سینما" در فضای بازعمارت
باغ فردوس به همراه اجرای موسیقی زنده در تاریخ 98/2/ 28

200

پذیرایی از عموم مردم  ،مستند سازی و تأمین ملزومات ،حضور نیروی انسانی پروژه ای ،اجاره ملزومات فنی

اکران و نقد و بررسی فیلم کوتاه "پاندول" به تهیه کنندگی و کارگردانی رحیم طوفان در تاریخ 98/ 4/22

20

اختصاص یک سانس از سالن سینما فردوس

2

معرفی سینمای ایران

نقد و بررسی و اکران ویژه فیلم مستند "در جستجوی فری ده" نماینده سینمای ایران در اسکار  2020با حضور
کارگردان و عوامل سازنده فیلم و پذیرایی از مهمانان در تاریخ 98/ 5/30

85

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

نقد و بررسی و اکران فیلم "رضا" با حضور عوامل فیلم در سالن فردوس به همراه پذیرایی در تاریخ 98/4/ 23

50

اختصاص یک سانس از سالن سینما توگراف ،مستندسازی ،حضورنیروی انسانی پروژه ای

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

20

اختصاص یک سانس در سالن سینما تمدن  ،هماهنگی و خدمات فنی و رسانه ای

نمایش فیلم "دوئل" به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن فردوس به همراه نشست نقد و بررسی با حضور
کارگردان وعوامل فیلم در تاریخ 98/7/ 4

70

اختصاص  2سانس از سالن سینما فردوس ،مستندسازی ،حضورنیروی انسانی پروژه ای  ،اجرای برنامه ،پذیرایی ،تبلیغات محیطی

2
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همکاری با جشنواره گردشگری شهرداری تهران و بهره برداری از امکانات موزه سینمای ایران در تاریخ 98/7/7

100

اختصاص  9سانس از سالن سینما تمدن ،مستندسازی ،اطالع رسانی و تبلیغات ،حضورنیروی انسانی پروژه ای

مراسم رونمایی مستند «زمستان است» با حضور شهردار تهران ،کارگردان و مستندسازان کشور با مشارکت
شهرداری تهران در تاریخ 98/5/ 17

80

اختصاص دو سانس از سالن سینما توگراف ،مستندسازی ،حضورنیروی انسانی پروژه ای ،اطالع رسانی

برگزاری کارگاه "بیان و زبان در سینما" با حضور «ژان کلود کریر » کارگردان و فیلمنامه نویس فرانسوی ،برنده
جایزه اسکار در تاریخ 98/8/ 18

100

اختصاص  2سانس از سالن سینما توگراف ،مستندسازی ، ،اطالع رسانی و تبلیغات ،پذیرایی ،حضورنیروی انسانی پروژه ای

اولین نمایش عمومی فیلم مرمت شده "فردوسی" ساخته عبدالحسین سپنتا همراه با کارگاه بررسی فیلم توسط
استاد محمد تهامی نژاد در تاریخ 98/ 9/13

30

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

طراحی و راه اندازی سایت جدید موزه سینمای ایران ،پرداخت هزینه آن
برگزاری نشست ها و گفتگوهای فرهنگی صاحب نظران و صنوف سینمایی

80

160

مشارکت ویژه در برگزاری جشنواره فیلم فجر 1398

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

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

200

طراحی  ،چاپ و برگزاری نمایشگاه عکس تاریخ عمارت باغ فردوس

100

طراحی و برگزاری نمایشگاه پوستر فیلم های برگزیده جشنواره

150

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

100

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

3

300
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استقرار تیم مستند سازی ( تصویر برداری و عکاسی ) و ساخت وله های تصویری و انتشار
محصوالت تولید شده در فضای مجازی
مشارکت در مراسم قدردانی و تجلیل از هنرمند مستندساز آقای حمید سهیلی در تاریخ 98/ 7/8

100

44

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

آیین بزرگداشت استاد جمشی د مشایخی در موزه سینما همزمان با چهلمین روز درگذشت ایشان در تاریخ
98/ 02/ 13

100

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

همکاری در برگزاری آیین نکوداشت زنده یاد استاد جمشید مشایخی به همت فرهنگستان هنر با همکاری
بنیاد رودکی،خانه سینما،بنیاد فارابی،سازمان زیباسازی شهر تهران و بنیادآفرینش های هنری نیاوران در

نکوداشت بزرگان سینما

3

مجموعه فرهنگی هنری آسمان در تاریخ 98/3/ 27

100

مستندسازی ،تبلیغات ،پذیرایی ،حضورنیروی انسانی پروژه ای

آیین جشن زادروز مسعود کیمیایی به همراه نمایش فیلم «دندان مار» همراه با برپایی نمایشگاه از پوستر
فیلم ها و تقدیر و نکوداشت ایشان در تاریخ 98/5/ 9

150

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

برگزاری مراسم نخستین سالگرد درگذشت استاد انتظامی همراه با برپایی نمایشگاه ،با مشارکت شهرداری
تهران و حضور شهردار محترم تهران در تاریخ 98/5/ 26

130

اختصاص  3سانس از سالن سینما توگراف ،مستندسازی ،اطالع رسانی و تبلیغات ،تولید برنامه ویدیوئی ،پذیرایی ،حضورنیروی
انسانی پروژه ای

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

برگزاری هفته فیلم دانمارک با همکاری انجمن سینمای جوان در تاریخ  11تا 98/ 2/14

رویدادهای سینمایی

4

راه اندازی گالری و برگزاری

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

450

100

اختصاص  10سانس از سالن سینما فردوس ،حضورنیروی انسانی پروژه ای و پاره وقت

مشارکت با انجمن فیلم کوتاه خانه سینما در برگزاری مراسم اختتامیه دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران
در سینماتوگراف در تاریخ 98/ 5/16

120

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

4
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برنامه های ویژه روز ملی سینما در تاریخ 98/6/22

نمایش فیلم «تمرین آخر ،تعزیه حر دالور» ساخته ناصر تقوایی در روز ملی سینما با حضور
سینماگران ،منتقدین و فعاالن رسانه حوزه سینما و تجلیل سیروس الوند از این اثر
اختصاص یک سانس از سالن سینما فردوس ،مستندسازی و تولید برنامه ویدیوئی ،پذیرایی ،حضورنیروی
انسانی

پروژه ای ،خدمات رسانه ای و تبلیغات محیطی

برگزاری نمایشگاه کتاب سینمایی ،نقاشی ،عرضه تصاویر پیشکسوتان سینما

350

نمایش نخستین تصاویر سینمای ایران « فیلمهای میرزا ابراهیم خان عکاس باشی » در
فضای باز موزه
همراه با تقدیر و اهداء هدایا به برخی از پیشکسوتان به مناسبت روز ملی سینما و حضور این اشخاص در موزه
و در میان شهروندان

مشارکت در برگزاری مراسم نمایش چهارفیلم «اینجا زمستان است »« ،مدالسیون»« ،نه تو مانی و نه من» و
«شبیه آل» در تاریخ 98/ 6/29

20

اختصاص  2سانس از سالن سینما فردوس ،خدمات فنی ،حضورنیروی انسانی پروژه ای

مشارکت در برگزاری مراسم  50سالگی جشنواره رشد وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 98/ 6/6

40

اختصاص  2سانس از سالن سینما فردوس ،خدمات فنی ،حضورنیروی انسانی پروژه ای و پاره وقت

مراسم ویژه هفته کودک :نمایش روزانه فیلم های کودک و نوجوان به مناسبت هفته کودک با همکاری کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان  ،حضور عوامل سینمای کودک در میان مخاطبان موزه ،اجرای تئاتر عروسکی
در فضای باز موزه در تاریخ  13تا 98/7/ 17

180

اختصاص  5سانس از سالن سینما فردوس ،مستندسازی ،پذیرایی ،حضورنیروی انسانی پروژه ای ،تبلیغات و اطالع رسانی ،خدمات
فنی

همکاری در برگزاری همایش باغ ایرانی با موضوع «تجربه فضای باغ ایرانی» با نگاهی نو به ترویج تاثیر فرهنگ
باغ ایرانی در سبک زندگی ایرانی معاصر در تاریخ 98/7/ 19

30

اختصاص  2سانس از سالن سینما فردوس ،مستندسازی ،پذیرایی ،حضورنیروی انسانی پروژه ای

نشست فرهنگی هیأت آموزشی قوانین کپی رایت جهانی ،پروفسور بلومکوئی ست استاد دانشگاه حقوق و
موسمگارد رئیس انجمن آهنگسازان دانمارک و بازدید از موزه سینمای ایران با حضور مدیران و مسئولین
مرتبط دستگاه های ذیربط

5

20
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نشست و بازدید  10نفر از استادان شرق شناس روس از موزه ،برپایی کارگاه "تاریخ سینم ای ایران" توسط
استاد پرویز جاهد در تاریخ 98/ 7/13

40

مستندسازی ،پذیرایی ،حضورنیروی انسانی پروژه ای ،اطالع رسانی

بازدید گروه های داخلی و خارجی مختلف میهمانان ویژه از جمله  :مهمانان جشنواره فیلم کوتاه ،مهمانان
سفارت فرانسه ،بازدید فیلمساز لهستانی خانم کروازه ،مهمانان جشنواره فیلم رشد ،رایزن فرهنگ ی سفارت
استرالیا ،دانشکده بهزی ستی و توانبخشی ،مسئولین گردشگری شهرداری تهران و ...

50

مستندسازی ،پذیرایی ،حضورنیروی انسانی پروژه ای

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

400

اختصاص  23سانس از سالن سینما فردوس ،مستندسازی ،پذیرایی ،حضورنیروی انسانی پروژه ای ،تبلیغات و اطالع رسانی

تجهیز و آماده سازی واحد آرشیو ،پارتی شن بندی اتاق های ضلع غربی عمارت در بخش زیرین بنای موزه

400

خرید ملزومات و اقالم

ایجاد و ساخت فضای مناسب برای استقرار سرور و استوریج نرم افزار آرشیو
قفسه بندی  ،جابه جایی اشیاء ،ساماندهی و به روز رسانی آرشیو اسناد،آثار مکتوب  ،پوستر،عکس  ،نوارهای

5

سایر هزینه ها

 VHSو تهیه باکس های مرتبط

150

204

خرید استوریج ،رک و سوییچ برای نرم افزار بانک اطالعاتی اشیاء موزه

492

خرید سرور ،نرم افزار و تجهیزات  ITبرای نرم افزار بانک اطالعاتی اشیاء موزه

440

طراحی و چاپ بروشور موزه  ،بلیت موزه و سینما ،تراکت های تبلیغاتی در دوره یازده ماه

250

تهیه و ارائه نسخه های مکتوب از طرح آسیب شناسی حفاظتی و مرمتی عمارت باغ فردوس توسط شرکت
مهندسی عمارت خورشید و ارسال آن به وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی

10

حق عضویت ساالنه در شورای جهانی و بین المللی موزه ها (ایکوم)

30

تهیه لباس ،کفش و تجهیزات برای بخش حراست و وسایل ارتباطی و مخابراتی

300

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

160

6
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توسعه و تجهیز مجموعه به دوربین های مداربسته نسل جدید و سایر تجهیزات مرتبط  -مربوط به ف از اول

440

اجرای شبکه  ،سیستم مرکزی و توسعه و توزیع خروجی ها

هزینه نیروی انسانی تمامی بخشهای مؤسسه در خارج از ساعت موظف و در روزهای تعطیل درتاالرهای موزه
و سالن های سینما برای همکاری در اجرا و برگزاری جشنواره ها و رویدادها و فعالیتهای سینمایی و ارائه

10940

خدمات به هیأت های بازدیدکننده داخلی و خارجی از موزه و اکران های گروهی سینما
بازسازی و تعمیرات ساختمان حراست ورودی موزه  ،بخش اطالعات و گیشه سینما

250

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

160

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

300

طرح اول توسعه روشنایی موزه سینما شامل عمارت ،محوطه شمالی و جنوبی (فیلمخانه) ،پارکینگ و محیط
پیرامون
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
تعویض سیستم رایانه سالن سینما توگراف و تهیه و تأمین سیستم حرفه ای سازگار با پخش فیلم های دیجیتال

220

260

350

نسل جدید در سالن ونصب تلویزیون بزرگ برای نمایش تیزرها
تهیه ملزومات صوتی برای رفع نقص پخش صوت سخنرانان در سالن های سینما ،بازسازی و تعویض روکش
چرمی درب سالن های سینما و یراق آالت سالن های فوق الذکر و نصب پرده ورودی سالن های سینما فردوس

250

و سینما توگراف
سایر هزینه های موزه  :امور نگهداری و انتظامات ساختمان مجاور ،هزینه غیر موظفی نیروی انتظامی

جمع کل
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