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ویزیونیتلپلیسیمنصور یزدانی پورخروج ممنوع40
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سینماییملودرام بهار وفادارطرح –فرش قرمز 44

اییسینمدرامداریوش شهرابیآباژور زرد45
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سینماییحادثه اي 
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آنچه در آینه می بینید به شما 49
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سینماییاجتماعی

تلویزیونیپلیسیمجید نیک نفسبهاي زیبایی50

تلویزیونیوحشتمهرداد شب خیزبرجک51



سینماییاجتماعیبیژن اعتمادي–رضا قدیانی درخت آرزوها52

تلویزیونیکمديامیرحسین قاسمیباال و پایین53

سینماییپلیسیرضا جماعتشکسته دل 54

سینماییاجتماعیزهرا رضائیاه خاموشنگ55

سینماییاجتماعیناصر امیر ساالري گودرزيسیطره غفلت56

سینماییاجتماعیشهزاد اردشیريسایه ي آرامش57
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تلویزیونیکمديپیمان محمدرضاییمرده خواران59
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تلویزیونیکمديغالمرضا شیونديبازار شام 68

سینماییکمديپریسا مقدمیدختران شرور69



سینماییاجتماعیجهانگیر کوثريمادرم آسیه 70

سینماییاجتماعیرامتین لوافیآدم هاي نامربوط71

سینماییاجتماعیمحمود آیدن)طرح(شیفت شب 72

سینماییروانشناختیعلی پناهی مجد)طرح(شهرزاد 73

سینماییکمديمنوچهر محمدي)طرح(موبایل مادر بزرگ 74

سینماییعیاجتماکامبوزیا پرتويدریا75

سینماییاجتماعیفهیمه حکمت اندیش–رضا حسن زاده نذر طال76

سینماییاجتماعیرضا حسن زاده خاکستري روي کاغذ77
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تلویزیونیمذهبیحمید پیش قدم سیاهکلزهشتمین رو80

سینماییملودراممهدي خاتمی)طرح(شیشه استار 81

سینماییکمديکورش اسکندريجنجال در سکو82

تلویزیونیدرامفرشته احمدي مقدم–حسن حجگذار همه چیز ، همه جا ة همه کس83

تلویزیونیاجتماعیعلیرضا صفوريپروازي بی اوج84

سینماییکمديرضا بدخشان مهر–احمد تجویدي در کنار هم 85

سینماییحادثه اي علی داد رسدر بوشهر869:20

سینماییاجتماعیعلی مال میرمیوه شیطان تلخ –مرجان 87



محمد امیري –حمیدرضا آقاجانی خوشبختی به دنبال ماست 89
مقدم

سینماییاجتماعی

تلویزیونیکمديشاهرخ فائضههفت2تعطیالت در 90

تلویزیونیاجتماعیحسام حیدريحقیقت خاکستري است91

سینماییاجتماعیبهنام بهزادي...زندگی می کنیم 92

سینماییاجتماعیبابک صلواتی–دانش صلواتی فراغت مورچه ها93

سینماییاجتماعیناهید یدالهینجواي ماندن94

تلویزیونیاجتماعیسید ناصر هاشمی)طرح(سمفونی فان 95

سینماییکودكحسین نوري زاد–حسین یادگاري )طرح(آب و حباب 96

سینماییکمديبهنام کوهزاد-مجید بحیراییعامل اصلی97

سینماییکودكپیمان نهان قدرتی)طرح(من کالسکه 98

تلویزیونیملودراممیثم بخشی مؤخرنذرها99

فیلم کوتاهاجتماعیعلی اله وردياندگارمهمان م100

سینماییاجتماعیمحمد درمنشمحال زیبا101

سینماییپلیسیمحمد علی جنابتوبیخ102

103
)طرح(جنگ 

سینماییاجتماعیمرتضی احمدي هرندي

سینماییکمديمرتضی سیاه تیريعشق در کشمکش104

سینماییرامداحمد دولت آبادي)طرح( تهران کابل 105



تلویزیونیاجتماعیعباس مافیده106

سینماییوحشتنیما جاویدي–آزاد محمدي )طرح(بختک سیاه 107

سینماییکمديحسین شیخیمرغ تخم طال108

سینماییاجتماعیمژگان نیک روش)طرح ( یاسمن 109

اییسینماجتماعیسامان سلیمانی–هادي مشهدبان دوران جاهلیت110

تلویزیونیاجتماعیلیال خلیل زادهزن در کمد111

سینماییدفاع مقدساسماعیل اعتمادیانپیانیست112

تلویزیونیتخیلیمحمود معتضدیاندیدار در فراسو113

انیمیشنکمديزحل رضويسرنوشت پلپو114

ییسینمااجتماعیانوشیروان حداد–علی حاتم آوا دیگر اینجا نیست 115

سینماییاجتماعیبهنام شعشعه الماس مرگی116

سینماییاجتماعیمسعود جعفري جوزانیکورش بزرگ117

فیلم کوتاهاجتماعیطاهر ابوبکريکبرا 118

سینماییاجتماعیپریسا هوشیاري)طرح(شطرنج باز 119

هفیلم کوتااجتماعیمحمد امین صاحب الزمانی در آئینه دیوانگان120

سینمایی-محمد امین صاحب الزمانیپیشداد121

سینماییمعناگرامهدي ابراهیمیروي بال ابر122

سینماییکمديمهدي ابراهیمیمرده شور سینما123



سینماییملودرامرضا دل بهارينیمکت124

سینماییاجتماعیناصر ضمیريآرامش 125

سینماییسیاسیعاصم آباديوحید ساخت ایاالت متحده آمریکا126

تلویزیونیکمديولی زاده) آرام(صغري )طرح(بابک و گلی  127

سینماییوحشت سیده مروارید هاشمی)طرح ( پرسه در شب 128

سینماییملودرامخسرو شیريبطري129

انیمیشنحادثه ايامیر محمد دهستانی ساسوسک130

سینماییتخیلیمد دهستانیامیر مح)طرح(جنگاوران جنگ 131

سینماییسیاسیمحمود افشونعلی والیتی132

سینماییاجتماعیمسعود ده نمکیرسوایی133

سینماییاجتماعیمسعود ده نمکی4اخراجی هاي 134

سینماییکودكزهره شعبانی)طرح(معلم کالس چهارم 135

سینماییملودرامناصر مکارمکاش کمی دیر تر136

فیلم کوتاهمذهبیمحمد حسن بوذر جمهرسایه حقیقت137

تلویزیونیکودك مهدي محمديروز آخر138

مستنداجتماعیراضیه خاوري)طرح(زنی با دوربین فیلمبرداري 139


