
١٣٨٩ ماهشهریور شده ثبتي ها لمنامهیف اههیس
قالبژانرسانینو لمنامهیفلمیف  اسمفیرد

یینمایساجتماعیطیبه ساسانی پورغارت خاورمیانه١

یینمایسدراممهراد ذوالفقار يیکی خوب یکی بد٢

یینمایساجتماعیروح اله کاملیگوهر سرخ٣

یینمایساجتماعیرمهراب اکبري شهپفیل در تاریکی٤

یینمایستاریخیزهرا عباسی خیابانیآدم ابوالبشر٥

یینمایساجتماعیمهرشاد کارخانیاکباتان٦

یینمایسملودراملفضل صفاريابواهیچ کس نمی خواست بمیرد٧

یینمایساجتماعیحسین ایري خانه ام کجاست ٨

یینمایسملودرامسعدوندیان زامیاد-مرتضی غفوري آذرگرمترین زمستان من ٩

یینمایسپلیسیزامیاد سعدوندیان-مرتضی غفوري آذردو دقیقه –سه ساعت -چهار روز١٠

یینمایسکمديزامیاد سعدوندیان-مرتضی غفوري آذر)طرح(تشریفات مرگ ١١

یینمایسوحشتزامیاد سعدوندیان-مرتضی غفوري آذر)طرح(کالغ ١٢

یینمایسدرامزامیاد سعدوندیان-غفوري آذر مرتضی)طرح(مرثیه ١٣

یینمایسکمديزامیاد سعدوندیان-مرتضی غفوري آذر)طرح(رازهاي خانوادگی ١٤

یینمایسملودرامزامیاد سعدوندیان-مرتضی غفوري آذر)طرح(اسب چوبی١٥

یینمایسدرامزامیاد سعدوندیان-مرتضی غفوري آذردر همین حوالی١٦

یینمایساجتماعیمحمدرضا صفوياشقانهمعاملۀ ع١٧

تلویزیونیپلیسی منوچهر صفرخانیتوبه ١٨

تلویزیونیکودك منوچهر صفرخانیدامون١٩

یینمایسیعاجتماعلی حیدریان شوخی زندگی٢٠

تلویزیونیپلیسیپیمان شیرخانیاویی که نبود٢١

یینمایساجتماعیمهتاب ملک محمديتارعنکبوت٢٢

یینمایساجتماعیمحمدرضا مهدي نیکو)طرح(کامیون خانگی  ٢٣

یینمایسملودرامعلی شریفیزندگی شاید همین باشد٢٤



یینمایسدفاع مقدسانیعلی احسزمانی براي چیدن گردوها٢٥

تلویزیونیاجتماعیمحمدرضا مهدي نیکو)طرح(خانه دو طبقه ٢٦

سینماییتخیلیحسام الدین شاهرخ)طرح(حومت ٢٧

یینمایسکمديساحره طالبی زادهحاجی مظفر فیروز٢٨

یینمایسکودكابوالفضل آهنچیان)طرح(روسري سفید ٢٩

سینماییکودكخسرو صالحی –نادره ترکمانی گورداله ٣٠

فیلم کوتاهاجتماعینسیم مراديبوي خاك ٣١

یینمایساجتماعیمهدي کرم پور)طرح(پل چوبی ٣٢

یینمایسکودكحسین آقاجانیمن و دوچرخه بابام٣٣

یینمایسروان شناختیشهناز  عقیلیسایه زخمی٣٤

یینمایساجتماعیآروین سرگلزایییکی مرا دید٣٥

یینمایسکمديزامیاد سعدوندیان-مرتضی غفوري آذرسورپرایز٣٦

سینماییملودرام عدوندیانزامیاد س-مرتضی غفوري آذروقتی از عشق حرف می زنیم٣٧

سینماییدرامشایان افکارينامۀ روز تولد٣٨

یینمایسپلیسیشایان افکاري)طرح(قتل در دفتر کار مهندس افشار٣٩

سینماییکمدي امیر پارسامهر –پیمان نعیمی برج آسمان ٤٠

تلویزیونیدراممعصومه فرخ لو )طرح(یک روز گرم زمستانی ٤١

تلویزیونیکمدي محسن سرتیپی)طرح(ی براي دزدها نیست جای٤٢

یینمایساجتماعیابراهیم فروزشفوتبالیست ٤٣

یینمایسحادثه ايفرزانه خوئینی ها ذهن خاموش٤٤

یینمایسکمديفرزانه خوئینی هااز زمین تا آسمان٤٥

یینمایساجتماعینازنین لیقوانی مهمان ناخوانده ٤٦

انیمیشنکودكزهرا جوادي فاممین خیال سرز٤٧

یینمایسجناییمیثم جواديطعمکاران٤٨

یینمایسکمديسمیه شاطريویروس سیاسی٤٩

یینمایسدفاع مقدسارشاد فضلی خانیآخرین آزاده٥٠

یینمایساجتماعیحسین یراقیسیگار آخر٥١

ییمانیسمعناگراسپیده علی نقی حسینخانه ي من و تو٥٢



تلویزیونیدفاع مقدسمحمدعلی طالب آباديلبۀ شط٥٣

تلویزیونیاجتماعیمحمدعلی طالب آباديستاره بر زمین٥٤

سینماییدرامشیوا منتظريهمان ٥٥

سینماییروان شناختیعلی اصغر شادروانمیوه گناه ٥٦

سینماییکمديعلی اصغر شادروانکتک خورده ٥٧

یینمایساجتماعیحامد شمساییدرزهاي سفی٥٨

یینمایسملودرامیحیی منصوریان دوستتدارم رفیق٥٩

یینمایسدفاع مقدسسحر  مصیبی هروي)طرح(  1359/آبان/٦٠4

یینمایسکودكفریدون دانشمندزمین مال کیه؟٦١

یونیزیتلومذهبیمحمدعلی رشیدمرغ مهاجر٦٢

یینمایسکودكعیکریم پورزارتک پسر خانواده٦٣

یینمایسکودكکریم پورزارعی انگشتر سحرآمیز٦٤

یینمایساجتماعیمحمدعلی رشیدیک مرد و یک رویا٦٥

انیمیشنکودكبهنام صبوحیسطل پرنده٦٦

یینمایساجتماعیسمیه عابدپرندة مهاجر٦٧

کوتاه لمیفکمديغالمرضا سعیدي پیکرشبی که عباس آدم شده بود٦٨

سینماییاجتماعیپیمان سبزه علیتهرانپارس٦٩

یینمایساجتماعیمرجان علیزادهآتیه٧٠

یینمایساجتماعیمهري عطائی)طرح ( زنگ دوچرخه ٧١

یینمایسروان شناختیمهري عطائی)طرح ( پرندة چوبی ٧٢

یینمایساجتماعیمونا انوري زادهاینجا خانۀ من است ٧٣

یینمایساجتماعیکامبیز کاکاوندقالی ترانه هاي٧٤

فیلم کوتاهاجتماعیجواد رحمتی عینک منفی٧٥

یینمایسملودراممانی حقیقیپذیرایی ساده ٧٦

٧٧I.C.U یینمایسروان شناختی علی حمدي

یینمایساجتماعیعلی حمدي شانس بد ٧٨

یینمایساجتماعیعلی حمديمنشی مخصوص ٧٩

سینماییکمديهایده وصالی شیرازيباباجون تیمسار٨٠



یینمایسملودرامنگار شوشتریانتبار خونی گلها٨١

یینمایسکمديغالمر ضا علیدخت لنگروديوصیت عجیب٨٢

یینمایسکمديحمیدرضا حافظی !عروس رفته گل بچینه ٨٣

شنیمیانکودكحمیدرضا حافظیافسانه شهر قالی٨٤

یینمایسسیاسیاحمدرضا فرح دلم من بر می گردممیهن٨٥

یونیزیتلومذهبیسیدمحمد رشیداهفت ٨٦

یینمایساجتماعیجمشید خاوري کاندیداي اصلح٨٧

یینمایساجتماعیمجتبی متولیگرفتار ٨٨

یینمایسکمديراضیه ابن علی –عباس عبدالهی )طرح ( نشانی از بی نشانه ها  ٨٩

یینمایسدراممیثم کنگرانیلعیا ٩٠

یینمایساجتماعیرضا رنجبراتاق خصوصی٩١

یینمایسجناییسروش پاریزيفریبا گم شده٩٢

یینمایسکمديوحید اسالمیمتخصص ازدواج٩٣

یینمایسکمديمعصومه گیتا شیخیدختران دم بخت ٩٤

یونیزیتلوپلیسیمحمدباقر قزوینیطرح  –فرار از ٩٥

یینمایسجناییمجید نقی خرزوقیمبینا٩٦

یینمایساجتماعیرضا بانکیعرق سرد٩٧

یونیزیتلومذهبیعلی کیارشیمرثیه مرگ ٩٨

یینمایسپلیسیعباس حاجی درویشحکم قطعی ٩٩

یینمایس امعناگرشیوا خسرومهر)طرح ( خط کشی ١٠٠

ییمانیساجتماعیشیوا خسرومهر)طرح (  84تاالر ١٠١

یینمایسکمديسیدامین حسینیونشاه دزد١٠٢

یینمایسکمديسیدمصطفی حسینیوندر خانه ي خون آشامان١٠٣

یینمایسکمديراحیل مرادبهبهانیطرح ممنوع١٠٤

سینماییملودراملیال حبیبیدختران مبارز١٠٥

سینماییکودكعلی رضا طالبیامیرعلی١٠٦

یینمایساجتماعیمیمهدي خاتواسطه ها١٠٧

یینمایسجناییعلیرضا ترابیردپاي خون١٠٨



یینمایسدفاع مقدسسیدکمال فاطمی )ت.و.ك.س( ١٠٩486

انیمیشنتخیلیبهروز معاونیان)طرح ( آران ١١٠

سینماییحادثه ايامیراسد حسن زاده)طرح( فرمان مرگ ١١١

یینمایسماعیاجتاحسان بیگلريصبح یک روز معمولی١١٢

سینماییملودرامعبار رزیجیفصل فاصله ١١٣

سینماییدراممجتبی چراغعلیالتهاب١١٤

یینمایساجتماعیمهدي کردفیروز جائیسنگ بِن ١١٥

تلویزیونیاجتماعیسارینا شیرازيسیماي عشق١١٦

یینمایساجتماعیابر اهیم محسنیوهاب  و دریا١١٧

یینمایسکمديابوالفضل رودگر)طرح ( بیا و بگذر١١٨

یینمایسپلیسیابوالقاسم مبارکیپلیس زن ١١٩

تلویزیونیکودكمرتضی غفاريخانۀ مینا١٢٠

یینمایستخیلیاحسان صالح)طرح ( ژنرال ١٢١

یینمایسکمديمرتضی سیاه تیريماجراهاي عوضی١٢٢

یینمایسپلیسیمرتضی سیاه تیريستاره در مهتاب١٢٣

یینمایسکمديمرتضی سیاه تیريمعجون جوانی١٢٤

یینمایسدرامعادل بهمنیعادل ، عادل نیست١٢٥

یینمایسپلیسیسیداحسان مصلحیمار سرد١٢٦

یینمایسکمديمحمدرضا لطفیچقدر زنها را می شناسید ؟١٢٧

یینمایساجتماعیپیمان حقانی)طرح ( بعد از باران ١٢٨

یینمایساجتماعیمحمدر ضا بابا قزوینیسرنوشت سبز١٢٩

یینمایساجتماعیرویا حسینی انتخاب١٣٠

انیمیشنتخیلیابراهیم نصريوارفئوس١٣١

یینمایساجتماعیحامد زرگروفافروغ باکرة خورشید ١٣٢

یینمایسمعناگرامحمد صیادي)طرح ( مأمور معذور ١٣٣

یینمایسملودراممحمد صیادي)طرح ( دي مجنون با عینک دو١٣٤



یینمایساجتماعیمیترا سپهريگزنه ١٣٥

یینمایسدفاع مقدسجواد ارشادیادگار١٣٦

سینماییملودرامفیروزه رحیمیحماسه عشق١٣٧

تلویزیونیاجتماعیصفیحه ثر یا حلّیخانه معلق١٣٨

یینمایسکمديامید سپهريگندم١٣٩

یینمایسمعناگراامین اورنگپیشه گان عاشق١٤٠

تلویزیونیمعناگرامحمودرضا رحمتی فرد-مرضیه وزیري مقدمصبح دیروز١٤١

یینمایسملودرامفرهاد سبحانیانرستوران١٤٢

تبلیغاتیاجتماعیرضا کردبچه )طرح ( دزدي از نگاه چندم؟ ١٤٣

مستندماعیاجترضا کردبچه ) طرح ( اسکله هاي زمینی ١٤٤

تلویزیونیسیاسیرضا دوستی خروج از بزرگراه ١٤٥

تلویزیونیمعناگرارضا دوستی ناگفتنی ١٤٦

یینمایساجتماعیاسماعیل صف شکنگریزان١٤٧

انیمیشنکودكمهدي مرعشیشهر بادگیرها١٤٨

سینماییاجتماعیهومن سیديآفریقا١٤٩

یینمایسپلیسیعلی اکبر بابالوکار تمیز١٥٠

فیلم کوتاهاجتماعیآمنه طالبی-علی اکبر بابالوهبوط١٥١
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