
نام 

موسسه/آتلیه/شرکت

روزنامه

 رسمی

پروانه 

کسب 

آتلیه

مدارک

 

هویتی

پاسخ 

استعالم

هدایت /کاربر

کننده

تاریخ 

اعالم
آخرین نشانی اعالم شدهشهر-استانرسته فعالیت

فیروزه )آتلیه پاناروما 

(پویا پرویزایرلو-الیقی
اردبیل_اردبیلهلی شاتپویا پرویزایرلو***―

اسماعیل بیگ روبه رو _خ بیضا

جنب خوابگاه_بنگاه احمدزاده
شرکت افرند تجارت 

امیر حسین جالالئی _رسا

دستجردی

*―**
امیر حسین 

جالالئی
اصفهان_اصفهان خدمات هوایی95/12/16

شهرک علمی و تحقیقاتی 

ساختمان شیخ _اصفهان

174واحد _بهایی

شرکت آریسا فناوری 

محمد نکوزاده_پارس
اصفهان_اصفهانخدمات هوایی95/05/25محمد نکوزاده**―*

بعد از  _اصفهان خ شیخ بهایی 

 _ 39ساختمان  _چهار راه آذر 

5واحد 

شرکت آسمان رصد 

مرتضی توانا_هادی
96/6/21منصوری_توانا*―*

 

_فروش_واردات

خدمات هوایی

اصفهان_اصفهان
خیابان _خیابان هزار جریب

40پالک _بن بست شاهد_آزادی

کانون آگهی و تبلغاتی 

مجید اسکندری _جارچی

هادی مشایخی_خلجی

95/11/26هادی مشایخی**―*

ساخت 

تیزرهای 

تبلیغاتی

فریدن_اصفهان

بلوار _شهرستان داران

کانون _روبروی دادگستری_طالقانی

آگهی و تبلیغاتی جارچی



شرکت طراحان پروازان 

حامد جندقیان_اصفهان
95/08/17حامد جندقیان**―*

_تولید_واردات

خدمات
ملک شهر_اصفهان

مجتمع ماه  _ 19کوچه _خ مفتح 

3واحد  _رخ

نجف آباد_اصفهانخدمات هوایی**―*شرکت آسمان دید سپنتا
بن _خ حافظ_باغ ملی _نجف آباد

3واحد_51پالک _دوم

احسان نعیم _آتلیه آرمانی

آبادی
―***

احسان نعیم 

آبادی
کرج_البرزهلی شات

بعد _بلوار موالنا_جهانشهر_کرج

ساختمان _ازکوچه کسری شمالی

4واحد _2طبقه _آرام

فرزاد _آتلیه سیما فیلم

رنجبر
کرج_البرزهلی شاتفرزاد رنجبر***―

بین میدان  _اراضی انصاری  _کرج 

رو به  _فجر و میدان امام خمینی 

ساختمان  _روی بانک تجارت 

1واحد  _بهاران 
آتلیه عکاسی 

حسین علی _ماهور

فراهانی

―***
ابراهیم 

آذرخشی
کرج_البرزخدمات هوایی96/05/21

انتهای _خیابان شهید بهشتی

عکاسی _(کمالی)خیابان امامی 

ماهور
شرکت رهاب نقشه 

سعید شهرکی _شرق

ابراهیمی

کرج_البرز خدمات هوایی96/10/24سعید شهرکی**―*

اول خیابان _میدان آزادگان

ساختمان _913پالک _مطهری

15واحد _5طبقه _پارس



شرکت فن آوریهای 

صادق _پیشرفته نوین

یحیی خوشنواز_خوشنواز

کرج_البرزتولید95/11/11یحیی خوشنواز**―*

 اتوبان کرج 5کیلومتر 

ابتدای خروجی _قزوین

خیابان رباط _بهارستان

14پالک _ماشین
کانون آگهی و تبلیغاتی 

سید _تصویر هنرمهر آسا

مهدی نوعی ایران

**95/07/06

ساخت 

تیزرهای 

تبلیغاتی

کرج_البرز
 _ 1 بلوک 3فاز  _کرج رجایی شهر 

29پالک  _کوچه شهید نادری

موسسه رایت المهدی 

محمود عظیمی_(عج)
کرج_البرزخدمات هوایی95/05/06محمود عظیمی**―*

 10خ  _شهرک وحدت  _کرج 

43پالک  _شرقی 
کریم _عکاسی انتخاب

حمید علی _ارومیه ای

کرمی

―***
حمید علی 

کرمی
کمالشهر_البرزهلی شات95/05/03

 _خ ولیعصر شمال  _کمالشهر 

واحد صنفی  _جنب اداره پست 

انتخاب
آتلیه فتو عکاسی محسن 

محسن فاضلی_فاضلی
خ شهید بهشتی _دره شهر دره شهر_ایالمهلی شات95/10/22حسین فاضلی***―

شرکت آسمان نگاه 

علی صالحی_قارتال
خدمات هوایی95/10/06علی صالحی**―*

آدربایجان 

هشترود_شرقی

خ  _خ شهید رجایی  _هشت رود 

4پالک  _ورزش 
شرکت آذران رباتیک 

پیشروی تبریز
خدمات هوایی95/09/20**―*

آذربایجان شرقی 

تبریز_

 _کوی بابا طاهر  _ولیعصر  _تبریز 

2طبقه  _ متری اول 6
بهرام _آتلیه بهرام فیلم

رنجپور
هلی شات96/09/04بهرام رنجپور**―*

آذربایجان 

تبریز_شرقی
آتلیه بهرام فیلم_بهار شرقی



مهرداد _آتلیه سبکخیز

سبکخیز
―***

مهرداد 

سبکخیز
هلی شات95/05/25

آذربایجان 

تبریز_شرقی

خ طالقانی تقاطع پاستور  _تبریز 

جنب مسجد رادمندان _جدید 
آتلیه عکس و فیلم 

اکبر کاظمی ثانی_عرفان
رسته خدمات96/09/04اکبر کاظمی***―

آذربایجان 

تبریز_شرقی

اول خیابان _جاده ایل گلی

آتلیه عرفان_سهند
آتلیه موسسه عکس و 

حامد وکیلی_فیلم پازل
هلی شات96/09/04قادر شکوری***―

آذربایجان 

تبریز_شرقی
آتلیه پازل_اول کوی فردوس

باقر جابری _آتلیه نسیم

ایلخچی
هلی شات95/09/02فرزاد جابری***―

آذربایجان 

تبریز_شرقی

جنب  _خ امام  _شهرستان اسکو 

کوی حافظ
کانون آگهی و تبلیغاتی 

محمد اشگ _تربیت نوین

خونی

*―**
امیر اشگ 

خونی
96/02/18

ساخت 

تیزرهای 

تبلیغاتی

آذربایجان 

تبریز_شرقی

روبروی _خیابان تربیت غربی

کانون تبلیغاتی تربیت نوین_ماهنورد

هلی شات***―آتلیه شفیعی
آذربایجان 

کلیبر_شرقی

روبه رو پست _کلیبر

4پالک _پاساژشفیعی_مرکزی

خدمات هوایی**―*شرکت راز پرواز اسپیر
آذربایجان 

ارومیه_غربی

متری 16_خ البرز_ارومیه

54پالک_سوم
آتلیه فیلمبرداری و 

تعمیرگاه حسینی 

امیر عبداله پوری_فرد

―***
امیر عبداله 

پوری
هلی شات95/07/12

آذربایجان 

سردشت_غربی

 _خ شهید رجایی  _سردشت 

مسجد خانقاه

آتلیه فبلمبرداری 

حسینی فرد
―***

امیر عبداله 

پوری
هلی شات95/07/12

آذربایجان 

سردشت_غربی

- خیابان شهید رجایی-سردشت 

مسجد خانقاه



شرکت مهارت گستر 

شهرام محمدی_لیان
*―**95/10/01

_آموزش_تولید

خدمات هوایی
بوشهر_بوشهر

ساختمان  _خ فردوسی  _خ امام 

پارک علک و فناوری

شرکت نیرو آزمون 

امید یار محمدی_بوشهر
*―**

امید یار 

محمدی
95/09/20

_واردات_فروش

خدمات هوایی
بوشهر_بوشهر

جنب  _خ خلیج فارس  _بوشهر 

مرکز رشد علم و  _پارک مادر 

فناوری خلیج فارس
کانون آگهی و تبلیغاتی 

محسن  _ماهور طرح

بهنام تشکری_هاشمی

95/11/11بهنام تشکری***―

ساخت 

تیزرهای 

تبلیغاتی

بوشهر_بوشهر
 _خ بعثت  _خ سنگکی  _بوشهر 

جنب کتابخانه علی مصلحیان

شرکت نیرو آزمون 

امید یار محمدی_بوشهر
*―**

امید یار 

محمدی
95/09/20

فروش واردات 

خدمات هوایی
بوشهر_بوشهر

خیابان خلیج فارس جنب پارک 

مادر مرکز رشد علم و فناوری خلیج 

فارس
آتلیه استودیو عکاسی 

محمد رضا کهن _آرین

سال

―***
محمدرضا 

کهن سال
دشتستان_بوشهرهلی شات95/10/13

خ ماحوزی  _خ چمران  _برازجان 

عکاسی آرین_

*―*شرکت مهاب قدس
صوف _یگانه

شاهسوند_باف
تهران-تهران خدمات هوایی

خیابان شهید وحید دستگردی 

16کوی تخارستان پ 
حسین )آتلیه جوان 

(اسالمشهر_خزاعی
اسالمشهر_تهرانهلی شاتحسین خزاعی***―

نبش _خ شهید دستغیب

20پالک_2/2کوچه



آتلیه عکس و فیلم 

محمد _خاطره خوش

موسی زاده فهندری

―***
احمد موسی 

زاده
بومهن_تهرانهلی شات97/05/16

خیابان عالمه _ی بهمنی کوچه

پالک _(سپاه)طباطبایی 

 ی همکف طبقه_113
آتلیه استودیو باران 

علیرضا بهشتی _بهشتی

مهدی خلیل سیاح_نیا

―***
مهدی خلیل 

سیاح
تهران_تهرانهلی شات95/12/16

ساختمان _نبش هفتم_سعادت آباد

واحد _4طبقه _84پالک _میالد کاج

414

آتلیه استودیو بن 

محمد رضا معصومی_سای
تهران_تهرانهلی شات96/07/01معصومی***―

تقاطع _گلبرگ شرقی_نارمک

پالک _جنب بنک سپه_دردشت

5طبقه _10زنگ _420
آتلیه استودیو 

سیروس پاک _یسنا

پیام پشوتنی_سرشت

تهران_تهرانهلی شات95/11/09پیام پشوتنی***―

 _خ فتحی شقاقی  _یوسف آباد 

بین  میدان سلماس و خ کاج 

12واحد _ 124پالک _شمالی 
آتلیه ایده آل 

محمد رضا _تصویر

مجتبی حسنی _محمدی

منش

―**
مجتبی حسنی 

منش
تهران_تهرانهلی شات96/05/29

خیابان وفادار _تهرانپارس

بین _ شرقی220خیابان _شرقی

194پالک _139 و 137خیابان 

آقای )آتلیه آراکس 

(موسوی مقدم
تهران_تهرانهلی شاتموسوی مقدم***―

مجتمع _خ عظیمی_1فاز _اکباتان

22پالک_پاساژ تندیس_تندیس



محسن آریا _آتلیه باراد

وحید پریور_سرشت
تهران_تهرانهلی شات96/07/29وحید پریور***―

نرسیده _بلوار دادمان_شهرک غرب

پالک _به گل آرای جنوبی

14واحد _4طبقه _110

مسعود _آتلیه چشم انداز

کیارستمی
―***

کامبیز 

تنددست
تهران_تهرانهلی شات96/10/24

خیابان شهید محمود _تهرانپارس

خیابان فرجام _(119)آهنی آمینه 

پالک _ساختمان قائم_شرقی

7واحد _4طبقه _69

تهران_تهرانهلی شاتفاطمه هاشمی**―آتلیه حسین هاشمی
کوچه _بلوار آفریقا

15 واحد4طبقه _42پالک_گلفام

سودابه _آتلیه سعید عرب

پوریا عرب_میر صادقی
تهران_تهرانهلی شات95/10/06پوریا عرب**―*

  _نبش خ هیجدهم  _ولنجک 

طیقه سوم  _ساختمان خلیج فارس 

303واحد _
آتلیه شیدرنگ مجید 

دهقانی زاده
―***

مجید دهقانی 

زاده
تهران_تهرانهلی شات

ابتدای اشرفی _فلکه دوم صادقیه

28پالک_نبش شالی_اصفهانی
آتلیه عکاسی 

سعید _گرجی

محمد باتوانی_باصری

سعید باصریمنفی**―
مجوز اعطا 

نگردیده
تهران_تهران

خ شهید برادران  _علی آباد جنوبی 

 _ متری 24نرسیده به  _دستواره 

عکاسی گرجی



آتلیه گالری عکس 

محمود _مکث

اصغر اجودی_جعفری

تهران_تهرانرسته خدمات97/03/19اصغر اجودی***―

باالتر از _جنت آباد شمالی

خیابان _آبشناسان

عکاسی _پاساژ قائم_انصارالمهدی

مکث

تهران_تهرانهلی شات***―آتلیه نوری

خ پنجم نیرو _خیابان پیروزی

نبش پاساژ  _فلکه اول _هوایی

طبقه همکف _149پالم_سهند
علیرضا _آتلیه هامان

هاشمی
تهران_تهرانهلی شات95/06/03علیرضا هاشمی**―

 _خ سهروردی  _خ شهید بهشتی 

3طبقه  _ 15پالک  _کوی امامی 

آرش امرائی*――آرش امرائی

 بهره برداری 

ورزش_تفریحی

ی

تهران_تهران

بهستان _پاسداران: نشانی خانه

13واحد _2پالک _6

تقاطع جمهوری و : نشانی محل کار

طبقه _پاساژ بزرگمهر_حافظ

57پالک _اول

دانشکده صنعت 

اصغر _هواپیمایی کشوری

فرشباف سیسی

تهران_تهران پژوهش96/09/18―**―*

خیابان _فرودگاه مهرآباد

دانشکده صنعت هواپیمایی _معراج

کشوری



شرکت آب راه نقشه 

محمد _علی خادمی_البرز

علیخانی

تهران_تهرانخدمات هوایی95/07/06علی خادمی**―*
بزرگراه  _میدان توحید  _تهران 

2 واحد 18چمران پالک 

شرکت آزما پویان 

حمید عبدلی آقایی_سراج
95/11/10انبار لویی**―*

وا_فروش_تولید

خدمات _ردات

هوایی

تهران_تهران

خ وفا  _فلکه چهارم تهران پارس 

 _بلوار دانشگاه  _دار شرقی 

دانشکده مهندسی هوا و فضای 

 _دانشگاه خواجه نصیر طوسی 

طیقه دوم _ساختمان اداری 

شرکت آسمان سرخ 

مجید علی محمدی_آدینه
*―**

مجید علی 

محمدی
97/6/13

_فروش_واردات

خدمات هوایی 

تعمیرا_تولید_

ت

تهران_تهران

خیابان شهید مهندس _سهیل

خیابان شهید داود _محمد میرزاپور

ی اول طبقه_7پالک _طاهری

شرکت آگرین نور 

عبدالرضا جدی_جدی
تهران_تهرانفروش_ واردات―**―*

خیابان باب _میدان امام خمینی

پاساژ _کوچه ی قنات_همایون

 26پالک _طبقه ی زیرین_جوانمرد

27و 
شرکت بازرگانی نیکان 

بهرام _بهجوی پارسیان

عراقی

تهران_تهرانفروش_واردات95/10/22**―*
 7پالک _کوچه الله  _خ جمهوری 

1واحد  _



شرکت پاد پرواز 

محمد علی _پارس

محمد مهدی _منافی

منافی

تهران_تهرانفروش_واردات95/12/14―**―*

خیابان _خیابان برزیل_میدان ونک

خیابان شهید _شمس الهیجی

2 و واحد 1واحد _4پالک _منافی

شرکت پدیده الکترونیک 

عطیه )علم صنعت 

(بهزادی بخش

*―**
عطیه بهزادی 

بخش
تهران_تهرانآموزش_واردات

پایین تر از پل _خ پیروزی

کوچه _دوم

1طبقه _30پالک_علیمرادیان
شرکت پیشگامان 

احسان _روباتیک جهانیان

فالح پور

*―**
فالح _هنرخواه

پور
96/12/13

 واردات تولید 

آموزش فروش 

خدمات هوایی

تهران_تهران

خیابان _بلوار دادمان_شهرک غرب

پالک _تقاطع حافظی_درختی

واحد سوم_طبقه اول_45

شرکت تدبیر آشیانه 

آیدین عبدی_آسمان
96/12/13آیدین عبدی**―*

واردات،فروش،آ

موزش،خدمات 

هوایی

تهران_تهران

خیابان مدنی _میدان رسالت

خیابان برات _شمالی

4واحد _47پالک _محمدی
شرکت تدبیر و امید 

مرتضی معماری_ماندگار
تهران_تهرانمرتضی معماری*―*

بعد از شیر پاستوریزه فتح  _خ فتح 

طبقه اول _ 25پالک  _ 17
شرکت تصویر سازان 

اسمعیل _آسمان آبی

گلرخ عربانی

*―**
اسمعیل گلرخ 

عربانی
تهران_تهران خدمات هوایی97/05/30

خیابان بخت _خیابان شهید مدنی

پالک _کوچه تاجیک فر_آزاد

طبقه سوم_12



شرکت توسعه و تدبیر 

محمد رضا آشتیانی_شفق
*―**―96/10/25

 

_تولید_واردات

فروش

تهران_تهران

خیابان _خیابان آزادی_تیموری

پالک _شهید ولی اهلل صادقی

5واحد _طبقه سوم_21

شرکت جهان نقشه 

فاطمه رنجی _پرداز

عباس خالقی نژاد_پیما

*―**
خالقی 

تاجیک_نژاد
تهران_تهران خدمات هوایی96/08/27

خیابان خواجه _خیابان شریعتی

خیابان پادگان _نصیرالدین غربی

پالک _ساختمان سیمرغ_ولیعصر

8واحد _6
شرکت حامیان جوان 

آرش _جمال نوذری_پرواز

نوذری

تهران_تهرانفروش_واردات95/09/13―**―*
کوچه  _نیلوی جنوبی  _خ ولیعصر 

4پالک _ 6

تهران_تهرانخدمات هوایی**―*شرکت دید از نگاه آسمان

کوچه _خ دستگردی_بزرگراه مدرس

بن _کوچه بابک شرقی_فرید افشار

202 یا 4پالک _بست مهرداد

شرکت دیده پایش 

محمد رضا دولت _سپهر

آبادی

*―**
دولت 

قدرتی_آبادی
96/06/14

آموزش_واردات

خدمات هوایی_
تهران_تهران

خیابان _اتوبان باقری_تهرانپارس

خیابان شهید _ غربی196

پالک _ غربی200کوچه _قزاقی

10واحد _29



شرکت راهبرد صنعت 

محمد _اصغر گزین_دنیا

هادی صالحی راد

تهران_تهران خدمات هوایی95/10/22صالحی راد**―*
 _کوچه صادقی  _خ آزادی 

2طبقه  _ 25پالک

شرکت رایان 

محمد رضا یوسفی_نقشه
تهران_تهرانخدمات هواییچنگیز جبلی**―*

نرسیده _بلوار ابوذر_خیابان پیروزی

پالک _ شرقی5نبش _به پل اول

935

نعیم _شرکت رباتیک ناج

آجیل فروشان
95/10/22آیدین عبدی**―*

وا_فروش_تولید

خدمات _ردات

هوایی

تهران_تهران
تقاطع طوس  _خ کارون  _خ آزادی 

556پالک  _

اعراب _شرکت ره شهر

سلطانیه_اویسی
تهران_تهرانخدمات هوایی95/08/18سپهر سلطانیه**―*

شرکت رهنوردان هلیای 

آسمان
*―**

_واردات_فروش

خدمات هوایی
تهران_تهران

 _خ قاسمی_...خ حبیب ا _خ آزادی

1طبقه _61پالک

شرکت ژئو پرداز 

شهاب پورصالح_پارس
تهران_تهرانخدمات هوایی―**―*

پایین تر از بهار _خیابان شریعتی

5واحد _8پالک _خیابان نیرو_شیراز



شرکت سازگان 

محمد _ارتباط

سید محمد _هاشمی

نوری مهر

تهران_تهرانتولید_واردات95/07/28―**―*
خ هویزه   _خ سهروردی شمالی 

طبقه اول _ 40پالک  _شرقی 

شرکت سان تک اوج 

سیامک شیخ حسنی_رایا
تهران_تهرانفروش_تولید095/11/11**―*

تقاطع _خیابان ولیعصر

مجتمع تجاری نور _طالقانی

6118واحد _طبقه همکف_تهران
شرکت سبک بال هلیا 

محسن سیادت _آسمان

زهرا سیادت نژاد_نژاد

*―**
محسن سیادت 

نژاد
95/07/25

آموزش_واردات

خدمات هوایی_
تهران_تهران

بعد از چهار راه شیخ  _خ جمهوری 

317پالک  _پاساژ یگانه  _هادی 

تهران_تهرانخدمات هوایی**―*شرکت سپهرپردازان مجد
کوچه _خ ناهید_بلوار مرزداران

9واحد_2پالک_طالقانی
رضا _شرکت شیواسپ

محمود _جدید زاده

صمدی وحدتی

تهران_تهران خدمات هوایی95/11/26ساجد محمدی**―*

کوچه سلیمی  _خ رولت  _شریعتی 

واحد  _طبقه چهارم  _ Bبلوک  _

26

شرکت طیف گستر 

فرید امیری_اطلس طاها
*―**

محمدهادی 

بمبئی
95/09/15

_تولید_واردات

خدمات _فروش

هوایی

تهران_تهران
خ  _خ سهروردی شمالی  _تهران 

3طبقه  _ 120پالک  _هویزه 

شرکت عمران دشت 

علیرضا شبانی_فراساز
*―*

میکائیل 

جعفرخانی
تهران_تهران خدمات هوایی

سه راه _اول خیابان پاسداران

8پالک _سروستان ششم_ضرابخانه



شرکت عمران مسکن 

محمد سعید _ساتراپ

سعیدی

*―**
محمد سعید 

سعیدی
تهران_تهران خدمات هوایی95/10/22

 _خ زمزم  _بلوار ابوذر  _خ پیروزی 

کوچه  _خ عالمه امینی جنوبی 

1 ط 23پالم  _شهید پرخیده 
شرکت فاتح آسمان 

شریف
*―**

-پژوهش-تولید

خدمات هوایی
تهران_تهران

خ حبیب _خیابان آزادی

6پالک_لورنس_زادگان

شرکت فرا نقش 

مهدی قدیانی_نگار
تهران_تهران خدمات هوایی95/12/14مهدی قدیانی**―*

نرسیده به میدان _ستارخان

پالک _خیابان کوثر دوم_توحید

3واحد _13

شرکت فراسو 

مهرداد بهداد_توزین
96/03/21مهرداد بهداد**―*

_فروش_واردات

آموزش
تهران_تهران

کوچه آناهیتا _میرداماد

پالک _خیابان نیلوفر_شرقی

طبقه همکف_1

تهران_تهرانخدمات هوایی*ناقص―*شرکت فرانگاشت نوآور
کوچه  _49میدان_نارمک

7واحد_14پالک_سعادت

شرکت فرانگر 

عامر تابعی_الکترونیک
96/05/21عامر تابعی**―*

_فروش_واردات

خدمات هوایی
تهران_تهران

نرسیده به چهارراه _خیابان آزادی

کوچه شهید _خوش

3واحد _1پالک _نمایندگی

شرکت فن آوریهای آب و 

مهدی _خاک فردای سبز

صفائی زاده

*―**
بهرام سلطان 

محمد
تهران_تهران خدمات هوایی96/10/04

 جاده مخصوص 9کیلومتر 

کوچه _بلوار عبیدی_کرج

39پالک _انتهای عرفانی شمالی_13



شرکت فناوربال گستر 

آموت
*―**

_واردات_فروش

-خدمات هوایی

 تولید

تهران_تهران

خ استاد حسن _مجیدیه شمالی

نرسیده به _باالتر از میدان ملت_بنا

9واحد_964پالک_میدان شریفی

شرکت فناوربال گستر 

فاطمه _نگاه آسمان

محمد چیتگرها_چیتگرها

محمد چیتگرها*―*

 

خ_فروش_تولید

دمات

تهران_تهران

خیابان سازمان _بلوار فردوس غرب

 12نبش _برنامه مرکزی

27واحد _4طبقه _49پالک _شرقی

شرکت الندا آریا 

الکترونیک
*―**

_واردات_فروش

-خدمات هوایی

 تولید

تهران_تهران

بین پل حافظ و _خیابان جمهوری

طبقه _ساختمان عباسیان_ تیر30

3واحد _5
شرکت مهندسین عمران 

محمد علی حبیب _مارون

جواد تفتی_آگهی

*―*
جواد تفتی 

فراشاه
23پالک _29خیابان _سعادت آبادتهران_تهران خدمات هوایی

شرکت مهندسین مشاور 

علیرضا یاسمی_سیروان
تهران_تهران خدمات هوایی97/6/6علیرضا یاسمی**―*

بین _خیابان بیستون_یوسف آباد

طبقه _47پالک _18 و 16خیابان 

16واحد _4
شرکت میعاد اندیشه 

فرهاد صمدزادگان_ساز
96/02/03سهراب صادقی*―――

_واردات_تولید

خدمات هوایی
تهران_تهران

خ خرمشهر  _خ سهروردی شمالی 

4پالک  _کوچه وهابی برزی  _



شرکت نگار ماندگار 

سعید باصری_فرتاک
96/01/29سعید باصری**―*

خدمات _فروش

هوایی
تهران_تهران

شهرک _سعادت آباد

کوچه _روبروی شهروند_مخابرات

1واحد _7پالک _19

شرکت نگاه آینده آسمان 

نیلی
جواد مردانی**―*

_فروش_واردات

خدمات هوایی
تهران_تهران

میدان _خ شکوفه_خ پیروزی

کوچه _خ غضاءری_شکوفه

1طبقه _6پالک_نوری

شرکت نما پرداز 

مهدی برومند_رایانه
95/10/28مهدی برومند**―*

_فروش_واردات

خدما_آموزش

ت هوایی

تهران_تهران

خ  _ (عبای آباد)خ شهید بهشتی 

غرب مصلی و جنب پمپ )پاکستان 

19پالک  _کوچه دوم  _ (بنزین

شرکت نوآوران علوم 

عباس گلی جیرنده_مکانی
*―*

عباس گلی 

جیرنده
تهران_تهران خدمات هوایی

قبل _شهید آیت اله اشرفی اصفهانی

خیابان شهید ولی _از شهید همت

طبقه همکف_91پالک _اله قموشی

شرکت هما فن 

کاوه اکبری شرقی_سامانه
تهران_تهران تولید―**―*

خیابان شهید داود حبیب _تیموری

پالک _خیابان آزادی_زادگان

ی همکف طبقه_503

شرکت هوا و فضای 

مهرپی_کروز
تهران_تهرانفروش095/07/06**―*

نرسیده به  _خ میرزا بابایی  _پونک 

ساختمان  _1پالک  _سردار 

طبقه اول شرقی _اسپیناس 



شرکت هوابرد نگاه 

محمد _آسمان

مریم پور فرخ_چیتگرها

تهران_تهران خدمات هواییمحمد چیتگرها**―*

خیابان : آدرس دفتر شرکت

جنب _بین اسکندری و نواب_آزادی

پالک _کوچه سامانی_مترو توحید

4واحد _طبقه اول_7

آزمایشگاه سیستم ها و 

-فناوری های پیشرفته

عقیل یوسفی کما

تهران_تهرانپژوهش0**――

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه 

آزمایشگاه سیستم ها و _تهران

فناوری های پیشرفته

فروشگاه پیرستانی 

(روباتیک ایرانیان)
تهران_تهرانفروش0**―

 _بعد ازپل حافظ_خ جمهوری

50پالک _زیرهمکف _پاساژعباسیان

فروشگاه خرازی ایستگاه 

حامد طاهر_پرواز
تهران_تهرانفروش96/05/04―***―

بین ناصرخسرو _ خرداد15خیابان 

طبقه _پاساژ حافظ_و پامنار

501واحد _سوم

فروشگاه عصر 

محمد آزاد_جدید
تهران_تهرانفروش96/06/25محمد آزاد***―

خیابان _(ره)میدان امام خمینی 

فروشگاه _کوچه قنات_باب همایون

عصر جدید
کانون آگهی و تبلیغاتی 

امیر _چشم انداز تبلیغات

حسین

96/03/21امیر حسین**―*

ساخت 

تیزرهای 

تبلیغاتی

تهران_تهران

ابتدای خیابان _میدان انقالب

پالک _کوه قائم مقام_آزادی

2واحد _8



کانون آگهی و تبلیغاتی 

نسترن _شیوا آوا

محمود زینانلو_کیارستمی

95/06/06محمود زینانلو**

ساخت 

تیزرهای 

تبلیغاتی

تهران_تهران
خ  _خ سهروردی شمالی  _تهران 

6واحد  _ 97پالک _خلیل حسینی 

موسسه فرا دید هنر 

محمد جواد _ایرانیان

اسالمی فرد

*―*

محمدجواد 

- اسالمی فرد 

شفیعی

تهران_تهرانخدمات هوایی

باالتر ار پل  _بزرگراه جناح شمال 

 _کوچه حاجیلو  _... شیخ فضل ا

1واحد   _ 2پالک 

موسسه ی بین المللی 

آسمان فتح 

محمد جعفربیگی_ققنوس

*―*
صم_جعفربیگی

دی

 

خدما_آموزش

ت هوایی

تهران_تهران

و میدان _بین دروازه دولت

بن بست _خیابان رامسر_فردوسی

5پالک _مکی

**――نادر ریسمان فروش تبریز
نادر ریسمان 

فروش
96/05/21

 بهره برداری 

ورزش_تفریحی

ی

تهران_تهران
پالک _خیابان سرو_خیابان ولیعصر

1طبقه _74

فروشگاه پیرستانی 

(روباتیک ایرانیان)
تهران_تهرانفروش0**―

بعد از پل حافظ - خیابان جمهوری 

50زیرهمکف پ -پاساژ عباسیان -

شرکت نگار آسای 

محسن سیادت نژاد_نور
منفی*―*

محسن سیادت 

نژاد
تهران_تهران95/06/03

خیابان وحدت اسالمی بعد از حسن 

 واحد 20آباد کوچه ششم کالنی پ 

5



آتلیه عکاسی 

محمد _آبرنگ

سید امیر حسین _واحدی

تولیتی

―***
امیر حسین 

تولیتی
شهر ری_تهرانهلی شات95/11/26

خیابان فداییان _شهر ری

بلوار امام حسین _اسالم

عکاسی آبرنگ_(ع)

استودیو عکس و فیلم 

عباس _هنر پارسیان

شهاب نوروزی_کریمی

شهریار_تهرانهلی شات95/05/03شهاب نوروزی***―

بلوار دنیا  _ اندیشه 1شهریار فاز 

پایین  _ غربی 14 و 13بین  _مالی 

130پالک  _تر از میدان 
آتلیه کلبه فیلم 

مهدی سیف _پارمیدا

جابر جمالی منش_الهی

―***
جابر جمالی 

منش
شهریار_تهرانهلی شات95/05/25

 متر پایین 100 _ بانده 3مارلیک 

464پالک  _تر از تاالر آرمان 

شرکت نگین حافظ 

رضا شهابی_پردیس
فیروزکوه_تهرانخدمات هوایی95/10/22رضا شهابی**―*

 45 _بلوار بسیج  _فیروزکوه 

 _مقابل سه راه دانشگاه  _متری

105پالک  _جنب شیرینی غزال 
خانه فیلم و عکس 

حمیدرضا بیات )پارسیان 

(بابلقانی

مالرد_تهرانهلی شات***―
انتهای بلوار _ مارلیک3فاز 

رو به رو پارک شیوا_ارغوان

آتلیه تندیس طالیی 

کتایون _وارنا

مجتبی _ابراهیمی

ابراهیمی

―***
مجتبی 

ابراهیمی
ورامین_تهرانهلی شات96/03/03

جنب پلیس _بلوار شهید باهنر

آتلیه تندیس طالیی_امنیت



خانم )آتلیه پردیس 

(حیدری
هلی شاتاحمدرضا رجبی***―

چهارمحال و 

شهرکرد_بختیاری
42نبش کوچه_خ تختی_شهرکرد

رحیم دانش _آتلیه اشکان

آموز
―***

رحیم دانش 

آموز
هلی شات95/11/11

چهارمحال و 

لردگان_بختیاری

مجتمع تجاری _شهر مالخلیفه

آتلیه اشکان_فالرد
وحید _آتلیه زوم

فاطمه محسنی _استاک

ازغندی

هلی شاتوحید استاک***―
-خراسان رضوی

تربت حیدریه

پالک  _ 9امیر کبیر  _تربت حیدریه

17

آتلیه عکاسی چهره 

جواد _ماندگار

تایباد روستای _اسدی

ارزنه

هلی شات95/06/06جواد اسدی***―
خراسان 

باخزر_رضوی
روستای ارزنه _شهرستان باخزر

مصطفی _آتلیه آریا فیلم

صبائی
هلی شات96/05/07مصطفی صبائی***―

خراسان 

بجستان_رضوی
آتلیه آریا فیلم_دهستان جزین

آتلیه عکاسی 

محمد آهنگ_آهنگ
هلی شات95/11/16محمد آهنگ***―

خراسان 

تایباد_رضوی
عکاسی آهنگ_روستای ارزنه_باخزر

شرکت خدمات سینمایی 

احمد _رویا فیلم جام

منصوری قزالحصاری

 خدمات هوایی96/10/30احمد منصوری**―*
خراسان 

تربت جام_رضوی
کوچه قرض الحسنه_خیابان المهدی



آتلیه عکاسی 

حامد رازقی _رازقی

محمود میهن پناه_رودی

―***
محمود میهن 

پناه
هلی شات95/11/11

خراسان 

خواف_رضوی

بازارچه  _خ شهاب  _خواف 

شهرداری

شرکت تصویر گستر 

میالد مقدم_آسمان ابیورد
خدمات هوایی**―*

خراسان 

درگز_رضوی
جنب کوچه ارغوان_خ مدرس_درگز

هلی شات95/08/04هادی یاری***―هادی یاری_آتلیه برنس
خراسان 

مشهد_رضوی
جواد _آتلیه فتو نیمافر

مدرس نیا
―**

 اسمعیل زاده 

کاخکی
هلی شات

خراسان 

مشهد_رضوی

جنب بانک _42امامت _بلوار امامت

عکاسی فتو نیما فر_سپه

ابراهیم _آتلیه فتوآوازه

مشهد_رمضان زاده
هلی شاتعلی یوسفی پور***―

خراسان 

مشهد_رضوی

بین  _ 66مطهری شمالی _مشهد

 از صفدری 8 و 6صفدری نژاد 

 واحد صنفی آوازه9 قطعه 6نژاد
مهدی _آتلیه گالمور

فرزاد محمودآبادی_افشار
―***

فرزاد 

محمودآبادی
هلی شات95/08/15

خراسان 

مشهد_رضوی

سه راه  _بلوار ملک آباد  _مشهد 

استدیو گالمور _خیام 

شرکت آتی نیک فناوران 

جعفر اذانی_مارال گردون
――**―

موضوع فعالیت 

شرکت نامرتبط

خراسان 

مشهد_رضوی

مجتمع _24فرهاد _خیابان فرهاد

واحد _طبقه دوم_(4پالک )ستاره 

204



شرکت حافظ دانای 

حسن دادمحمد_آسمان
حسن دادمحمد**―*

وا_تولید_فروش

خدمات _ردات

هوایی

خراسان 

مشهد_رضوی

کوچه مسلم _کوچه دولتی_گاز

شهید حجت ) 19شمالی 

طبقه همکف_120پالک _(دانشمند

شرکت خدمات سینمایی 

امیر _عرفان رسانه سبز

عرفانیان

*―**
معتم_عرفانیان

دی
هلی شات95/05/18

خراسان 

مشهد_رضوی
44 پالک 24مشهد دانشجو

شرکت فالت شرق 

حمید رضا صابری_پارثاوا
96/03/22رضا ابراهیمی**―*

_تولید_واردات

خدمات هوایی

خراسان 

مشهد_رضوی

خیابان هاشمیه _بلوار وکیل آباد

طبقه اول_20ساختمان _62
شزکت پیشرو صنعت آترا 

مهران باغبانی _توس

ابدال آبادی

*―**―96/12/13
رسته واردات و 

فروش

خراسان 

مشهد_رضوی

سناباد _خیابان سناباد

طبقه _ساختمان آریان_32

4واحد _دوم
پروین _آتلیه گندم

ابراهیم زاده ورک
―***

جواد حسن 

زاده
هلی شات

خراسان 

بجنورد_شمالی

مقابل _خیابان شهید رضا امامی

آتلیه گندم_18امامی 

شرکت آتیال آذرخش 

_امیدیه
؟**―*

واردات،فروش،

تولید،آموزش،خ

دمات هوایی

امیدیه_خوزستان

دهستان چاه _بخش مرکزی

خیابان _روستای میانکوه_سالم

پالک الف _خیابان کارمندان_فرعی

طبقه ی همکف_5



استودیو عکاسی و 

فیلمبرداری برگ 

سعید توفیقیان_سبز

اهواز_خوزستانهلی شات95/11/02سعید توفیقیان***―

خیابان _خیابان پیروزی_پادادشهر

مجتمع _(دهم)شهید شهبا 

استودیو عکاسی _هیراد

وفیلمبرداری برگ سبز
آتلیه عکاسی سه 

مرتضی ربانی نسب_رخ
اهواز_خوزستانهلی شات96/07/01میالد حرب***―

جنب _چهارراه نادری_سی متری

عکاسی سه رخ_سینما اکسین
آتلیه عکاسی و تولید 

طحان _عکس مرمر

زهرتی_پور

اهواز_خوزستانهلی شات95/08/24مرتضی زهرتی***―

خ شریعتی بین سلمان  _اهواز 

فارسی و کافی نرسیده به سینما 

آفریقا
شرکت فناوران صنعت 

محمد _آسمان شکوفان

امین شکوفان

*―**
محمد امین 

شکوفان
95/06/20

_آموزش_فروش

خدمات هوایی
اهواز_خوزستان

 _خ آهنگری  _خ آزادگان  _اهواز 

مرکز رشد دانشگاه صنعت نفت و 

گاز
فروشگاه گسترش 

فرید سامری_رایانه
اهواز_خوزستان فروش―***―

طبقه _بازار بزرگ اهواز

322ی  شماره_دوم
حبیب _شرکت انوار فیلم

علوانی
آبادان_خوزستانهلی شاتحبیب علوانی**―*

درب _اتاق یک_27پی _12ایستگاه 

ضلع شمالی

آتلیه عکاسی و 

محمد _فیلمبرداری پارسا

باقر یوسفی فر

―***
محمدباقر 

یوسفی فر
باغ ملک_خوزستانهلی شات96/02/27

روبروی _خیابان اصلی_شهر صیدون

عکاسی و فیلمبرداری _پست بانک

پارسا



آتلیه عکاسی کامپیتری 

علیرضا رضایی_جزیره
دزفول_خوزستانهلی شات95/10/13علیرضا رضایی**―*

 متری 45بین خ  _ 5خ کربالی 

مقاومت و ابوریحان

سید _آتلیه تابش فیلم

مرتضی موسوی
―***

سید مرتضی 

موسوی
زنجان_زنجانهلی شات97/04/04

ابتدای خیابان _دروازه رشت

طبقه فوقانی کفش _صفا

آتلیه تابش فیلم_آدینه

زنجان_زنجانهلی شاتسینا امامی***―سینا امامی_آتلیه زینب اسالمی

روبروی _خیابان هفده شهریور

نبش کوچه حمید _کوچه نوبهار

1/1پالک _طبقه دوم_نجفی

شرکت نواندیشان پرواز 

امیر حسین _الکترونیک

کالنتری

*―**
محمد 

محمدی بوئینی

 خدمات 

هوایی، 

تعمیرات و 

فروش

زنجان_زنجان
ساختمان _سعدی شمالی

2واحد _طبقه اول_بهشت

هلی شات***―آتلیه هاشمی زاده
سیستان و 

زاهدان_بلوچستان

روبه روی هتل _بلوار مطهری

خانه دوربین_استقالل



شرکت نقشه برداری 

نصراله _زاگرس پیمایش

طهماسبی

*―**

نصراهلل 

طهماسبی و 

علی اقرء و 

مهدی طاهری 

نژاد و ولی 

حسانپور رضوی

شیراز_فارس خدمات هوایی

بلوار دانشجو،جنب باغ 

ارم،ساختمان شماره 

خیابان شریعتی،باالتر از :تهران_6

پل سید خندان،کوچه 

ی  ،طبقه27نورمحمدی،پالک 

4،واحد 2

محمد رضا _آتلیه پیمان

محجوب
―***

محمد رضا 

محجوب
شیراز_فارسهلی شات95/05/25

بلوار باغ حوض  _خ زرهی  _شیراز 

10 و 8حد فاصل کوچه  _
پرویز _آتلیه چشم انداز

مهدی دبیری_صفری
شیراز_فارسهلی شات95/07/14مهدی دبیری**―

 _سی متری سینما سعدی _شیراز

2پالک ( جدید17)11کوچه 

راه باغ تخت4_بلوار آزادیشیراز_فارسهلی شات***―آتلیه حمیدرضا اردالن

قاسم _آتلیه رکسانا

رضا محمدی_شفاعتیان
شیراز_فارسهلی شات95/05/25رضا محمدی***―

ابتدای  _میدان مطهری  _شیراز 

طبقه دوم _فردوسی غربی 

شیراز_فارسهلی شات***―آتلیه صفری
متری سینما 30_خ قصرالدشت

سعدی
شرکت جهان پی 

علی محمد ایزدی_سامان
*―**

علی محمد 

ایزدی
شیراز_فارسخدمات هوایی95/05/25

 _خ نارون  _شیراز چهار راه چنچنه 

83پالک  _ 14کوچه 



شرکت دانش بنیان 

کسب و کار جهان 

سارا غفاری_جدید

*―**96/02/26

_واردات_تولید

خدمات _فروش

هوایی

شیراز_فارس

شهرک _بلوار میرزای شیرازی

پارک علم و فناوری _آرین

واحد _ساختمان پرسپلیس_فارس

4013

شرکت فناوران یاقوت 

امین کمال زاده_زاگرس
95/12/04امین کمال زاده**―*

وا_فروش_تولید

خدمات _ردات

هوایی

شیراز_فارس
ساختمان  _ 2/5خ  _شهرک آرین 

1دانیال واحد 

شرکت کاوشگران درون 

بهرنگ _آسمان پارسیان

یزدانپناه

شیراز_فارس تولید―**―*

بن _خیابان قصردشت_عفیف آباد

طبقه _51پالک _57بست 

1واحد _دوم

شرکت کیان الکترو 

فرادید جنوب
شیراز_فارسخدمات هوایی**―*

شیراز سی متری سینما 

چهار راه صاحب _سعدی

137پالک_دیوانی
شرکت ماهان 

غالمحسین _نقشه

سلطانی راد

*―**
غالمحسین 

سلطانی
شیراز_فارسخدمات هوایی95/05/25

 _ متری گل محمدی 45شیراز 

6 پالک 12کوچه  _میانرود 

شرکت نگارگران فناوری 

پیشرفته آوات هیراد
95/10/28ایمان عسگری**―*

_تولید_واردات

خدمات _فروش

هوایی

شیراز_فارس

تقاطع یادگار امام _بلوار پاسداران

طبقه  _ساختمان فرزاد_(ره)

8واحد _سوم



شرکت همای رحمت 

محمد علی گلریز _دوست

خاتمی

*―**
محمد علی 

گلریز
شیراز_فارسخدمات هوایی95/11/11

ساختمان _55کوچه _بلوار پاسداران

4واحد _طبقه سوم_انتظار

فسا_فارسهلی شات***―آتلیه امیری
جنب پاساژ _خ امام خمینی_فسا

آتلیه عکاسی افشین_کوثر
مهدی _آتلیه فوجی فیلم

حکیمی
المرد_فارسهلی شات96/02/06مهدی حکیمی***―

چهارراه _خیابان امام_اشکنان

آتلیه فوجی فیلم_انقالب
مجتبی علی _آتلیه ژست

پور حقیقی
―***

مصطفی علی 

پور
مرودشت_فارسهلی شات96/08/21

بعد از خیابان _خیابان مدرس

سمت راست_حافظ

***―آتلیه عکس و فیلم روژان
سیدحمیدرضا

سادات
هلی شات96/05/04

نورآباد _فارس

ممسنی

آتلیه _فرعی اول_خیابان پزشکان

عکس و فیلم روژان

قزوین_قزوینهلی شاتسینا ارزانی***―آتلیه حامد احمدی
روبروی مدرسه _خیابان دانشگاه

1پالک _52کوچه _تیزهوشان

آتلیه خانه عکس گچ 

علیرضا احمد صفاری_پژ
قزوین_قزوینهلی شات96/07/01 احمد صفاری***―

کوچه _خیابان فردوسی

واحد _3طبقه _ساختمان آوا_یاقوت

4



آزمایشگاه پهپاد دانشگاه 

محمد نوروزی_آزاد قزوین
قزوین_قزوینپژوهش―**――

آدرس دقیق )_دانشگاه آزاد قزوین

خیابان : احتماال از این قرار است

آزمایشگاه _بلوار نخبگان_دانشگاه

تحقیقات مکاترونیک دانشکده 

مهندسی برق و رایانه دانشگاه آزاد 

(اسالمی قزوین

شرکت فرا نمای بلند 

مهدی انصاری فر_آسمان
****

مهدی انصاری 

فر
96/08/07

واردات،تولید،فر

وش،آموزش،خد

مات هوایی

قزوین_قزوین

آدرس دفتر مرکزی و امور 

ابتدای امیرآباد _تهران: قراردادها

پالک _بن بست فرشته_شمالی

 آدرس آشیانه و واحد 3واحد_3

جاده شرکت _قزوین: ساخت

مجتمع صنعتی شهید _نفت

شرکت صنعتی فرابرد _رجایی

فرانمای آسمان
آتلیه عکاسی 

محمد پور سلمان_یاران
―***

محمد پور 

سلمان
قم_قمهلی شات96/01/14

 متری 16_شیخ آباد_نیروگاه

18جنب کوی _ولیعصر

قم_قمهلی شات***―آتلیه فالح
نبش کوچه _خ سی متری کیوان فر

1پالک _29شماره 
آتلیه مشکات مجید 

نخجیروانی
―***

مجید 

نخجیروانی
قم_قمهلی شات

جنب کوچه _ متری صدوق45_قم

244پالک _18



شرکت دیدبان فناوری 

مجید _راهبردی آراد

هدایت جو

تمام اعضا**―*

_تولید_واردات

خدمات _فروش

هوایی

قم_قم
مرکز _15پالک_41کوی_خ انقالب

رشد دانشگاه قم

آتلیه فیلمبرداری زهرا 

جمشید مهران پور_فیلم
―***

مهدی مهران 

پور
روستای فشالق نوروز _بیجار بیجار_کردستانهلی شات95/10/28

شرکت تک الماس 

حیدر _ماندگار دانش

رحمن زاده

*―**
-رحمن زاده

صمدی
96/02/30

وا_فروش_تولید

آموزش _ردات

خدمات هوایی

سنندج_کردستان

دانشگاه پیام _خیابان فلسطین

مرکز رشد واحدهای _نور

7واحد _فناور

شرکت تک الماس 

حیدر _ماندگار دانش

رحمن زاده

*―**
-رحمن زاده

صمدی
96/02/30

 تولید فروش 

واردات آموزش 

خدمات هوایی

سنندج_کردستان

سنندج خیابان فلسطین دانشگاه 

پیام نور مرکز رشد واحدهای فناور 

7واحد 

حسین _آتلیه روژ فیلم

فقیه زاده
―***

حسین فقیه 

زاده
مریوان_کردستانهلی شات95/05/25

کوچه  _چهار راه  شبرنگ _مریوان 

آسیاب

آتلیه عکس و فیلم 

شاهو کریمیان_شانو
مریوان_کردستانهلی شاتشاهو کریمیان***―

خ _2شهرک موسک_مریوان

روبه روی آژانس همشهری_پیرخضر

هیوا _آتلیه کورد فیلم

محمودیان
مریوان_کردستانهلی شات95/08/05هیوا محمودیان***―

 _کوچه آسیاب  _شبرنگ  _مریوان 

4پالک 



شاهو _آتلیه ماندگارفیلم

روشندل
―***

مصطفی 

خانزادی
مریوان_کردستانهلی شات

 _خ اداره برق _مریوان_کردستان

جنب مسجد عمر
ضرغام )آتلیه افالک 

(شفیعی
خیابان طالقانی شرقیبافت_کرمانهلی شات***―

مهدی زابلی )آتلیه صبا 

(زاده
بازارچه برق_خ پاسدارانبم_کرمانهلی شات***―

آتلیه موسسه میکس و 

فاطمه _مونتاژ سیما فیلم

ناصریان

بم_کرمانهلی شات95/12/09محمد حیدری***―

ابتدای _(ره)بلوار امام خمینی 

موسسه میکس و _خیابان بهار

مونتاز سیما فیلم

آتلیه عکس 

محسن _ایرانی

حامد اسکندریان_احمدی

―***
حامد 

اسکندریان
بلوار سید جمال الدین اسدآبادیسیرجان_کرمانهلی شات95/12/09

شرکت مدیریت مکانی 

صباح معتمدی_فضا کاو
کرماشاه_کرمانشاه خدمات هواییصباح معتمدی*―*

 22سه راه _بلوار شهید بهشتی

ساختمان پارک علم و _بهمن

419واحد _4طبقه _فناوری

نیما _آتلیه فتو نیما

قائم امینی_محمودی
هلی شات95/05/18قائم امینی***―

کهکیلویه و بویر 

گچساران_احمد 

بین خ بالدیان و شیراز  _گچساران 

شعبه قدس _جنب بانک صادرات  _



شرکت پیشرو صنعت 

آوران رایان 

افشین مردانی_گچساران

 تولید97/03/19―**―*
کهکیلویه و بویر 

گچساران_احمد

 21خیابان _کوی کارکنان دولت

نبش کوچه _جنوبی

طبقه اول_احمدزاده
آتلیه عکاسی و 

ناهید _فیلمبرداری بلیکا

مصطفی نعیمی_جاهدی

رامیان_گلستانهلی شات95/06/21مصطفی نعیمی***―
جنب نانوایی  _خ امام  _رامیان 

عسگریان

شرکت میالد روباتیک 

کاسپین
بندر انزلی_گیالنخدمات هوایی**―*

کوچه _نجفی... خ آیت ا_بندرانزلی

11پالک _آزادگان یکم
آتلیه خدمات عکس و 

کوروش _فیلم رسول زاده

رسول زاده

تالش_گیالنهلی شات95/07/06مسعود یوسفی***―

روبه رو پارک  _خ قدس  _تالش 

قدس، خدمات فیلم و عکس رسول 

زاده
آزمایشگاه روباتیک و 

مکاترونیک دانشگاه 

احمد باقری _گیالن

رشت_گیالن پژوهش0**
آزمایشگاه روباتیک و مکاترونیک 

دانشکده فنی دانشگاه گیالن

صومعه سرا_گیالنهلی شات96/07/01فرید کامران نیا***―فرید کامران نیا_آتلیه دیم
خیابان _زیباشهر_صومعه سرا

استودیو دیم_والیت
فرشته _آتلیه ردپا

امین _مرادی

محمد _پورمحمدیان
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ساخت 

تیزرهای 
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تبلیغاتی

محالت_مرکزی

ابتدای کوی شهید 
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جواد رستگاری_رکورد
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