معریف رشکت خدمات سیمنایی
گسرتش حرفه ای های رسانه فیروزه

Introducing the company
Professional development of
Turquoise Media
Turquoise Media is a film making and
cinematic services company in
Mashhad-Iran and is an active company
in the field of producing animation and
films which Mahdieh Sadat Ahmadi
Soleimani is Managing Director and
Hassan Mahdavi Pour is the Chairman
of this company.
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معرفی شرکت خدمات سینمایی
گسترش حرفه ای های رسانه فیروزه

گسرتش حرفه ای های رسانه فیروزه یک رشکت تولید
فیلم و خدمات سیمنایی در مهشد  -ایران است و یک
رشکت فعال در زمینه تولید انیمیشن و فیلم است.
این رشکت اب هدف گسرتش نیروهای هرنمند و
متخصص در حوزه فیلم و انیمیشن به واسطه
شناسایی  ،آموزش و تولید و همچنین گسرتش
صادرات محصوالت تصویری فعالیت خود را از سال
 1397به طور رمسی آغاز منوده است و ات کنون در حوزه
های مختلف عیل الخصوص تولید انیمیشن اب
کیفیت استاندارد جهاین موفقیت هایی کسب منوده
است.

زمینه فعالیت
انجام انواع فعالیهتای فرهنیگ و هرنی و سیمنایی  ،مطبوعایت ،
خربی و خربگزاری  ،نرشیه  ،تبلیغات  ،برگزاری جشنواره های هرنی
و مناییش و سیمنایی  .اتسیس منایشگاه و نگارخانه هرنی و
فرهنیگ و مطبوعایت و سیمنایی.هتیه فیلمهای سیمنایی و
تلویزیوین و همچنین انواع فیلم کواته  ،مستند  ،انیمیشن و
تجریب به عالوه کلیه فعالیهتای مرتبط اعم از فرهنیگ  ،هرنی ،
سیمنایی و پژوهیش خربی -مطبوعایت و تبلیغایت و همچنین
برگزاری ورکشاپ ها و مسابقات هرنی سیمنایی و گرافییک و
تبلیغایت انیمیشن  .راه اندازی و مدیریت سایت و اپیگاه های
اینرتنیت مرتبط اب فعالیت رشکت و ایجاد فضای فعالیت مجازی در
متایم حوزه ها اعم از تولید و خدمات .راه اندازی استودیو و
اتسیسات مربوط به فیلم سازی و طراحی و ساخت استودیو و
هشرک های تولید فیلم و انیمیشن.

مهدیهساداتاحمدیسلیمانی
سوابق علمی
کارشنایس ارشد سیمنا ،دانشگاه هرن هتران
گواهی انمه پذیرش مقاله از کنفرانس بین امللیل علوم انساین ترکیه
گواهی انمه پذیرش مقاله از کنفرانس بین امللیل پژوهش در علوم از
دانشگاه فالون سوئد  2ژوئن 2016
گواهینامه فیلمسازی انجمن سیمنای جواانن ایران
ارائه مقاالت پژوهیش در زمینه ژانر وحشت در سیمنای ایران و انتشار آن
در نرشیات معترب بین املیل
پژوهشگر منونه در همایش های معترب بین امللیل
تخصهصا
نویسنده فیلمنامه
کارگردان و هتیه کننده فیلم کواته
طراح ایده پرداز وکارگردان و هتیه کننده مسابقه و برانمه های تلویزیوین
کارگردان و هتیه کننده فیلم مستند
نویسنده مقاله های تخصیص تحلییل سیمنا
کارگردان و هتیه کننده انیمیشن و تیزهای تلویزیوین
مدرس کارگرداین نویسندیگ و ابزیگری سیمنا

مهدیه سادات احمدی سلیماین
کارشنایس ارشد سیمنا ،دانشگاه هرن هتران
کارگردان و هتیه کننده فیلم و انیمیشن

استارت آپ اپزن
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بيان آرماهناي کسب و کار استارت آپ اپزن
انیمیشن عالوه برفرهنگسازی به واسطه جذابیت های برصی آن میتواند ابعث ایجاد اشتغال و درآمد در جامعه گردد ،در این
طرح تالش کرده ایم عالوه بر ارایه پیشهنادات و راهکار های تولید و گسرتش درآمد انیمیشن زمینه های گسرتش آن در سطح
بین امللیل را نیز فراهم آوریم.
اپزن پلتفریم دوسویه برای کارفرمایان و فریلنرسها میباشد که توسط رشکت رسانه فیروزه اتسیس گردیده واز یک سو امکان
دسرتیس به انواع پروژه ها را برای نیروهای متخصص فعال در حوزه انیمیشن که جویای درآمد وشغل هستند فراهم یم آوردو
از سوی دیگر امکان دسرتیس هتیه کنندگان و متقاضیان تولید را در عرصه فیلم و انیمیشن به نیروهای متخصص و توامنند و

حرفه ای فراهم یم آورد.
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فیلمشنایس
فیلم کواته " به تو میرسد "  - 1389 -راهیایب به جشنواره بین امللیل فیلم و عکس دانشجویی
فیلم کواته " کمک " –  - 1393راهیایب به جشنواره بین امللیل فیلم چمش سوم هند
فیلم کواته " ویزور " –  – 1395راهیایب به جشنواره فیلم کواته mountروماین و انمزدی در سه
بخش و کسب جایزه هبرتین ابزیگر
کارگردان هرنی انیمیشن کواته " هوای پرواز "–  – 1395راهیایب به جشنواره فیلم کواته برلین.
جشنواره بین امللیل آکادیم هرنهای .جنوب شییل (جایزه هبرتین انیمیشن) .جشنواره جهاین فیلم
مراکش .جشنواره فیلم پرو  ،کوزوو و کسب جایزه هبرتین انیمیشن از جشنواره پنج قاره ونزوئال
کارگردان و نویسنده انیمیشن کواته " من آلیس نیسمت ویل اینجا رسزمین عجایبه " 1398
مجموعا کارگرداین و هتیه کنندیگ  11فیلم کواته و یک انیمیشن در طول اپنزده سال سابقه فعالیت
حرفه ای و همکاری در تولید بیش از سیصد محصول مختلف تصویری.
آخرین آاثر:
نویسندیگ و کارگرداین انیمیشن "من آلیس نیسمت ویل اینجا رسزمین عجایه" ؛ راهیایب به بیش
از  25جشنواره بین امللیل  ،کسب جایزه هبرتین انیمیشن کواته از جشنواره کویین اپمل کالیفرنیا ،
هبرتین کارگردان زن و هبرتین فیلمنامه انیمیشن از جشنواره پنج قاره ونزوئال  ،هبرتین انیمیشن
کواته جشنواره عشق آمریکا  ،انمزد هبرتین انیمیشن در جشنواره دین امروز ایتالیا  ،حضور در
جشنواره بین امللیل ازمیر ترکیه (جشنواره منتخب و مورد اتیید اسکار)
نویسندیگ و کارگرداین انیمیشن " خروس یا عقاب "
نگارش کتاب " سیمنای وحشت در ایران "

من آلیس نیسمت ویل اینجا رسزمین عجایبه
سال تولید 98-99

سوابق علمی
گواهینامه فیلمسازی انجمن سیمنای جواانن ایران
گواهینامه مرتجمی زابن انگلییس
گواهینامه جلوه های برصی در سیمنا
گواهینامه عکایس زیر آب
تخصهصا
نویسنده کارگردان و هتیه کننده فیلم و انیمیشن
انیمیاتور و متخصص جلوه های برصی
مدیر تولید و هتیه کننده و کارگردان اجرایی
عکاس – تصویربردار و تدوینگر
طراح عنوانبندی
کارگردان و هتیه کننده انیمیشن و تیزهای تلویزیوین
مدرس تدوین  ،جلوه های برصی  ،انیمیشن و سیمنای تجربه گرا

حسن مهدوی پور
فیلمساز و انیماتور
کارگردان و هتیه کننده فیلم و انیمیشن

فیلمشنایس
پیش تولید آزماییش رسیال انیمیشن خانواده قورابغه 1385
مستند انیمیشن خط انتقال آب از سد دوسیت1387
فیلم کواته مرثیه ای برای ژاله و قاتلش1388
فیلم کواته ماشیهنا فقط برای خامنها بوق میزنند ( 1390جلوه های برصی)
رسیال انیمیشن بلدالقدیم  ( 93-1391کارگردان اجرایی)
فیلم کواته چمش آیب ( 1393جلوه های برصی)
انیمیشن شیردل ( 94-1393هتیه کننده)
مستند داستاین خونه به خونه 1394
مستند داستاین پیک نوروزی به سفارش هشرداری مهشد1395
فعالیهتای اخیر(" )1399-1396حسن مهدوی پور"
فیلم کواته "ترانه دلتنیگ" (مدیر تولید و تدوین)
فیلم مستند "قدمهای بیقرار" اب موضوع زیارت پیاده روی امام رضا (ع) (مدیر تولید و تدوین)
مناهنگ "کبوتر اسیر" اب موضوع آزادی آزادگان ( مدیر تولید و تدوین)
مناهنگ "یادگاری" اب موضوع غبار رویب مزار هشدا ( مدیر تولید و تصویر و تدوین)
مناهنگ "یا رضا(ع)" اب موضوع زیارت پیاده روی امام رضا (ع) ( مدیر تولید و تدوین)
انیمیشن "ابور" اب موضوع ایمان (هتیه کننده)
انیمیشن " من آلیس نیسمت  ،اینجا رسزمین عجایبه" اب موضوع صلح جهاین ( هتیه کننده)
انیمیشن "خروس یا عقاب " ( کارگرداین )
تولید بیش از  80تیزر تبلیغایت در انواع فرمت الیو اکشن و انیمیشن

خروس یا عقاب
سال تولید 98-99

انیمیشن کواته " خروس یا عقاب"
به سفارش هتیه کننده خارجی
تکنیک سه بعدی

تیزر انیمیشن " آتلیه کودک انیمیشن"
به سفارش کارفرمای داخیل
تکنیک سه بعدی-کامپوزیت

انیمیشن تبلیغایت " داستان میوه ها"
به سفارش هتیه کننده خارجی
تکنیک سه بعدی

تیزر انیمیشن "رشکت خدمات گردشگری"
به سفارش کارفرمای خارجی
تکنیک موشن گرافیک سه بعدی

رسیال انیمیشن " داستان های کرم"
به سفارش هتیه کننده خارجی
تکنیک سه بعدی

تیزر انیمیشن "رشکت بسته بندی خشکبار"
به سفارش کارفرمای خارجی
تکنیک انیمیشن سه بعدی

انیمیشن کواته " من آلیس نیسمت "
از تولیدات رشکت رسانه فیروزه
تکنیک دو بعدی

انیمیشن کواته " هوای پرواز "
به سفارش هتیه کننده داخیل
تکنیک دو بعدی

تیزر انیمیشن " فروشگاه اسباب ابزی"
به سفارش کارفرمای داخیل
تکنیک سه بعدی

رسیال انیمیشن " بلد القدیم"
محصول مشرتک اب رشکت خارجی
تکنیک سه بعدی

تیزر موشن گرافیک " اپلیکیشن سفارش غذا"
به سفارش کارفرمای خارجی
تکنیک دو بعدی
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فیلم کواته " ویزور"
محصول رشکت رسانه فیروزه
تکنیک الیو اکشن

تیزر " برج لوکس آرسس"
به سفارش کارفرمای داخیل
تکنیک الیو اکشن

تیزر " ایوان فرش"
به سفارش کارفرمای داخیل
تکنیک الیو اکشن

فیلم کواته " ترانه دلتنیگ"
به سفارش هتیه کننده دولیت
تکنیک الیو اکشن

تیزر " ساخمتان لوکس آتیس"
به سفارش کارفرمای داخیل
تکنیک الیو اکشن

تیزر " مجموعه غذایی"
به سفارش کارفرمای داخیل
تکنیک الیو اکشن
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تیزر " استارت آپ آزمایشگر کوچک"
به سفارش کارفرمای داخیل
تکنیک موشن گرافیک-الیو اکشن

تیزر " فروشگاه های مختلف"
به سفارش کارفرمای داخیل
تکنیک موشن گرافیک

تیزر انیمیشن " جلوه های ااثر"
به سفارش کارفرمای دولیت
تکنیک سه بعدی

تیزر " ساخمتاهنای پیش ساخته"
به سفارش کارفرمای داخیل
تکنیک موشن گرافیک

تیزر " استارت آپ سودتو"
به سفارش کارفرمای داخیل
تکنیک موشن گرافیک
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اب تشکر از توجه مشا
راه های ارتباط اب ما

هرماه:
09153100054

پست الکرتونییک:
hmp.vfx@gmail.com
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