
 

١٣٨٩ ماهآبان  شده ثبتي ها لمنامهیف اههیس
قالبژانرسانینو لمنامهیفلمیف  اسمفیرد

یینمایساجتماعی حسین نمازي پیامک١

یینمایسمذهبیحسین نمازي)طرح(خوشه ٢

سینماییدرام سحر شجاعی آناناس٣

یینمایسکمديبابک ناصري –نیما جاویدي )طرح(ماترك میرزا صادق٤

یینمایساجتماعیکیم نیگو نظررگه هاي تباهی ٥

یینمایسکمديدنیا مقدم راد، مجازي  تهران ، حقیقی٦

یینمایسدرامرقیه قربانعلی –حسین میائی تصویر حقیقت٧

تلویزیونیمذهبیرباب معززحسین خون خدا ٨

تلویزیونیاجتماعیاکبر ابريبهار زرد٩

یینمایسکمديمحسن امیر یوسفیودي سایه هاي د١٠

 یینمایسکمديمحسن امیریوسفیشغالهاي دوست داشتنیآ١١

فیلم کوتاهاجتماعیحمیدرضا امینیخیانت من ١٢

تلویزیونیاجتماعیعلی اصغر شادروانسیالب هاي عشق١٣

یینمایسکودكعلی اصغر شادروانآوازي براي مادر بزرگ١٤

یینمایساجتماعییونس رزمی پورصر است ؟چه کسی مق١٥

یینمایسدرامعاطفه کریمیسرافکنده١٦

سینماییدرامعاطفه کریمیغریب ، قریب١٧

سینماییکودكاکبر توکلی دارگانیفرزند خوانده١٨

یینمایساجتماعیامید درافشان)طرح(در پناه باد  ١٩

یینمایساجتماعیحامد محمدي)طرح(فرهاد ٢٠

فیلم کوتاهاجتماعیعطیه حاجی صادقما همه یک رویا داریم ٢١

فیلم کوتاهآموزشیثمره کمالیانیک دوست ٢٢

یینمایساجتماعیعلیرضا محمودي ایرانمهر –محمدرضا رحمانی خانه ي زنان ٢٣

یینمایسوحشتساناز  محمد علیهاجنان٢٤



یسینمایجنگیپیمان شمسيدلباز٢٥

یینمایسدرام تداعی مجتبی چراغعلی٢٦

یینمایستاریخیانسیه تاجیک  -محمد درمنش کورش کبیر ایران٢٧

سینماییاجتماعیپوریا آذربایجانیعاشقانه هاي تجریش٢٨

یینمایسکمديزهرا وفادار بهارياین گروه عروسکی٢٩

ماییسینملودرامسید رسول صدرعاملیآفتاب هاي همیشه٣٠

یینمایسدرامسهیال باقريدر امتداد عشق٣١

یینمایسکمديمنوچهر هادي)طرح(برج میالد٣٢

یینمایسکمديارغوان اشترانیگوهاي جادویی٣٣

سینماییاجتماعیمهران کاشانینقش نگار٣٤

یینمایسملودرامنسیم حسنی آخرین پائیز٣٥

تلویزیونیرامدشراره زندي فرچهل کلید طالیی٣٦

سینماییدفاع مقدساحمد مرادپوردل تاریکی٣٧

یینمایسملودرامپوریا کیاننامآبانه٣٨

سینماییاجتماعیمحمد فتحی!؟...آژانس ٣٩

فیلم کوتاهاجتماعیمصطفی محموديتو بگو ٤٠

یینمایسملودراماحمد رفیع زادهانزوا٤١

سینماییکمديرمیارصادق ک)طرح(ارتباط ایرانی ٤٢

فیلم کوتاهاجتماعیمجتبی اسديامتحان الهی٤٣

تلویزیونیاجتماعیآرش پارساخو)طرح(بازي سپید ٤٤

سینماییاجتماعیداود امیریانننه سنگر٤٥

تلویزیونیمذهبیصدرالدین رفیع پوردر بست تا آسمان ٤٦

یینمایسجنگیشهریار صابريفرصتی براي جان ٤٧

انیمیشنکودكارغوان اشترانیماجراهاي شیرین تپل٤٨

سینماییکمديمنوچهر هاديمراقب خودت باش عزیزم٤٩

 یینمایس اجتماعی صادق زشیرزاد  –حمد داروغه  عروس دریا ٥٠



 یینمایس کودك فریبا اشویی )طرح(پله آخر ٥١

فیلم کوتاهکودكفریبا اشوییبچه گربه٥٢

یینمایسکودكفریبا اشوییم را خواهم کاشت سبز خواهند شددست های٥٣

سینماییمذهبیامیرحسین جه دوستسفید٥٤

یینمایساجتماعیمهد خاتمی )طرح(از فاطی تا فاطمه ٥٥

سینماییاجتماعیامیر ابوالقاسمیبهشت زیر پاي مادران است ٥٦

ییسینمااجتماعیامیر ابوالقاسمیه مثل همزاد٥٧

یینمایساجتماعیخسرو نقیمی -مهدي کرم پورپل چوبی ٥٨

یینمایسمعناگراابوالفضل جاوید پورعطر باران٥٩

یینمایسکمديعبداله لطفعلیقوز باال قوز٦٠

یینمایسکمدياحمد ذاکري ریما ٦١

یینمایسکمدياحمد ذاکري صداي غریبه٦٢

سینماییاجتماعیحجازي... ا سید روحطرح -در سایه زندگی ٦٣

سینماییمعناگراامیر عباس ترابی)طرح(پسر خدا ٦٤

فیلم کوتاهاجتماعیسارا محموديوقتی از چهار سو دیده می شوي٦٥

سینماییکمديجمشید بیات ترك)طرح(من غذاي سرآشپز رو توصیه می کنم٦٦

تلویزیونیپلیسیمنصور رحیمی رامقهرمان٦٧

سینماییکمديبهرام نامی!مهریه کیلو چند ؟٦٨

سینماییدرامبهزاد بخشی)طرح(لحظه آخر٦٩

یینمایسدرامفرشید فیاض ثانويعطر نرگس٧٠

سینماییاجتماعیهرمعلیرضا محمودي ایرانلذت گناه٧١

سینماییاجتماعیپور.. رامتین فیض ارفیق بی کلک٧٢

سینمایی اجتماعی هادي مقدم دوست-محمود خداکریم-عیعباس راف مالقات با مرگ٧٣

٧٤
)طرح(آخرین برگ 

یینمایس کودك عبدالرضا زهره کرمانی –داریوش عبادي 

سینماییاجتماعیداریوش عبادي)طرح(پایان خوش سه شنبه ٧٥

یینمایسکمديسهیال مشایخی نظام آباديآرزوهاي ابریشمی٧٦



فیلم کوتاهمذهبیمجتبی اسديواسطۀ ما و خدا٧٧

سینماییاجتماعینیلوفر پایدار آواي سکوت ٧٨

تلویزیونیاجتماعیآرش تقوا شعارما همه تنهاییم٧٩

یینمایسمذهبیعلی وزیریانحقیقت در باره کسري٨٠

سینماییاجتماعیحسین رجبیان سنگ در آب می افتد٨١

تلویزیونیمذهبی یاکرم سرآبادانعروج به روشنایی٨٢

تلویزیونیاجتماعیاسماعیل خداداد خواب فرشته ٨٣

فیلم کوتاهدرامعلی رحمانیهمت مضاعف٨٤

تلویزیونیکمديکریم خوسیانی مزرعه اخراجی ها٨٥

تلویزیونیاجتماعیکورش رحمتییک کاسه عطر اقاقی٨٦

یینمایسدرامناهید دیدار –یوسف صمدزاده واژه اي بنام عشق٨٧

یینمایسملودرامروزبه حسینیسیب تلخ٨٨

یینمایساجتماعینازیال حدیقیپرواز در یاد٨٩

یینمایساجتماعیبهرام توکلیصبح فردا٩٠

فیلم کوتاهاجتماعیسحر خوش چشمانکوتاه از ما٩١

یینمایسکمديآرش زارع ده آباديکله پوکها وارد می شوند٩٢

انیمیشنکودك آرش زارع ده آباديو نیم 3شرك ٩٣

 فیلم کوتاه اجتماعی غالمرضا سعیدي پیکر به خاطر یک زن٩٤

تلویزیونیاجتماعینکیسا حسینی...و ... ٩٥

یینمایسروانشناختیمرتضی ذوالفقاري نسبگریه خدا٩٦

یینمایسمذهبیوحید رشیدي کند ري...یا ٩٧

یینمایسملودرامستوسف آکیگمشده در شب٩٨

سینماییکمديزین العابدین لوك زاده)طرح(ازدواج مصلحتی٩٩

تلویزیونیدرامزین العابدین لوك زاده)طرح(دور افتاده ١٠٠

سینماییکمديزین العابدین لوك زاده)طرح(براي یک تکه پنیر١٠١

یسینمایاجتماعیمهدي بوستانی شهربابکی)طرح(پشت بلندگو ١٠٢

یینمایسملودرامسمیه تاجیک –سینا گنجوي )طرح(بیدارشدگان١٠٣



سینماییملودرامفرید مصطفوي)طرح(که روي دیگر س١٠٤

تلویزیونیحادثه ايعلی لقائیانسه یار دبستانی١٠٥

مستنداجتماعیایرج قادرزادهانسان ، خاك ، آینده١٠٦

سینماییملودرامیانابوالفضل آهنچ)طرح(پستچی آرزوها ١٠٧

سینماییکمديابوالفضل آهنچیان)طرح(مرد اوراقی ١٠٨

سینماییکودكابوالفضل آهنچیان)طرح(روسري سفید ١٠٩

یینمایسکمديآرمان معراجیمکافات١١٠

تلویزیونیجنایینوشین معراجییک روز زندگی١١١

یینمایسکمديپیمان میرحسینی نمینیدکتر نیک١١٢

یینمایسکمديمحمد قانع فرد –حسام کربالیی مطلب ارثیۀ پدري١١٣

یینمایسدفاع مقدسحسام کربالیی مطلب  -محمد قانع فرد تغییر مسیر١١٤

یینمایساجتماعیمختار واعظیآنها١١٥

کوتاه فیلماجتماعیحمیدرضا ارجمند پورسرنوشت تینا١١٦

یینمایساجتماعیمصطفوي فریدطرح –بیگانه در خانه ١١٧

انیمیشنکودكالهام قره خانی)طرح(بانویی از ماه ١١٨

یینمایسملودرامغالمحسین زارع –فهمیه سلیمانی كدارو١١٩

سینماییاجتماعیمحمد سلیمانی)طرح(دختر امروزي١٢٠

 تلویزیونی اجتماعی کوچک احیا استاد بشر١٢١

 یینمایس ملودرام دشیريمجتبی ار عشق سالهاي وبا١٢٢

سینماییکمديمجتبی اردشیريسه کله پوك١٢٣

تلویزیونیکمديعلی مربیتقصیر آستینم بود١٢٤

سینماییجناییزهره شعبانیخسوف١٢٥

تلویزیونیاجتماعیمحمد اربابیانگاوکش١٢٦

یینمایسدرامسهیال باقريبت شکن ١٢٧

یینمایساجتماعیدالرحیمنیلوفر عبآخرین پیشنهاد١٢٨

سینماییپلیسیسیدامین حسینیونپله کان مرگ١٢٩

تلویزیونیکودكامیر مشهدي عباس چنگول فنگول١٣٠



تلویزیونیمعناگرامسلم سقا)طرح(موالنا و شمس ١٣١

فیلم کوتاهملودرامثمره کمالیانیک حس١٣٢

دمستناجتماعیثمره کماالنعشق یعنی این ١٣٣

مستندمذهبیرباب معززمستند آفرینش١٣٤

تلویزیونیاجتماعیایرج مقیمیاسیران مرداب١٣٥

یینمایسمعناگراسیدمحمود نیکداربینششبهاي تنهایی١٣٦

مستنداجتماعیمحمد مالك بهبهانیتخریب یا حیات١٣٧

یینمایسکمديمجید سعیدیاناالغ میلیاردي١٣٨

تلویزیونیجنگیحسین برتونپروانه عاشق١٣٩

تلویزیونیجنگیحسین برتونعاشق عشق١٤٠

 سینمایی کمدي کورش زنگیشه ئی 77پالك 141

 سینمایی کمدي کورش زنگیشه ئی جنس چینی142

یینمایس اجتماعی مهدیه درگاهی نژاد مرنجاب143

تلویزیونی اجتماعی مجید پرکار رضائیه سارا می آید144

 یینمایس حادثه اي فرهاد غالمی ثه ي شب بارانیحاد145

تلویزیونی اجتماعی سلیم باشکوه تنهایی من146

 یینمایس دفاع مقدس حسین رامه  در  خیال باران147


