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ژانرقالبفیلمنامه نویساناسم  فیلم ردیف

اجتماعیسینماییاکواریومهادي رحیمی1

درامسینمایی...پرونده باز است روح اله صدیقی–کیومرث پور احمد 2

جناییسینمایی13پرونده شماره امیر حسین رنجبر3

اجتماعیسینماییسندرزانه نوري زادهف4

معناگراسینماییسفیدآرزو برادران لهراسبی5

اجتماعیسینماییبهادرمحمد رسول اف6

اجتماعیسینماییلبخند ژوکوندعلی اسداللهی7

دفاع مقدسسینماییعروس جنوبیحمید لنجانی شیرآهی8

ملودرامماییسینعشق چیز دیگریستحمید لنجانی شیرآهی9

درامسینمایینون و ویلچر و دوچرخهساسان حبیبی–نرگس صابري 10

سیاسیتلویزیونیمدیومحمید لنجانی شیرآهی11

سیاسیسینماییمثل یک ققنوسحمید لنجانی شیرآهی12

معناگراسینماییمعشوق خراسانیحمید لنجانی شیرآهی13

مذهبیسینماییهوراعطر خوش احمید لنجانی شیرآهی14



اجتماعیسینماییوهم شکساسان حبیبی–نرگس صابري 15

اجتماعیسینماییفال قهوه نگینرضا قهرمانی16

کمديسینماییهر آنچه بخواهیدرضا بهرامی نژاد17

اجتماعیتلویزیونیبه گوش او برسانوحید زمانی18

درامسینماییفیلمنامهبابک فتح الهی 19

اجتماعیتلویزیونیکارآموزبابک فتح الهی 20

دفاع مقدسسینماییدلتنگی هاي عاشقانهرضا اعظمیان21

جنگیفیلم کوتاهنهستیبابک شکري22

کودكسینماییتداومبابک شکري23

ملودرامتلویزیونیهر آنچه خدا بخواهدکاظم باغانی24

اجتماعیماییسینعشق و ابلهپرویز فخریان پور25

ملودرامفیلم کوتاهآکواریوم خاموشمحمد اسالمی26

درامسینمایییاد من تو را فراموشمژگان اسکوئی27

اجتماعیتلویزیونیپیوند زهرا سادات و مرضیه سادات طبیبیان28

اجتماعیتلویزیونیدیالیزمحمدرضا فروتن29

اجتماعییتلویزیونمحبوب حبیبمحمد رضا فروتن30

وحشتسینماییشکستهحجت قاسم زاده اصل31

اجتماعیفیلم کوتاهکاسه مسیرویا محقق32



اجتماعیسینماییدورویا محقق33

اجتماعیفیلم کوتاه مرد شیشه ايعلی اشرف ده پهلوانی34

اجتماعیسینماییبديمهدي سعیدي35

کودكسینماییآشتیطلوع در کوچه قهر و خسرو حکیم رابط36

کمديتلویزیونیمستقیم اول جهنمفرشته نیري37

وحشتسینماییحصارهاي نامرئیسمیرا زندگانی38

اجتماعیسینمایی2زنگ شماره ي نازنین لیقوانی39

کودكسینماییراز میوه درخت بزرگعلی موال دوست40

یاجتماعسینماییبه جهنم خوش آمدیدالهه احمدي41

کمديتلویزیونیدربست دو نفرحسین کشاورزیان42

اجتماعیسینماییآسمان سر پناهبهتاش صناعیها-مریم مقدم حسینی43

کمديسینماییخوش شانس ترین دختر دنیابهتاش صناعیها-مریم مقدم حسینی44

اجتماعیسینماییپرواز  بی تاهادي عزیز زاده45

اجتماعیسینمایینپشیماهادي عزیز زاده46

کودكانیمیشنزمین لرزههادي عزیز زاده47

کمديسینماییاسباب کشیشاهرخ استخري48

پلیسیتلویزیونیهرمحسن عطارها49

سینماییخیابانهانیما پوالدوند50



اجتماعیسینماییذهنوحید حسن زاده51

پلیسیسینماییصفیرنادیا فرجی52

کودكتلویزیونیکچل و کتاب کیمیامدیانمحمود مح53

تخیلیتلویزیونیبگو کیستمحسین بیانی فر54

ملودرامسینماییسه روایت از سه زن–خانوم تینا پاکروان55

درامفیلم کوتاهبیدار شدنمصطفی ایمانی56

درامفیلم کوتاهفریادمصطفی ایمانی57

درامسینماییچراغ سبزماشااله خلجی58

اجتماعیسینماییتمشکسامان سالور59

اجتماعیفیلم کوتاه2نیاز براي زندگی مجید فرامرزي60

اجتماعیفیلم کوتاهامتحان مشکلمجید فرامرزي61

اجتماعیفیلم کوتاهبگذار زندگی کنممجید فرامرزي62

اجتماعیفیلم کوتاهطنز فیلمنامه نویسمجید فرامرزي63

اجتماعیفیلم کوتاهدنیاي عجیبجید فرامرزيم64

اجتماعیسینماییحکایت روزهاي از دست رفته فرید مصطفوي65

کودكسینماییپلیس کوچولوهادي عزیز زاده66

معناگراسینماییخسیس بد عنقهادي عزیز زاده67

ملودرامتلویزیونیبه خدا ایمان داشته باشجواد مصالیی68



کودكسینمایینابغه هاي کوچکمیترا عرفانی خانقاهی–ق کرمیاز صاد69

اجتماعیسینمایی2طلوع سرخ محسن امیر یوسفی70

مذهبیتلویزیونیمعامله با شیطانسید هانیه نامدار-سیداکبر نامدار71

جناییسینماییفقط سه قدم تا اعداموحید ربیع پور72

مذهبیتلویزیونیز می گرددرحمان باالهام زرافشانی 73

کودكسینماییپنگول به شهر می رودمینا سادات ضیایی74

75
–تهمینه بهرام علیان - امیرشهاب رضویان

سید محسن نبوي
اجتماعیسینماییسرقت مردان خاکستري

اجتماعیسینماییاحتمال معکوسبهرام توکلی76

حادثه اي یسینمایخواب هاي طالییعلیرضا ایرانمهر77

اجتماعیسینماییپاي من در کفش توسهیال الدبونی 78

اجتماعیسینماییروزنهمحمد کاظم تفته79

مذهبیتلویزیونیآدم به روایت شیطانمحمد رضا ورزي80

اجتماعیسینماییخانه تکانیکبري غالمی پور81

اجتماعیسینماییغروب عروسککبري غالمی پور82

کودكسینماییآرتینیدرضا باقريحم83

درامسینماییوصیت نامه امیلیایار علی پور مقدم84

درامتلویزیونیسنگر ساز بی سنگرمریم فتحی مقدم85



اجتماعیتلویزیونیراه بی بازگشتدامون قنبرزاده86

کمدي سینماییهمشهري کیان مجید کافی–بشیر اسماعیلی 87

معناگراسینماییکاپیتان بهنامادههادي عزیزز88

کمديسینماییآدم آدم است ؟عباس زریجی89

ملودرامسینماییآخرین مسافراحمد توکلی طرقی90

حادثه ايسینماییشاهزاده پارسیمختار کاظمی اسکري91

کمديسینمایی59پیکان نادیا فرجی92

اجتماعینماییسیچه کسی خر ها را رها کردشاهد احمدلو93

خنگیتلویزیونیخبر آخرعلیرضا پوریوسف94

کمديسینماییحسنیمهشید رزاقی95

اجتماعیسینماییواهمه هاي رویاآرزو حافظی96

اجتماعیسینمایینفسفرهاد توحیدي97

ملودرامتلویزیونیداستان زندگی یک زنفاطمه مشرف 98

کودكسینماییمندو به نفع . سه فاطمه مشرف99

ملودرامسینماییگناهی ندارمفاطمه مشرف100

ملودرامسینماییشماره هاي ناشناسمحبوبه برهانی101

حادثه ايسینماییافسانه لوحنواب کرموند102

اجتماعیسینماییخیاط تهرانعلی ناصري–تورج ربانی 103



امدرسینماییبار باد بار خاكعلیرضا فربد104

اجتماعیسینماییماجراامیر اکبري نژاد105

اجتماعی سینمایینافذان دل سیدمحمود رضوي مجد106

اجتماعیسینماییآقا سیدسیدمحمود رضوي مجد107

اجتماعیسینماییمهمانی جیرانمهدي حسین پور اصل108

کمديسینماییعبادت در قبرستانشهرام علیدي109

اجتماعیتلویزیونیسیرتزنگنهثمره کرد110

کودكسینماییمن و دایینازنین اسماعیل پور111

کودكسینماییدر آئینهنازنین اسماعیل پور112

کودكسینماییپیغام ماهی هانازنین اسماعیل پور113

کودكسینماییماهی گوشواره دارنازنین اسماعیل پور114

کودكسینماییپدر بزگنازنین اسماعیل پور115

کودكسینماییجان جاننازنین اسماعیل پور116

کودكسینماییحبیبنازنین اسماعیل پور117

معناگراسینماییکدام صداست که می ماندهادي عزیز زاده118

معناگراانیمیشنقفسی در آسمانهادي عزیز زاده119

پلیسیسینمایییک قدم جلو ترافسانه عبد حق120

ملودرامسینماییآن سوي عشقابوالقاسم مبارکی121



اجتماعی سینماییبی دفاعمحمد ابراهیم وحید زاده122

اجتماعیسینماییمرز گمشدهمجید خالقی123

کمديسینماییکارمند اجباريحسین راد–امیر رضا مکین 124

کمديسینماییموش کثیفحسین راد–امیر رضا مکین 125

کمديفیلم کوتاهانتهاي مسیرمسعود کفعمی126

اجتماعیتلویزیونیلحظۀ درنگناهید موسوي ثنانی127

اجتماعیسینماییاز من فاصله بگیرهستی طریقت–نادر طریقت 128

کمديسینماییاینجا فقط جاي خانم هاستفریبا بهروزي فر129

مذهبیسینماییاي مادرگهواره اي برپناه بر خدا رضایی130

اجتماعیسینماییآدمیزادعلی بحرینی131

اجتماعیتلویزیونیروزي روزگاري تهراناحمد رضا فرهاد نیا132

اجتماعیسینماییجمع تنهااحمد رضا فرهاد نیا133

حادثه ايسینماییرفقاي بدعلیرضا جدا خانی134

درامتلویزیونیفآخرین تلگراحسام الدین مقامی کیا135

اجتماعیفیلم کوتاهمرده کشیمجید حلوایی136

درامسینماییجاسوس نامرئیسید احمد رباط جزي137

اجتماعیتلویزیونیروزي روزگاري تهرانسپیده شریفان 138

مذهبیسینماییهفت شهر عشقصدیقه فیروزي–کامران ملکی 139



درامفیلم کوتاهفرشتۀ تولدرضا محمد زاده140

ملودرامتلویزیونیعملیات اختالل شخصیت زاهد ملکی141

درامسینماییمثل همان یکبارماشااله خلجی142

کودكسینماییبنیامینسید رضا عربشاهی143

کودكسینماییهیواسید رضا عربشاهی144

اجتماعیسینماییخوش خیال محمد رضا فروتن145

اجتماعیسینماییازمون نهاییفروتنمحمد رضا146

پلیسیسینماییشکار روباهحسین خورزوقی147

درامفیلم کوتاه درنگعلیرضا رمضانی اطاقور148

ملودرامانیمیشنپادشاه دخترك کوکیهادي عزیز زاده149

ملودرامانیمیشنشیر و آهوهادي عزیززاده150

کودكمیشنانیدزد عسلهادي عزیز زاده151

اجتماعیسینماییاوج شکارالکساندرا کوانجی152

اجتماعیسینماییپرهونبهروز خاجی153

درامسینماییبازیگرافشین رشیدي154

درامسینماییپشت همین سادگی بمانپرستو محمدي155

اجتماعیسینماییاز یاد حق غافل نشوفرشید محسنی156

حادقه ايسینماییفتابیشب آمیثم طهرانچی157



اجتماعیسینمایینمایش بی نقص دنیاي بی نقصفرح ملک158

سیاسیفیلم کوتاهجنگ بی صدا علی مالقلی پور159

اجتماعیسینماییمتابولیکسامان استرکی160

تخیلیسینمایی2017لنین کورش آقاخانی161

اجتماعیسینماییپیش رفتروح اله سهرابی162

سیاسیتلویزیونیآخرین حامیمحمد ازگلینی 163

کمديفیلم کوتاهمروارید زندگیآرشام رضایی164

کمديسینماییچهار مضرابعلی مربی165

کمديسینمایی1باران عشق در سال قیصر علی تیموري166

کمديسینمایی2باران عشق در سال قیصر علی تیموري167

اجتماعیسینماییگودباي پارتیاجواد ستوده نی168

دفاع مقدسسینماییغزلجواد ستوده نیا169

سیاسیمستندساواكمحمد حیرانی 170

جنگیتلویزیونیهزار آینه جاري استزهره تیم داري171

کمديسینماییبابک و گلیآتنا ولی زاده–یوسف صیادي 172

ماعیاجتسینماییدقیقه 28جعفر مهیاري173

اجتماعیتلویزیونیهمراه نادرخسرو شیري174

اجتماعیفیلم کوتاهامید نهاییحمید توحیدي175



سیاسیفیلم کوتاهآن زن با لباسی سنتیاحمد رضا صادقیان176

کمديسینماییکمی تا قسمتی ابريکام شاد کوشان177

کمديتلویزیونیعاقبت خوشمجید ملکی178

کودكسینماییعملیات مهد کودكاژدري مفردفرزاد179

اجتماعیفیلم کوتاهکاتحمید نامدار مقدم180

اجتماعیمستندسر سالمحمد غالمی–مهدي قربان پور 181

اجتماعیمستندکشتی رافائلرضا قنبري قلعه گیر182

اجتماعیسینماییسگ دو امیر ثقفی–علی اکبر ثقفی 183

درامسینماییباران شبانهخلجیمشااله 184

اجتماعیسینماییخود آزارفاطمه حسنی185

اجتماعیسینماییمن ساقی تمفاطمه حسنی186

اجتماعیسینماییدرنا دختر آهوحسین قناعت187

اجتماعیسینماییتاج خارحسین قناعت188

درامتلویزیونیدر کوي لیلیزینب آل کثیر189

کودكکافه مرواریدسعید ساالر زهی–حت سروش ص190

کمديسینماییبگیر و ببندعلیرضا  محمودي191

کودكفیلم کوتاهیه توپ دارم قل قلیهمهران گل محمدي192

اجتماعیفیلم کوتاه یه روز عجیبمهران گل محمدي193



اجتماعیسینماییبار نواخت12وقتی ساعت مهشید بدرنیا194

کمديسینماییننه سرمارگس فرقانین195

کمديسینماییشهزاد و مترونرگس فرقانی196

کمديانیمیشنقمري سفیدنرگس فرقانی197

اجتماعیفیلم کوتاهشهره شاه پریان مینا ابراهیم زاده198

اجتماعیفیلم کوتاهکنار دیوارمهرداد احسان فر199

اجتماعیانیمیشنهوش و موشیهادي عزیز زاده200

کمديتلویزیونیکانال ارتباط–خالفکاران ضیاء مجابی201

حادثه ايسینماییبه سادگی ، خیانت احسان کاظمی اسوه202

کمديتلویزیونی خروس با محلحمید اکبري203

درامسینماییبازندهحامد محمدي204

ملودرامفیلم کوتاهخط به خطعلی خسروي 205

ملودرامسینمایینازلیسعید عقیقی206

کمد يتلویزیونیکمپ اجباريداود صفایی207

کمديسینماییبدرود سینماپیمان ماندگار208

کمديسینماییمن دارم مامان میشمفاطمه پاسبان209

حادثه ايسینماییپرتگاهمهدي رضا زاده فخار210

مذهبیسینماییچهل داستانمحمود غالمی211



اجتماعیسینماییمشت زنریحانه حسن زاده212

-مستند80مستند سودابه باباگپ213

-مستندداغ سبزسودابه بابا گپ214

اجتماعیسینماییراه حماسهکاوه نعمتی215

درامفیلم کوتاهخستگیحسام توکلی مقدم216

یاجتماعسینمایی سمفونی تنهاییمهدي عابدینی217

کمديسینماییشبی که زن شدممیثم موالیی218

درام تلویزیونیسفر دوزخیمحمد شفیعی 219

وحشتسینماییخاکستر فرشتهسجاد ستوده–میالد ستوده 220

درام سینماییمونالیزاایمان حسن زاده مهرآبادي221

اجتماعیتلویزیونیکیمیاي کارونسیده فاطمه موسوي222

مذهبیتلویزیونیشرق بهشتمی امین نگارشیا223
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