
 

١٣٨٩ ماهمهر شده ثبتي ها لمنامهیف اههیس
قالبژانرسانینو لمنامهیفلمیف  اسمفیرد

یینمایساجتماعیمحمد باغبانی )طرح(شبهاي ما زیباتر از روزهاي توست ١

یینمایسجناییمحمد باغبانی)طرح(بی خواب ٢

فیلم کوتاهاجتماعی مینا ابراهیم زاده گاهی برپاره ابري هیمه می زنم٣

یینمایسملودرام وحید حسن زادههشت خط و چند کلمه ٤

یینمایساجتماعیعباس نادريدل و دلبر٥

یینمایساجتماعیعباس نادري)طرح(چشم انتظار ٦

یینمایساجتماعیعباس نادريروي پل معلق٧

یینمایساجتماعیحمیدرضا پاك نیت –محسن سرتیپی )طرح(نگاهم کن ٨

تلویزیونیروانشناختیالمیرا غفوریان نقطه سر خط٩

یینمایساجتماعیمصطفی امجديوابسته١٠

انیمیشنملودرامصابر اله دادیان-عاطفه یوسفی...پائیز، بهاریست که عاشق شده ١١

یینمایساجتماعیمحسنی نسب نمحس)طرح(ستاره و مریم ١٢

یینمایسجناییامیر رشیدي فردبیوه ي سیاه١٣

یینمایسملودراممهدیه درگاهی نژاداز الف تا ب١٤

یینمایسملودراممهران قهرمانی سورکالی)طرح(دو پنجره ١٥

یینمایسکمديمهدي امیري مطلقشیفت عصر١٦

سینماییاجتماعیمهدي امیري مطلقهمیشه بیدار١٧

سینماییاجتماعیسیدعلی اکبرمحلوجیانخون دل ١٨

یینمایساجتماعینعیمه اسالمی فرزند نامشروع١٩

یینمایساجتماعیارغوان اشترانیبابک٢٠

سینماییاجتماعینازنین مفخم)طرح(یک اتفاق ساده ٢١

یینمایساجتماعیعلی حمديشانس سیاه٢٢

یینمایسدرامسیدبهزاد مرتضوي زنجانی )طرح(غریبه ٢٣

یینمایساجتماعیآرش اسدمعجزه قلبها ٢٤



فیلم کوتاهاجتماعیثمره کمالیانیشه این جوري هم م٢٥

فیلم کوتاهاجتماعیثمره کمالیان یک اکیپ٢٦

یینمایسدفاع مقدسروح اله سهرابیخاکستر و برف٢٧

تلویزیونیدراممعصومه علی زاده...به دنیا آمدم اما ٢٨

یینمایسدرامزادهمعصومه علی زبان سرخ٢٩

فیلم کوتاهدرامپیمان علی نژادتوپ نارنجی٣٠

یینمایسکمديناهید دیدار!خودت رو اذیت نکن٣١

یینمایسکمديسورج دهقان فردوسصفر و یک ٣٢

یینمایساجتماعیپیمان حقانیبعد از باران٣٣

تلویزیونیدرامعلی رحمانی مبرهنخامی٣٤

یینمایسکمديرضا صفري!تا می تونی نمیرجان مادرت ٣٥

تلویزیونیدرامامیر مظفر معزياینجا کسی نمی آید٣٦

فیلم کوتاهدفاع مقدسنیما عباس پورپیاده روي بزرگ٣٧

یینمایسمذهبیپیمان محمدرضاییزائر کوچک٣٨

فیلم کوتاهروانشناختیسعید کاتب تبریزيآسمان جول٣٩

فیلم کوتاهحادثه ايسعید کاتب تبریزيغل و غش٤٠

یینمایسسیاسیمحمود خداکریم)طرح(شمعون کجاست ٤١

فیلم کوتاهاجتماعیسیدنصراله هاشمیکودك خیابانی ٤٢

فیلم کوتاهدفاع مقدسسیدنصراله هاشمیمعجزه تالش٤٣

تلویزیونیسیاسیحامد مدافعیشکارچی ها٤٤

سینماییکمدينگار اسدي -داود نوروزي)طرح(... من خودم نیستم٤٥

سینماییکمدياحمد رفیع زادهآئینه شمعدون٤٦

یینمایسکمدياحمد نجارمحموديخانواده دانشمند٤٧

سینماییکمديبهرام کاظمی)طرح(فکر بد نکن ٤٨

سینماییاجتماعیمسلم فدائیداغ عشق٤٩

 یینمایس پلیسی حسام حیدري به شما نزدیک ترانداجسام از آنچه در آینه می بینید ٥٠

 یینمایس اجتماعی زیارانی افسانه رنجبر  )طرح(اسطوره٥١



یینمایسکودكشهناز دوستانیبارون میاد جر جر٥٢

فیلم کوتاهتخیلیابوالفضل نیلو آبیسیمرغ٥٣

سینماییاجتماعیسعید دربنديوفا و جفا ٥٤

یینمایسکمديرسول فرسیمهاجرت٥٥

سینماییاجتماعیسیدرضاابودرداانگیزه برتر از عشق٥٦

فیلم کوتاهمعناگراسارا غفوریان)طرح(انتظار پدر ٥٧

یینمایساجتماعیپورزارعی)عرش(کریم نواي دلنشین٥٨

یینمایسدفاع مقدسبابک جمالهمین نزدیکیا٥٩

یینمایسکمديابوالفضل آهنچیانسیم ٦٠

یینمایسکمديرضا اسماعیلیمعجون٦١

یینمایسوحشتاکبر ابري گلها ایستاده می میرند٦٢

سینماییملودراممیثم جوادي عماد ٦٣

تلویزیونیاجتماعیسعید اوستاءپایان بازي٦٤

یینمایسکمديارغوان اشترانیتو بهترینی٦٥

سینماییاجتماعینرجس منوچهري نوکندهفرشته هاي مست٦٦

تلویزیونیکمديآرزو مهنودي)طرح(درد سر ٦٧

سینماییکمديآرزو مهنودي)طرح(گل مرداب ٦٨

تلویزیونیکمديآرزو مهنودي)طرح(حلقه ٦٩

یینمایسکمديمحسن کوچکیشانس در اختراع٧٠

تلویزیونیاجتماعیمرضیه نادري تهرانی)طرح (انتها ٧١

تلویزیونیاجتماعیمرضیه نادري تهرانی)طرح(تا همیشه ٧٢

 تلویزیونی اجتماعی سیدفائقه موسوي قطره باران٧٣

 تلویزیونی اجتماعی سیدفائقه موسويعشق و قانون٧٤

تلویزیونیدرامفریدون نصیري نژادزندگی پرفسور حسابی٧٥

یینمایساجتماعیشاپور صیاديجایی براي باریدن٧٦

سینماییاجتماعیمازیار فالحی  –پیمان عباسی )طرح(بارانم نم نم ٧٧

تلویزیونیمعناگراپیمان عباسی )رحط(نزدیک آسمان ٧٨



سینماییملودرامپیمان عباسیپرتقال هاي خونی٧٩

یینمایسکمديپیمان عباسی)طرح(صفرهاي زیادي٨٠

تلویزیونیکمديپیمان عباسی )طرح(ده ماه و ده روز بعد ٨١

یینمایسکمديپیمان عباسی)طرح(ساعت بعد از طالق ٨٢24

تلویزیونیکمديپیمان عباسی )طرح(جلد   ٨٣3

یینمایساجتماعیسیدحسین هاشمی -پیمان عباسیبسی فرهاد –کمی شیرین ٨٤

سینماییکمديپیمان عباسی )طرح(پا  2موجود ٨٥

فیلم کوتاهملودرامآزاده اوالد زادهپرتقال خونی٨٦

یینمایساجتماعیاکبر سنگی !باجناق فامیل میشه ؟٨٧

یینمایساجتماعیمیثم بوجارحرف هایی براي نگفتن٨٨

یینمایسدرامآزیتا رصافی–نرجس ادب خواه )طرح(حلقه ي ماه ٨٩

یینمایسکودكبهارك صالح نیاتو قهرمان منی٩٠

فیلم کوتاهدراماشکان راددر روز پدر آمد و در روز پدر رفت٩١

فیلم کوتاهدفاع مقدسعلی رحمانی مبرهنشاهکار٩٢

یینمایساجتماعی اکرم کیانیتنبیه٩٣

 یونیزیتلو اجتماعی حسین عامري جایی براي پیرمردها و پیر زن ها هست٩٤

یینمایسملودرامعلی ساالر حسینیقیمت عشق٩٥

مستنداجتماعیحمیدرضا کمیلی خواه-پورعلی سراجی سهرگ ٩٦

یینمایسوحشتعزالدین دشتی پوردر تسخیر٩٧

یینمایساجتماعیسحر قریشی-مصطفی منصوریارهیش٩٨

تلویزیونیاجتماعییلدا جبلیدو باره عطر کاج٩٩

یینمایساجتماعیمانلی شجاعی فرد CDآخرین ١٠٠

سینماییکودكمانلی شجاعی فردتیر و کمان١٠١

سینماییکمديمزدك عابدینیمسکن آناناس١٠٢

یینمایسمعناگراعبدالعلی مکرمیماهو١٠٣

تلویزیونیاجتماعیمحمد مهدي قپانیپیت١٠٤

سینماییاجتماعیسیدجواد هاشمیآلوده١٠٥



کوتاه لمیفدرامهنرمند –احمد رضا صادقیان ریسه ها١٠٦

تلویزیونیکمديحیدریانعلی عاشقتم١٠٧

یینمایساجتماعیامیر اسکندر)طرح(جوزا ١٠٨

یینمایساجتماعیمهدي جواهریان راد -آرش پارساخو)طرح(شادي ١٠٩

یینمایسدراممهدي جواهریان راد -آرش پارساخونزدیک به مرگ١١٠

یینمایسکمديسارا مخاداتخواب هاي وارونه١١١

یینمایساجتماعیپور.. محمد اسدا–عباس حاجی درویش)طرح(بارو چومان ١١٢

یینمایسدرامبهروز معاونیانباز نویسی شده –عشق بعد از مرگ ١١٣

یینمایسپلیسیعباس مریخ نژاد اصللحظۀ وداع١١٤

یینمایسکمديسید داود اطیابی)طرح(همسران پر درد سر١١٥

یینمایساجتماعیمیترا اویسیتلخ ماه ١١٦

یینمایساجتماعیبهاره خرمن دار)طرح(تپش زندگی ١١٧

یینمایسروانشناختیسپیده حسین –محمد بهبهانی جزیره تنهایی١١٨

یینمایسپلیسیفرزان حسنانیفرشتگان آهنین١١٩

تلویزیونیکمديکمال پورکاوه 407معماي ١٢٠

 سینمایی کمدي سمیرا شریفی –میترا عرفانی خانقاهی  کاسه داغ تر از آش١٢١

 یینمایس ملودرام رضا اعظمیان پایان انتظار ١٢٢

سینماییملودراموحیده محمدي فر –داریوش مهرجوییسوگند به عماد١٢٣

یینمایسجنگیاکبر صفرزادهسقوط١٢٤

سینماییمذهبیرضا خداداي جمایرانکاووس و طاووس١٢٥

تلویزیونیاجتماعیمهدیه مسلمیسایه زندگی١٢٦

تلویزیونیاجتماعیمهدیه مسلمی)طرح(زندگی در مه ١٢٧

یینمایسدفاع مقدسحسین رامه از راین تا طهران١٢٨

تلویزیونیاجتماعیعلی اصغري –مرجان اشرفی زاده جاي پاي خدا ١٢٩

یینمایساجتماعیحبیب کاووش شیوا ١٣٠

سینماییاجتماعیسامان سالورآمین خواهیم گفت١٣١

تلویزیونیمذهبیعلی رجائی وز تا هشت ر١٣٢



سینماییکمديمهدي جواهریان راد -آرش پارساخونصف جهان١٣٣

یینمایسدفاع مقدسعبداهللا لطفعلیبرگزیده صهیون١٣٤

یینمایساجتماعیمحمدرضا احمدي پیشکوهی)طرح(یکی از آن میان ١٣٥

یینمایسکمديمحمدرضا احمدي پیشکوهی)طرح(دروغ هاي واقعی ١٣٦

یینمایسکمديمحمدرضا احمدي پیشکوهی)طرح(هپی اند ١٣٧

یینمایساجتماعیمحمدرضا احمدي پیشکوهی)طرح(شهربانو ١٣٨

یینمایساجتماعیمحمدرضا احمدي پیشکوهی)طرح(بی بی دل ١٣٩

یینمایسپلیسیکوچکیمحسن زندگی سرد١٤٠


