
1389سیاهه فیلمنامه هاي ثبت شده دي  ماه 

قالبژانرفیلمنامه نویساناسم  فیلمردیف

سینماییکودكمهدي هنرمند)طرح ( 3در به درهاي 1

تلویزیونیملودراماحسان ثقفی یزدياز پایین به باال آجر به آجر ،2

سینماییدرامهوشنگ خلیلی ورنامخواستیتابوت سیاه3

سینمایی اجتماعی امیرحامد صدیقی)طرح(آنگاه که خوانده شدم 4

تلویزیونی پلیسی زهرا عزتی آراسته  –علی اکبر باقري کالغ ها 5

تلویزیونیکمديمصطفی تیموریان )طرح(اشتغال به سبک ایرانی 6

تلویزیونیکمديمصطفی تیموریان )طرح(ارثیه ي پر دردسر7

سینماییکمدي مصطفی تیموریان  –الدن رجبی ) طرح ( پیلیمپلَم پولوم 8

سینماییاجتماعیحامد صفاییبازم برام دروغ بگو 9

سینماییکمديعلی سلیمیعلی آمار10

تلویزیونیکمديمینا بیگلري –اصغر بیات جلو پاتو نگاه کن 11

تلویزیونیاجتماعیسمانه مجیريآخرین اعتماد12

سینماییاجتماعیمحمد عماديکابوس بیداري13

تلویزیونیاجتماعیمیترا تمجیدي –مریم منشی زاده 90دقیقه 14

سینماییوحشت محمدحسین آقاییآخرین فرصت 15

تلویزیونیاجتماعیاسماعیل خدادادصابر16

تلویزیونیاجتماعیاسماعیل خدادادفرصت جبران17

مستندتاریخیسودابه باباگپ) طرح (  رساله عشق18

سینماییکودك فریدون حسن پوردوستان خوب19

سینماییدرام احمدعلی معصومی نژاد ترمز20

سینماییاجتماعی اسماعیل علیزاده سلطان خیابان ها 21

تلویزیونیمذهبی مهدي قیطاسیآیت در شب یلدا22

سینماییاجتماعیفرید مصطفويغربت 23

سینماییاجتماعی علی اصغريفصل فراموشی فریبا24

سینماییاجتماعیمحمد رسول اف به  امید دیدار25

سینماییاجتماعیروح اله بهرامی –روح اله مولوي گرو 26

سینماییکمديفرشاد رامیارآخوند فوتسالیست27



سینماییاجتماعیسپهر کفاشعبرت28

سینماییکمديآرش نوذريسفرنامه باباکرم29

فیلم کوتاهاجتماعیالهام بزم آور )طرح ( لی تلخ قهوه خی30

سینماییاجتماعیوحید وکیلی فر) طرح ( مرد مریخی 31

سینماییاجتماعیمسلم فداییسراب32

سینماییاجتماعیپیام زین العابدینیطلوع33

تلویزیونیپلیسیبهرنگ سنجابی) طرح ( خون ناپاك 34

فیلم کوتاه اجتماعیسپهر میکائیلیان) طرح ( آدم 35

سینماییاجتماعیامیرحسین ماکوئی ) طرح ( گهواره 36

سینماییاجتماعیعباس حاجی درویشمهرم حالل جونم آزاد37

فیلم کوتاه حادثه اي ساسان حق زبان خون جاي خون 38

فیلم کوتاهمعناگرامرتضی اصالنی) طرح ( کدام درست کدام نادرست ؟ 39

سینماییملودرام بابک بهرام بیگینام دیگر عشق40

تلویزیونیپلیسیزهره الحمدي -فهیمه سلیمانی) طرح ( پانسیون 41

انیمیشنکودك انسیه روشن پنج قله 42

سینماییکمديسیامک اسعديتیاتر ناصري43

سینماییملودراممرتضی محمدي نیاگمنام44

سینماییاجتماعیمحمدرضا رمضانی زین آباد )امید  (اوات 45

سینماییاجتماعی آرش زارع ده آبادي عشق و مصیبت 46

تلویزیونیملودرامنگار صادقی پوراز پس تاریکی47

سینماییاجتماعی علی قوي تن ) طرح( همه چیز به یاد می ماند 48

سینماییاجتماعیصبا ذاکريفرجام 49

سینماییاجتماعیزهرا غالمیپنجه طال50

سینماییکمديعلیرضا محمودي) طرح  (بابام و بابلی جون  من ،51

سینماییکمديعلیرضا محمودي)طرح( تعطیالت به سبک ایرانی 52

تلویزیونیپلیسیحسن نژادسمیه  )طرح ( تبهکاران 53

فیلم کوتاه روان شناختیسلمان باهنردکتر رسول خیوه اي 54



نخستین موزه اسناد و نسخ خطی و 55

 )طرح  (مردم شناسی کرج 

مستندرئالحسن باران چشمه

سینماییکمديرقیه قربانعلی –حسین میائی عروسی به خرج همسایه56

سینماییکمديژاله معینیابله دانا57

سینماییدراممینا نویديژاکت بنفش من 58

تلویزیونیاجتماعیعباس ادیبالهه59

فیلم کوتاهاجتماعیسعید نصیريروز معلم60

سینماییحادثه اي سمیرا حطاب توفیق) طرح ( گناه 61

سینماییکودك فهیمه سلیمانیباباي من خواننده اس 62

سینماییاجتماعیملیحه سلیمانی مقدم رهقیرویاي شیرین 63

تلویزیونیکمديامید زارع محمدي)طرح(مگه همه کارها بچه بازیه 64

تلویزیونیکمديامید زارع محمدي)طرح(چگونه یک دزد را دستگیر کنیم65

تلویزیونیاجتماعیامید زارع محمدي) طرح( فیش حج 66

مستنداجتماعیرضا فاتحی)طرح(تا تهران  از بارسلون67

سینماییحادثه اينازنین فراهانیایست 68

سینماییدرامحمید نادريکابوس69

سینماییاجتماعیحسین مهکامگزارش عطیه 70

سینماییاجتماعیحسین مهکامجشن تولدي براي سورمه71

تلویزیونیاجتماعیحسین مهکامبچه ها و زخم72

سینماییاجتماعیعلی رحمانیسنگ و شیشه73

تلویزیونیکودكرامی مجاهدچوپانک 74

تلویزیونیعروسکیسولماز خواجه وند -مهدي علیمردانیجیک جیکستان75

سینماییکمديسورج دهقان فردوسآدم قدیم76

سینماییکمديسورج دهقان فردوسگاتیشماخ77

سینماییکودكحسن پور سیروسدرناهاي کاغذي78

سینماییمعناگراشیوا خسرومهر)طرح(انگشتر امام 79

تلویزیونیکودكشیوا خسرومهر)طرح(بگو که منو بخشیدي80

تلویزیونیاجتماعیرها سلیمانیآتش ابریشم81

سینماییدفاع مقدسعلی کرامتیفرار از پرواز82



سینماییدرامسعید مترصدفرشته سرگردان83

سینماییملودرامام البنین عالیهپرستوي مهاجر84

سینماییوحشتبهار وفادار)طرح(به نام گل سرخ 85

سینماییروانشناختیراحیل مراد بهبهانیعاشقانه در فراز86

سینماییاجتماعیراحیل مراد بهبهانیکالهبرداري ممنوع87

سینماییدراممراد بهبهانی راحیلخانم ها مقدم ترند88

سینماییاجتماعیعلی ششتمديتب89

سینماییاجتماعیفائزه عزیزخانییک روز یک پنجره90

سینماییاجتماعیفائزه عزیزخانی –ناصر رفاهی خانه هاي شیشه اي91

فیلم کوتاهاجتماعیحمید امینیمرگ بابک 92

فیلم کوتاهکودكحمید امینیداستان جوجه اي93

سینماییاجتماعیماه منیر خاجی –ذبیح اله رحمانی خانه رویایی من 94

سینماییاجتماعیفریدون بهمنی )طرح(بازگشت طوالنی 95

تلویزیونیاجتماعیغالمعباس فاضلی)طرح(پاکت ها 96

مستند-- سودابه باباگپ)طرح( 80مستند 97

مستنداجتماعیباباگپسودابه )طرح(اتاق انتظار 98

سینماییاجتماعیحسن فتحییک چهارشنبه معمولی99

سینماییروانشناختیبهادر زمانیخاکبازي100

تلویزیونیکمدي بابک کایدان  ناجورها101

تلویزیونیکمدي بابک کایدانخیرین محلۀ پاشا102

تلویزیونیکمدي بابک کایدان  0012هشدار براي کبري 103

فیلم کوتاهاجتماعیزهرا جواهريتنهاترین ، لیال104

سینماییکمديشهره شافعیجنگ آخر105

سینماییاجتماعیرویا محققما فرشته نیستیم106

سینماییاجتماعیصادق واحد دهکردي رها و وهاب107

سینماییاجتماعیصادق واحد دهکرديقسم خورده108

سینماییتخیلیکیانیکیارش قدرت عشق109



سینماییاجتماعیحسن سعیديترفندهاي شیطانی110

سینماییاجتماعیپوریا آذربایجانی)طرح ( کوچه برلن 111

سینماییاجتماعیمسعود کیمیایی)طرح(محمره تا خرمشهر 112

فیلم کوتاهکودكمصطفی سوري لکیکفش113

تلویزیونیاجتماعیمحمود علی رشیدناردونه 114

سینماییدرامعلیرضا داود نژاد)طرح(پونتیاك و ثریا 115

سینماییاجتماعیتهمینه میالنیفري کثیف116


