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تاريخ  نهاد برگزار كننده نوع نام رديف

 درخواست

تاريخ صدور 

 مجوز

 نام دبير درجه قالب اجرا گستره دوره محل برگزاري تاريخ برگزاري

 رقابتی جشنواره اردیبهشت 1
ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

 هرمزگان
 ملی دهمین دوره شهر بندرعباس 11 7/1تا  9 5/1/19 19/7/19

              فیلم کوتاه 

  (مستند و داستانی)
 آقای رضا کمالی زرکانی

2 
جشنوارة یک دقیقه 

 قرنطینه
 آقای غالمحسین شاه علی  فیلم کوتاه ملی اولین دوره مجازی 95/4/11تا   12/3 17/3/11 95/1/11 مؤسسة فرهنگی هنری خوش نگار رقابتی

 رقابتی جشنوارة پاک کن 3
مؤسسة فرهنگی هنری اندیشکده 

 راهبردی زیست و شیمی ارزش
 فیلم کوتاه ملی اولین دوره مجازی 39/4/11تا  9 19/3/11 9/91/11

 
 آقای محمد سجادیان

 رقابتی جشنوارة یادگار 4
ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

 قزوین
 ملی اولین دوره شهر قزوین 91/4/11تا  92 12/3/11 19/99/19

فیلم کوتاه و نیمه 
بلند                     

 مستند
 آقای محمد حسین اسماعیلی 

5 
تلویزیونی  -جشن سینمایی

 (حافظ)دنیای تصویر
 رقابتی

مؤسسه فرهنگی هنری امید ایمان حافظ 

 دنیای تصویر
 جشن ملی بیستمین دوره تهران 15/5/11 5/5/11 11/4/11

 
 آقای امید معلم

6 
سینمای برترین های  جشن

 در جهان ایران
 تهران 19/2/11 99/2/11 95/2/11 دبیرخانه جشنواره جهانی فیلم فجر رقابتی

 اولین دوره
 جشن ملی

 
 محمد مهدی عسگرپورآقای 

7 
 بین المللی شانزدهمین دوره شهر تهران 5/7/11تا  39/2 91/2/11 1/4/11 انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس رقابتی جشنوارة فیلم مقاومت

فیلم  بلند، نیمه 

                بلند وکوتاه،  

 مستند و داستانی

 

 آقای مهدی عظیمی میرآباد

 خانم مریم دوستی  فیلم کوتاه ملی اولین دوره مجازی 5/9/11تا  9/7 92/3/11 95/1/11 مؤسسة سینمایی پویا عصرفیلم رقابتی 12جشنوارة سلفی  8

1 
جشنواره فیلم های کودکان 

 و نوجوانان
 المللیبین  سی و چهارمین دوره شهر اصفهان 1/9/11تا  17/7 12/7/11 91/7/11 بنیاد سینمایی فارابی رقابتی

فیلم نیمه بلند و 

  بلند
 آقای علیرضا تابش

 رقابتی استعدادف جشنوارة کش 92
مؤسسة فرهنگی هنری نقطة عطف 

 سینما تئاتر
 فیلم کوتاه ملی اولین دوره مجازی 32/9/11تا  17/7 15/3/11 19/4/11

 
 آقای شهرام اسدزاده



 

 رقابتی جشنوارة کشف استعداد 99
مؤسسة فرهنگی هنری نقطة عطف 

 سینما تئاتر
 فیلم کوتاه ملی اولین دوره مجازی 32/9/11تا  17/7 15/3/11 19/4/11

 
 آقای شهرام اسدزاده

 بین المللی هفتمین دورسی و  شهر تهران 93/9/11تا  7 9/5/11 32/92/19 انجمن سینمای جوانان ایران رقابتی جشنواره فیلم کوتاه تهران 91
فیلمنامه و فیلم 

  کوتاه
 آقای سیدصادق موسوی

 فیلم کوتاه ملی اولین دوره شهر یزد 9/11/ 93تا  92 99/2/11 95/92/99 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد رقابتی جشنواره سابات 93
 

 آقای جوادیان زاده

 هفته فیلم اروپایی 94
غیر 

 رقابتی
 نشست ملی دومین دوره مجازی 13/9/11تا  97 15/2/19 95/99/17 مؤسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان

 
 آقای جعفر صانعی مقدم

 فیلم کوتاه ملی چهارمین دوره شهر تهران 11 /1/ 92تا  9 32/4/11 11/1/11 روابط عمومی بانک پاسارگاد رقابتی جشنواره پاسارگاد 95
 

 آقای حسن بلخاری

 رقابتی جشنوارة صنعت بیمه 92
مؤسسة فرهنگی هنری دنیای هنر و 

 تجربه
 فیلم کوتاه ملی اولین دوره شهر تهران 2/1/11تا  3 99/2/11 11/7/19

 
 آقای امیر کرم یزدی

 هفتة فیلم ایتالیا 97
غیررقا

 بتی
 نشست ملی اولین دوره مجازی 95/1/11تا  99 15/2/11 95/99/11 مؤسسة هنر و تجربة سینمای ایرانیان

 
 آقای جعفر صانعی مقدم

 

99 
جشنواره فیلم مستند ایران          

 (سینما حقیقت)
 بین المللی چهاردهمیندوره شهر تهران 15/1/11تا99 12/7/11 91/7/11 مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی رقابتی

کوتاه               
 نیمه بلند

 آقای محمد حمیدی مقدم 

 رقابتی جشنواره فیلم رشد 91
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی وزارت 

 آموزش و پرورش
 بین المللی پنجاهمین دوره  شهر تهران 11 /1/ 19تا  19 9/7/11 19/1/11

فیلم کوتاه، نیمه 

  بلند  و بلند
 آقای سید سعید بدیعی

12 
 رقابتی جشنوارة هنر زنده است

مؤسسة فرهنگی هنری سرزمین سبز 
 نوروزی

4/2/11 13/2/11 
32 /99                           

  11/ 92/91تا 
 آقای کمال تبریزی  فیلم کوتاه ملی اولین دوره مجازی

19 
 بین المللی هفتمین دوره شهر تهران 11 /95/91تا  1 19/5/11 9/1/11 سازمان حفاظت از محیط زیست ایران رقابتی جشنوارة فیلم سبز

          فیلمنامه، 
فیلم کوتاه و نیمه 

 بلند و بلند
 

آقای سید احسان حاجی سید 
 جوادی

11 
 رقابتی جشنوارة تسنیم

ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
 خراسان رضوی

 ملی چهارمین دوره شهر مشهد 11 /94/91تا  19 11/5/11 95/5/11
فیلمنامه و فیلم 

 کوتاه
 آقای جعفر مروارید 

 رقابتی جشنوارة کلدر 13
مؤسسة فرهنگی هنری نواندیشان دیار 

 افالک
 فیلم کوتاه ملی اولین دوره خرم آبادشهر  32/1/9422تا  17 99/3/11 12/9/19

 
 آقای فرود عوض پور



14 
 بین المللی هشتمین دوره شهر تهران 1/9/9422تا 3 9/5/11 92/4/11 مؤسسه تصویر شهر رقابتی جشنواره فیلم شهر

فیلم بلند، نیمه 
 -بلند و کوتاه
 انیمیشن

 
 آقای هاشم میرزاخانی

 بين المللدفتر جشنواره ها و همکاري هاي : مأخذ

 

 رقابتی 
مرکز گسترش سینمای 

 مستند و تجربی
 بین المللی سیزدهمین دوره تهران آذر15تا99 - 91/3/19

کوتاه              
 نیمه بلند

 محمد حمیدی مقدم 
 

 

  

  

 

 

 

 

 


