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قالبژانرسانینو لمنامهیفلمیف  اسمفیرد

یینمایساجتماعیمحمد سام قریبیانزندانی1

تلویزیونیاجتماعیوجیه اله رحیمیبرق طال2

سینماییاجتماعیمجید اسماعیلی)طرح (سگ 3

یینمایساجتماعیمنصوره مرادثمرینبی گناهان نمی میرند4

یینمایساجتماعیسیدعلیرضا حسینیمن به یک جنازه نیاز دارم5

یینمایسدراممحمد رحمانیان)طرح(سنگام 6

یینمایسملودرامآرمان فیاض –ایران انتظام )طرح(وضعیت بشري 7

سینماییملودرامایران انتظام)طرح(اعتراف قبل از محاکمه 8

تلویزیونیپلیسیاصغر فرزامی نژادرحمت خوش سیرت9

یینمایسکودكسهیال جبري)طرح(بادباکهاي بنفش 10

 یینمایسمذهبیسهیال جبري)طرح(چرخیدن با باران 11

تلویزیونیکمديصمد یاريعاشقی در وقت اضافه12

یینمایسدرامعلی حیدريپیاده روي بر روي مه13

فیلم کوتاهاجتماعیمرضیه هاشمیلذت بخشش14

تلویزیونیاجتماعیفربد رهنما –احمد تجویدي )طرح (فرصتی دو باره 15

فیلم کوتاهاجتماعیبهزاد  آزادي)صداي لیا( ده نگی لیا 16

تلویزیونیکمديفرهاد علیزاده)طرح(میشه که بشه 17

سینماییملودرامشهزاد اردشیريجیکاك18

تلویزیونیاجتماعیشمس فالورجانیهاشم نقل آخر19

یینمایسکمديعباس کولخواستگار سمج20

سینماییدراماحسان جوانمرددیوانه و پري21

سینماییپلیسیمحمدسام قریبیانقصاص22

یینمایساجتماعیعلی سرآهنگکوچه بن بست23

یینمایساجتماعیجهانشاه کرمیحباب24



تلویزیونیتاریخیسیدمحمود فینی برزکیروزگار پارس25

عروسکیکودكحامد محمدي  )طرح(شبکه موشی 26

یینمایسملودرامجابر قاسمعلی)طرح(ظهر آبی 27

سینماییکمديبابک کایداندنده معکوس28

یینمایسکمديبابک کایدان)طرح(گزارشی براي روحانیت 29

سینماییکمديکایدانبابک موجودي به نام دوالپا30

یینمایساجتماعیامیر حسین احمدآبادي –رحیم صدر تار و پود31

انیمیشنکمديفاطمه آزاديتنها به قدر یک گام32

تلویزیونیاجتماعیطاهر زورقیانوکیل مدافعان33

سینماییدفاع مقدسمحسن باجاقلیمهگل34

یینمایسسیاسیامید عشقیانتخابات دهم35

یینمایسجنگیمحمد صنگوري)طرح(عدنان 36

فیلم کوتاهاجتماعیسپهر مکائیلیانوقت اضافه37

تلویزیونیدرامحامد ایمان زادهبچۀ یتیم38

سینماییملودرامنغمه ثمینیکسی در خلیج عدن خواب نمی بیند39

فیلم کوتاهاجتماعیافسانه عبد حقسفر دلها40

فیلم کوتاهاجتماعیمحمد حسن بوذرجمهرسنتیسکۀ بیست 41

سینماییکمديعلی حبیبیملوس من 42

تلویزیونیدفاع مقدس افشین قبادياو چی می بیند؟43

یینمایسمذهبیسهیال عباس پورچوب خدا 44

سینماییکمديعباس براتیامپراتوري زنان45

سینماییملودرامهادي پارسازندگی یک باران46

انیمیشنتخیلیسولماز غالمیغاز آرزوها47

یینمایساجتماعینرجس منوچهري نوکنده)طرح(شاه دزد اول 48

سینماییپلیسینرجس منوچهري نوکندهعمو جیم نمی تواند پلیس شود49



  یینمایس  کمدي  نرجس منوچهري نوکنده  )طرح(عشق عوضی یک مرد معکوس50

  یینمایس  اجتماعی  علی میرزاخانی دارستانی   )طرح(همه به خاطر او 51

سینماییملودراممجید مظفري –علیرضا نظریان خانۀ خاموش52

یینمایسملودراممجید مظفري –علیرضا نظریان مرگ خوش53

سینماییملودراماکتاي محمد  براهنیلواسون54

یینمایسمعناگراسینا رحمانینقطه روشن55

سینماییاجتماعیمزدك پور جعفرتفاهم کوچکسوء 56

فیلم کوتاهاجتماعیاکبر ابري!کفشهایم کو؟57

یینمایسپلیسیسعید کنگاور نظري)طرح(عبور مرگبار58

یینمایسمعناگرابهروز محمديصداي زندگی59

یینمایسملودراماکبر حسن پوربازي خونین60

یینمایساجتماعیحسین محبیبختیاريو بهنوش ... سکوت... ناشن آ61

تلویزیونیاجتماعیسیدمحمدرضا عطایی...!یک قفس رهایی 62

سینماییدرامطیبه صفرلو)طرح(این هم زندگی 63

سینماییدرامطیبه صفرلو)طرح(آنجا که خانه بود 64

فیلم کوتاهاجتماعیطیبه صفرلوسالهاي سفید65

سینماییاجتماعیعاشوري نسبنورمحمد من نه 66

یینمایسملودرامعلی پناهی مجدهاتف علی67

سینماییاجتماعیمیالد بیاتسورپرایز ششم68

سینماییمذهبیابیکمصطفی رلقمان حکیم69

تلویزیونیاجتماعیسمیه شاطري-زهرا رضایی-داود نوروزي)طرح(لینک 70

سینماییدرامسیدجواديسید احسان حاج صحنه زندگی71

سینماییاجتماعیاصغر عبداللهیدلم را به خاك نسپار72

سینمایی  درام  آذر جوادي –مژده مجیدي   آوازهاي از دست رفته73

یینمایس  روانشناختی  علی پناهی مجد)طرح(پرنده غرور 74

تلویزیونیاجتماعیگروه فیلمنامه نویسان حس هفتم –آمنه بشیري مادر مجرد75



یینمایساجتماعیسعید شاهسواريبی قراري76

سینماییکمدياسماعیل اعتمادیانبهشت فروشان77

سینماییملودرامعلیرضا فرید  عاشقانه هاي کاپادوکیا78

سینماییاجتماعیسولماز غالمی –نبی قلی زاده )طرح(به تغییرات لبخند بزن 79

سینماییکمديگروه فیلمنامه نویسان حس هفتم - شیرمرزبیژن )طرح(کارت قرمز 80

سینماییوحشتمهدي مهرزاد  1طغیان 81

فیلم کوتاهاجتماعیهاله ابراهیمیفداکاري فرشته82

فیلم کوتاهاجتماعیهاله ابراهیمی  روشنایی زندگی83

فیلم کوتاهاجتماعیهاله ابراهیمیپشیمانی مادر بزرگ84

فیلم کوتاهاجتماعیهاله ابراهیمی  بدرد نمی خوريتو اصال 85

انیمیشنکمديامیر مسعود علمداريقصر خواب ها86

یینمایساجتماعیمحمد باغبانیانتهاي خیابان هشتم 87

تلویزیونیاجتماعیسید سعید رحمانی)طرح ( روز بعد از فردا 88

یینمایسجنگی بنیامین صارمیان )طرح ( دزلی  89

سینماییاجتماعی سجاد اسکندريعمارت سنگی90

سینماییاجتماعیکیانوش اسالمیفکرهاي بد نکن91

تلویزیونیاجتماعیاکبر ابريصبح هاي بی سپیده92

سینماییملودرام جنگی  سلیمی) سهیل(اصغر فرشتگان قصاب93

  سینمایی  اجتماعی  ارسالن امیري –آیدا پناهنده   از عشق حرف می زنیم94

ییتلویزیودفاع مقدسالله استعجابصعود95

سینمایی اجتماعیسعید شاهسواري پنجره هاي رو به رو 96

سینماییدرام یوسف پوراکبر)طرح(قاتلی به نام مینا 97

 –درام محمود آیدن )طرح(تونل وحشت 98

اجتماعی

سینمایی

انیمیشنکودكامیر رسولیانجادوگر شهر طالق99

سینماییاجتماعیسیاوش اسعديجیب بر خیابان جنوبی100



سینماییدفاع مقدسمعین نوبختی وصال101

سینماییپلیسیمعین نوبختی شهود 102

سینماییدفاع مقدسسن موسویانسیدمحسمیرا سکان را بگیر103

سینماییاجتماعیمسعود موسوي القمیدیدار واپسین104

سینماییمعناگرامحمدعلی سلیمان تاشتو 105

سینماییاجتماعیابوالحسن صادقیزندگی میلونا106

سینماییکمديسارا سلطانیسیازنگی107

سینماییملودرامعلی عزیزيپرواز عشق108

سینماییکمدياکبر صفرزادهسند شش دانگ109

سینماییسیاسیطاها کریمیکارگاه گوشواره110

سینماییاجتماعیامید عشقیطالي سرخ111

مستندپلیسی سعید کنگاور نظري)طرح(مهمترین عملیات 112

سینمائیاجتماعیسعید کنگاور نظري )طرح ( سرّ گل 113

مستنداجتماعیسعید کنگاور نظري)طرح(کسی که دوست دارید 114


