
تاریخدرجه رشتهنامنام خانوادگی

1396/2/24یکصدابردار سینمااصغرآبگون

1398/04/023سهکارگردانی سینمامرتضیآتش زمزم

1396/5/1سهکارگردانی سینماکریمآتشی

1397/4/24دوکارگردانی سینماییکریمآتشی

1396/5/1سهکارگردانی تلویزیونیمهدیآرمان مهر

1395/3/30سهکارگردان سینماشمس الدینآروند

1393/12/3دوکارگردانی فیلم کوتاه محمدآریانی

1389/02/14چهارگویندگیحسنآزادی

1389/05/26دومستند سازهوشنگآزادی ور

1386/02/22سهتدوین فیلمداریوشآشوری

1391/08/30سهکارگردان تلویزیونیامیر مسعودآقا بابائیان

1398/11/13سهتهیه کنندگی سینماییجعفرآقا بابائیان

1399/5/19سهتهیه کنندگی سینماییجعفرآقا بابائیان

1388/05/27سهتهیه کنندگیمحسنآقا علی اکبری

1392/03/28یکتهیه کنندگیمحسنآقا علی اکبری

1389/02/14سهفیلمنامه  نویسابوالفضلآهنچیان

1394/03/10دوبازیگریپگاهآهنگرانی فراهانی

1395/9/7دوبازیگریصابرابر

1394/11/21چهارمدیر تولیدعلیابراهیم آبادی

1394/05/25یکصد ا پیشهبهرام زندیابولفضل

1399/10/21یکطراحی صحنه و لباسامیراثباتی

1394/05/25سهکارگردانشاهداحمد لو

1386/05/09سهفیلمنامه  نویسسیف الهاحمدی

1386/10/04چهارصدابردارسید سعیداحمدی

1387/12/27سهصدابرداریسید سعیداحمدی

1389/05/26چهارتصویر بردارکاوهاحمدی

1394/05/25یکبازیگریداریوشارجمند

1386/12/07یکطراحی صحنهاسمعیلارحام صدر

1390/6/22سهگریممرتضیاردستانی

1387/02/10دوکارگردان علیرضاارسطوئیان

1393/12/3سهکارگردانی فیلم جوادارشاد سرابی

1385/08/30چهارکارگردان فنیهوشنگارشادی

1391/4/6سهکارگردانهوشنگارشادی

1392/02/10سهکارگردان سینماساماناسترکی

1392/04/25چهارمدیر تولیدافشیناسد زاده

1394/11/21چهارمدیر تولیدافشیناسد زاده

1395/2/12سهمدیریت تولید مستندافشیناسد زاده

1389/12/10چهارتهیه کنندگیاحمداسداللهی گازار

1398/11/13پنجکارگردانیجلیلاسدی طایفی

1396/2/24یکتهیه کنندگی سینماعبداهللاسفندیاری

1393/11/5یکچهره پردازیعبداهللاسکندری

1399/5/19یککارگردانی فیلم مستندمهرداداسکویی

1394/11/21سهگارگردان فیلم کوتاهمحمداسالمی

1395/5/31دوطراحی جلوه های بصریسید هادیاسالمی

1397/6/18دو( تغییر عنوان شغل 0گارگردان فیلم مستند محمداسالمی

1393/11/5یکصدا پیشگیمنوچهراسماعیلی

1389/05/26چهارتصویر بردارمحمداشراقی



1389/05/26سهدوبلورژیالاشکان

1390/04/28ــــکارگردانیفریبااشویی

1395/9/7سهتهیه کنندگی سینماابراهیماصغری

1393/11/5یکمستند سازمحمد رضااصالنی

1391/04/6دوبازیگریعزت (سیامک اطلسی)اطلسی فر 

1399/12/17دوبازیگریعزت (سیامک اطلسی)اطلسی فر 

1392/04/25دوتهیه کنندگی سینماسید مسعوداطیابی

1399/10/21یکصداپیشگیغالمعلیافشاریه

1399/10/21یکصداپیشگیغالمعلیافشاریه

1394/11/21چهاربازیگریمحسنافشانی

1394/11/21دوبازیگریعبدالرضااکبری

1394/9/8دوبازیگریعبدالرضااکبری

1396/5/1چهارچهره پردازیفهیمهاکرمی

1397/6/18چهار(عنوان شغل تغییر کرد )طراحی گریمفهیمهاکرمی

1395/5/31یکبازیگریجهانگیرالماسی

1392/04/25یکمدیریت تولیدحبیب الهالهیاری

1392/04/25سهفیلمبردارمسعودامامی

1389/05/26چهاربازیگریعلیامجدی

1395/9/7سهبازیگریمریمامیر جاللی

1397/4/24یکبازیگری(رضا)محمد امیر ناجی

1398/04/023دوفیلمبرداریداودامیری

1393/11/5دوصداپیشگیناهیدامیریان شمس آبادی

1399/10/21یکصداپیشگیناهیدامیرین شمس آبادی

1389/12/10سهفیلمنامه نویسحمیداندرز چمنی

1389/06/30چهارگریمسودهانصاری جعفری

1393/12/3یکفیلمبردارحمیدانگجی

1387/06/26دوبازیگریفتحعلیاویسی فردوئی

1397/6/18دوکارگردانی ابراهیمایرج زاد

1393/09/16چهارالبراتوار سینمااشکانایزدی

1394/11/21یکمستندسازسودابهبابا گپ

1393/04/15دوگریمور و طراح چهره سینمامحسنبابایی

1389/02/28دوعروسک سازفرزانهبابائی

1395/3/30دوبازیگریپژمانبازغی کیسمی

1389/06/30سهکارگردانمصطفیبافرونی

1392/02/10سهفیلمسازیعلیباقر زاده نمازی

1393/04/15پنج(مستند سازی)کارگردان مهدیباقری

1393/12/3سهتهیه کنندگی سینمااصغربانکی

1397/4/24سهکارگردانیحبیبباوی ساجد

1392/02/10دوبازیگریافسانهبایگان

1390/03/03یککارگردانشهریاربحرانی

1389/02/14سهکارگردانفرهودبحری کرمی

1394/11/21سهکارگردان سینمافرهودبحری کرمی

1392/02/10سهکارگردان مستنداصغربختیاری

1397/4/24سهکارگردانیاصغربختیاری

1389/12/10چهارمستندامیر حسینبخشی

1394/11/21یکبازیگریعنایتبخشی

1393/11/15پنجبازیگریحسینبخشی دستجردی

1394/11/21سهبدلکارامیررضابدری



1397/4/24سهکارگردانیجمالبدری نژاد

1395/5/31یکالبراتوار فیلمامیربدیع

1392/04/25دوتهیه کنندگی سینماروح الهبرادری

1394/9/8دوفیلمبردارعلیرضابرازنده

1389/05/26یکعکاسیرضابرجی

1394/05/25یککارگردانمرضیهبرومند

1395/12/1سهتهیه کنندگی انیمیشننسرینبرهان رازی

1395/3/30چهارتهیه کنندگی انیمیشننسرینبرهان رازی

1394/05/25سهتهیه کنندگی و کارگردانحسنبزرکی فینی

1398/11/13سهتهیه کنندگی تلویزیونیحسنبزرکی فینی

1394/05/25یککارگردانمحمدبزرگ نیا

1389/02/14چهاربازیگریکامبیزبزرگمهر

1394/03/06سهتهیه کنندگی سینماحسنبزرگی فینی

1397/6/18سهفیلمنامه نویسیمحمدبکرانی

1397/6/18-مدیریت تولیدرحیمبلندی

1398/4/23دوطراحی صحنه و لباسعباسبلوندی

1393/07/27دوکارگردانمحمد حسینبنایی کشتان

1398/4/23دوصدابرداری و صداگذاری فیلمبهمنبنی اردالن

1399/12/17یکصدابرداری و صداگذاری فیلمبهمنبنی اردالن

1397/10/30سهبازیگریداودبنی اسد

1394/05/25یککارگردانرخشانبنی اعتماد

1388/05/27ــــکارگردانبهنامبهادری فرد

1392/02/10چهارنویسنده و کارگردانرحیمبهبودی فر

1393/07/27یکصدا پیشهپرویزبهرام

1395/5/25یکمدیر دوبلهابوالفضلبهرام زندی

1387/04/11سهبازیگریمحمودبهرامی

1398/4/23سهطراحی چهره پردازیعلیبهرامی فر

1392/02/10ــــکارگرداناحمدبهمنی

1395/9/7سهکارگردان تلویزیونبهزادبهمنی

1393/7/27دوفیلمبردارمحمدتقیپاک سیما

1392/04/25دوتهیه کنندگی تلویزیون سید امیرپروین حسینی

1395/3/30دوتهیه کنندگی تلویزیون سید امیرپروین حسینی

1396/02/24دوتهیه کنندگی تلویزیون سید امیرپروین حسینی

1397/6/18دوتهیه کنندگی تلویزیون سید امیرپروین حسینی

1393/04/15پنجتهیه کنندگی و مدیر تولیدناصرپزشکی

1393/7/27چهارفیلمبردارناصرپزشکی

1395/9/7سهمدیریت تولیدناصرپزشکی

1393/9/16یکصدا پیشگیژرژپطرسی

1396/5/1دوکارگردانی پویا نماییسعیدپنجی

1393/11/5یککارگردانکیومرثپور احمد

1398/4/23سهکارگردانی سینماقدرت اهللپور حاتمی

1397/6/18سهتدوینسجادپهلوان زاده

1394/9/8سهکارگردانباقر حبیبپیران

1395/9/7چهارکارگردان تلویزیونمحمودپیری یاریجانی

1393/7/27دوبازیگریفتح اهللتاج طهرانی فرد

1396/2/24دوبازیگریفتح اهللتاج طهرانی فرد

1397/7/30دوبازیگریفتح اهللتاج طهرانی فرد

1394/11/28یکبازیگریامینتارخ



1386/10/15دوکارگردانپرویزتأییدی

1394/11/11سهکارگردان انیمیشنسعیدترخانی

1393/11/5دو(پویا نمایی)فیلمنامه نویس عبدالرضاتقدسی بهاری

1393/11/5یککارگردانناصرتقوایی

1395/12/1یکتهیه کنندگی سینماایرجتقی پور چنگیز

1395/2/12دوتهیه کنندگی سینماایرجتقی پور چنگیز

1391/12/26سهبازیگریجوادتقی زاده درخشان

1396/6/18سهبازیگریجوادتقی زاده درخشان

1395/3/30سهتصویر برداررسولتنهائی

1393/11/5یکفیلمنامه نویس فرهادتوحیدی

1399/5/19پنجکارگردانی فیلم کوتاهمهدیتوحیدی

1399/12/17سهتدوینحسینتورنگ

1394/5/25یکمستند سازمحمدتهامی نژاد

1399/10/21یکصداپیشگیابوالحسنتهامی نژاد

1393/4/15یکبازیگریهدیهتهرانی

1396/2/24سهبازیگرییوسفتیموری واقف

1394/5/25یکبازیگریرویاتیموریان

1393/09/16چهارفیلمبرداریعباسثانی فر
1393/04/15سهگویندگیثانی مصطفی مقدم      سید مصطفی

1394/11/21یکالبراتوار فیلمبیژنجباری

1395/2/12یکبازیگریحمیدجبلی

1390/03/03ــــصدابردارروح اهللجعفر بیگلو

1395/2/12دوبازیگریمحمدعلیجعفری

 1393/04/15چهارکارگردان سید جعفرجعفری اولی

1387/02/01ــــصدا بردارمحمد رضاجعفری بهنام

1393/11/5یککارگردان مسعودجعفری جوزانی

1395/9/7سهکارگردان فیلم های کوتاهزهراجعفری علی ملک

1395/5/31یکفیلمبردارحسینجعفریان

1393/11/5یکصدا پیشهچنگیزجلیل وند

1395/3/30چهارکارگردان تلویزیونیداودجلیلی

1398/11/13سهکارگردان تلویزیونیداودجلیلی

1398/4/23سهالبراتوار سینما ییمحمد محسنجمشیدی

1396/5/1دو(صداگذاری )البراتوار سینمامحمد صادقجوادی

1397/6/18دو(صداگذاری )البراتوار سینمامحمد صادقجوادی

1391/8/30سهتهیه کنندگی عباسجهانبخش

1390/04/28ــــفیلم بردارییوسفچتقری

1396/2/24سهکارگردان فیلم کوتاهسید ستارچمنی گل

1390/04/28ــــکارگردانی سینمامحمد نقیچنداب

1396/5/1دوکارگردانی سینمامحمدتقیچنداب

1398/4/23دو (سانسیتومتری )البراتوار سینمایی محسنچیت ساز اصفهانی

1390/12/09دوکارگرداناکبرحُر

1393/11/5یککارگردانابراهیمحاتمی کیا

1386/02/03سهکارگردانی و تدوینرضاحاجی زاده مقدم

1393/9/16سهکارگردانرضاحاجی زاده مقدم

1398/11/13سهکارگردانرضاحاجی زاده مقدم

1397/6/18چهاربدل کاری –بازیگری محمدرضاحاجی کاظم نیلی

1393/11/15دوفیلمنامه نویسحمیدرضاحافظی

1394/9/8سهکارگردانباقرحبیب پیران



1397/6/18دوکارگردانی...روح احجازی

1395/3/30سهفیلمنامه نویسعباسعلیحداد

1392/04/25سهبازیگر سینماهوشنگحریرچیان

1389/09/30پنجتهیه کنندگی فیلم کوتاهابوالفضلحسن پور

1397/4/24دوکارگردانی تلویزیونیسیروسحسن پور

1396/5/1سهکارگردانی تلویزیونیقاسمحسن پور اردستانی

1391/12/26سهبازیگریغالمرضاحسن نژاد مقدم

1387/02/24یکتدوینحسنحسندوست سلمانی نژاد

1389/12/10سهفیلمنامه نویسجعفرحسنی

1397/10/30دوفیلم نامه نویسیجعفرحسنی بروجردی

1392/2/10چهارکارگردانی و تدوین سید رضاحسینی

1399/5/19دوتهیه  کنندگی علیرضاحسینی

1391/4/6دوجلوه های بصریسید عباسحسینی پویا

1397/4/24یکبازیگریسید شهاب الدینحسینی تنکابنی

1395/2/12دوکارگردان سینمای مستندمحمدحسینی جعفری هرندی

1397/6/18سهکارگردانی فیلم مستندشاهپورحسینی رابری

1390/03/03ــــبازیگریمیر صالححسینی سعید آباد

1393/11/5چهارصدابرداربهرامحق ظاهری
1390/04/28ــــکارگردانمنوچهرحقانی پرست اشکیکی       منوچهر

1389/05/26دوکارگردان سینمامحمد حسینحقیقی

1389/09/30دوصدابردارمحمدحقیقی

1390/12/09دوصدابردارمحمدحقیقی

1392/04/25یکصدابردارمحمدحقیقی

1395/12/1یککارگردانمحمد حسینحقیقی

1394/03/10یکتهیه کنندگی منیژهحکمت

1397/4/24دوبازیگریبابکحمیدیان

1397/6/18سهبازیگریفرامرزحیات روشنایی

1397/6/18سهکارگردانی فیلم کوتاهعلیحیاتی

1397/6/18دوکارگردانیجمشیدحیدری منفرد خوی

1394/5/25دوکارگردانیدالهحیدری نوعصری

1393/12/3سهکارگردان مستندساز تلویزیونشهرامحیدریان

1394/11/21دوکارگردان مستند ساز تلویزیونشهرامحیدریان

1393/04/15سهکارگرداننادرخادم طریقت

1399/10/21سهکارگرداننادرخادم طریقت

1399/5/19سهکارگرداننادرخادم طریقت

1393/7/27دوبازیگریحسینخانی بیک

1389/02/14چهارکارگردانفرهادخدا بنده لوی

1393/04/15سهکارگردانبهرامخداویسی مطلق

1390/03/03سهبازیگریسید محسنخرمدره خلدی

1389/09/30چهارچهره پردازیثریاخرمی قاضیانی

1395/5/31یکطراحی صحنه و لباسملک جهانخزاعی

1392/04/25دوتهیه کنندگی سینمامحمدخزاعی فدافن

1393/04/15یکتهیه کنندگی سینمامحمدخزاعی فدافن

1394/03/10دوجلوه های ویژهرضاخزعلی

1394/5/25سهبازیگریمحمدرضاخسروی

1394/11/21سهبازیگریاسدالهخشایار راد

1389/12/10سهمستند سازمحمدخلیل زاده

1399/5/19یکبازیگریعلیرضاخمسه نیا



1387/02/10سهصدا بردارمحسنخوش صفا

1391/04/6سهکارگردانمهردادخوشبخت

1393/12/3سهصدا پیشه ناصرخویشتندار

1394/9/8سهصداپیشهناصرخویشتندار

1394/05/25یکبازیگریگوهرخیر اندیش

1397/6/18دوساخت دکورسیدمرتضیخیرخواه

1389/02/28دومستند سازمحمدخیری

1387/12/27دومدیر فیلمبرداریمحمدد ُرمنش

1388/05/27یککارگردانسیف اهللداد

1388/02/08دوکارگردان سینمای مستندعلیدادرس

1394/11/21یکتهیه کنندگیمحمد مهدیدادگو

1395/5/31سهبازیگریبهمندان

1395/12/1دوصدابرداررشیددانشمند عامی

1386/10/04دوکارگردانابوالحسنداودی

1396/5/1یککارگردانیابوالحسنداوودی

1387/12/17سهفیلمسازشمس الهدائی زاده

1386/03/22یکصدابردارمحمدرضادباغ دلپاک

1399/5/19دوکارگردانی فیلم مستندشهرامدرخشانی

1393/11/5یککارگردانپوراندرخشنده

1388/05/27سهکارگردان و نویسندهعلیدرخشی

1392/04/25سهکارگردان و نویسندهعلیدرخشی

1389/09/30ــــمستند سازنادرهدرد شیخ ترکمانی

1394/9/8دومستند سازیرضادرستکار

1387/04/11دوکارگردان سینمای مستندکیومرثدرم بخش

1393/11/5یککارگرداناحمد رضادرویش

1393/09/16سهکارگرداننصیردرویش وند

1390/12/09ــــرشته تولید صدا و سیمامحمددستگردی

1395/3/30سهتصویر بردارداوددالور

1389/02/14ــــبازیگریپرهامدلدار

1385/09/25چهاربازیگریعلی اصغردمیرچی

1391/04/27چهاردستیار کارگردانمجیددوزدابی موحد

1389/05/26سهمستند سازسیاوشدولتسرائی

1393/11/5دومستند تلویزیونیحسیندهباشی

1390/12/09سهپویا نماییامیر محمددهستانی

1398/11/13دوکارگردانی انیمیشنامیر محمددهستانی

1399/12/17دوبازیگریجعفردهقان کهن

1387/12/27سهکارگردانمجتبیدهقانی

1387/02/24سهفیلمنامه نویسمحمددیندار

1395/9/7سهفیلمنامه نویسمحمددیندار

1389/12/10دوفیلمبرداریسید محمد حسنذواالنوار

1393/09/16چهاربدلکارمحمدرضاراد

1398/11/13سهبدلکار- بازیگر محمدرضاراد

1388/05/27چهارمسئول ظهور فیلمهای رنگیبهرامراد مرد

1398/4/23دوبازیگریبهرامرادان

1397/10/30دوطراحی چهره پردازیعبدالرضارادمنش

1392/4/25چهارتدوین فیلماسدراستگوی سار

1389/02/14چهارتدوین فیلممحمدراسخ

1392/2/10یکطراح صحنهایرجرامین فر



1387/12/27چهاربازیگریمحمدراهروان الهیجی

1387/08/14سهالبراتوار فیلمجهانگیررجبی خواه

1395/9/7دوالبراتوار فیلمجهانگیررجبی خواه

1397/10/30یکالبراتوار فیلمجهانگیررجبی خواه

1394/05/25سهفیلم نامه نویسیسید سعیدرحمانی

1390/12/09ــــکارگردانسید مجیدرحیمی

1394/05/25دوکارگردانی مستندمحمد علیرخشانی صابر

1393/04/15چهارپویا نماییسعیدرزم آهنگ

1385/08/30دوصدابردارعباسرستگارپور

1395/12/1سهکارگردان فیلم مستندپرویزرستمی

1393/11/15دوفیلمبردار تلویزیونقاسمرستی خواه

1393/11/5یکصدا پیشهاحمدرسول زاده

1397/4/24دوبازیگریزهرا لیلیرشیدی حائری

1395/12/1سهکارگردان فیلم مستندکامرانرضایی

1391/4/6چهارکارگردان تلویزیونیژیالرضایی اصل

1394/9/8چهارکارگردانپروینرضایی اصل

1394/9/8چهارکارگردانداودرضایی اصل

1394/9/8چهارکارگردانژیالرضایی اصل

1394/9/8سهکارگردانمهدیرضایی اصل

1388/05/27چهارکارگردانمحمد رضارضائی

1398/4/23ــــکارگردانی سینمامحمدرضائی

1386/12/07سهفیلمسازیحسینرضائی مایانی

1398/11/13چهاربازیگریفروزانرضائیان

1398/11/13یکصداپیشگیبهروزرضوی

1394/05/25یککارگردانبزرگمهررفیعا

1386/05/09یکفیلمبرداراصغررفیعی جم

1390/12/09تکریمسینمااصغررفیعی جم

1387/02/24سهپویا نماییجوادرمضانی

1397/6/18دوکارگردانیغالمرضارمضانی

1391/8/30چهارکارگردان تلویزیونیغالمرضارنجبر

1392/3/28یکجلوه های ویژه سینما(محسن)نامدار روزبهانی

1389/12/10ــــکارگردانمحمدعلیرهبر

1393/4/15دوکارگردان تلویزیونیمحمدعلیرهبر

1386/10/04پنجدستیار کارگردانمحمدرهروان الهیجی

1394/05/25دوبازیگریکتایونریاحی

1388/02/08سهکارگردانحسینریگی  الدز

1396/5/1سهکارگردانی پویا نماییحدیثزارع

1394/11/21سهکارگردان انیمیشنمحمدزارع خان

1387/12/17دوبازیگریقاسمزارع زاغه

1395/2/12سهکارگردان پویا نماییعلیزارع قنات نوی

1386/05/09دوپویا نماییزهرازارعی

1390/03/03سهکارگردانحمیدزرگر نژاد

1389/06/30ــــکارگردانمحمدزرین دست

1392/2/10ــــکارگردانمحمدزرین دست

1393/11/5یکفیلمبردارعلیرضازرین دست

1398/4/23سهکارگردانی فیلم کوتاهبیژنزمان پیرا

1390/04/28یکتدوینگرحسینزندباف

1395/12/1دوبازیگر سینمامحرمزینال زاده



1393/12/3سهتدوین حسنساجد

1399/5/19یکتهیه کنندگیسیدجمالساداتیان

1393/09/16سهفیلمبردارحبیبیساالروند

1387/04/11چهارفیلمسازیخوبیارساالری

1389/06/30ــــکارگردانغالمرضاسائلی

1393/7/27سهفنی البراتوارابوالفضلسپهری

1390/03/03ــــفیلمسازحسینسپهوند

1388/03/05چهارفیلمبردارعسگرستاری

1393/04/15سهکارگردانجواد ارشادسرابی

1393/7/27یکفنی صداحسنسراج زاهدی

1389/02/14سهنویسنده و کارگردانعلی محمدسرجه پیما

1397/4/24سهکارگردانیسیاوشسرمدی

1388/02/08چهارفیلمسازعباسسعادت خواه

1393/02/21دوتهیه کنندگی و مدیر تولیدسعیدسعدی

1393/04/15سهکارگردان سینماسعادت علیسعید پور

1395/12/1دوبازیگریزهراسعیدی

1395/9/7دوبازیگریزهراسعیدی

1399/5/19دوبازیگریزهراسعیدی

1388/03/05چهارکارگردانمحمودسالمیان

1391/04/6سهمستند سازعلیرضاسالمیان

1391/04/6سهمستند سازعلیرضاسالمیان

1390/12/09یککارگردان تلویزیونیفرج الهسلحشور

1392/02/10دوبازیگریجهانبخشسلطانی

1393/12/3یکبازیگریجهانبخشسلطانی

1390/03/03سهدستیار کارگردانعلیرضاسلمان نصر

1391/04/6سهکارگردانعطاءالهسلمانیان

1391/08/30دوسینماعطاءالهسلمانیان

1391/08/30چهارصداگذاری سینمافدرت الهسلیمانی فر

1396/2/24سهکارگردان فیلم های مستندسهیلسلیمی

1394/5/25یکصدا برداریمحمودسماک باشی

1385/09/25دوفیلمبردارمهدیسماکار

1393/12/3سهبازیگریسانازسماواتی

1399/5/19سهبازیگریسانازسماواتی

1393/12/3دوبازیگر سینمااکبرسنگی

1393/12/3دوبازیگریاکبرسنگی

1393/04/15سهکارگردان.....روح اسهرابی

1397/6/18سهکارگردان.....روح اسهرابی

1398/4/23سهکارگردانی سینما سیامکسهرابی

1389/02/14دومستند سازحمیدسهیلی مظفر

1397/10/30یککارگردانی مستند حمیدسهیلی مظفر

1389/09/30چهاربازیگریمسعودسهیم پور معرفی

1399/12/17سهتهیه کنندگیسید امیرسیدزاده

1395/5/31دوکارگردان سینمامیر هومنسیدی اشکیکی

1391/04/6سهکارگردان فیلم های کوتاهمحمدسیف العلمایی

1387/12/27چهارکارگردانمجیدسیف العلمائی

1388/03/05چهارفیلمبردارمحمد علیسیم ریز

1393/11/5یکتهیه کنندگی خسروسینایی

1387/12/17دوکارگردانعلی اصغرشادروان



1386/12/07دوصدابردارشهید محمد رضاشادروح

1395/5/31یکطراحی صحنهمحسنشاه ابراهیمی

1395/3/30یککارگردان سینماانسیهشاه حسینی

1397/6/18دوبازیگریجمشیدشاه محمدی موسوی

1387/12/17یکالبراتوار فیلممحمد تقیشاهرخ

1394/5/25یکتهیه کنندگیمرتضیشایسته

1399/10/21دوتهیه کنندگیمحمد حسینشایسته

1399/12/17دوبازیگریاردالنشجاعی کاوه

1367/12/27چهارتدوینهمایونشریفی راد

1393/9/16سهفیلمبردارحسنشریفی رئوف

1394/3/10دوفیلمبردارحسنشریفی رئوف

1391/04/6دومستند سازمرتضیشعبانی

1397/4/24دوکارگردانیبهروزشعیبی عمرانی

1389/09/30چهارکارگردان فیلم کوتاهسید عباسشفیعی

1393/7/27دوچهره پردازیمریمشکرایی تفرشی

1389/05/26دوچهره پردازیپرویزشکری

1399/10/21یکصداپیشگیزهرهشکوفنده

1389/09/30چهارکارگردان فیلم کوتاهابوالفضلشکیبا

1387/06/26یکبازیگریخسروشکیبایی

1395/2/12دوالبراتوار سینماحسینشمسی آهوئی

1392/03/28یکمستند سازجوادشمقدری

1395/5/31یککارگردان سینماجمالشورجه

1393/09/16چهاربازیگریحسینشهاب منش

1394/11/21سهبازیگریحسینشهاب منش

1397/6/18دوکارگردانیسید حسینشهابی

1387/06/26دوصداگذار و صدابرداربهروزشهامت

1397/6/18چهارکارگردانی فیلم کوتاهیونسشهباز

1389/02/28سهصدا گذار فیلممنصورهشهبازی

1398/11/13سهتدوینرضاشهبازی

1399/12/17سهتهیه کنندگی محمدشهبازی

1397/6/18چهاربازیگریمجیدشهریاری نیا

1394/5/25یکتهیه کنندگی منوچهرشهسواری

1389/12/10سهتهیه کنندگییدالهشهیدی

1393/12/3سهطراح صحنه و لباس حمیدشهیدی

1393/04/15سهکارگردان سینماحمیدشهیری

1391/04/27سهکارگردانی فیلم کوتاهنادرشیخ االسالمی

1393/9/16دوکارگرداننادرهشیخ درد ترکمانی

1388/05/27سهبازیگریمحسنشیخ هرندی

1391/04/27سهفیلمبرداررضاشیخی

1393/9/16یکچهره پردازیمهر اعظمشیرازی

1393/12/3سهصدا پیشهمریمشیرزاد

1399/5/19سهکارگردانیبیژنشیرمرز

1391/04/6سهبازیگریمحمدشیری

1387/12/27چهارسینمارحیمصادق الوعد

1390/12/09سهفیلمنامه نویسیرحیمصادق الوعد

1389/02/28چهارتدوین فیلمابوطالبصادق دقیقی

1393/09/16یکطراح چهره و چهره پردازیمهر اعظمصادق شیرازی

1393/07/27سهفیلمبردارعلیصادقی



1394/05/25دوکارگرداناکبرصادقی

1397/4/24دوکارگردانی پویا نماییروانبخشصادقی

1393/09/16چهارفیلمبردارمرتضیصادقی افجه

1393/04/15پنجتهیه کنندگی رضاصادقی گنجه

1388/05/27سهسینماسید رضاصافی

1395/12/1سهصدابردارمهدیصالح کرمانی

1399/12/17دوصدابردارمهدیصالح کرمانی

1399/5/19سهکارگردانی فیلم مستندعباسصالح مدرسه ای

1396/2/24چهارفیلمنامه نویسیویداصالحی

1399/5/19چهارکارگردانی جبارصالحی

1389/09/30دوکارگردانمهدیصباغ زاده طوسی

1394/11/11دوکارگردان سینمامهدیصباغ زاده طوسی

1389/02/14چهارکارگردانعلیرضاصبوری

1393/07/27سهتهیه کنندگی سینماحبیب الهصحرا نورد

1393/12/3یککارگردانی سینما سید رسولصدر عاملی

1396/5/1دوفیلم برداریامیر مسعودصدیق

1397/6/18دوفیلم برداریامیر مسعودصدیق

1397/6/18چهارکارگردانی تلویزیونیمحمدصراف

1387/12/17ــــبازیگریفردادصفا خو

1397/6/18یکبازیگریصادقصفایی

1390/12/09سهتهیه کنندگی انیمیشنسید مسعودصفوی

1399/10/21یکتدوینهایدهصفی یاری

1394/5/25یککارگردانی سینما یدالهصمدی

1389/02/28دوکارگردان پویا نماییناهیدصمدی امین

1395/5/31سهکارگردان پویا نماییعلیصمیمی زاد

1395/9/7سهبازیگرییوسفصیادی

1386/10/04دوکارگردان فیلم مستندمهوشضیاء شیخ االسالمی

1389/05/26یکمستند سازنادرطالب زاده

1393/4/15یکفیلمنامه نویس سینمااحمدطالبی نژاد محمدی

1389/02/28سهبازیگریمحمدطالقانی

1386/12/07سهتصویر بردارشهید سیدمحمدطاوس شیرازی

1394/5/25یکتهیه کنندگیفرشتهطایر پور

1395/5/31سهتهیه کنندگی سینماسید محسنطباطبایی پور

1397/10/30سهتهیه کنندگی سینماسید محسنطباطبایی پور

1392/2/10دوجلوه های ویژه سینماحسینطالبیگی

1396/2/24دوفیلمنامه نویس سینماعباسطهماس نادری چگنی

1394/5/25یکصدا پیشهناصرطهماسب

1395/2/12یککارگردان تلویزیونایرجطهماسب

1398/11/13یککارگردانی فیلم مستندمنوچهرطیاب

1394/9/8سهکارگردانسعیدعالم زاده

1393/09/16چهارفیلمبردار پویا نماییمحمدحسنعبادی

1399/10/21سهکارگردانی فیلم مستنداحدعبادی یالقور آغاجی

1393/04/15سهکارگردان انیمیشنعلی حسینعباس زاده

1396/2/24سهکارگردان پویا نمانوروزعباسی

1390/6/22دومستند سازمحمد رضاعباسیان

1385/09/25سهبازیگریمجیدعبدالعظیمی

1393/04/15سهکارگرداناحمدعبداللهیان

1397/10/30سهکارگرداناحمدعبداللهیان



1397/4/24سهکارگرداناحمدعبداللهیان

1386/10/04چهارکارگرداناحمدعبدالهیان

1391/08/30چهارکارگردان تلویزیونیمحسنعبدلی

1392/03/28یکبازیگریاکبرعبدی

1395/5/31سهپویا نماییمیتراعبدی

1398/11/13چهاربازیگریحمیدعجمی

1390/03/03سهتهیه کنندگیسعیدهعدلی

1397/10/30سهدستیار فیلم برداریداودعرب

1387/02/10دوتصویر بردارشهید حسینعرب احمدی

1394/4/15سهکارگردانحمیدعرب شهیری

1395/2/12پنجچهره پردازیغالمرضاعربی

1389/02/28یکفیلمنامه نویسجلیلعرفان منش

1398/4/23سهکارگردانی سینمازانیارعزیزی

1387/02/10سهتصویر بردارشهید مجیدعسگری

1395/9/7چهاربازیگریعصمتعسگری

1396/5/1سهکارگردانی تلویزیونیمسعودعسگری

1397/4/24سهبازیگریعصمتعسگری

1389/06/30چهارفیلمبردارابوالفضلعطاردی فرد

1387/06/26دوپویا نماییغالمرضاعظیمی

1397/4/24سهبازیگریغالمرضاعفتی الله دشتی

1399/12/17یکتهیه کنندگی اسماعیلعفیفه

1389/12/10چهارکارگردان فیلم کوتاهداورعالئی مراللو

1395/3/30سهمدیریت تولید سینماامیر حسینعلم الهدی

1396/5/1دوفیلمنامه نویسی پویا نماییامیر مسعودعلمداری

 1391/08/30سهکارگردان تلویزیونیمهدیعلمی نیا

1388/02/08یکدوبلور(ژاله)شوکت علو

1387/02/10سهفیلمساز و تدوینشهید علیعلی زاده تبریزی

1394/9/8سهتهیه کنندگی تلویزیونمهدیعلیپور آسیایی

1395/9/7دوتهیه کنندگی تلویزیونمهدیعلیپور آسیایی

1399/5/19چهاربازیگریحسنعلیرضایی

1391/12/26چهاربازیگریحسنعلیرضائی

1389/09/30چهارکارگردان فیلم کوتاهنوروزعلیزاده

1395/3/30چهارکارگردان تلویزیونیشهرامعلیزاده امینه

1393/7/27چهاربازیگریمجیدعلیزاده کلسری

1395/9/7سهبازیگریمجیدعلیزاده کلسری

1393/04/15سهبازیگریعلی اصغرعمیدی محبی

1397/4/24سهفیلم نامه نویسیپیمانعوض پور

1393/11/5یککارگردانکیانوشعیاری

1387/02/10سهتصویر بردارشهید عبدالجلیلعیدی زاده

1391/4/27پنجفیلمنامه نویسابوذرغفاری مقدم

1397/10/30سهتهیه کنندگیالهامغفوری

1393/12/3چهارساخت دکورفرجیغالمعلی

1387/08/14چهارفیلمبردارفرامرزفارسیان

1389/05/26چهاربازیگریعلیرضافتحی

1399/5/19یککارگردانیمهدیفخیم زاده

1395/5/31سهکارگردان فیلم کوتاهمریمفخیمی

1399/5/19یککارگردانی فیلم مستند فرشادفدائیان

1389/09/30سهکارگردان پویا نماییبهزادفراهت



1394/3/10سهالبراتوار سینماییمحمد حسینفرج

1393/12/3چهارساخت دکور غالمعلیفرجی

1397/4/24سهکارگردانیبهروزفرجی قارخونی

1398/4/23دوکارگردانیبهروزفرجی قارخونی

1387/12/17ــــفیلمنامه نویس و کارگردانمژگانفرح آور

1392/2/10سهگریمنویدفرح مرزی

1399/10/21سهچهره پردازینویدفرح مرزی

1390/6/22چهاربازیگریاصغرفرزامی نژاد

1387/12/27چهارفیلمبردارصابرفرزانه وش

1389/05/26سهمستند ساز آموزشینفیسهفرشته حکمت

1395/5/31یکفیلمنامه نویسمینوفرشچی

1395/12/1سهبازیگریعلیفروتن

1393/11/5یککارگرداناصغرفرهادی

1394/11/11چهاربازیگریشهرامفرهمند

1387/12/27یکبازیگریداریوشفرهنگ درخشانی

1387/06/26سهتهیه کنندگیشهید محمد رضافریس آبادس

1394/05/25سهفیلمبردارمحمد تقیفکوری نیا

1394/03/10یکتهیه کنندگیمحمودفالح

1391/4/27چهارنویسنده تلویزیونیسیدجعفرفالحی

1395/2/12سهبازیگریپرویزفالحی پور

1387/08/14سهکارگردانطیبهفلکیان

1389/02/28چهارکارگردانمحمدفهندژ سعدی

1399/5/19چهارتدوینسورانفهیم

1393/12/3دوبازیگریعبدالرضافیاضی

1394/9/8دوبازیگریعبدالرضافیاضی

1389/05/26چهارفیلمنامه نویسصدیقهفیروزی

1397/10/30سهفیلمنامه نویسصدیقهفیروزی

1399/5/19دوبازیگریمحمدفیلی حقیقی

1395/2/12یککارگردان سینمای مستندعلیرضاقاسم خان

1385/08/30چهارتصویر بردارعبدالرضاقاسمی

1394/05/25یکبازیگریثریاقاسمی

1394/3/10دوصداگذار و میکسامیر حسینقاسمی

1394/5/25دوصدا گذارآرشقاسمی

1397/6/18یکصداگذاری و میکسامیر حسینقاسمی

1398/4/23دوصدا گذارآرشقاسمی

1385/08/30سهبازیگریاکبرقاسمی سنگی

1388/02/08سهطراح صحنهداریوشقاسمیان دستجردی

1388/05/27ــــپویا نماییشهالقاسمیان دستجردی

1399/12/17سهطراح صحنهداریوشقاسمیان دستجردی

1399/5/19چهارچهره پردازیهادیقالیخانی

1398/4/23سهتهیه کنندگی سینماعلی اکبرقاینی نجفی

1393/09/16دومدیریت تولید سینماعلیقائم مقامی

1398/4/23سهکارگردانی فیلم کوتاهناهیدقبادی

1388/05/27پنجکارگردانداودقچاق

1395/9/7سهکارگردانداودقچاق

1398/11/13سهصدابرداری و صداگذاریحمیدقدکچی

1398/4/23سهکارگردانی سینماحمیدقدکچی

1387/12/27سهکارگردانکامرانقدکچیان



1395/2/12دوکارگردان سینمای مستندکامرانقدکچیان

1389/02/28یکطراحی صحنهعبدالحمیدقدیریان

1398/4/23سهبازیگریعلیقربان زاده دهاقانی

1393/11/15چهارکارگردان تلویزیوناکبرقربانی

1399/10/21سهکارگردانی فیلم مستند مجیدقربانی آهو دشتی

1398/4/23سهدستیار فیلمبرداریحسینقطاء

1388/05/27چهارگریممهردادقلی پور

1389/09/30سهتهیه کنندگیقاسمقلی پور

1393/11/15یکتهیه کنندگی سینماقاسمقلی پور

1388/02/08چهارفیلمسازمهدیقمصری زاده نیاسری

1393/4/15دوتهیه کنندگی تلویزیونمجیدقناد

1397/10/30دوتهیه کنندگی تلویزیونمجیدقناد

1394/05/25سهکارگردانحسینقناعت

1399/10/21یکصداپیشگیمحمودقنبری

1399/12/17دوکارگردانی  رهبرقنبری شمس آباد

1393/12/3یککارگردانزاونقوکاسیان

1393/7/27سهکارگردانراماقویدل مهر

1393/09/16چهارتدوین تلویزیوناسالمقهرمانی

1393/7/27سهکارگردانحسنکار بخش

1394/11/21سهکارگردانحسنکاربخش

1386/10/04دوبازیگریمحمدکاسبی

1393/7/27دوبازیگریمحمدکاسبی

1395/2/12یکبازیگریمحمدکاسبی

1392/03/28یکتهیه کنندگی حبیب الهکاسه ساز

1393/11/15چهارصدا پیشهعلیرضاکامیاب پور

1395/12/1سهصدا پیشهعلیرضاکامیاب پور

1393/12/3سهکارگردان احمدکاوند

1394/11/21سهکارگرداناحمدکاوند

1388/05/27سهکارگردانقدرت حسنکاویار

1393/7/27سهتدوینگریلناکرکیا

1396/2/24دوکارگردان سینمامهدیکرمپور

1393/12/3یکاتالوناژاکبرکرمی

1393/12/3یکاتالوناژاکبرکرمی

1393/9/16دوکارگردانمصطفیکرمی

1398/11/13دوکارگردانیعلیکریم

1395/5/31یککارگردان سینماواروژکریم مسیحی

1393/11/5یکالبراتوار سینماعلیرضاکریمی

1397/10/30یکبازیگرینیکیکریمی

1395/12/1دوکارگردان فیلم مستندابوالفضلکریمی اصل

1390/03/03سهتهیه کنندگی انیمیشنمحمد رضاکریمی صارمی

1394/9/8دوتهیه کنندگیمحمد رضاکریمی صارمی

1398/11/13دوتهیه کنندگیمحمد رضاکریمی صارمی

1390/12/09دوالبراتواربهمنکریمیان

1386/02/03یکمدیر دوبالژعلیکسمائی

1389/02/28یکمستند سازاسدالهکفافی

1393/11/5یکفیلمبردارمحمودکالری

1388/02/08چهارکارگردانعلیرضاکالنتری داورانی

1389/12/10چهارتدوین فیلمحسینکنفی لسکو کالیه



1395/2/12سهبازیگریصدیقهکیانفر

1395/9/7چهارمستند سازیمحمودکیانی فالورجانی

1393/11/5یکبازیگریرضاکیانیان

1386/02/03یکصدابردارنظام الدینکیایی

1397/10/30-زیر حد نصاب -کارگردانی فیلم کوتاه و مستندمحمدکیایی

1399/10/21دوکارگردانیمصطفیکیایی

1393/9/16یککارگردانمسعودکیمیایی

1394/9/8چهارتهیه کنندگی تلویزیون  محمدکیهان

1397/6/18دوکارگردانیابراهیمکیهانی

1389/06/30سهکارگردان سینمای مستندبروجردیگداز گر

1387/12/27سهفیلمسازفرامرزگرجیان

1394/9/8دوبازیگریجمشیدگرگین

1392/4/25ــــسینمامحبوبهگشایشی

1389/06/30ــــکارگردان الههگل محمدی

1389/12/10سهتهیه کنندگیمجتبیگالبی اردبیلی

1387/12/17سهبازیگریرضاگلدوز توکلی

1392/3/28یکبازیگریهوشنگگلدوز توکلی

1395/12/1سهبازیگریحمیدگلی

1387/08/14سهتهیه کنندگیغالمرضاگمرکی

1392/4/25سهتهیه کنندگی سینماغالمرضاگمرکی

1395/12/1سهتهیه کنندگی سینماغالمرضاگمرکی

1397/6/18دوتهیه کنندگی سینماغالمرضاگمرکی

1393/11/15دوپویا نمایی(الهه)فاطمه گودرزی

1387/06/26سهفیلمبردارحمید رضاگوهری

1393/9/16سهفیلمبردارحمید رضاگوهری

1398/4/23سهفیلمبردارحمیدرضاگوهری

1398/11/13دوفیلمبرداریسید حسنلسانی

1398/4/23دوفیلمبرداریسید حسنلسانی

1393/4/15یکبازیگریغالمحسینلطفی

1385/09/25سهصدابردارعلیلطفی نکو

1394/5/25دوکارگردان  محمد حسینلطیفی

1399/5/19یکتصویر برداریعلیلقمانی

1393/7/27چهارچهره پردازیکامرانلواء

1393/9/16دوکارگردانرامتینلوافی پور

1387/08/14سهکارگردانغالمرضامبشری ریزی

1389/12/10سهتهیه کنندگی سعیدمترصد

1399/10/21یککارگردانیمحمدمتوسالنی

1395/9/7دومدیریت تولیدمجتبیمتولی

1398/11/13دوکارگردانی فیلم مستندرضامجاسی

1393/12/3دوفیلمبرداریغالمرضامجاوری

1393/4/15دومستند سازحمیدمجتهدی بید آبادی

1393/4/15سهطراح صحنه و لباس سینماحسینمجد

1392/3/28دوالبراتوارجمشیدمجد وفایی

1395/9/7یکالبراتوارجمشیدمجد وفایی

1389/05/26سهبرنامه ساز تلویزیونسید محمد ابراهیممجرد

1390/04/28سهمستندسازرضامجلسی

1393/11/5دوتصویر بردار تلویزیونمحمودمجیب حق قدم

1386/03/22یککارگردانمجیدمجیدی



1396/5/1یکچهره پردازیبیژنمحتشم

1386/02/22دوکارگردانحمید رضامحسنی

1387/02/24دوکارگردان فیلم مستندمحمد سعیدمحصصی

1390/03/03دوالبراتوارهاشممحققی فرد

1395/3/30یکالبراتوار سینماهاشممحققی فرد

1396/5/1سهفیلم برداریعلی اصغرمحمد زاده فریز هندی

1387/06/26سهگریماکبرمحمد صالحی

1393/12/3چهاراجرای دکور ابراهیممحمد علی خانی

1387/12/17سهکارگردانمجتبیمحمدی

1392/3/28یکمستند سازعلیرضامحمدی

1393/11/5یکتهیه کنندگیمنوچهرمحمدی

1393/4/15یکتهیه کنندگی تلویزیونمهدیمحمدی

1395/3/30سهکارگردان سینمامجتبیمحمدی

1397/6/18سهکارگردان سینمامجتبیمحمدی

1388/02/08-مدیر تدارکات سینما سیدمجتبیمحمود عربی

1396/2/24دوکارگردان سینماجمشیدمحمودی

1396/2/24دوتهیه کنندگی سینمانویدمحمودی

1393/12/3دوکارگردان فیلم کوتاه  محمدمحمودی اصل

1390/04/28سهفیلمسازعلیرضامحنتی

1386/10/04دوکارگردان فیلم مستندابراهیممختاری

1399/5/19یککارگردانی فیلم مستند ابراهیممختاری

1391/4/27چهارفیلمنامه نویسحسینمدحت

1395/2/12سهتهیه کنندگی سینماحمیدمدرسی

1387/12/27یکدوبلورنصرالهمدقالچی

1394/9/8چهاربازیگریمحمد صدیقمراد زاده قرخلو

1390/12/09ــــمستندسازایرجمرادی

1390/6/22چهارتصویر برداریهاشممرادی

1391/4/6سهمستند سازی تلوییونیایرجمرادی

1397/10/30سهفیلمبرداریهاشممرادی

1397/6/18چهارکارگردانی پویا نماییمهدیمرادی

1395/5/31سهمستند ساز تلویزیونایرجمرادی قلعه النی

1389/06/30ــــنویسنده در تحقیق سینماشهنازمرادی کوچی

1394/5/25سهبازیگرییوسفمرادیان

1399/10/21سهتدوینابراهیممردای

1389/06/30ــــکارگردان پروانهمرزبان

1397/10/30دوتهیه کنندگیپروانهمرزبان

1397/6/18دوتهیه کنندگیپروانهمرزبان

1398/11/13دوتهیه کنندگیپروانهمرزبان

1395/12/1سهبازیگریمحمدمسلمی

1389/02/14دوکارگردانکمالمصفای تبریزی

1396/5/1یککارگردانکمالمصفای تبریزی

1395/9/7سهتهیه کنندگی سینمامجیدمطلبی

1390/03/03سهکارگردانکمالمطوف

1399/10/21یکچهره پردازیسعیدمظفری

1391/4/6دوصدابرداربهروزمعاونیان

1387/02/10یککارگرداناحمد رضامعتمدی

1398/11/13دوفیلمبردارینادرمعصومی نیک قلب

1393/12/3یکتهیه کنندگی سینما علیمعلم



1396/2/24دومدیریت تولیدآذرمعماریان

1393/11/5دوکارگردان سینمامحمد ابراهیممعیری

1393/9/16سهکارگردانمحمد ابراهیممعیری

1399/10/21یکچهره پردازیجالل الدینمعیریان

1397/10/30سهبازیگریرحمانمفاتحی

1398/11/13سهبازیگریرحمانمفاتحی

1397/6/18دوتهیه کنندگیبهروزمفید

1393/11/5یکصدا پیشهجاللمقامی

1395/3/30دوالبراتوار سینماموسیمکوندی

1396/2/24دوالبراتوار سینماموسیمکوندی

1393/9/16سهصداپیشگیشهروزملک آرایی

1389/05/26چهارتهیه کنندگی و کارگردان تلویزیونمهدیملکوتی

1393/9/16سهصدابرداریمهرانملکوتی

1399/10/21چهارکارگردانیسید محمد رضاممتاز

1399/10/21یکصداپیشگیناصرممدوح

1392/2/10چهاربازیگریفرحنازمنافی ظاهر

1393/09/16سهبازیگریفرحنازمنافی ظاهر

1394/5/25یکفیلمبردارتورجمنصوری

1389/05/26دوکارگردانوحیدموسائیان

1386/05/09دوکارگردان فیلم کوتاهمیردولتموسوی

1388/05/27پنجکارگردانمحمد رضاموسوی

1393/7/27چهاربازیگریسیده شهربانوموسوی

1394/5/25یکتهیه کنندگی سینما غالمرضاموسوی

1399/10/21چهارتدوینسید محمدموسویان

1394/5/25دوکارگردانصادقمه نگار

1387/12/27سهطراحی و ترکیب صداحسینمهدوی

1393/9/16دوبازیگریمهین ترابیمهرانه

1393/09/16چهارکارگردان تلویزیونیمحمد رضامهربان

1387/12/27چهاربازیگریفرامرزمهرجو

1390/03/03سهکارگردانفرامرزمهرجو

1393/11/5یککارگردانداریوشمهرجویی

1393/9/16سهصداپیشگیغالمرضامهرزادیان

1387/06/26سهفیلمسازغالمرضامهیمن

1398/11/13دوکارگردانی فیلم مستندغالمرضامهیمن

1391/4/6دوبازیگریولی الهمؤمنی

1395/2/12دوبازیگریمهدیمیامی

1395/5/31سهکارگردان پویا نماییزهرامیترا عبدی

1389/09/30سهتدوین فیلممیر سهرابمیر سپاسی

1394/5/25یکصدا پیشهجهانگیرمیر شکاری

1393/4/15یکطراح صحنه و لباسمجیدمیر فخرائی

1393/11/5یککارگردانرضامیر کریمی

1393/9/16سهفیلمنامه نویساحمدمیر کمالی

1394/3/10دوفیلمنامه نویساحمدمیر کمالی

1388/03/24دوصداگذارسید رضامیر هاشمی

1395/9/7یکصداگذارسید رضامیر هاشمی

1390/03/03یککارگردانداودمیرباقری

1397/6/18چهارکارگردانی پویا نمایینسیممیری

1395/2/12چهارچهره پردازیندامیقانی



1385/10/26سهبازیگریمحمد امیرناجی

1393/04/15دوبازیگری(رضا)محمد امیر ناجی

1388/02/08چهارکارگردان فیلم کوتاهناصرناصر پور

1395/3/30چهارکارگردانفرهادناصر تراب

1395/2/12پنجکارگردان تلویزیونیفرهادناصرترابی

1395/3/30چهارکارگردان تلویزیونیفرهادناصرترابی

1389/02/28چهاربازیگریافسانهناصری صالح آبادی

1389/06/30سهفیلمبردارحسینناظریان

1399/10/21یکصداپیشگیشهالناظریان

1391/04/6دوجلوه های ویژه میدانیمحسننامدار روزبهانی

1396/5/1چهاربازیگری سینماکورشنبی زاده شیرازی اصل

1387/12/27سهتهیه کنندگیمهدینجار پیشه

1396/2/24یکتهیه کنندگی سینمای مستندمهدینجار پیشه

1390/04/28چهارکارگردان تلویزیونمحمدنجار صراف وندایی

1391/04/6سهدستیار کارگردانحسننجاریان داریانی

1399/05/19سهبازیگریشهیننجف زاده

1387/02/10دوتدوینشهید حسننجفی

1388/02/08چهارکارگردانداورنجفی

1392/02/10دوبازیگریاحمدنجفی

1399/10/21یککارگردانیمحمد علینجفی

1398/04/23سهجلوه های ویژه بصریمحمد رضانجفی امامی

1398/04/23یکبازیگریسید  احمدنجفی شوشتری

1394/11/21یکصدابرداریدالهنجفی مقدم

1386/12/07دوصدابرداریدالهنجفی مقدم نژاد

1393/11/15چهارتصویر بردارحمیدنجم الدین

1395/2/12سهبازیگریافشیننخعی

1393/12/3یکتهیه کنندگی مستند سازمرتضیندایی

1390/03/03سهدستیار کارگردانسلماننصر

1389/06/30سهبازیگریمحمودنظر علیان

1399/05/19دوبازیگریمحمودنظر علیان

1394/9/8دوکارگردان انیمیشنابوالقاسمنظرپور

1399/5/19دوکارگردان انیمیشنابوالقاسمنظرپور

1397/6/18-بازیگریمحمد جوادنظری گلپایگانی

1386/02/03چهارصدابردارنجیبهنعمتی

1397/10/30سهبازیگریآناهیتانعمتی

1398/11/13سهکارگردانی فیلم کوتاهحسننقیان

1390/12/09سهسینماجعفرنورمحمدی

1393/02/21دو(چهره پردازی)گریم اکرمنویدی یکتا

1394/4/6یکچهره پردازیاکرمنویدی یکتا

1393/09/16سهکارگرداناحمدنهاوندی

1394/3/10دوکارگردانی پویا نماییاحمدنهاوندی

1386/02/16یکاتالوناژ رنگیحسننیک نژاد

1386/12/07سهکارگردانحسننیکبخت مالواجردی

1399/10/21یکصداپیشگیمنوچهروا لی زاده

1387/02/10سهکارگردانمحمد علیواحدی

1391/4/27سهکارگردانمحمد علیواحدی

1395/5/31چهارچهره پردازیاشکانوثوقی

1388/05/27سهبازیگرینصرالهوحدت



1387/12/17سهکارگردانمحمد اخوانورنو سفادرانی

1395/2/12دوتصویربردار سینمای مستندعلی اکبرولد بیگی

1397/4/24دوکارگردانی فیلم مستندعلی اکبرولد بیگی

1397/4/24یکچهره پردازیمسعودولد بیگی

1397/10/30چهاربازیگریفریدولی زاده

1398/11/13چهاربازیگریفریدولی زاده

1397/6/18-مدیریت تولیدسیدحسینهادیانفر

1393/11/5یکصدا پیشهرفعتهاشم پور

1399/5/19یکبازیگریجمشیدهاشم پور

1392/2/10چهارکارگردان مستندمحمد علی(رخشانی)هاشم زهی  

1394/5/25دوکارگردان مستندمحمد علی(رخشانی)هاشم زهی 

1393/11/5یکبازیگریمهدیهاشمی

1386/08/22چهارگریمملوک الساداتهاشمی فهادانی

1386/02/03یککارگردانمحمد رضاهنرمند

1388/05/27دوکارگردان فیلم مستندرایموندهواکمیان

1391/12/26سهتهیه کنندگی تلویزیونتقییازرلو

1396/5/1پنجفیلم برداریحاتمیپان غراوی

1394/05/25یکتهیه کنندگی هارونیشایایی

1397/7/30دوکارگردانیمحمد حسنیکتا پناه

1392/04/25سهکارگردانمحمد حسنیوسفی

1387/06/26سهفیلمنامه نویساکبریوسفی نجف آبادی


