
90آبانشدهسیاهه فیلمنامه هاي ثبت 
قالبژانر)ان(فیلمنامه نویسنامردیف

سینماییکمديپري سا شمسگیم اٌور1

سینماییاجتماعیپري سا شمس)طرح(قصۀ یک قصه 2

سینماییاجتماعیصدیقی... روح ال- محمدرضا گوهريعروج3

تلویزیونیمذهبیمحمود جواديفریاد در بهشت4

تلویزیونیاجتماعیمحمود جوادي)طرح(آفتاب لب بام 5

سینماییملودرامشهرزاد پویا)طرح(بازگشت از دریا 6

سینماییپلیسیشهرزاد پویانامستأجر7

سینماییاجتماعو حافظیزآر)طرح(واهمه هاي رویا 8

مستنداجتماعیفرزاد کیافر–یلدا جبلی )طرح(بار دیگر باران 9

سینماییپلیسیفرشته ابدي)طرح(وسوسه شیطانی 10

سینماییمعناگرانادر هزاره)طرح(کورش 11

سینماییکمديوحید اسالمی آس و پاس12

تلویزیونیاجتماعیوحید اسالمی)طرح(سایه یک شک 13

سینماییاجتماعیزهرا معصومی ندامت14

سینماییکمديجواد سلیمی-زهرا معصومیهندي، نابغه، پدر خوب من 15

سینماییدراماکبر حسن پوردور دست16

سینماییکمديیداله صمديمشدي عباد17



سینماییدرامخسرو شیري)طرح(قلک معجزه 18

سینماییکمديحسین رودباريشلوغ پلوغ19

سینماییاجتماعیمرجان علیزادهبراي عسل20

سینماییاجتماعیعلی رفیعیدختر کاپیتان21

سینماییاجتماعیسعید جاللیخانه ابدي22

تلویزیونیپژوهشیحمید بهرام فرد)طرح(شواب 23

سینماییکودكمجید سروینیدو نمره آب24

تلویزیونیپلیسیعلی ماهريگرگی در لباس میش25

سینماییکمديروشیک معصومیاننابلدان جعلی26

سینماییکودكسیدحسن مهدوي فرمانی و دالور27

تلویزیونیمذهبیسروش روحبخشتفرا28

سینماییسیاسیسیده فاطمه موسويگراناز29

تلویزیونیکمديارغوان اشترانینما از کودکی 3030

تلویزیونیاجتماعیعلی مست علی–ایوب آقاخانی آینه هاي شکسته31

سینماییکمديمهشید افشار زادهتصمیم فرامرز خان32

فیلم کوتاهمعناگرامجید امیري منديمن او شدم33

سینماییاجتماعیمریم خلفیوقتی دلم لرزید34

سینماییاجتماعیحریر غریب پور)طرح ( ماشین قرمز35



سینماییاجتماعیحریر غریب پورماشین قرمز 36

سینماییدرامکیانوش اسالمیراه حل انتحاري37

فیلم کوتاهکمديمحمد علی محمود زاده مردها گاهی مهربانند38

سینماییاجتماعیامیر حسین بیژندشت شاد39

سینماییکمديمجید سعیدیانآقاي قابل اعتماد40

سینماییدفاع مقدسمحمد جواد حاجی عباسی فارسیمسئول گردان41

سینماییاجتماعیفرزانه غزل)طرح(زمستان سبز 42

سینماییملودرامآرزو دلداردوستم سعید و بیتا43

مستنداجتماعیفرامرز اسمعلی خانی)طرح(ایراندخت 44

سینماییاجتماعیمعصومه گیتا شیخیبز حاج بگم45

سینماییاجتماعیامیر ثقفی–علی اکبر ثقفی اوین 46

سینماییحادثه ايسپیده محمدي خواهسرسام47

سینماییکمديداوود امیریانبا حجاب» آ « 48

تلویزیونیدرامسارا مخاواتخاك و افالك49

سینماییکودكرضا قاسمی نژاد)طرح(سایک سی و پنج 50

تلویزیونیدفاع مقدسجواد شیدائیانسبقت51

سینماییپلیسیداوود حنیفیگوریل52

سینماییجنگیمژده تهرانیآوازهاي بی صدا 53



سینماییاجتماعیمهرشاد کارخانی)طرح(اتاقک پیانو 54

سینماییدرامآزاد محمدي–نیما جاویدي )طرح(ترخیصی 55

سینماییدرامنیما جاویدي)طرح(چمدان خالی 56

سینماییحادثه ايچنگیز وثوقیبار کج به منزل نمی رسد57

سینماییکمديامیر حسین موسوياز جهنم تا بهشت58

سینماییاجتماعیعلی امر اللهیرهایی از قفس59

سینماییوحشتامیر حسین موسويپارانویا60

تلویزیونیکمديحامد نیک بین)طرح(شب اول در چادر61

سینماییاجتماعیحجت زادهمرتضی؟...!یک اشتباه کافی است تا 62

سینماییمحمد جواد لشگريتولد دنیایی دیگر63

تلویزیونیملودرامسیدامیر علی مکرمی نژادصبحی دیگر64

سینماییکمديشهره شافعیهفت هفته65

تلویزیونیپلیسیمهدي سبز علی- محمد نصیبی پور- الکساندر کوانجیاوج سیاهی66

سینماییاجتماعیمجید امامیزندگی از نو 67

سینماییاجتماعیسامان سلیمانی–شهدبان مهادي دوران جاهلیت68

سینماییسیاسیاحمدرضا پویاجمعه خونین69

سینماییاجتماعیبابک فتح الهی)طرح(مبارز 70

انیمیشنکمديعلی سلیمیقانون فرشته71



سینماییحادثه ايسیدمحسن اتابکبه نام وطن 72

تلویزیونیدرامعفت دیبائیتولد ناگهانی73

تلویزیونیاجتماعیپریس هنرورریشه هاي یک نویسنده74

سینماییاجتماعیعادل تبریزي)طرح(ویترین 75

سینماییحادثه ايسیدمحسن اتابکجایگزینی76

سینماییاجتماعیفاطمه بیداد)طرح(عروسک هاي بی قلب 77

سینماییاجتماعیفاطمه بیدادعروسک هاي بی قلب 78

تلویزیونیاجتماعیمختار واعظیفرزند بعضی مادران79

تلویزیونیمذهبیحمید قاسمی ده چشمهدل هاي پاك80

تلویزیونیاجتماعیمریم امینیخونه تکونی81

سینماییملودرامجمشید خاوري خاك بارون خورده 82

سینماییملودرامجمشید خاوري خرمالوطعم گس 83

تلویزیونیکمديجمشید خاوري درجه به چپ8460

سینماییتاریخیفرهاد توحیديآخرین سفر85

سینماییاجتماعیامید امین نگارشیشوخی کشنده86

سینماییاجتماعیزهرا جعفري)طرح(او مثل من87

تلویزیونیاجتماعیپیمان یاحقیامیدواري89

سینماییملودرامسجاد دروند)طرح(به زودي از فارسی وان 90



سینماییاجتماعیرضا برائی)طرح ( آراز 91

سینماییاجتماعیحسین مهکامقالده سگ شکاري92

سینماییاجتماعیسهیال گلستانی داریانی )طرح(بهمن  93

سینماییاجتماعیکاوه سجادي حسینی)طرح(برف 94

فیلم کوتاهاجتماعیسیدیزدان میرزادگیکهریزك95

سینماییاجتماعیرسول توکلی)طرح(عشق کجاست ؟96

سینماییدراممحبوبه برهانیسقفی روي شانه97

سینماییسیاسیامین اورنگ پامسازيدایوي براي یار دبستانی98

تلویزیونیاجتماعیسعید مرادي نژاد)طرح(ایده آل پارسیان 99

سینماییاجتماعیپیمان جعفري احمد آبادعاشق دلنواز100

سینماییاجتماعیحمیدرضا قربانی)طرح(مجهول الهویه 101

سینماییاجتماعیحمید رضا شهرستانکی...خواهر دوست داشتنی و 102

سینماییاجتماعیمجید اسماعیلینگهبان103

سینماییاجتماعیعلی میرزاییمهدي پالتوي شتري104

سینماییملودرامهومان فاضلهیشکی مث من تو رو دوست نداره105

تلویزیونیدرامیتسمن نظیري)طرح(سایه خیال106

سینماییکمديجواد فرحانی–رضا عطاران )طرح(درا کوالي شهر ما 107

سینماییپلیسیشهرام مکري محدودة صفر108



سینماییاجتماعیمانی موگهیمرزيهتل 109

سینماییاجتماعیعباس رضائیانحیدر110

فیلم کوتاهدرامعدنان شیرمحمديرمز عشق111

تلویزیونیجناییفاطمه میرزاده موسويزهر کین112

سینماییاجتماعیمحمدرضا اسدالهیگیسو113

سینماییاجتماعیوحید ستاري-سعید ایمانیچهره شیرین 114

سینماییدفاع مقدسمحمد دیندارکاروانی می رسد115

فیلم کوتاهاجتماعیفاطمه جاوید رادحس آشنا116

سینماییحادثه ايمحمد علی میرزاده موسوينفرین نامه117

تلویزیونیاجتماعیمیالد کزازي)طرح(فقط ببین 118

سینماییاجتماعیمحسن دامادي)طرح(جاي خالی شکوه 119

سینماییوحشتپریوش علی بخشی)طرح(توهم علی 120

سینماییملودرامحسن کاربخشصلح خمار121

سینماییکمديبهروز خادمی خوبانی)طرح! (بخندید تا پولدار شوم122

تلویزیونیاجتماعیفاطمه کامرانی)طرح(مسیر فرعی123

سینماییاجتماعیوحید موسائیان)طرح( فرزند چهارم 124

سینماییملودرامرحمان سیفی آزاد–لیال الریجانی خانونم125

تلویزیونیدرامابوالحسن جدي)طرح(حکایت مرد مرده 126



فیلم کوتاهدرامبهزاد آزاديادریس127

سینماییملودرامپدرام هدایتیبا تو هستم128

فیلم کوتاهاجتماعیمهردادمهین بهزادي !به خاطر یک سانتی برف129

مستنداجتماعیجهانشاه کرمیرازهاي بازیگران130

سینماییکمديشهرام علیدي)طرح(پرونده بی شاکی 131

سینماییدرامفرزانه کاظمیدر سایه خود132

سینماییاجتماعیطاهره موسويخاك قریب133

کوتاهفیلم اجتماعیمرضیه مولويرد پاي فرشته ها134

تلویزیونیدفاع مقدسآرش برهانی...آسمان ابري است 135

سینماییدفاع مقدسمحمدرضا ورزيپدرم ، حاج محمود136

فیلم کوتاهاجتماعیوحید رابوداندستفروشی137

تلویزیونیکمديقدرت اله بیات خوش اقبال138

سینماییکودكعباس دوست قرینالٌیقر139

فیلم کوتاهدرامحسن آشوريبی بازگشتبهشت 140

سینماییوحشتشیرین یاهو)طرح(1مجازات 141

سینماییکمديپیمان قاسم خانی)طرح(خواننده 142

تلویزیونیکمديضیاء مجابیخالفکاران143

سینماییاجتماعیعلیرضا فتحی نجفیموج ارغوانی144



سینماییوحشتمریم ملک زاده)طرح(جن زده 145

سینماییکودكجواد ستوده نیاآیناز 146

سینماییملودراممینا وحید واقفبعد از آب شدن برف ها147

تلویزیونیوحشتپیمان محمدرضاییبرزخ بدون کات148


