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سینماییاجتماعیفاطمه واحديپیاده روي در هواي دو نفره 1

سینماییاجتماعیسید جواد موسويساعت24میلیون در 224

تلویزیونیکمديرامین اشرفیمثبت3

انیمیشناجتماعیفخریان پورپرویز)طرح! (اي کاش آدم بودم 4

سینماییاجتماعیکامبیز سلیمانیآتشی بر تار و پود5

سینماییکمديکامبیز سلیمانی-اکبر ابري ابرغانیگنجی در خانه 6

سینماییدراماکرم یزدانی)طرح(براي آیندگان 7

سینماییکمديمریم نعمت طاوس)طرح(فیلم به روایت فیلم 8

مستنددراممرتضی شعاعیامروز ، امیران فرداافسران9

سینماییاجتماعیمحمد خسروي سهل آبادي1360بازگشت به 10

سینماییپلیسیمحمد خسروي سهل آباديفرار از زندان11

سینماییپلیسیمحمدرضا جواهر منش)طرح(پوشش 12

سینماییاجتماعیهوشنگ درویش پورپیتوك13

سینماییاجتماعیعلی احمديزهاین چند رو14

سینماییملودرامبهاره صادقی جمبرف داغ 15

سینماییملودرامبهاره صادقی جمبه والء 16

سینماییدرامفرید میرخانیونتیالتور17



سینماییاجتماعیحمدرضا عابديمزن سی ساله18

سینماییاجتماعیمحمدرضا محبوب نیااي عشق19

تلویزیونیتخیلیمریم رها سرشتینچا2052

تلویزیونیدرامپروانه واحدي بیدسرخیقلعه سیاه21

تلویزیونیاجتماعیمهدي کاظمیآخرین غفلت22

سینماییاجتماعیداریوش مهرجویی وحیده محمدي فرنارنجی پوش23

سینماییاجتماعیمریم طالبیامشب اشکی می ریزد24

سینماییکمديشراره میزانی)طرح(شی مخصوص من25

سینماییاجتماعیسید مهدي مختاري-سید عباس مختاريکامران26

سینماییاجتماعیمصطفی ملکیبیرون رانده27

سینماییدفاع مقدسفتح اله جعفري جوزانیزارا خاتون28

سینماییدرامرعلی حاجی پوخونسرد باش عزیزم29

سینماییاجتماعیبیژن عبديتحصیلفارغ ال30

تلویزیونیکودكسیفیحجت الهجزیره گنج31

تلویزیونیکمدياحمد ذاکريانتخابات32

تلویزیونیاجتماعیرسول کاهانیخنده در برف33

سینماییاجتماعیکامبیز سلیمانیبازي بزرگان34

سینماییمديکعلیرضا فراهانی–محمدمهدي توسلی جواد و فرشته35



سینماییکمديسهیال مهدي نیا–نوژن رمضانی کوجستان36

سینماییکمديهومن رمضانیآس و پاس37

سینماییاجتماعیمهدي ملکیانروزهاي بهاري38

سینماییاجتماعیبهرام توکلیروز39913

تلویزیونیملودراممحمدعلی سجادي)طرح(پیداي پنهان 40

سینماییملودراممحمدعلی سجاديرزاد تاجر ایرانیشه41

سینماییملودرامعباس عطاییویولن42

تلویزیونیجناییصمد یاريتقدیر یا تقصیر43

مستنداجتماعیحامد هنرمند–احمد آزاد )طرح(دنده یک 44

سینماییملودرامقربان محمديپسر عمو و دختر عمو45

سینماییکودكبهروز معاونیاندجواد آرتیست می شو46

سینماییدرامافشین رشیديپایان تنهایی47

سینماییدرامامین آرمندهمحرم خونین48

سینماییپلیسیمجتبی منتظري )طرح(جوجو 49

سینماییپلیسیمجتبی منتظري جوجو50

سینماییکمديمجتبی منتظريتهران–اصفهان 51

سینماییکودكیم راه نشینابراهشاگرد اول52

سینماییوحشتسامان سلیمانی–هادي مشهدبان فراخواندگان53

تلویزیونیپلیسیعلی رجائی)طرح(666راز 54



سینماییاجتماعینیما پوالدوندهیاهو ، سکوت55

سینماییاجتماعیلی زادهقحسنابرهاي بارانی56

سینماییمذهبیبهزاد بهزادپورامپراطور عشق57

سینماییکودكزهرا شاه حاتمی کودك و خدا58

سینماییکودكسیدمحمد میرحیدري)طرح(فراتر از رویا 59

سینماییاجتماعیعلیرضا وزیريآخرین گیسو60

سینماییکودكمهرداد هنرمند پیک نیک اجباري61

سینماییاجتماعیمحمود سالمتگلچهره جوان62

سینماییملودرامروح اله گوئینیدر بارانآن شب63

تلویزیونیاجتماعیبتول صالحیفروهر براي فروهر64

سینماییسیاسیمجتبی خوش سیرتفروغ65

تلویزیونیاجتماعیابوالفضل حیدري)طرح(راه میلیاردر شدن رو پیدا کردم66

سینماییکمديآرش برهانی)طرح(بهترین روز زندگی من 67

سینماییاجتماعیمرجان کعبه وفاهمۀ پسران من 68

سینماییکودكمید مقدسیانحدوستکو69

سینماییدفاع مقدسشهره شافعیپسران شبنم70

سینماییدرامسعید نوريپاریس71

سینماییاجتماعیامیر شایان مهربه نام او72

تلویزیونیاع مقدسدفحسین شمس آبادي–حمید بهرامفرد بهار نارنج73



تلویزیونیدفاع مقدسحسین شمس آبادي–حمید بهرامفرد پازل74

سینماییجناییمرال انصاريرهگذر75

سینماییاجتماعیابراهیم مختاريمکرمه76

سینماییکمديمحسن بسطامی1-یک مرد خوشبخت 77

سینماییکمديمحسن بسطامی2-یک مرد خوشبخت 78

سینماییکمديفرود خدائی فرر غذا با حاشیهقرا79

سینماییملودرامعلی طالب آباديزندگی خصوصی آقاي و خانم میم80

تلویزیونیاجتماعیرضا افراسیابی)طرح(قصۀ یک زندگی 81

سینماییاجتماعیسیامک شایقی)طرح(ابرهاي ارغوانی 82

تلویزیونیاجتماعیرویا محقق)طرح(یک روز عادي 83

سینماییاجتماعیاحسان جعفري)طرح(سوءظن 84

مستندحادثه اي مریم پیربند–علیرضا قره خانی )طرح(بدلکاران حرفه اي 85

سینماییکودكمحمدرضا عابديبه خدا من دورغ نمی گم86

فیلم کوتاهاجتماعیمحمد ایمان قلیچ خانیباالتر 87

سینماییدراممحمد ایمان قلیچ خانی)طرح(ی دو رنگ از سه رنگ اصل89

سینماییاجتماعیجواد حسن پور ثالثترفند سرقت90

سینماییدفاع مقدسمحمد جمالی طهرانیعشق یعنی خدا91

سینماییملودرامفاطمه دریکوندزیر سایه انتقام92



سینماییملودرامفاطمه دریکوندشبرنگ شریف93

سینماییجنگیپیام زین العابدینییسرباز آمریکا94

سینماییدفاع مقدسشهریار صابريصدام بازي95

سینماییملودراممژگان تاجیکدستهاي تو در انتهاي شب96

سینماییاجتماعیآرزو دین پرستناجوانمرد97

سینماییکمدي محمد قلیچ خانی)طرح(رستوران چینی 98

تلویزیونیاجتماعیمریم موسویانزخم هوس99

تلویزیونیملودرامجواد مصالییوصیت پدري100

تلویزیونیتخیلیحسن خداپرستکالف و آئینه 101

فیلم کوتاهدراموحید رابودانخط خطی102

103
تولدي دیگر

سینماییاجتماعیایرج ذکاوتی

سینماییدراممیثم معینی کربکنديغروب پائیز104

تلویزیونیاجتماعیامیر حسین کلهرآرامشیک دقیقه105

سینماییدراممونا تهرانی مویدریگ جن 106

سینماییکودكمریم مقدم–بهتاش صناعیعا سمفونی شهر خاموش107

سینماییاجتماعیوحید وکیلی فر–فریبا رستمی )طرح(دوون 108

سینماییملودراممحمد مویگانگانگارابطۀ خاکستري109

سینماییسیاسیعلی معصومیسربازان110



تلویزیونیدفاع مقدسامید داوريدري به جنون111

تلویزیونیاجتماعیابوالفضل حیدريچرخ روزگار112

سینماییاجتماعیابوالفضل حیدريباالخره میلیاردر  شدم113

سینماییاجتماعیاحسان بیگلري–فریدون جیرانی شب سال نو114

تلویزیونیدرامفاطمه یعقوبیانکوچه هاي جوانی115

تلویزیونیاجتماعیخسرو شیري)طرح (همه جا در مبارزه 116

تلویزیونیکمديخسرو شیري) طرح (ساعت تا صبح 1174

سینماییاجتماعیعلی نظري)طرح(در مسیر امواج 118

تلویزیونیدفاع مقدسامیر راکعیروز پایان119

تلویزیونیاجتماعیامیر راکعیسیاحت شرق120

تلویزیونیاجتماعیامیر راکعیآخرین لیوان چاي121

سینماییجناییسعادتیهاسدال)طرح (تا نفس 122

سینماییاجتماعیحسین علی روشنکار)طرح(صداي باد می آید 123

سینماییدفاع مقدسآزاده زنیلیبختستانی هانی124

سینماییاجتماعیبهروز افخمیایان خدمت پ125

انیمیشندفاع مقدسپرویز فخریان پور)طرح( سرود عشق 126

انیمیشنکودكپرویز فخریان پور)طرح (سرزمین تان 127

سینماییاجتماعیرضا رزمیجیره خوار128



فیلم کوتاهاجتماعیعلی چشمه دار زادهمعمولی129

سینماییکمديش طهماسبآردختر آرزوها130

سینماییکمديمحمد رضا مختاریان)طرح(بخت برگشته 131

سینماییکودكستاره پیرخدري–سعید آسودگان شب بخیر هالکو132

سینماییتاریخسعید آسودگانآفتاب سرزمین من133

تلویزیونیاجتماعیجعفر حسن زادهباورم کن 134

تلویزیونیپلیسیادهجعفر حسن زدر مهلکه135

تلویزیونیکودكجعفر حسن زادهعینک136

انیمیشنسیاسیسعید اکبري اقدم)طرح(جام جهانی کوچک 137

تلویزیونیجنگیفرهاد اکبرزادهراپورت138

سینماییجنگیمحمد رضایی رادما هشت نفر بودیم139

فیلم کوتاهاجتماعیبهناز شیربانیشهر کاغذي140

سینماییدرامرضا کرمی)طرح (آواي خوش بی خبري 141

سینماییدرامرضا کرمیآواي خوش بی خبري142

تلویزیونیدراممریم شاکر طوريآخرین چهارشنبه سال 143

سینماییاجتماعیرضا سخاییفوتبال دستی144

سینماییپلیسیزینب علیپور تهرانیمرگ در نیمه شب145

سینماییملودرامد بهنام کوهزادسیشاخ146



سینماییاجتماعیصفورا ترکزادحقیقت عشق147

تلویزیونیملودرامصفورا ترکزادسرنوشت مرداب148

سینماییاجتماعیزینب دهقان بانیانی فرشته نجات149

سینماییپلیسیپیمان نهان قدرتیعبور از پائیز150

سینماییاجتماعیهادي نادري- مهدي نادرينفستو حبس کن151

تلویزیونیاجتماعیثناء صادقیپشت دیوار باغیست 152

سینماییاجتماعیتورج ربانی–عمید راشدي فرار به سوي سیمرغ153

تلویزیونیاجتماعیهما خاکپاشپیچیدگی انتظار154

سینماییدفاع مقدسعلی اصغر شادروانمرغابی دشت سرخ155

سینماییملودراممینا وحدت واقف!ایاب ذهاب آماده است وسایل156

سینماییحادثه ايخسرو شیري–محمد جواد لشگري )طرح(و داستان ادامه دارد157


