
 

 

 **از معمار مصالی قم تا موسس سینمامشاهیر ارمنی ایران؛ 

 
 

نمای گذار سی، پایهتئاترنمایش نوین ایران، اولین بازیگران زن  گذاربنیاننخستین کارگردان سینما،  :تاریخ ایرانی

ری نوین، معما گذاربنیاناولین فیلم خارجی در ایران،  دوبله  پویانمایی )انیمیشن(، موسس نخستین استودیوی دوبله و 

ها همه از ارمنیان ایران بودند؛ ارمنیانی که در هر دوره، از نقاشان طراح آرم هما و معمار مصالی قم و...این اولین

 .ها گرفتتوان سراغی از آندانان و بزرگان سینما میگران و موسیقیدیوارنگار صفویه گرفته تا شیشه

در خانه هنرمندان  ۱۹بهمن  ۸دی تا  ۰۳عنوان نمایشگاهی بود که از « های تاثیرگذار ارمنی در هنر ایرانچهره» 

در شماره « پیمان»فرهنگی ارمنیان ایران،  فصلنامه  برگزار شد که هدف از آن معرفی هنرمندان ارمنی ایران بود. 

 اخیر خود شرحی از هنرمندان معرفی شده در این نمایشگاه، همراه با آثارشان را منتشر کرده است.

  

های معماری، عکاسی، های معرفی شده در این مجموعه، به هنرمندان ارمنی در رشتهاز مجموع چهره« تاریخ ایرانی»

و سرآمدانی آمده است که در تاریخ هنر ایران نقش  گذارانبنیانپردازد. در این فهرست نام می تئاترگرافیک، سینما و 

 اند.ای ایفا کردهویژه

  

 معماری

  

 انجانیانآودیس اوه

  

فناوری  مؤسسه   آموخته  دانش(، معمار، در ایروان به دنیا آمد. وی ۹۳۲۹-۹۰۳۱آودیس )اونیک( اوهانجانیان )

، در نخستین جمهوری مستقل ارمنستان، وزیر ۹۱۹۱ـ۹۱۳۹معماری بود. اوهانجانیان بین  رشته  تمسک روسیه در 

ه اتحاد جماهیر شوروی به ایران مهاجرت کرد و در تبریز اقامت آبادانی این کشور بود. او پس از الحاق ارمنستان ب

گزید. اوهانجانیان در ایران نخست به کار اکتشاف معادن نفتی پرداخت و سپس، به عمران و آبادانی روی آورد و به 

 ریز )امام خمینیارسباران، احداث خیابان اصلی تب -تبریز  جاده  اند از: مقام مهندس ارشد دولتی رسید. آثار وی عبارت

 کنونی(، باغ و مجتمع گلستان تبریز، تاالر فرهنگ تبریز و ساختمان شهرداری تبریز.

  



 

 

 اوژن آفتاندلیانس 

  

معماری از  رشته  (، معمار، در تبریز به دنیا آمد. وی دارای تحصیالت عالی در ۹۳۱۳ـ۹۰۳۲اوژن آفتاندلیانس )

هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تدریس  دانشکده  نس به مدت سی سال در هنرهای زیبای پاریس بود. آفتاندلیا مدرسه  

 پرداخت.

شناسی ایران، تاالر رودکی )فرهنگ(، مردم موزه  اند از: تاالر وحدت )رودکی(، تاالر فرهنگ، ترین آثار وی عبارتمهم

کلیسای وانک  موزه  و بابل،  آباد، نیاورانهای سلطنتی از جمله سعدآباد، فرحدبیرستان نوربخش، برخی از کاخ

سیتی )خیابان فلسطین( و کلیسای سرکیس مقدس )واقع های فرودگاه مهرآباد، سینما گلدناصفهان، نخستین ساختمان

 اللهی تهران(.در خیابان استاد نجات

   

 پل آبکار

  

یا آمد. وی تحصیالت ابتدایی (، از پیشروان جنبش نوگرایی معماری در ایران، در تهران به دن۹۳۸۳ـ۹۰۳۱پل آبکار )

خود را از  متوسطه  برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. دیپلم  ۹۰۳۳لویی تهران گذراند و در را در دبستان سن

معماری، پذیرفته شد. او در کنار  رشته  لوک بروکسل، در سال در دانشگاه سن دردبیرستان اورلئان فرانسه گرفت و 

 کاری را نیز طی کرد.سازی، مقاومت مصالح، طراحی داخلی و منبتمجسمه شبانه  های همعماری دور رشته  تحصیل در 

ای خود هفت سال ریاست دفتر فنی گمرکات، هفده سال ریاست دفتر فنی وزارت دارایی و آبکار در طی دوران حرفه

 مدتی نیز ریاست دفتر فنی شهربانی کل را برعهده داشت.

سیم(، ساختمان کلیسای ارمنیان کاتولیک )واقع در خیابان شمالی سفارت گاه رادیو )بیساختمان سینما نیاگارا، ایست

ها ها و ادارات وزارت دارایی استانهای پیشکاریساختمان ه  یکلبان، همچنین های باغچهکر و الل مدرسه  روسیه( و 

مسکونی نیز ساخته و آخرین طرح  شوند. آبکار تعداد زیادی ویالیهای گمرکات از آثار وی محسوب میو ساختمان

 طرح کاخ شهرداری تهران شد که البته به اجرا درنیامد. مسابقه  نخست  برنده  او 

 

 



 

 

 رستم وسکانیان

  

هنر از  رشته   آموخته  دانشساز، در تبریز به دنیا آمد. وی (، معمار، نقاش و پیکره۹۰۹۹-۹۰۱۳رستم وسکانیان )

معماری از دانشگاه گراتس اتریش بود. تدریس  آموخته  دانشدانشگاه بوزار پاریس و  التحصیلدانشگاه تهران، فارغ

ای های حرفهاستادیاری و مدیریت گروه هنرهای زیبای دانشگاه تهران از جمله فعالیت درجه  در دانشگاه تهران، با 

 شود.وی محسوب می

تهران، عبادتگاه  ارامنه  تهران، کلوپ  زورخانه  تهران، ورزشی آرارات  -اند از: باشگاه فرهنگی آثار وسکانیان عبارت

 صلیب مقدس در باشگاه آرارات و کودکستان ارمنیان تبریز.

ل او زه  یجابورس تحصیلی در دانشگاه پاریس،  زه  یجاای خود موفق به کسب های فعالیت حرفهوسکانیان طی سال

 شده است. ۹۰۰۲تهران در  ه  دوساالن زه  یجا( از دانشگاه پاریس و CITEای )تیآیسی

   

 کریستاپور تادوسیان

  

معماری  دانشکده   آموخته  دانش(، معمار، در تفلیس به دنیا آمد. وی ۹۳۸۳-۹۰۳۹)کریستاپور )کریستوفر( تادوسیان 

 ت.شالمللی معماری مدرن بود و با لکور بوزیه، معمار بنام سوئیسی، همکاری داژنو بود. تادوسیان عضو همایش بین

های ضد زلزله اند از: ساختمان بانک ملی اهواز و بیمارستان فیروزگر. تادوسیان برای طرح ساختمانآثار وی عبارت

 المللی معماری مدرن شد.مفتخر به دریافت نشان طالی همایش بین

  

 گابریل گورکیان 

  

 آموخته  دانشدر استانبول به دنیا آمد. وی گذاران معماری نوین در ایران، (، از پایه۹۳۳۱-۹۰۳۱گابریل گورکیان )

به مدت چهار سال،  ۹۰۹۳دانشگاه معماری و هنرهای کاربردی وین بود. ریاست دفتر معماری شهرداری تهران از 

 های وی بودند.( و تدریس در دانشگاه الینویز آمریکا از جمله فعالیتCIAMالمللی معماری مدرن )دبیری همایش بین



 

 

اند از: کاخ دادگستری، ساختمان وزارت امور خارجه، وزارت صنایع، طرح باشگاه افسران و عبارت آثار گورکیان

 نظام. مدرسه   یآمف

  

 گورگن پیچیکیان

  

(، معروف به مهندس گرگین، معمار، در ولگاگراد روسیه به دنیا آمد. وی ۹۳۱۱-۹۰۳۲گورگن پیچیکیان )

 رشته معماری بود. آموخته  دانش

بانک ملی ایران در دوبی، ساختمان  شعبه  مرکزی بانک ملی،  شعبه  اند از: بیمارستان بانک ملی تهران، و عبارتآثار ا

آسایشگاه  ه  یاولهای پزشکی قم، ساختمان دانشکده  مرکزی بانک مرکزی، جامعة الزهرای قم، مصالی قم،  چاپخانه  

 مینو و ساختمان نابینایان تهران. کارخانه  کهریزک، 

  

 لئون بابایان

  

معماری از دانشگاه تهران و دارای  رشته   آموخته  دانش(، معمار، در تبریز به دنیا آمد. وی ۹۰۳۳لئون بابایان )والدت 

اند از: کشتارگاه تهران، طرح ساختمان الحاقی سازمان برنامه و دیپلم مهندسی از انگلستان است. آثار بابایان عبارت

ابتدایی و راهنمایی اََرس )آراکس( تهران، طرح هتل باباطاهر در همدان  مدرسه  هارستان(، بودجه )واقع در میدان ب

بخشی کنونی(، طرح نمایشگاه و دفتر مرکزی شرکت ارج )در خیابان سپهبد قرنی، این طرح اجرا نشد( و )مرکز توان

 و کانادا.های مسکونی و اداری متعدد در تهران، ابوظبی، آمریکا طراحی و ساخت ساختمان

  

 لئون تادوسیان

  

مهندسی ساختمان از  رشته   آموخته  دانش(، مهندس معمار، در تهران به دنیا آمد. وی ۹۳۳۲-۹۰۱۱لئون تادوسیان )

 آباد تهران، کاخ مرمر و کاخ سفید سعدآباد.اند از: میدان حسنفرانسه بود. آثار او عبارت



 

 

 مارکار گالستیانس

  

 آموخته  دانش(، معروف به الگال، مهندس معمار، در جلفای اصفهان به دنیا آمد. وی ۹۳۲۳-۹۰۲۳)مارکار گالستیانس 

 کالج کینگز لندن بود.

میدان امام  شعبه  مرکزی )خیابان امام خمینی(، بانک شاهی )بانک تجارت  پستخانه  اند از: ساختمان آثار او عبارت

 .وزارت امور خارجه ۹ شماره  خمینی( و ساختمان 

   

 وارطان هوانسیان

  

گذاران معماری نوین در ایران، در تبریز (، معروف به آرشیتکت وارطان، از پایه۹۳۳۱-۹۰۲۹)وارطان هوانسیان 

تخصصی معماری پاریس و نیز  مدرسه  معماری و شهرسازی از  رشته  به دنیا آمد. وی دارای تحصیالت عالی در 

 هنرهای زیبای پاریس بود. مدرسه  

ستان دختران تهران، هتل دربند تهران، تکمیل باشگاه افسران وزارت جنگ، کاخ شهناز پهلوی، کاخ سعدآباد، هنر 

آهن تهران، هتل فردوسی تهران، ایستگاه راه مهمانخانه  سینما کریستال، سینما متروپل تهران، سینما دیانای تهران، 

ا های شاهرضهران، ساختمان جیپ تهران، مجتمع ساختمانبازار ت شعبه  ساختمان مرکزی بانک سپه تهران، بانک سپه 

 شوند.ها جملگی از آثار وی محسوب میدر تهران و مراکز بانک سپه در شهرستان

  

 هوانس اونیک قریبیان

  

معماری از دانشگاه  رشته   آموخته  دانش(، معمار، در تفلیس به دنیا آمد. وی ۹۳۳۸-۹۰۲۳هوانس اونیک قریبیان )

 اوکراین بود.کیف 

او مهندس ناظر بناهای نظامی تهران بود و معماری شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، بناهای سلطنتی رضاشاه، 

 ای خود دارد.حرفه کارنامه  رامسر را در  مهمانخانه  کاخ رامسر و 



 

 

 عکاسی

 آنتوان سوروگین 

  

آمد. وی در تفلیس به تحصیل زبان فرانسه پرداخت و  (، عکاس، در تهران به دنیا۹۳۰۳-۹۰۹۳آنتوان سوروگین )

همراه با برادرانش به  ۹۳۳۱هنر عکاسی را نزد استاد مشهور روس، دیمیتری ایوانوویچ، فرا گرفت. سوروگین در 

لق هایی که گرفته متععکاسان عصر خود بود و بیشتر عکس نیترموفقایران بازگشت و در تبریز ساکن شد. وی از 

 است. ۹۳۳۱-۹۰۳۱ای هبه سال

اش نشان داد: مهم تاریخی دوران فعالیت هنری حادثه  او توانایی خود را در ثبت تصاویر با به تصویر کشیدن دو 

ناصرالدین شاه و دوم،  جنازه  نخست، با ثبت مراسم اعدام میرزا رضای کرمانی پس از قتل ناصرالدین شاه و تشییع 

 مشروطیت. با به تصویر کشیدن رخدادهای نهضت

و پاریس  ۹۸۱۳دریافت لقب خان از ولیعهد مظفرالدین میرزا، دریافت نشان برای برگزاری نمایشگاهی در بروکسل در 

خان در طول از جمله جوایز و افتخاراتی است که آنتوان ۹۳۳۱و دریافت نشان مقدس از دولت ایران در  ۹۱۳۳در 

 عمر هنری خود کسب کرده.

ای به یادگار مانده که حاصل کارهای خود او و دیگران دیک به هفت هزار قطعه نگاتیو شیشهاز آنتوان سوروگین نز

 موزه  قطعه عکس اصلی از آثار وی در گالری هنر فریر واشنگتن و  ۹۱۲قطعه نگاتیو و  ۲۱۲است. به طور دقیق، 

 شود.لیدن هلند نگهداری می یشناسیمل

، یک استودیوی عکاسی در خیابان عالءالدوله ۹۳۲۳ده سال بعد، در ای در تبریز و دوازعکاسخانه ۹۳۱۳او در 

ها کتاب فن عکاسی، نگارش یکی از عکاسان مشهور فرانسوی را )فردوسی کنونی( تهران دایر کرد. طی این سال

 نیز ترجمه و آن را به ولیعهد مظفرالدین میرزا، که به دستگاه وی راه یافته بود، اهدا کرد.

  

 پانیانآرمان است

  

 دانشکده  طراحی و گرافیک از  رشته   آموخته  دانش(، عکاس، در آبادان به دنیا آمد. وی ۹۰۰۱آرمان استپانیان )والدت 

 هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.



 

 

شرکت در بیش از هجده نمایشگاه داخلی و پنج نمایشگاه خارجی در هند، لهستان، فرانسه، لوکزامبورگ و قبرس و  

ای وی محسوب های حرفهاز جمله فعالیت ۹۸۲۳-۹۱۳۳های سال فاصله  زندگی ارمنیان در  درباره  نمایشگاهی  برپایی

و دریافت تقدیرنامه از اولین  ۹۰۲۱تهران در  دوساالنه  شود. او تاکنون موفق به دریافت دیپلم ویژه از نمایشگاه می

 شده است. ۹۰۲۱ایران در عکاسی  درباره  آسیا برای تحقیق  دوساالنه  نمایشگاه 

  

 زادهآلفرد یعقوب

  

، ۹۰۱۳(، عکاس، در تهران به دنیا آمد. وی طی رخدادهای انقالب اسالمی ایران، در ۹۰۰۳زاده )والدت آلفرد یعقوب

 کرد و وارد دنیای عکاسی شد. راطراحی داخلی  رشته  تحصیل در 

 ه  یاولهای تدپرس و آژانس عکس سیگما از جمله فعالیتعکاسی جنگ ایران و عراق و همکاری با خبرگزاری آسوشی

عکاسی است. او با پیروزی انقالب و شروع جنگ تحمیلی به جبهه رفت و سه سال در گروه  نه  یزمزاده در یعقوب

 کرد.های داخلی و خارجی عکاسی میهای نامنظم شهید دکتر چمران حضور داشت و برای رسانهجنگ

گیری در جنگ لبنان و سیزده سال عکاسی در میان مبارزان فلسطینی علیه اسرائیل ه گروگانثبت رویدادهای مربوط ب

های داخلی سومالی، افغانستان، شود. همچنین، لحظاتی تاریخی از بحرانزاده محسوب میهای یعقوباز عمده فعالیت

زاده ، آمریکا و... با دوربین یعقوبازبکستان، تاجیکستان، کوبا، هند، ترکیه، روسیه، عراق، چین، چچن، سریالنکا

 به ثبت رسیده است.

کشور دارد.  ۳۳ها در بیش از ها، مراسم مذهبی و سنتعکاسی از آئین نه  یزمهای ارزشمندی در زاده تجربهیعقوب 

 ها را در میالن، بوداپست،وی این مجموعه را در کتابی با عنوان مسیحیت در جهان منتشر و نمایشگاه این عکس

 پاپونیان و چند شهر دیگر اروپایی برپا کرده است.

رد و   زه  یجانگاری لیل فرانسه و کسب روزنامه جشنواره  جهانی هنر و نیایش و همچنین  جشنواره  نخست  رتبه  کسب 

 های جنگ ایران و عراق از جمله جوایز و افتخاراتی است که وی تاکنون به دست آورده.پرس فوتو برای عکس

   

 گریگوریاناریک 

نگاری و رشته روزنامه آموخته  دانش(، عکاس، در تهران به دنیا آمد. وی ۹۰۳۸اریک گریگوریان )والدت  

 آمریکا است. خوزه  نگاری تصویری از دانشگاه سن روزنامه



 

 

ست بنیاد نخ زه  یجاهنری خود دارد و  کارنامه  نیوز و آژانس عکس پوالریس ایمیجز را در دیلی مجله  او عکاسی در  

رلد پرس فوتو را نیز در   از آن خود ساخته است. ۳۳۳۳و 

   

 میناس پادگرهانیان

  

(، معروف به استاد میناس، عکاس، در جلفای اصفهان به دنیا آمد. وی ۹۳۲۳ـ۹۰۱۹)میناس )مگردیچ( پادگرهانیان 

 عکاسی را در هندوستان فرا گرفت.

، در خیابان چهارباغ این شهر به نام عکاسی میناس دایر ۹۳۱۳ر اصفهان را، د عکاسخانه  استاد میناس نخستین 

کرد که در میان گل سینه جا های بسیار کوچکی تهیه میپرداخت عکسهایی که در اراک به فعالیت میکرد. او در سال

ترین مهمهای قدیمی اصفهان است اما های استاد میناس مربوط به بناهای تاریخی و خانوادهشدند. بیشتر عکسمی

 اداره  های مربوط به مراسم اعدام چهارصد دزد و راهزن، به سفارش اند از: عکسهای وی عبارتعکس مجموعه  

 .۹۰۳۱های مربوط به مهاجرت ارمنیان ایران به ارمنستان در ش و عکس۹۰۳۰اصفهان در  ه  ینظم

  

 نیکول فریدنی

  

در عکاسی نوین ایران و سلطان عکاسی طبیعت، در اصفهان نگار، پ(، عکاس و طبیعت۹۰۹۳ـ۹۰۸۲نیکول فریدنی )

به دنیا آمد. وی عکاسی را از سن چهارده سالگی، در کرمان، نزد حسین شریفی، آغاز کرد و پس از آن به صورت 

 خودآموز فراگیری آن را ادامه داد.

ها فعالیت هنری او طی سال ای با شرکت ملی نفت ایران همکاری داشت.عکاس حرفه منزله  ها به فریدنی سال

 های متعددی را در کشورهای فرانسه، کانادا و سوئد برگزار کرد.نمایشگاه

های مناظر طبیعی ایران در کتابی با عنوان مناظر طبیعی ایران و همچنین مجموعه عکس مجموعه  از آثار وی 

اول عکاسی از کشور سوئد از جمله  زه  یجاهای بناهای دیدنی شهر یزد در کتابی مجزا چاپ شده است. دریافت عکس

 شود.افتخارات وی محسوب می

  



 

 

 واهان ترپانچیان 

  

گذار نخستین البراتوار عکس رنگی در ایران، در ارزروم (، عکاس، فیلمبردار و پایه۹۳۱۹ـ۹۰۳۳واهان ترپانچیان )

 رد و تجربیات فراوانی اندوخت.عکاسی فعالیت ک نه  یزمها به صورت خودآموز در ترکیه به دنیا آمد. او سال

گذاری نخستین البراتوار عکس رنگی در ایران با نام فتو واهه در خیابان جمهوری، چاپ نخستین نگاتیوهای پایه

رنگی در ایران و فیلمبرداری از نخستین فیلم ناطق شانزده میلیمتری ایران به نام دستکش سفید، به کارگردانی پرویز 

 ای ترپانچیان است.های حرفهجمله فعالیت، از ۹۰۰۳خطیبی، در 

  

  

 گرافیک

  

 ادوارد تیگران زهرابیان

  

معماری  رشته   آموخته  دانش(، گرافیست و معمار، در تهران به دنیا آمد. وی ۹۰۹۸ادوارد تیگران زهرابیان )والدت 

 معماری دانشگاه تهران است. دانشکده  از 

  

پیش از ورود او به دانشگاه رخ داد. وی  فاصله  سالگی وی و در  ۳۳یان در ترین اتفاق هنری در زندگی زهرابمهم

شناخته نشده بود، دید و « هما»به طور اتفاقی آگهی فراخوان طراحی نشان هواپیمایی ملی ایران را، که هنوز به نام 

شماری از استادان محسن فروغی آماده ساخت و در مسابقه شرکت کرد. هوشنگ سیحون و  ه  یآتلطرحی تجربی را در 

طرح برگزیده پذیرفته و در  منزله  هنرهای زیبا داوران این مسابقه بودند. در این مسابقه، طرح زهرابیان به  دانشکده  

های زهرابیان طراحی نشان انجمن مهندسین و نشان رسمی هواپیمایی هما ثبت شد. از دیگر طرح منزله  به  ۹۰۳۹

 مایشگاه آثار گرافیک طراحان ارمنی به نمایش درآمد.معماران ارمنی ایران است که در ن

   



 

 

 بابکن آسیریان

  

(، از پیشگامان گرافیک ایران، در لشت نشا )از توابع رشت( به دنیا آمد. ۹۰۳۳ـ۹۰۸۱بابکن )بوریس( آسیریان )

 وی گرافیک را به صورت تجربی نزد استاد آلدو سرافیان فرا گرفت.

 ه  یآتل، در بعدهاهای سینمایی آغاز کرد. رهای سینمایی و طراحی پالکارد برای فیلماو کار خود را با نوشتن بروشو

گرافیست، فعالیت کرد. او نخستین نمایشگاه  منزله  سال در این آتلیه، به  ۰۱استاد بهرامی مشغول به کار شد و به مدت 

ا برپایی نمایشگاه در انجمن وکس نیز، ب ۹۰۳۰و  ۹۰۳۱در انجمن هنری ارمنیان برپا ساخت. در  ۹۰۳۳خود را در 

 ورزشی آرارات تهران آثار خود را در معرض دید هنردوستان قرار داد. -و انجمن فرهنگی 

ای داشت و آثار وی در داخل و خارج از ایران به نمایش گرافیک فعالیت حرفه حوزه  آسریان بیش از پنجاه سال در 

 ترین آثار ماندگار اوست.سیقی جهان از معروفهنرمندان نامدار مو چهره  درآمده است. طراحی 

  

  

 سرژ آواکیان

  

گرافیک در ایران مانند طراحی  رشته  های جدید گذار زیرمجموعه( گرافیست، نقاش و پایه۹۰۹۳سرژ آواکیان )والدت 

ن بای کرویدودانشگاه هنرهای زی آموخته  دانشحروف گرافیک تلویزیونی و چاپ گرافیک، در تبریز به دنیا آمد. وی 

 نقاشی است. رشته  هنرهای تجسمی و دانشگاه لندن در  رشته  لندن در 

ریاست گروه گرافیک دانشگاه تهران، عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران و شرکت در نزدیک به پانزده نمایشگاه 

اه اصر ایران و سومین نمایشگالمللی هنر معالمللی، نمایشگاه هنرهای زیبای ایلینگ لندن، نمایشگاه بینداخلی و بین

 شوند.ای وی محسوب میهای حرفهتهران از جمله فعالیت دوساالنه  

اند از: طراحی با حروف الفبای ارمنی، طراحی پاکت پفک نمکی و طراحی پاکت ترین آثار گرافیکی آواکیان عبارتمهم 

 ( است.LSIADگلستان )شیر صنایع شیر ایران. آواکیان نخستین ایرانی عضو انجمن طراحان ان

  



 

 

 موشق سارواریان

  

(، گرافیست، طراح صحنه، کارگردان سینما و از پیشگامان گرافیک نوین ۹۳۸۱ـ۹۰۲۳موشق سارواریان )سروری( )

 علوم سیاسی و اجتماعی از دانشگاه ایروان بود. رشته   آموخته  دانشایران، در تهران به دنیا آمد. وی 

همراه برادرش، ناپلئون، نخستین پوسترهای سینمایی را در ایران طراحی کردند.  به ۹۰۳۳موشق سارواریان در 

 زار بنا نهادند.ش نخستین کارگاه تبلیغاتی ایران را در خیابان الله۹۰۳۱ها همچنین در آن

از نشینی در جهنم، که با توجه به سال ساخت آن اند از: دکور فیلم شبترین آثار طراحی سارواریان عبارتمهم

( ۹۰۳۳هایی مانند زندانی امیر )اسماعیل کوشان، شاهکارهای سارواریان در تاریخ سینمای ایران است و دکور فیلم

 (.۹۰۰۲و رستم و سهراب )شاهرخ رفیع، 

(، ۹۰۰۲نشینی در جهنم )همکاری با ساموئل خاچیکیان( )های شبکارگردانی هم فعال بوده و فیلم عرصه  وی در 

 آیند.ترین آثار او در این زمینه به حساب میه، حاجی جبار در پاریس و مهتاب خونین مهمشاهنامه آخرش خوش

  

 تئاترسینما و 

  

 آراپیک باغداساریان

(، معروف به پطروس کارامیان، انیماتور و کارگردان، در ساری به دنیا آمد. ۹۰۹۸-۹۰۲۳آراپیک باغداساریان ) 

 بای دانشگاه تهران بود.هنرهای زی دانشکده   آموخته  دانشوی 

گذار سینمای پویانمایی )انیمیشن( در ایران و از بانیان بخش فیلمسازی کانون پرورش فکری کودکان و او پایه

 نوجوانان است.

 شوند.بردار از جمله آثار وی محسوب می( و انیمیشن وزنه۹۰۱۹(، فیلم گرفتار )۹۰۳۱انیمیشن گرفتار )

المللی کودکان و نوجوانان و عنوان بهترین بین جشنواره  هیات داوران  نامه  قیتشو« فتارگر»کارامیان برای انیمیشن 

پاریس دریافت داشته. او همچنین برای فیلم گرفتار عنوان بهترین فیلم را از  جشنواره  میلیمتری را از  ۰۱فیلم کوتاه 

 فنالند کسب کرده است. تامپره   جشنواره  



 

 

  

 آرامائیس آقامالیان

  

نویس، در جلفای ارمنستان به دنیا آمد. وی و سینما و فیلمنامه تئاتر(، کارگردان ۹۳۸۱-۹۰۲۳رامائیس آقامالیان )آ

 و هنرهای زیبا از برلین بود. تئاترهنرستان نقاشی ایروان و دارای تحصیالت عالی  آموخته  دانش

ها )با همکاری مهدی (، انسان۹۰۳۳من ) نه  خاای در (، فرشته۹۰۰۱های محل )(، بچه۹۰۰۱داماد ) یوجوجستدر 

( ۹۰۳۸(، سه فراری )۹۰۳۲(، گل آقا )۹۰۳۱(، در انسان )۹۰۳۳(، جالد )۹۰۳۰(، دختر ولگرد )۹۰۳۰میثاقیه( )

، با همراهی ساموئل ۹۰۳۲شوند. وی در های سینمایی آقامالیان محسوب می( از جمله فعالیت۹۰۳۱و سه چشم )

ارمنیان به زبان ارمنی و فارسی در باشگاه فرهنگی آرارات تهران  تئاتریاری را با گروه های بسخاچیکیان، نمایش

 اجرا کرد.

  

 آرامائیس هوسپیان

  

(، معروف به آرمان، بازیگر و کارگردان، در تبریز به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی ۹۳۱۱-۹۰۱۱آرامائیس هوسپیان )

ز گذراند. سپس، به علت تعطیلی مدارس ارمنیان از تحصیل بازماند. او از تاماریان تبری -را در دبستان هایکازیان 

 های ارمنی بسیاری، در تبریز، به روی صحنه رفت.هنر نمایش شد و در نمایش فته  یشسنین نوجوانی 

ج قارون آفرینی کرده. بازی او در فیلم گنفیلم نقش ۱۱ترین بازیگر ارمنی تاریخ سینمای ایران است که در آرمان مهم

ها، عبور از مرز شب، های جزیره، خیابانیهای داستانشود. آرمان بازی در فیلماوج کار بازیگری وی محسوب می

های هرز، قاصدک، دزد سوم، شب غریبان، ممل میرند، شهر شراب، علفها در خاک میخان نایب، شب زخمی، ماهی

ها شهر، برای که قلب آتشپاره  ها، چشمه، قدیر، وبگر، باشرفای، مرد شب، باران، آشآمریکایی، سازش، شوهر کرایه

ای، رضا چلچله، ماجرای یک دزد، مرد هزار لبخند، یک خوشگل و هزار مشکل، تپد؟، جان سخت، دیوار شیشهمی

شب یلدا، قوز باال قوز، لیلی و مجنون، پسران قارون، رابطه، پلی به سوی  قصه  ها، یک مرد یک شهر، خشم عقاب

وحشی، من هم گریه کردم، سرنوشت، شکوه جوانمردی، امروز و فردا، شمسی  رودخانه  هشت، چرخ بازیگر، ب

مرگ، دلهره،  جاده  زند، ضربت، ها، شیطان در میپهلوان، عصیان، عروس دریا، قهرمان قهرمانان، گنج قارون، انسان

و شرف، دختری از شیراز و بازگشت را در  آس و پاس، فریاد نیمه شب، طوفان در شهر ما، چهارراه حوادث، خون

 بازیگری خود دارد. کارنامه  



 

 

کنندگی فیلم مسکو به نمایش درآمد و تهیه جشنواره  در  ۹۱۲۳وی همچنین کارگردانی فیلم عروس دریا را که در 

 های هرز و سرنوشت را برعهده داشته است.های شب زخمی، یاران، علففیلم

  

  

 آربی آوانسیان

  

 رشته   آموخته  دانشو سینما در جلفای اصفهان به دنیا آمد. وی  تئاتر(، کارگردان ۹۰۳۹آوانسیان )والدت  آربی

 فیلمسازی لندن است. مدرسه  کارگردانی از 

  

ی گذاری کارگاه نمایشو پایه تئاترکارگردانی و بازیگری  رشته  هنرهای زیبای دانشگاه تهران در  دانشکده  تدریس در 

 منزله  با دعوت رسمی بنیاد گوته، به  ۹۱۳۱ ه  یژانوای آوانسیان است. او در های حرفهجمله فعالیت از ۹۰۳۸در 

 عازم آلمان شد. -برای دیدار و همکاری با تئاترهای اشتوتگارت، برلین و مونیخ  -مهمان دولت آلمان 

، یک قطعه برای ۱ویس و رامین، بکت اند از: مادموازل ژولی، هدا گابلر، نمایش عبارت نه  یزمآثار آوانسیان در 

ایم، طور که بوده هللا، باغ آلبالو،هللا مات بسیفهللا هذا قتیلهللا مات فی حبگفتن، معلم من بای من، ناگهان هدی، حبیب

، برای دیگری، انسان حیوان و تقوا، کالیگوال، ایولف کوچولو، سواری درآمد رنگش سرخ و مویش سرخ طلبکارها

اش سرخ، خلوت خفتگان، پیرمرد مضحک، خواهر رخ و لبش سرخ و دندانش سرخ و اسبش سرخ و نیزهو قدش س

 من باغی است با حصار و بانو با سگ ملوس.

  

(، پاروانا )پروانه( )فیلم کوتاه، ۹۰۳۰های نقاب )ماسک( )فیلم کوتاه، کارگردانی هم آوانسیان ساخت فیلم نه  یزمدر 

ام مادرم در زندگی شده  دوزی (، چگونه پیشبند سوزن۹۰۳۲(، مستند قره کلیسا )۹۰۳۱(، شوهر آهو خانم )۹۰۳۳

 خود دارد. کارنامه  ( را در ۹۰۱۳( و چشمه )۹۰۳۲شود )گسترده می

  

  



 

 

 آرتم اوهانجانیان

  

دانشگاه  ه  آموختدانش(، کارگردان، مستندساز و تاریخدان، در تهران به دنیا آمد. وی ۹۰۹۱آرتم اوهانجانیان )والدت 

 کارگردانی سینما و دارای دکترای تاریخ از دانشگاه اتریش است. رشته  هنر اتریش در 

ن ای خود دارد. از آخریحرفه کارنامه  اوهانجانیان نویسندگی و کارگردانی بیش از شصت فیلم مستند و داستانی را در 

( اشاره کرد. ۹۰۸۹عیت سیاسی ایران معاصر )( و وض۹۰۸۹توان به دو فیلم نفت و گاز ایران )آثار مستند وی می

در بایگانی ملی اتریش به تحقیق در مورد متون مرتبط با  ۹۰۲۰تاریخ نیز فعالیت دارد و از  نه  یزماوهانجانیان در 

و مدارک را  ای دوازده جلدی از اسنادمشغول است و تاکنون مجموعه ۹۱۹۱تاریخ ارمنستان و نژادکشی ارمنیان در 

 تحت عنوان اتریش و ارمنستان منتشر کرده است.

  

( و فیلم انرژی او ۹۱۳۳های علمی در مادرید )نخست بیست و ششمین همایش فیلم زه  یجا برنده  فیلم فرش ایران او 

لیغ در اتریش تب نحوه  نخست ساالنه برای  زه  یجا( و ۹۱۸۲های اقتصادی آلمانی زبان )فیلم ساالنه  دوم  زه  یجا برنده  

 ( شده است.۹۱۸۲)

  

  

 آرتو طریان

  

دانشگاه مسکو در  آموخته  دانشو بازیگر، در تهران به دنیا آمد. وی  تئاتر(، کارگردان ۹۳۳۹-۹۰۰۰آرتو طریان )

 بازیگری و نمایش بود. رشته  

ها یاری را کارگردانی و در آنهای بسهای نمایشی بسیاری در تهران و رشت بوده و نمایشنامهگذار گروهطریان پایه 

و نمایش پریچهر و  ۹۰۳۳بازی کرده است، از جمله کارگردانی نمایش الهه، به نویسندگی منوچهر طباطبایی در 

 .۹۰۳۹پریزاد، به نویسندگی رضا شهرزاد در 

  



 

 

  

 آرشاک قوکاسیان

  

دنیا آمد. وی از شاگردان هوشنگ (، گوینده و صداپیشه )دوبلور(، در تهران به ۹۰۳۰آرشاک قوکاسیان )والدت 

زاده است و ورود خود را به دنیای دوبله و موفقیت خود را در این حرفه مدیون پور، سعید شرافت و احمد رسوللطیف

 داند.ها میآن

ه و ویندگ منزله  های تلویزیونی و کارهای مستند، به های تلویزیونی، انیمیشنها، مجموعهقوکاسیان در انبوهی از فیلم

اند از: در نقش جرج ویلسون، در فیلم گتسبی ها عبارتترین آنصداپیشه، حضور داشته که برخی از به یادماندنی

بزرگ )به جای اسکات ویلسون(؛ در نقش چارلز همیلتون، در فیلم بر باد رفته )به جای باند بروکس(؛ در نقش کوستا 

نقش عکاس، در فیلم زد )به جای ژاک پرن(؛ در نقش عمار، در  والدز، در فیلم لپاگور )به جای پاتریک فیری(؛ در

اپلئون جان نتلویزیونی دایی مجموعه  هللا )به جای گریک هیگن(؛ در نقش سعید و بابک، به ترتیب در فیلم محمد رسول

برگ پیلاستیون اس ساخته  و فیلم در امتداد شب )به جای سعید کنگرانی(؛ و در نقش هنری در فیلم هوش مصنوعی، 

 سال دوری از کار(. ۳۲پس از  -)به جای سم روباردز 

انجمن منتقدان و نویسندگان  جشنواره  فجر از استاد قوکاسیان تقدیر به عمل آمده. در  جشنواره  های مختلف در دوره

ی نیز لوح تقدیری به ایشان اهدا شد. مراسم بزرگداشتی نیز با حضور عل ۱۳سینمای ایران با موضوع سینمای 

ز گذاری یکی اکسمایی، پیشکسوت صداپیشگی در ایران، برای تجلیل از مقام استاد ترتیب داده شد و در آن از نام

 استودیوهای انجمن گویندگان جوان به نام استاد آرشاک قوکاسیان خبر داده شد.

  

  

 آلکس آقابابیان

  

های خارجی در ایران، در تهران به دنیا آمد. وی فیلم دوبله  گذار (، مدیر دوبالژ و پایه۹۰۳۰-۹۰۳۲آلکس آقابابیان )

 کارگردانی سینما بود. رشته  دانشگاه رم در  آموخته  دانش



 

 

و  ۹۰۰۹نخستین فیلم خارجی در ایران با نام سرگذشت فریدون بینوا، در  دوبله  ، ۹۰۳۱گذاری داریوش فیلم، درپایه

های گرگ مزرعه، برنج تلخ و بهلول در فیلم دوبله  د. آقابابیان شونهای وی محسوب میآموزش دوبله از جمله فعالیت

 خود دارد. کارنامه  جزیره کاپری را نیز در 

  

  

 آنیک شفرازیان

  

ش ۹۰۳۳ دهه  و سینما، در جلفای اصفهان به دنیا آمد. وی در ابتدای  تئاتر(، بازیگر ۹۳۸۱-۹۰۳۱آنیک شفرازیان )

ما پس از نقل مکان به تهران با ساموئل خاچیکیان و آرمان آشنا شد که حاصل آن های تئاتری محلی پیوست ابه گروه

 های تئاتری ارمنیان تهران بود.های گروهبازی در نمایش

ان، اند از: دلهره )ساموئل خاچیکیها عبارتترین آنشفرازیان در بیش از چهل فیلم سینمایی نیز ایفای نقش کرده که مهم

(، جهنم سفید )ساموئل خاچیکیان، ۹۰۳۳(، سرسام )ساموئل خاچیکیان، ۹۰۳۰ئل خاچیکیان، (، ضربت )سامو۹۰۳۹

باز )محمدرضا (، شطرنج۹۰۱۰آرا، (، شازده احتجاب )بهمن فرمان۹۰۱۳چی )نصرت کریمی، (، درشکه۹۰۱۳

ون )داریوش (، هام۹۰۲۲)مجید قادرزاده،  آرزوها(، در سرزمین ۹۰۱۳(، کالغ )بهرام بیضایی، ۹۰۱۲اصالنی، 

 (.۹۰۲۱مهرجویی، 

برای  فیلم فجر جشنواره  مفتخر به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن از ششمین  ۹۰۲۲او در بهمن 

 شد. آرزوهاایفای نقش در فیلم در سرزمین 

  

 آوانس اوهانیان

  

آباد ترکمنستان یا گر ایران، در عشقنویس و بازی(، نخستین کارگردان، فیلمنامه۹۳۳۱-۹۰۳۳آوانس اوهانیان )

 سینما از هنرستان سینمایی مسکو بود. رشته   آموخته  دانشمشهد )؟( به دنیا آمد. وی 



 

 

سینمایی هند را در  مدرسه  ، نخستین ۹۰۳۱سینمایی ایران را به نام پرورشگاه آرتیستی سینما در  مدرسه  او نخستین 

های آبی و گذاری کرد و کارگردانی فیلمپایه ۹۰۹۹به نام پرس فیلم در ش و نخستین استودیو فیلم ایران را ۹۰۹۸

 خود دارد. کارنامه  ( را نیز در ۹۰۹۹( و حاجی آقا، آکتور سینما )۹۰۳۱رابی )نخستین فیلم سینمایی ایران، 

  

  

 ایرن زازیانس

  

در بابلسر به دنیا آمد. وی دوران  (، بازیگر و از نخستین بازیگران زن سینمای ایران،۹۰۳۲-۹۰۱۹ایرن زازیانس )

د منروزگار به ادبیات، هنر و مقوالت نمایشی عالقه ازشاهدخت بابلسر به پایان رساند و  مدرسه  تحصیل خود را در 

 های بازیگری خویش را نیز در همین مدرسه به دست آورد.شد و نخستین تجربه

  

هللا رتنص ساخته  های وی بازی در فیلم محلل، آفرینیهترین نقشفیلم ایفای نقش کرده است. ب ۰۹زازیانس در بیش از 

قران بوده. تلویزیونی سلطان صاحب مجموعه  تخت ابوذر و بازی در نقش مهد اولیا در  مجموعه  کریمی، بازی در 

اپور اند از: بلوچ )مسعود کیمیایی(، خداحافظ رفیق )امیر نادری(، خروس )شهای مهم زازیانس عبارتدیگر فیلم

 غریب( و برهنه تا ظهر با سرعت )خسرو هریتاش(.

 پطروس پالیان

  

ن، تهرا شعبه  سینمایی دانشگاه سیراکیوز،  دوره  (، فیلمبردار، در تهران به دنیا آمد. وی ۹۰۹۳پطروس پالیان )والدت 

 را گذرانده است.

 کل هنرهای زیبای اداره  است گروه فیلمبرداری اند از: فیلمبرداری در دیانا فیلم، ریهای پالیان عبارتاز جمله فعالیت

کل هنرهای زیبای کشور و فیلمبردار مخصوص  اداره  های فیلمبردار خبری و آثار مستند کشور و فعالیت در سمت

 دربار در سفرهای خارجی.

ه به خارج ، ک۹۰۱۳ای روی آورد و تا هوشنگ امیرفضلی، به سینمای حرفه ساخته  با فیلم هالو،  ۹۰۰۸پالیان از 

 خود به ثبت رساند. کارنامه  از کشور مهاجرت کرد، فیلمبرداری از بیش از ده عنوان فیلم بلند را در 



 

 

(، سیاوش در تخت ۹۰۳۰(، شب قوزی )۹۰۰۱(، شد شد نشد نشد )۹۰۰۸اند از: هالو )آثار سینمایی پالیان عبارت

( و ۹۰۱۲آید )(، شارلوت به بازارچه می۹۰۱۱های هرز )(، علف۹۰۱۰(، هیاهو )۹۰۱۰(، یاران )۹۰۳۲جمشید )

 (.۹۰۱۱شمر )

( و طلوع جدی، به کارگردانی احمد ۹۰۳۰آثار مستند وی نیز شامل شقایق سوزان، به کارگردانی هوشنگ شفتی )

 ( است.۹۰۳۰فاروغی قاجار )

اری است. طلوع جدی نیز اثری شناسی، در مورد زندگی ایل بختیمردم نه  یزمشقایق سوزان، از آثار مستند ماندگار در  

های تاریخی اصفهان را همراه با پسرکی بازیگوش به تصویر ها و مکانها، محلهاست متفاوت که گردشی در کوچه

 کشد.می

 نقره  بهترین فیلم برای جوانان را به دست آورد و همچنین، پالک  زه  یجا ۹۱۲۱کن در  جشنواره  طلوع جدی در  

 را نیز از آن خود ساخت.کارتاژ تونس  جشنواره  

  

 روبیک منصوری

  

هنرستان  آموخته  دانش(، متخصص صدا و آهنگساز، در تهران به دنیا آمد. وی ۹۰۹۲-۹۰۳۱روبیک منصوری )

 موسیقی تهران بود.

ای خود به صداگذاری بیش از هزار فیلم در ایران، همکاری با استودیوهای آژیر فیلم، منصوری در طول حیات حرفه

، آهنگسازی برای بیش از ۹۰۱۳گذاری استودیو فیلمکار در یران فیلم، پاریس فیلم، شاهین فیلم و نقش جهان، پایها

 ۳۱فیلم ایرانی و انتخاب و تدوین مجدد موسیقی برای بیش از  ۳۳فیلم ایرانی، تنظیم موسیقی برای بیش از  ۹۱۳

 فیلم پرداخته است.

های طوفان در شهر ما، فریاد نیمه شب )ساموئل خاچیکیان(، توان به فیلمرده میهایی که او صداگذاری کاز جمله فیلم

تلویزیونی هزاردستان )علی حاتمی(، پستچی )داریوش مهرجویی(، ناخدا  مجموعه  حسن کچل و حاجی واشنگتن و 

و  مخملباف(اعتماد(، بایکوت )محسن خورشید )ناصر تقوایی( خاک و قیصر )مسعود کیمیایی( نرگس )رخشان بنی

 خداحافظ رفیق )امیر نادری( اشاره کرد.

سینما و دیپلم افتخار به پاس یک عمر تالش مستمر و صادقانه  خانه  مفتخر به دریافت تندیس  ۹۰۳۸منصوری در 

 شد.



 

 

 زاون قوکاسیان

  

 آموخته  دانشآمد. وی (، کارگردان سینما، منتقد و نویسنده، در جلفای اصفهان به دنیا ۹۰۳۱زاون قوکاسیان )والدت 

 شیمی از دانشگاه اصفهان است. رشته  

شروع به همکاری  ۹۰۲۳به فیلمسازی روی آورد و از  ۹۰۱۳او فعالیت سینمایی را از زمان دانشجویی آغاز کرد. از 

روه گهای گوناگون فرهنگی و ادبی، مدیریت نامهها و ویژهبا صدا و سیمای جمهوری اسالمی کرد. سردبیری فصلنامه

المللی زردآلوی طالیی ارمنستان و داوری بین جشنواره  آموزش عالی سوره، مدیریت اجرایی  مؤسسه  سینمایی 

ملی فیلم ایران از دیگر  جشنواره  فیلم توربین ایتالیا و  جشنواره  المللی زردآلوی طالیی ارمنستان، بین جشنواره  

 شوند.های وی محسوب میفعالیت

نقد و بررسی آثار سینمایی نیز فعال است و نقدهای بسیاری از او در مطبوعات به چاپ رسیده  نه  یزمقوکاسیان در  

چشمه )فیلمی از آربی آوانسیان( و نقد و معرفی آثار مسعود کیمیایی،  درباره  هایی است. وی همچنین تاکنون کتاب

 ر آورده است.تحریر د رشته  اعتماد را به بهرام بیضایی، عباس کیارستمی و رخشان بنی

اند از: در فلق، فصلی دیگر، عروس کهنه، میالد مسیح و عیسی آموزگار کارگردانی سینما عبارت نه  یزمآثار وی در 

 اول سیما(. شبکه  است )به سفارش 

 جشنواره  سینمای آزاد ایران و فیلم عروس کهنه در  جشنواره  های مختلف های در فلق و فصلی دیگر، در دورهفیلم

 ، جوایزی را کسب کرده است.۹۱۳۰یمای ژاپن، در هیروش

  

 ژوزف واعظیان

  

آمریکایی  مدرسه   آموخته  دانشکننده، در همدان به دنیا آمد. وی (، کارگردان و تهیه۹۳۱۳-۹۰۸۳ژوزف واعظیان )

 همدان و دبیرستان کزازی کرمانشاه بود.

را از گروه ارمنیان فعال در کرمانشاه فرا  تئاترآشنا شد و  نوین تئاترواعظیان ضمن تحصیل در دبیرستان کزازی با 

بازیگری، طراحی صحنه، تهیه و تولید نمایش، تدارکات و کارگردانی پیشرفت کرد و تا  عرصه  گرفت و به سرعت در 

 پرداخت. تئاترای در به کار حرفه ۹۰۹۸



 

 

ارمنیان را تشکیل داد و در بهار  تئاتران گروه به همراه آرامائیس آقامالیان، ساموئل خاچیکیان و آرم ۹۰۳۲وی در 

 گذاری کرد.با کمک دکتر شاهرخ رفیع و همکاری ساموئل خاچیکیان استودیو آژیر فیلم را پایه ۹۰۰۲

( و مبارزه با شیطان ۹۰۳۲(، از جان گذشتگان )۹۰۳۱اند از: مرد سرگردان )کارگردانی عبارت حوزه  آثار وی در  

(۹۰۱۳.) 

(، در ۹۰۰۸عشق ) تپه  (، ۹۰۰۳(، طوفان در شهر ما )۹۰۰۳های قاصد بهشت )کنندگی فیلمهواعظیان تهی

(، دختری ۹۰۳۳(، یک قدم تا مرگ )۹۰۰۱های محل )(، بچه۹۰۰۱عشاق ) چشمه  (، ۹۰۰۱داماد ) یوجوجست

(، مرد ۹۰۳۰زند )(، شیطان در می۹۰۳۰(، ضربت )۹۰۳۳(، قربانی هوس )۹۰۳۹(، دلهره )۹۰۳۳کشد )فریاد می

 ( را نیز برعهده داشته است.۹۰۳۲( و از جان گذشتگان )۹۰۳۱سرگردان )

  

  

 ساموئل خاچیکیان

  

نویس و تدوینگر، در تبریز به دنیا آمد. وی دارای مدرک (، کارگردان، فیلمنامه۹۰۳۰-۹۰۸۳ساموئل خاچیکیان )

کی ای، با یی بود و مدتی نیز، به صورت مکاتبهشناسهای علوم اجتماعی، تاریخ و باستانارشد در رشته یکارشناس

 های سینمایی آمریکا ارتباط داشت.از مدرسه

توان از پیشگامان سینمای ایران دانست. شاید او جزو نخستین کارگردانانی بود که با دکوپاژ بر سر خاچیکیان را می

را  های جناییفیلمسازی نوآور، فیلم منزله  رفت و به این حرفه امتیازی ویژه بخشید. وی، به فیلمبرداری می صحنه  

ی دیگر فن نه  یزمها در ایران باب کرد و نخستین آنونس تاریخ سینمای ایران را برای فیلم دختری از شیراز ساخت و ده

آغاز کرد. در  ۹۰۹۳خورشید تبریز در  تماشاخانه  با نمایش سویل در  تئاتررا نیز تجربه کرد. او فعالیت خود را در 

و آژیر فیلم را با  ۹۰۰۹ارمنیان را با همکاری واهان آقامالیان، آرمان و ژوزف واعظیان در  تئاترهران، انجمن ت

 بنا نهاد. ۹۰۰۹همکاری ژوزف واعظیان در 

  

گذاری سازمان سینمایی گردد. پایهباز می ۹۰۰۹شروع فعالیت سینمایی او به نویسندگی و کارگردانی فیلم بازگشت در 

 شود.های وی محسوب مینیز از دیگر فعالیت ۹۰۱۳ مشعل در



 

 

گذار ژانر دلهره و جنایی در سینمای ایران نامید چنان که برخی به وی لقب هیچکاک توان پایهساموئل خاچیکیان را می 

نشینی در بخود دارد از جمله ش کارنامه  فیلم را در  ۰۹کنندگی بیش از اند. او کارگردانی و تهیهسینمای ایران را داده

 ها، فریاد نیمه شب و طلسم.جهنم، ضربت، عقاب

  

 شاهین سرکیسیان

  

نوین ایران، در وارنای  تئاترگذار نویس و پایه، نمایشنامهتئاتر(، کارگردان ۹۳۸۱-۹۰۳۱شاهین سرکیسیان )

 حقوق از فرانسه بود. رشته   آموخته  دانشبلغارستان به دنیا آمد. وی 

کارگردانی  حوزه  گذاری کرده است. آثار وی در ( را سرکیسیان پایه۹۰۰۳ملی ایران ) تئاترهران و گروه ارمنیان ت تئاتر

)صادق هدایت(، قفس نهنگ  خورهامردهاند از: مرغ دریایی )آنتوان چخوف(، محلل )صادق هدایت(، عبارت تئاتر

 تر )اگوستیت(، دایی وانیا )آنتوان چخوف(، قوی)یوجین اونیل(، آرمنوهی )الکساندر شیروانزاده(، مازیار )صادق هدا

استریندبرگ(، پیش از صبحانه )یوجین اونیل(، آوای قو )آنتوان چخوف(، گل روی لب )لوئیجی پیراندلو(، پوشاندن 

ای اند )لوئیجی پیراندلو(، کسب و کار خانم وارن )برنارد شاو(، بازی عشق )آرتور شینیتسلر(، کشتیآنان که برهنه

نام تصمیم )شارل و یلدراک(، چاخو )رافائیل پادگانیان(، در راه کاردیف )یوجین اونیل(، چنگال )صادق هدایت( و به 

 ها )هانری رنه لنورمان(.ناموفق

اند از: جنوب، اثر ترجمه عبارت نه  یزمترجمه نیز فعال بوده. آثار او در  حوزه  و در  تئاترنقد  نه  یزمسرکیسیان در  

ششم، اثر آلفرد ژاری؛ عقاب دو سر، اثر ژان کوکتو؛ مادموازل  طبقه  رسمر سهلم، اثر هنریک ایپسن؛ ژولین گرین؛ 

آربی آوانسیان به روی صحنه رفته(؛ مارگریت، اثر آرمان ساال  له  یوسژولی، اثر آگوست استریندبرگ )این اثر به 

؛ تخیالت یک مغز، اثر ژان ویکتور پلوین؛ بادسام، کرو؛ مایا، اثر سیمون گانتیلئیون؛ دختر دهاتی، اثر کلیفور داودتس

هایی لهمقا ترجمه  بخشی از آثار استانیسالوسکی و  ترجمه  اثر آگوست استریندبرگ؛ قمارباز، اثر فرانسوا گروسور؛ 

 ها.ها در روزنامهو نقد نمایش تئاتر درباره  متعدد 

  

 گریگور یقیکیان

ترکیه(  ه  یکمالنگار، در آکن )نویس، مترجم و روزنامه، نمایشنامهتئاترگردان (، کار۹۳۱۱-۹۰۳۱گریگور یقیکیان )

 به دنیا آمد.



 

 

ایران کنونی در  روزنامه  خان جنگلی و مدیر مسوول در رشت، مترجم شخصی میرزا کوچک تئاترگذاران وی از پایه

 رشت بود.

یسنده و کارگردان(، داریوش سوم )نویسنده و اند از: انوشیروان عادل و مزدک )نوآثار نمایشی یقیکیان عبارت

کارگردان(، جنگ مشرق و مغرب )نویسنده و کارگردان(، برای شرف )کارگردان(، میدان دهشت )نویسنده و 

 کاوه  کارگردان(، دیر باشد و خوش باشد )کارگردان(، سواره بشکوه )کارگردان(، خانم بالماسکه رفت )کارگردان(، 

گردان(، عاقبت وخیم )نویسنده و کارگردان(، انتقام )نویسنده و کارگردان(، عشق خونین آهنگر )نویسنده و کار

)نویسنده و کارگردان(، خشایار شاه و فتح آتن )نویسنده و کارگردان(، آخرین روز بابل )نویسنده و کارگردان( و اپرت 

 فردوسی )نویسنده و کارگردان(.

اند از: انقراض سلطنت اشکانیان در ایران، شاپور ه یادگار مانده که عبارتداستان ب نه  یزماز یقیکیان آثاری نیز در 

 های او با ژولین، دختر قشنگ، صابیره، گیله دختر، شوروی و جنبش جنگل.ذواالکتاف و جنگ

  

 لرتا هایراپتیان تبریزی

  

ایران، در تهران به  تئاترگران زن و سینما و از نخستین بازی تئاتر(، بازیگر ۹۳۱۳-۹۰۳۳لرتا هایراپتیان تبریزی )

 از دانشگاه مسکو بود. تئاتررشته  آموخته  دانشدنیا آمد. وی 

های اتللو، ازدواج به سبک ایتالیایی، اودیپوس شهریار، اوژنی گرانده، بادبزن خانم ویندرمیر، هایراپتیان در نمایش

، دو جالد، سرگذشت وشمگیر، شنل قرمز، عشق و اتفاق، آبی، پیراهن ابریشمی، تاجر ونیزی، توپاز، چراغ گاز پرنده  

ایم، خلوت خفتگان )این نمایش به مناسبت که بوده یطورگناه، مردم، مستنطق، ولپن، ایولف کوچولو،گناهکاران بی

ایفای  هچهارسو اجرا شد( ب تئاترپنجاهمین سال فعالیت تئاتری لرتا هایراپتیان و به کارگردانی آربی آوانسیان در سالن 

 نقش پرداخته است.

(، ۹۰۳۱های شب اعدام )به کارگردانی داوود مالپور، بازیگری در سینما نیز فعال بوده و بازی در فیلم نه  یزموی در 

(، همای ۹۰۱۳(، معرکه )به کارگردانی روبیک زادوریان، ۹۰۱۳احساس داغ )به کارگردانی روبیک زادوریان، 

جنی )به کارگردانی ابراهیم  دره  ( و اسرار گنج ۹۰۱۹هللا بزرگی، رگردانی قدرتها )به کا(، با شرف۹۰۱۳سعادت )

 هنری خود دارد. کارنامه  ( را در ۹۰۱۰گلستان، 

  



 

 

 لوریک میناسیان

  

، در تبریز به دنیا آمد. وی بازیگری را از دوران مدرسه و تئاتر(، بازیگر سینما و ۹۰۳۳-۹۰۸۰لوریک میناسیان )

 آرمن، به سرپرستی شاهین سرکیسیان، آغاز کرد. رتئاتبا گروه 

ش ۹۰۲۱میناسیان فرزند آرمان هوسپیان، بازیگر نامدار سینمای پیش از انقالب است. وی فعالیت سینمایی خود را از 

واروژ کریم مسیحی، آغاز و در طول فعالیت هنری خود در بیش از  ساخته  آخر  پرده  با بازی در فیلم به یادماندنی 

 ت فیلم بازی کرد.بیس

(، دو نفر و نصفی )یدهللا صمدی، ۹۰۲۱آخر )واروژ کریم مسیحی،  پرده  های سینما در فیلم حوزه  میناسیان در 

عشق )رجب محمدین،  جاده  (، ۹۰۳۹زاده، (، تماس شیطانی )حسن قلی۹۰۳۹، دزادهیوح(، مجسمه )ابراهیم ۹۰۳۳

از  باالتر(، ۹۰۳۳کیا، (، بوی پیراهن یوسف )ابراهیم حاتمی۹۰۳۰(، بوی خوش زندگی )ابوالحسن داوودی، ۹۰۳۳

(، ۹۰۳۳(، مرد عوضی )محمدرضا هنرمند، ۹۰۳۳(، بودن یا نبودن )کیانوش عیاری، ۹۰۳۱زاده، خطر )سعید عالم

 ۳۹۳(، مرد ۹۰۳۳(، آن شب که باران آمد )همایون اسعدیان، ۹۰۳۳های کتانی )رسول صدرعاملی، دختری با کفش

(، ۹۰۳۸آرا، (، بوی کافور، عطر یاس )بهمن فرمان۹۰۳۸پایان )حمید تمجیدی، (، شب بی۹۰۳۳، درنژادیح)رضا 

(، ۹۰۳۱هللا بهمنی، )حبیب ۳۳۳(، زندانی ۹۰۳۱(، شوخی )همایون اسعدیان، ۹۰۳۸ای )رضا حیدرنژاد، عشق شیشه

 به ایفای نقش پرداخته است. (۹۰۸۹( و جوجه اردک من )امیر فیضی، ۹۰۳۱تکیه بر باد )داریوش فرهنگ، 

ای به نام پایداری )نویسنده: رافائل بادکانیان، کارگردان: های کشتینیز فعال بوده و در نمایش تئاتر نه  یزموی در 

(، ۹۰۳۳زاده، کارگردان: شاهین سرکیسیان، (، آرمنوهی )نویسنده: آلکساندر شیروان۹۰۳۳شاهین سرکیسیان، 

(، ۹۰۳۹بادکانیان، اقتباس برای صحنه: آربی آوانسیان، کارگردان: شاهین سرکیسیان، چاخو )نویسنده: رافائل 

(، شکار اللوار )نویسنده: واهان میراکیان، ۹۰۳۹شدگان )نویسنده: لئو رمان، کارگردان: شاهین سرکیسیان، تلف

دم )نویسنده: کازونا، (، بانوی سپیده ۹۰۳۹اقتباس برای صحنه: آربی آوانسیان، کارگردان: شاهین سرکیسیان، 

تر )نویسنده: اگوست استریندبرگ، مترجم: آربی آوانسیان، کارگردان: (، قوی۹۰۳۳کارگردان: شاهین سرکیسیان، 

(، قبل از ناشتایی )نویسنده: یوجین اونیل، مترجم، آربی آوانسیان، کارگردان: شاهین ۹۰۳۳شاهین سرکیسیان، 

(، گدایان ۹۰۳۳زاده، کارگردان: شاهین سرکیسیان، آلکساندر شیروان(، برای شرف )نویسنده: ۹۰۳۳سرکیسیان، 

(، در راه )نویسنده: لئون شانت، کارگردان: ۹۰۳۲بزرگوار )نویسنده: هاکوپ بارونیان، کارگردان: آربی آوانسیان، 

فی(، ازدواج (، وارازداد )نویسنده: لودویک میکائیلیان(، نابخشودنی )نویسنده: گئورک دار۹۰۳۸آربی آوانسیان، 

های طالق، قلب معماست، دایی وانیا )نویسنده: چخوف(، همسران خوشبخت بازرس )نویسنده: گوگل(، شگفتی

پندارید )نویسنده: پیر اندرو(، آری دنیا برگشته است، برو بمیر )نویسنده: گوگل(، بومرنگ، چنین است گر چنین می

 وش بازی کرده است.تا دوستت داشته باشم، داماد خارجی، گل سنگی و آن



 

 

   

 میشا گوستانیان

، در تفلیس به دنیا آمد. گوستانیان به همراه همسرش، مارگو تئاتر(، کارگردان ۹۳۲۸-۹۰۰۳)یشا گوستانیان م

های بسیاری را در ایران )رشت و تهران(، لبنان، فرانسه، مصر، یونان، رومانی و هند به روی گوستانیان، نمایش

 صحنه برد.

اند از: عاشق غریب )رشت(، جزای خدایی )رشت( و بیش از بیست اثر دیگر )که در تهران و شهرهای ی عبارتآثار و

 اند(.دیگر به روی صحنه رفته

  

 وارتو طریان

  

رشته فن بیان از دانشگاه ژنو سوئیس  آموخته  دانش(، بازیگر، در تبریز به دنیا آمد. وی ۹۳۳۱-۹۰۱۰)وارتو طریان 

 بود.

ر های همسرش دیکی از نخستین هنرپیشگان زن در بیشتر نمایش منزله  و طریان، که همسر آرتو طریان بود، به وارت

دوفرانس فرانسه مورد تقدیر و  مجله  از سوی مجالت ایرانی و  بارهاایران و خارج از کشور به روی صحنه رفت و 

 تجلیل قرار گرفت.

  

 وارطان آنتانسیان

  

عالی  مدرسه   آموخته  دانش(، کارگردان و مستندساز، در اراک متولد شد. وی ۹۰۳۳-۹۰۲۰)وارطان آنتانسیان 

 هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران بود. دانشکده  کارگردانی  رشته  التحصیل تلویزیون و سینما و فارغ

 کرد.س میصدا و سیما نیز تدری دانشکده  ورزش و مردم بود و در  برنامه  گذاران آنتانسیان از پایه

 (.۹۰۲۰( و مستند کشتی کج گردان )۹۰۲۹اند از: مستند لوچو )آثار وی عبارت



 

 

 واروژ کریم مسیحی 

 دانشکده  نویس و تدوینگر، در اراک به دنیا آمد. وی در (، کارگردان، فیلمنامه۹۰۰۹واروژ کریم مسیحی )والدت  

کردن آن به همکاری با بهرام بیضایی روی  کارهبا نیمه  هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران شروع به تحصیل کرد اما

 آورد.

ها نوشتن فیلمنامه را هم برعهده (، که در هردوی آن۹۰۸۳( و تردید )۹۰۲۱آخر ) پرده  اند از: آثار وی عبارت 

 داشته است.

نیز نامزد یازده سیمرغ  فیلم فجر و فیلم تردید جشنواره   دوره  هشت سیمرغ بلورین از نهمین  برنده  آخر  پرده  فیلم 

هترین اقتباسی و ب لمنامه  یفبهترین فیلم، بهترین  ده  یبرگزفیلم فجر و  جشنواره   دوره  بلورین از بیست و هفتمین 

 کارگردانی بخش نگاه اول بوده است.

   

 واهاگ وارطانیان

  

نزده سالگی به عکاسی روی آورد و (، فیلمبردار، در تبریز به دنیا آمد. وی از شا۹۳۱۳-۹۰۸۹واهاگ وارطانیان )

یکی از دو فیلمبردار فیلم گل نسا، به کارگردانی سرژ آزاریان، آغاز کرد. فیلمبرداری  منزله  فعالیت سینمایی خود را به 

عالی تلویزیون و همکاری  مدرسه  عکاسی و فیلمبرداری در  رشته  ش، تدریس در ۹۰۰۳-۹۰۱۳بیش از سی فیلم بین 

ارمنی همچون ساموئل خاچیکیان، سرژ آزاریان، آرامائیس آقامالیان و ژوزف واعظیان از جمله  با کارگردانان

 شوند.ای وی محسوب میهای حرفهفعالیت

(، آخرین ۹۰۳۹(، طالی سفید )جمشید شیبانی، ۹۰۰۱پور، اند از: پیمان )مهدی رئیسترین آثار وی عبارتمهم 

( ۹۰۳۳(، کشتی نوح )خسرو پرویزی، ۹۰۳۳اریکی )محمد متوسالنی، (، ترس و ت۹۰۳۹گذرگاه )خسرو پرویزی، 

 (.۹۰۱۳خان )صابر رهبر، و کج کاله

  

 هایک گاراگاش

گذاران نگار و از پایهنویس، مترجم، روزنامه(، کارگردان تئاتر، بازیگر، نمایشنامه۹۳۳۳-۹۰۰۱هایک گاراگاش )

 های فرانسه، انگلیسیلوئی تهران و مسلط به زبانسن مدرسه   آموخته  دانشدر ایران، در تبریز به دنیا آمد. وی  تئاتر

 و روسی بود.



 

 

ارمنیان  سالنامه  ؛ چاپ ۹۳۱۱فکاهی ارمنیان، بوبوخ، در  ه  ینشراند از: نشر نخستین های وی عبارتاز جمله فعالیت

نی زبان وراتزنوند )رستاخیز( ارم نامه  هفته(؛ انتشار ۹۱۰۳) ۹۰۳۱( و ۹۱۳۸) ۹۰۳۳(، ۹۱۳۳)۹۰۳۲ایران در 

ش؛ ۹۰۰۹و تبدیل آن به روزنامه در خالل جنگ جهانی دوم؛ نویسندگی و کارگردانی فیلم یک نگاه در ۹۰۳۱در 

های ارمنی به ، ترجمه و چاپ کتاب داستان۹۰۰۱فارسی در گلریزان فیلم جشنواره  عضویت در هیات داوران نخستین 

 جامعه  های فارسی و ارمنی؛ و تدریس در هنرستان هنرپیشگی و نامه به زباننمایش ۰۱ ترجمه  ؛ ۹۰۰۲فارسی در 

 باربد )به مدت هفت سال(.

  

 هراند استپانیان

  

 نویس در تبریز به دنیاو فیلمنامه تئاتر، بازیگر تئاتر(، کارگردان سینما و ۹۳۳۳-۹۰۰۸هراند )هنریک( استپانیان )

 استانبول بود.کنسرواتوار  آموخته  دانشآمد. وی 

، صاحبفروش، زورق بیهای طال و خاکستر، آنا کریستین، پا باخته، مزاحم زندگی، دختر شکالتاو بازی در نمایش

خود دارد. وی همچنین  کارنامه  ریشارد ارلینگتون، دختر ولگرد، ماری مادلن، لبخند مرموز، تالفی و شعله را در 

 گشته را برعهده داشته است.نویسندگی و کارگردانی فیلم از پاریس بر
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