
  

  1389 ماهدادرم شده ثبتي ها لمنامهیف اههیس    

قالبژانرسانینو لمنامهیف لمیف  اسمفیرد

یینمایسیاجتماعیثقف ریام –ی ثقف اکبر) طرح( وشفري برا زیچ همه  1

یینمایسیمذهبیدست اللهی عفت رضا)طرح( ي خاکستر دیسفي ستوهارپ2

یینمایسيکمدی احیر مرجانکن نگاه مصر خیتار بهی گاه3

یینمایسیاجتماعیقانونی عل ریاممیتسل نقطه4

یینمایسي ا حادثه این فرخ ساسان) طرح(   گناهي ا بریی جا5

یینمایسییجنانظر نکو میکر شمبه کی در موش کشتن6

یینمایسیاجتماعيدربند دیسع ناب7

یینمایسیاجتماعی همت روسیس) طرح(   دومي  طبقه8

 دوستي باز كبادباد هم ها مادربزرگ9

) طرح( دارند

یینمایسکودكیجامی قاسم نیحس

یینمایسیاجتماعي محمد منوچهر) طرح(  ماهي رو دنیبوس10

یینمایسدراميکاور احمدآف11

یینمایسیاجتماعیذکاوت رجیانمایس ، من عشق12

یینمایسیتماعاجيشهباز زیپرو) طرح(  اهللا شاء ان13

یونیزیتلویاسیسيرمحمدیم ریزه) طرح(  فرودگاه14

یینمایسیاجتماعيرمحمدیم ریزهمشکاة15

یینمایسیاجتماعیاکران فرامرزکن کمک ایخدا16

یینمایسیجنگایک احمد) طرح( ي فلز تیهو17

یینمایسکودكیابیاط داود دیس) طرح(  دالتونها با نبرد18



یینمایسکودكپور زنگنه هوتنیحلب مردان19

یینمایسیاجتماعياراحمدی محمود میعق20

یینمایسیاجتماعياراحمدی مودمحارباب قسمت21

یینمایسیاجتماعياراحمدی محمودمحل ساالر22

یینمایسیاجتماعياراحمدی محمودعقرب شین23

ییمانیسیاجتماعياراحمدی محمودبستون بده24

یینمایسیاجتماعياراحمدی محمودی خوشبختي سو به25

یینمایسيکمدياراحمدی محمودیعروس شب دري خواستگار26

کوتاه لمیفیاجتماع دوست نیشاه احسان تنهاي ها تن27

یینمایسیاجتماعيهروي وریشهر محمد...و شست دیبا را چشمها28

یینمایسمقدس دفاع زادهي انور نامو) طرح(  هیآ...  ناگهان و29

ی ونیزیتلویاجتماع زادهي انور مونا) طرح( گریدي سو آن30

یونیزیتلومقدس دفاع زادهي انور مونا) طرح(  برادر قۀیشقي رو اسلحه31

یینمایسیاجتماع زادهي انور مونا) طرح(  بلند خواب32

یینمایسيکمد انیریام داود حجاب با» آ« 33

یینمایس درامعبدالرزاق دیمجی خودمان34

یینمایسمقدس دفاعینیجبي مهدآبي پاي صدا35

یینمایسیاجتماعپوالدوند ماینساینک36

یونیزیتلو درامتباری جالل رضایعل) طرح(  ابر در خانه37

 کوتاه لمیفمقدس دفاعییغمای لیجل مانینر38

یینمایسی اجتماعلو احمد اهدش طرح –ی تیگ39

 کوتاه لمیفی اجتماع لبش ضاریعل دیکن کمک مادرم به40

یینمایسي کمد پرانداخته عباس شانسی قسمت تای کم41

یینمایسی اجتماعپرانداخته عباس... بازنده...  برنده42



یینمایسمقدس دفاعی قاسمی مجتب تلخ بادامي بو43

یینمایسي کمدیطباطبائ دجوادیس؟ی زنی م داد چرا44

یینمایس درامالنلویا درضایمح های خوب چشمۀ سر45

 کیتار را شهر شب از شتریبي زیچ46

 بود کرده

یینمایسییجنایفاراب نژاد روزبه

یونیزیتلویمذهبییمحمدرضا مانیپممنوعي خور حق47

یینمایسیسیپلدلگشای لعدید را الف – مي آقا کهی کس نیآخر48

یینمایسیجنگزاده نهیآد بهاددارم اندكی ساحسا جنگ از49

یینمایسملودرامییایمیک پوالدمعکوس50

یینمایسمعناگرایپرداخت پرستو دهیعق51

یینمایسملودرامفاضل هومان – بهزاد الیفرریحر52

هکوتا لمیفدراميقنبر مسعودآتش در میابراه53

یینمایسملودراممصفای علقراری بي پا54

یونیزیتلویاجتماعیسماوات آذر) طرح(  ایرؤ55

یونیزیتلومقدس دفاعیسماوات آذر) طرح(  آشفته56

یونیزیتلویسیپلیهاشم سایپر دوزخ ، سراب57

یینمایسیاجتماعفر نیمع کاوهباز تیاسک58

یینمایسيکمدیرحمان آرشها لومتریک صفر59

یینمایسیاجتماعدنیآ محمود)  طرح(  ژنیآکس60

کوتاه لمیفیمذهبیکاجانی اقدام اریمهرينذري غذا61

یونیزیتلویمذهبیفتحعل حاجی عل) طرح( معصومه حضرتی زندگ62

یینمایسيکمداین مصاحبی مرتض تیمأمور63

یینمایسيا حادثهاین مصاحبی مرتض  تپش64

یینمایسدرامپرهوده خسروکري ها گوشي براي ا ترانه65



یینمایسیاجتماعيمختار میابراهیمیکر آقا حاج دختر ،يمهر نام به66

یینمایسمقدس دفاعيموسو نیام دمحمدیس بال جام67

یینمایسیلیتخزادهی عبدالعلی علگذشته به بازگشت68

یینمایسمعناگرايریا نیحس)طرح(شندیاندی م خدا به ها پروانهی وقت69

یینمایس دراميدریحی عل ابانیخ در حیمس70

یینمایس دراميدریحی عل وانهید ای تئاتر گریباز71

یینمایس دراميدریحی علبام پشتي رو بر خدا72

یینمایسیاجتماع باباگپ سودابه احالم73

یینمایسملودراميمحمود رضایعل شب لباس74

یینمایسيکمدياسد دیسع  شانس حلقه75

یینمایسيکمد مجدی فروغی مرتضالدیم76

یینمایسیمذهبآبساالن داود منتظره رهیغ دارید77

یینمایسمعناگرایسهراب اله روحبامداد78

یینمایسيکمدیمانیسل سامان – مشهدباني هادتیجاهل دوران79

یونیزیتلویاجتماعيجواهر دجوادیس نازمهیاعتصام نیپرو80

یینمایسیاجتماعیکرمان عقوبیی صوتی آلودگ81

یینمایسیاجتماعیکرمان عقوبیمعاونی السی س82

یینمایسیاجتماعدرستکار هومنسرد خاك83

یونیزیتلویاسیسانیاعقاد لیاسماعترور84

یینمایسیاجتماعيمحمد حامدجنوب85

شنیمیانکودكیمیابراه نژاد خوش محمدصادقرانیا ازی کودک86

یینمایسمقدس دفاعشراهی لنجابی حمیدیمانیپش هنگام87

یینمایسیاجتماعبند حربه رضایعل انیپای بي شبها88

یینمایسیاجتماع بند حربه رضایعل گمشدهي پرستوها89



یونیزیتلویاجتماع شکوه با میسل-مجرد نیرام وارونهي ایدن90

یینمایسیاجتماعالهی امان سرو یاسرسوم نفر91

یینمایسيکمدیجوزاني جعفر سحرانگور باغ92

یونیزیتلویاجتماعی جانیآذربا ایپور) رحمت(فهیوظ سربازي برا عاشقانه کی93

یونیزیتلودرامسجادیه شیخ محمدرضا گرفته ماه94

یینمایسیاجتماعی رخانیبد قاسمدیگو یم دلت که آنجا برو95

یینمایسيا حادثهينوروز ابوالحسیجعل اسکناس96

یینمایسيکمداثوندیغ رضا) طرح(  ممنوعهي غذا ، آبگوشت97

یینمایسیاجتماعيجعفر قاسمنشیآفرراز98

یینمایسیاجتماعی آقاجان نیحسستین عاشقانه قصه نیا99

یینمایسیسیپلی خان حسن رضا عکاسم کی من100

شنیمیانمعناگرا انیداد اهللا محمدرضا) طرح(  کمان نیرنگ راز101

یینمایسيکمديریجهانگ محمديریگ معرکه وي ریسرپ102

یینمایسکودكمرزبان پروانه – دلدار عبدالجبار اول شب103

یینمایسمقدس دفاعمرزبان پروانه – دلدار عبدالجبارمحمدي بهنام شهید کوچک مرد بزرگ104

کوتاه لمیف درامجلیلیانی رستم بایفرقاسمی عروس105

یونیزیتلو--جلیلیانی رستم بایفر او راه هفت106

یینمایسیاجتماعیبرهان آرش-یکارخان شادرمه ستالیکر نمایس107

یینمایسيکمدپور میابراه کامرانباشه ریخي دید خواب108

یینمایسدرامينور دیسعتلخ بادام109

یینمایسیاجتماع نیخام اکبرندیآی م ها پوك کله110

یونیزیتلويکمديدیشه رضایعل) طرح(  خارج دری زندگ111

یینمایسي کمدفرازمند دیمج صفر سرباز112



یینمایسملودرامیمیکر نصرتیعوض تا چن113

یینمایسیعاجتمایفتح اسالمسیآ114

یینمایسیاجتماعيصفر زهرا ستین گلها فکر بهی کس115

یینمایسيکمدزاده مانیسل زهرایعروس کیک116

یینمایسیاجتماععقلمندي مهدبغض117

یینمایسدرامیچراغعلی مجتبیتخط118

یینمایسيکمدنسبی ول محسنزیپائي قلمرو در119

یینمایس درامیآلهاشمی ائمقی دمحمدعلیسکبود عشق120

یینمایسیاجتماعيبروجرد بهنامپروازي سودا121

کوتاه لمیفکودكيدریح عباسدیسف خرگوش122

یینمایسيکمدیلیسروم نینسر ما همۀ مثلی کی123

کوتاه لمیفیاجتماعیقاسم دیام صدای ب نیزم124

کوتاه لمیفیاجتماعینیحسی دمجتبیس طرفه کی طیبل125

یینمایسيکمد صحت مسعودلیعزرائ توجه قابل126

کوتاه لمیفيکمدیهاشم دنصرالهیس51تا48سال خدمتي اند و دوسال127

کوتاه لمیفیاجتماعیهاشم دنصرالهیسحجاب و عفاف سکهي رو دو128

یی نمایسيکمدیعباس اکبری عل!باالی عموم روابط با خانمی منش129

یونیزیتلویاجتماعنژادی طالب بهمن شدن داریب130

یینمایسیاجتماعکونظرین میکرییحی پسر محرابی زندک از پرده چند131

یینمایسیاجتماعزادهي اسد ارشیکگَس132

یینمایسملودراممورنژادیت آرشروزها آن133

یینمایسدرامبخش نجات رضاآن کی همان134



یینمایسکودكاولی شیگشا محبوبهنگپور عمو دزدان135

یینمایسکودكاولی شیگشا محبوبهگولنپ136

یینمایسمقدس دفاعدل فرح احمدرضاغرب النینبردگ137

 کوتاه لمیف معناگرايرازیش مطلق کشاورز زهره هشت اتاق138

یینمایسمعناگرایمیابراه برادران آرزوجایک139

یینمایسیاجتماعیبهرام ریامشدگان رها نت140

یینمایسدرامیبهرام ریام عاقبت141

یینمایسيکمدمبرهنی رحمانی علسمج142

یینمایسیاجتماعیمصداق شهرام – عبدالغفور الهام) طرح(  ملخک143

یینمایسيکمدیمصداق شهرام – عبدالغفور الهامسپرده دل144

یینمایسیمذهبیدشت اللهی عفت رضادیخورش با ظهر تا145

 مهرداد- یامی مهردادموفق) طرح( آخر هفتۀ146

غفارزاده

یینمایسيکمد

یینمایسیمذهبیمهرعل فاطمهبگذر عروسکت از147

یونیزیتلوملودرامییایک محسنکالف148

کوتاه لمیفوحشتزاده فیشر شهزادناگهان149

یینمایسیاجتماعیکاظم بهرام) طرح( ی خصوصی زندگ150

یینمایسدرامسخاي نور بهروز) طرح(  من خانۀ151

  یونیزیتلو  یسیپل  ارمغان صادق  عنکبوت152

  یینمایس  مقدس دفاع  اتیب محمد -دوست نیمه لیاسماع  مقاومتي صدا153

  یعطائي مهر  )  طرح(  کوچ154

  

  یینمایس  درام



 نه گسستم نه ،منيزد سنگ من به تو155

  دمیرم

  یینمایس  یاجتماع  ایکي مهد ریام –ی امیمي هدم

ی مرتض- آبکنار انیمرتضائ نیحس  ایخولیمال156

  زمزم آتش

 روان

  یشناخت

  یینمایس

  یینمایس   درام  يادیبن مایس  زایمونال – تهران157

158
  ) طرح(  افرا

  یونیزیتلو  یاجتماع  يرمحمدیش عباس

  ییمانیس  يکمد  يرمحمدیش عباس  کینی آقائ و خانم159

  یینمایس  يکمد  یاجاق رضا محمد  ایدن همۀي براي مرد160

  یینمایس   کودك  ي احمدي مهد   وانهید نابغه161

  یینمایس  کودك  ياحمدي مهد  یپوشالي ایدن162

  یینمایس  یاجتماع  ي اوتاد الیل  ) طرح(  فصل چهار163


