
90مردادشدهسیاهه فیلمنامه هاي ثبت 
قالبژانرفیلمنامه نویساننامردیف

تلویزیونیملودرامکبري زنديمقصر کیست 1

سینماییکمديمجتبی مایلیماجراي خانه عمه کتی2

سینماییمعناگراحسین رحبیانسنگ در آب می افتد 3

سینماییاجتماعیمهدي باقريسایه عشق4

سینماییاجتماعیآرش زارع ده آباديبنام مادرم5

سینماییحادثه ايمصیب خزایی660

سینماییاجتماعیمهدي الیاسیچند هفته خوشبختی7

سینماییکودكعلیرضا محموديزرد و قرمز8

سینماییملودرامعلیرضا محموديغربتی ها9

سینماییاجتماعیی نیک نژادییحشب و روز10

تلویزیونیکمديمرجان ریاحی)طرح(تور شاد شاد خانوادگی 11

تلویزیونیمعناگراعلی نظري)طرح(خوبی خدا 12

سینماییاجتماعیحمید امینیاتوبان13

سینماییجناییحسین شریفیآخرین طبقه برج14

تلویزیونیکودكمحمد گرمایی درویش علی پوربازگشت عمو پورنگ15

مستنداجتماعیسودابه مجاوري)طرح(اقوام کهن و رسوم ازدواج 16

سینماییاجتماعیعلی اکبر ایمانیزنجیر17



سینماییاجتماعیمهد نادري نجف آباديخوابگردها18

سینماییمذهبیعلی گلبهارانمجلس عاشقی19

سینماییدفاع مقدسعلی گلبهارانسرود عاشقانه20

سینماییدفاع مقدسرضا امیرزاده اصل قصابهبزرگشیطان 21

سینماییدرامعلیرضا پرهودهانار سرخ22

سینماییکمديمحمد هادي محمديهنک23َ

سینماییاجتماعیرامتین لوافی پور)طرح(دوشنبه دوست داشتنی 24

سینماییاجتماعیعلیرضا فراهانیدختري به نام ونوس25

سینماییملودرامسهراب علی نجفی)چشم به راه (چاوریت26

سینماییاجتماعیامید سهرابیسه رنگ ، سیاه27

سینماییپلیسیبهنام برجروديثانیه هاي مرگبار28

سینماییاجتماعیعلی خودسیانیمرخصی شب عید29

سینماییسیاسیعلی خودسیانیسمفونی خیانت 30

سینماییاجتماعیعلی خودسیانی)طرح ( غریبه در ساحل 31

سینماییمذهبیعلی خودسیانی)طرح(بعضی وقتها دیر می شود 32

سینماییدرامعلی خودسیانی)طرح(نشانی ها 33

تلویزیونیحادثه ايعلی خودستانی)طرح (مذاکره گر 34

سینماییاجتماعیفرزاد رنجبرآئینۀ پرنده35



تلویزیونیاجتماعیعیوضی پرگومجید من تو من 36

سینماییملودرامخسرو شیري16دومینو و 37

سینماییاجتماعیاحسان بیگلري)رح ط( مرکز شهر 38

سینماییاجتماعیمحمد جواد خورشابراي آرمان39

سینماییاجتماعیامیر فرشید طالب زادهاوهام40

سینماییکمدياحمد رحمانیگزارش جنجالی41

مستنداجتماعیاحمد کاوندتهران بدون توازن42

سینماییکودكسعید چاريصداست که می ماند43

سینماییاجتماعیسامان سالورشیفت شب44

سینماییوحشتآرمین ایثاریان-نوید هدایت پور)طرح(در امتداد سایه ها 45

سینماییدفاع مقدسایران انتظام–ماریا میرنژاد )طرح(رویاي عروسک گردان 46

سینماییاجتماعیایران انتظامماهی بزرگ47

تلویزیونیاجتماعیعلی فالح اسفند آباد)طرح(بی تا و دینا 48

سینماییاجتماعیسیدعلی حسینی تربیتدید زن49

سینماییدرام)عرش(کریم پور زارعی )طرح(خارج از مدار 50

فیلم کوتاهمعناگرامحمديیوسف 512/1-24

تلویزیونیکمديمحرم نجفیآژانس شادي52

تلویزیونیاجتماعیثمین سحريسکوت در علفزار53

سینماییاجتماعیالله مستوفیپرسه هاي موازي54



سینماییاجتماعیمهدي احمديخانه نشین ها55

سینماییاجتماعیمهدي احمدي بارانداز56

فیلم کوتاهملودرامعلی پور زمانی نجات کرمانیبادبادك هاتپه 57

تلویزیونیاجتماعیمرتضی ذوالفقاري نسبمقصد نهایی58

سینماییکمديمحسن ولی خانیمحله ما59

سینماییاجتماعیرضا سخایی)طرح(فوتبال دستی60

تلویزیونیاجتماعیهما خاکپاشمکافات عمل61

انیمیشنکودكحامد رضی)طرح(افسانه ها امپراطور 62

سینماییدرامسعید کرمیپیام63

سینماییملودراممیالد مهدوي-علی مالقلی پور)طرح(ساحل بیابان 64

سینماییاجتماعیحسن نجم آباديبد شانس ولی خوشبخت65

تلویزیونیکمدي ریحانه سروري)طرح(آدم هاي کوچک 66

سینماییاجتماعیحسین ایري)طرح (پیدایم کن باز تو 67

سینماییاجتماعیحامد مهینی)طرح(ستاره سربی68

سینماییاجتماعیمحمد سام قریبیانقتل69

تلویزیونیدراممحمد اسدزادهسهم ما 70

تبلیغیاجتماعیامیر براري سواد کوهیکمپین تبلیغاتی بانک 71

تلویزیونیاجتماعیمهدویانمهرام سقوط آزاد 72



تلویزیونیاجتماعیمانی حبیب پورپلک73

فیلم کوتاهاجتماعیمحمد محسن بخشی)طرح(آزمون خطا 74

سینماییدراممحمد محسن بخشیبی بال بودن75

سینماییکودكابراهیم فروزششیر تو شیر76

سینماییدراملیال امیريتقارن مرگ77

سینماییدراممحمدرضا توسلیخاموشچراغ 78

تلویزیونیاجتماعیمحمدرضا توسلیمداد و مداد تراش79

سینماییکودكفاطمه میرغیاثی–محمدرضا میرغیاثی جایی باالتر از رنگین کمان80

سینماییاجتماعیمحمد حکیمی)طرح (لیالج 81

سینماییکمديمحمد هادي نائیجی)طرح(موتور تخت انگلیسی 82

سینماییملودراممحمد هادي نائیجی)طرح(حق سکوت 83

سینماییدفاع مقدسمحمد هادي نائیجی)طرح(فتح خون 84

سینماییملودراممحمد هادي نائیجی)طرح(بدون خط قرمز 85

سینماییکمديمحمد هادي نائیجی)طرح(رئیس جمهور 86

سینماییملودراممحمد هادي نائیجی)طرح(فرود اضطراري 87

سینماییملودراممحمد هادي نائیجی)طرح(ناگریز 89

سینماییاجتماعیسعید ایمانیقصه مادر90

سینماییدراممحمد پرویزيالبی 91



سینماییاجتماعیحسین یادگارينهایت گریز92

سینماییتخیلیپدرام  زرگر)طرح ( جنگل رویاها 93

سینماییملودراممنوچهر هادي–سعید دولتخانی یکی می خواد باهات حرف بزنه94

سینماییاجتماعیرهام تربیتریشه ها95

سینماییدرامکاظم راست گفتارهموطن96

تلویزیونیاجتماعیعلی فراهانی–محمد مهدي توسلی )طرح(اولین بارهاي کودکی به نام الفی97

سینماییکمديعلی فراهانی–محمد مهدي توسلی )طرح(غیرتی ها 98

سینماییکمديعلی فراهانی–محمد مهدي توسلی )طرح(جا به جایی 99

سینماییاجتماعیابوالفضل کاهانی)طرح(کاناپه 100

سینماییاجتماعیشیوا کاظمی)طرح(جزیره پشت پنجره 101

تلویزیونیملودرامآرین احمدي خراسانی)طرح(روز 8شب و 1027

103
تظاهرات یک نفره

سینماییملودرامداود خیام

سینماییحادثه ايفیروز قهرمانی)طرح(اسی مکانیک 104

سینماییتهرانحسین رود باريهدف105

سینماییکمديمحسن امیر یوسفی)طرح(طلوع سرخ 106

سینماییدفاع مقدسعزت کریم نژادزمانی براي بودن107

فیلم کوتاهاجتماعیبهرنگ دزفولی زاده)طرح(تابوت 108

سینماییکمديمهدي عوض محمدي-علیرضا اجلیبرگرد برگُرد109



سینماییاجتماعیمرضیه خدیويغریبه اي در کاروان110

تلویزیونیکودكپژمان چشمیجلوي چشم111

سینماییدرامبهار فصل برگ ریزانسهیل هدایت112

سینماییملودرامبهرام توکیفردا113

سینماییملودراممیثم معینی)طرح(ساعت مانده به قرار 11412

سینماییاجتماعیمحمدعلی حسین نژادشهرزاد تاجر ایرانی115

تلویزیونیاجتماعیحسن فرحی)طرح(مجله تصویري 116

سینماییاجتماعیبرزو قاسمیفقط یه نگاه 117

مستنداجتماعیزینب شکري آذر)طرح (بهار تا زمستان از118

سینماییدرامفرزاد زنجبرعقد نامۀ لیال119

سینماییجناییشراره میزانی13آپارتمان شمارة 120

سینماییکمدينازیال حدیقی!خانم رئیس جمهور 121

سینماییاجتماعینازیال حدیقی1414اینجا 122

سینماییاجتماعیمانلی شجاعی فردکار دشوار دیوانگی 123

سینماییدفاع مقدسالم حسین سعیدي)طرح(اینجا همه چیز مقدور است 124

سینماییملودراممحمد هادي کریمیدرخت معجزه125

تلویزیونیکمديباربد بابایی فر)طرح ( جنگ ترکیبی رو در رو 126

سینماییدراممهدي عظیمی میرآباديتراژدي آتش 127



فیلم کوتاهاجتماعیتهمینه بهرامعلیان–سیدمحسن نبوي بیرون کادر–خارجی –روز 128

سینماییدرامپوریا کیانملودي129

سینماییکمديسیدجالل سیادت)طرح ( گدا 130

سینماییاجتماعیسجاد افشاریانهیچکس مثل تو مال اینجا نیست131

سینماییاجتماعیبهمن گودرزيباج نده132

فیلم کوتاهاجتماعیزینب رجب بیگیپیشداوري133

سینماییدرامعلیرضا کاهیدوندباران در قلب من می بارد134

سینماییدرامسید عبدالهادي محقق)طرح(جهسن به معناي دویدن 135

سینماییدرامسعید امیري-فاطمه امیري )طرح(مژگان سیه 136

سینماییاجتماعیمحمد باغبانیدیوونه بازي 137

سینماییوحشتبشیر جوانبخش شیرازي–محمد زرین دست خانۀ روي تپه138

سینماییدرامپویک مظفريخیابان اصلی تهران139

تیزرتبلیغاتییاسر معین فرپیامهاي آموزشی شرکت ملی گاز ایران140

سینماییاجتماعیسیامک اسعديزن بعدي 141

سینماییاجتماعیسیامک اسعديکافی شاپ142

سینماییاجتماعیسیامک اسعديکشتی یونانی143

سینماییاجتماعیسیامک اسعديقهوه فرانسه144

فیلم کوتاهاجتماعیفاطمه دست مردیرحلقهه اي از یک زنج145



فیلم کوتاهاجتماعیحناییمصیبانگار کسی آواز می خواند146

فیلم کوتاهدراممسعود طالبیتقدیر علی147

تلویزیونیکودكابوالفضل زارع کار مقدم)طرح(یک چمدان پروانه 148

فیلم کوتاهدرامجواد چاپاري افینکُپ149

تلویزیونیاجتماعیحدیث شعاعیدر انتهاي شب150

تلویزیونیدرامعبدالهادي محققسید )طرح ( آقا همت  151

سینماییاجتماعیابوالحسن داودي) طرح(بهار زرد زندگی 152

سینماییاجتماعیابوالحسن داودي)طرح(بازگشتی دوباره 153

سینماییاجتماعیابوالحسن داودي)طرح(رنگ خاموشی 154

سینماییاجتماعیابوالحسن داودي)طرح(رنگ شب 155

سینماییاجتماعی سیمین رونقی-مژگان فرح آور مقدمگریز156

سینماییاجتماعیکیارش اسدي زاده)GAS(گس 157

سینماییاجتماعیسیدبزرگمهر حسین پور)طرح(بچه هاي کوچه پشتی 158

سینماییملودرامملیحه مهدويکامالً دست دوز159

سینماییاجتماعیحامد محمديجنوب160

سینماییکمديمحمدرضا فرزین)طرح ( که زن ، مرد شدم روزي 161

سینماییاجتماعیبهرام توکلی)طرح(خورشید نیمه شب 162


