
  

1389ماه   بهمن سیاهه فیلمنامه هاي ثبت شده

قالبژانره نویسانفیلمناماسم  فیلمردیف

سینماییروان شناختی سودابه مجاوري )طرح(تمامی این سالها 1

فیلم کوتاهکودكسودابه مجاوري زمان گمشده 2

سینماییوحشتسودابه مجاوري )طرح(خانه تاریکی 3

سینماییکودكمحمود ابراهیم زاده نیشابورينبوددل تو دلم 4

تلویزیونیاجتماعیعلی مظفري نیااشتباه محض5

سینماییجناییسارا عامري1فارسی 6

فیلم کوتاهکمديعلی مقدم نیاداماد خوش خیال7

سینماییاجتماعیمهدي ملکیانانزلی تا چابهار8

عروسکیاجتماعیمریم شکري نژادجوجو خانم 9

سینماییاجتماعیمهشید ملک زاده اصلما مرد نداریم10

سینماییکمدينیما قهرمانیخفاش ها روي بام11

سینماییمعناگراافخم پیمانی)طرح( ملکه خیالی 12

سینماییپلیسیافخم پیمانیوراي جهنم13

سینماییدرام میثم بستانیدیوار به دیوار14

تلویزیونیاجتماعیدین اهللا کریمی الموتیعباسعلی15

سینماییکمديشراره میزانیدو باره عاشقت شدم16

سینماییمذهبیپرویز شیخ طاديسفر اسماعیل17

تلویزیونیاجتماعیعلیرضا داننده فردغروب تنهایی18

سینماییاجتماعیحامد اکراددنیا19



سینماییدرامایمان حاجی زاده)جیغ درد آلود(وهچیره 20

سینماییاجتماعیشهرام عبادیانگلی و کورش21

فیلم کوتاهاجتماعیشایان بهیارستارة آخر22

سینماییدفاع مقدسامیر اطهرسهیلیفقط فرشته ها بال دارند23

انیمیشناجتماعیصادق حسینیشاید به رنگ آسمان24

سینماییاجتماعیآرش ترکمان –محسن مهري دروئی مهلت 25

فیلم کوتاهاجتماعیمجید خدا رضاییبهانه بودن 26

فیلم کوتاهاجتماعیمجید خدا رضاییچوپان27

سینماییکمديسیدضیاءالدین مجابی زنبق ایستاده میمیرند28

سینماییکمديحسنعلی لیالستانیخانواده هپروتی29

سینماییاجتماعیتایماز افسري -حسینیکاوه سجادي بوفالو 30

فیلم کوتاهکمديمحمد حسن بوذرجمهريپارکینگ31

سینماییوحشت فاطمه موالزاده)طرح ( 321371

سینماییاجتماعیفاطمه موالزاده)طرح(دبستان دوشیزگان 33

سینماییدرامماهایا پطروسیان)طرح(دستان صدف 34

سینماییاجتماعیغالمرضا حیدري)طرح(روز مرخصی 35

تلویزیونیمذهبیمحمدرضا رسولیهشتمین نقش36

مستنداجتماعیهوشنگ فضلی)طرح(ادیسه نیاکان من 37

فیلم کوتاهدرامثمره کمالیاناسکریپ یک حس38

مستنداجتماعیثمره کمالیانیادگار فراموش نشده 39

سینماییدرامپیمان حقانیاین نیز بگذرد40

سینماییاجتماعیامیر عالمیبی پایان41



تلویزیونیاجتماعیشهرام قائديسایه هاي دور42

سینماییکمديرسول فرسیخروس43

تلویزیونیاجتماعیمحمد علی خبیرمسیر معکوس44

سینماییمذهبیزهرا غالمیلحظۀ پروانگی45

سینماییمذهبیزهرا غالمیپنجره 46

سینماییملودرامبهاره صادقی جمجنون تدریجی47

سینماییدراممحمدرضا میرغیاثیتابوتی از گل هاي مگنولیا48

سینماییاجتماعیمحمدجعفر شفقتقدرت گذشت49

سینماییکمديمحمد جعفر شفقترحمت با االغش50

کوتاهفیلم اجتماعیزهره الحمديلطفاٌ موبلیتان را تحویل دهید51

مستنداجتماعیآصفه صنع صانعی –نبی قلی زاده )طرح(نگاتیوهاي سوخته 52

سینماییاجتماعیمحمدرضا یاري -نبی قلی زاده)طرح(دماغ راهی بسوي جهنم 53

تلویزیونیاجتماعیبابک مراديسرنوشت علی54

سینماییاجتماعیعلیرضا حیرتکدومش مائیم55

سینماییکمديحسین کاظمیپوکهاسرزمین کله 56

سینماییملودرامفرهاد رضاییدوزخیان در بهشت57

تلویزیونیکمديآریانا رستمی)طرح ( حلقۀ رندان 58

فیلم کوتاهاجتماعیشهناز طالب زادهآرزوهاي بزرگ59

سینماییکمديمهدي محمدنژادیان)طرح( کم و زیاد 60

سینماییتخیلیاحسان قنبري)طرح(دریاي آبی ما 61

سینماییجنگیمجید آسودگانحس هفتم 62

سینماییدرامسعید اصغرزاده –بهروز شعیبی )طرح( روي جاده نمناك 63



سینماییاجتماعیمونا انوري زاده)طرح( یچ کمی افتخار و دیگر ه64

کوتاهفیلم حادثه ايمریم پور میري –محمد گلگونی شیطان پرست65

سینماییاجتماعیمحمد فتحیقول قول66

تلویزیونیاجتماعی ناصر بدیعی –اکبر تقوایی عزت نفس 67

سینماییجنگیمجید نیک نفسطرح -سعید و سعد 68

فیلم کوتاهاجتماعیسیدمجتبی حسینفرشته یک کودك69

تلویزیونیکمديشکوفه انسان –زهرا شفیعی ققنوس پیر70

تلویزیونیکمديفهمیه سلیمانی ، علی دلبر)طرح( 90ویروس 71

تلویزیونیاجتماعیفهمیه سلیمانی ، فاطمه عربی)طرح(بعد از تاریکی 72

تلویزیونیکمديفهمیه سلیمانی کمشده اي در راه73

تلویزیونیمذهبیفهمیه سلیمانی )طرح(نفس سبز 74

تلویزیونیاجتماعیسلیمانی ، فاطمه عربیفهمیه )طرح(مسیر تازه 75

سینماییکمديفهمیه سلیمانی )طرح(به هتل پدرم خوش آمدید 76

تلویزیونیپلیسیفهمیه سلیمانی ، آرش داودي)طرح(سرداب حلقه 77

تلویزیونیمذهبیفهمیه سلیمانی ، سیدمحسن میر حسینی)طرح(شوق خواندن 78

تلویزیونیاجتماعیجواد نوروزي ایزد)طرح(مسافر اتاق دوم 79

سینماییدفاع مقدسمجتبی متولی –رضا دهقانی سامانی یاد یاران80

سینماییاجتماعیجمشید خاوريزندگی پاستیلی81

سینماییاجتماعیجمشید خاورياسکلت82

سینماییاجتماعیمحبوبه انصاريمومیاي عشق83

فیلم کوتاهاجتماعیمحمدحسین بنی احمديبه دنبال دوست 84

سینماییدرامسمانه نجاتی نژاد آرانیفراموش نشده 85

سینماییاجتماعیمجتبی میرطهماسب)طرح(بانوي گل سرخ 86

سینماییاجتماعیعلی تهرانی)طرح(داالن وحشت 87

سینماییجناییرامش صفريبه سامسارا خوش آمدید88



سینماییاجتماعیرامش صفريفصل سرد در امتداد89

سینماییاجتماعیمهدي خاتمی )طرح(از شرفه تو تا شرفه من90

سینماییاجتماعیکریم نیکونظرکافه ملوان91

سینماییکمدياکبر حسن پورشاد مردان92

سینماییکودكسپیده اقبالی)طرح(هیاهو در کشتی یونانی93

سینماییاجتماعیسپیده اقبالیفرار از تنهایی94

تلویزیونیاجتماعیافسر امامیشناسنامه سامان95

سینماییروانشناختینسرین سعادت پور)طرح(جهنم و بهشت 96

سینماییکمديمیالد کزازيووووزالها براي که به صدا در میآیند؟97

فیلم کوتاهاجتماعیاحسان قنبريآرش دریا98

سینماییتخیلیکیارش کیانی)طرح(قدرت عشق یا 99

تلویزیونیمذهبینسرین سعادت پورزنان صدراسالم  تا زنان عاشورایی100

سینماییاجتماعیرضا سبحانی   )طرح(رویاي خاکستري 101

سینماییکمديسیده شهرزاد حسینی مطلق)طرح(بادیگارد ویژه 102

سینماییاجتماعیفروغ پرویزیان  )طرح(تلفن 103

فیلم کوتاهاجتماعیجواد رحمتیتف کردن ممنوع104

سینماییملودرامگالویژ نادري)طرح(زیبایی هاي پنهان 105

سینماییاجتماعیابوالقاسم مبارکیگل فروش106

تلویزیونیاجتماعیمحمد حسین ابراهیمیدرنا107

سینماییحادثه ايعلی اکبر ابراهیم پورعشق به رنگ خون 108

تلویزیونیکمدياکبر ابريدر کار خیر هیچ حاجت استخاره نیست109

سینماییاجتماعیکمال لیامیمفت باز110

سینماییکمدي مهدي حمزه)طرح(مردان بدون زنان 111

تلویزیونیکمديشاهرخ باقري نژاداین دو تن 112

تلویزیونیاجتماعیبهمن مشهدي آقاییاز عشق تا زخم113

سینماییکودكکریم هاتفی نیادوچرخه سوار کوچک114

سینماییمعناگرافرزانه مطیع شرعنگاه کن...گاهی به نگاهت 115

سینماییجناییپوریا جاوید پورمفتش 116

سینماییاجتماعیشکوه اسدیانگلپر117

سینماییاجتماعیحسین محمديبهار من118

سینماییملودرامآرزو دلدارتباه شده119



سینماییکمديعزیزاله حاجی مشهديچند روز خوش120

سینماییاجتماعیبابک کاظمیدر شهر121

سینماییاجتماعیصادق واحد دهکردياز نوع دیگش... عاشقی 122

سینماییتخیلیصادق واحد دهکرديهمیشه یکی هست123

سینماییاجتماعیمحمدقلی زاده کناريسعید زمستان 12489

فیلم کوتاهروان شناختینوید ولدخانی)طرح(مسلخ روح 125

سینماییدرامزهرا امیريقصه این عشق126

تلویزیونیحادثه ايپوالد کیمیایی)طرح(بلنداي ست 127

سینماییدفاه مقدسرئوف رشتی - سید رضا عربشاهی )طرح(وارتان 128

سینماییاجتماعیرضا زنده جاهحسرت 129

سینماییاجتماعیمحمدرضا یاري –نبی قلی زاده )طرح(رنگ باخته 130

سینماییدرامآرش زارع ده آباديصورت زخمی131

سینماییاجتماعیفاطمه شعبانی سنجانیتقدیر مژگان132

انیمیشنکودكرضا فصاحت)طرح(یکی بود یکی بود 133

سینماییاجتماعیدامون قنبرزاده -رسول کیاپاشاتأثیر پذیري134

سینماییاجتماعیفریبا خانزاده -سعیده خداوردیان)طرح(شهر ناتمام135

سینماییاجتماعیالهام قره خانی آشیانۀ پرستو136

سینماییکودكالهام قره خانی بانویی از ماه 137

سینماییاجتماعیحنانه غفار زادهستارة تنها138

سینماییدرامامیر حسین غیاثوندلحظه هاي ملتهب139

سینماییدراممسعود جعفر ي –آلن برونه اشک هاي خورشید140

تلویزیونیاجتماعیافسر شایانیانگزارش یک انتخاب141

تلویزیونیاجتماعیمهدیه درگاهی نژادکاسه هاي خالی142

تلویزیونیکمديحمید زندي -نفی لو علی ماجراهاي شبکه143

سینماییملودرامام البنین عالیهشوق زندگی144

سینماییکمديمحمود اصالنی)طرح(لیموزین 145

مستندتاریخیسودابه مجاوري )طرح(گندي شاپور 146

سینماییکمديمحمدرضا احمدي پیشکوهیاین چهار نفر147

سینماییکمديمحمدرضا احمدي پیشکوهی)طرح(شرط بی شرمانه 148

  سینمایی  اجتماعی  علی قوي تن  )طرح(داستان عجیب امیر علی   149

  تلویزیونی  مذهبی  مهرداد افشار  )طرح(مرگ روشن   150

  سینمایی  اجتماعی  حسن امین پور  )طرح(شیطان   151



  سینمایی  اجتماعی  علی غالمی ریابی  نگاه   152

  سینمایی  درام  فریبرز عرب نیا  )طرح(آمبوالنس  153


