
پروانه ساخت سینمایی

نام خانوادگینامنام خانوادگینامنام خانوادگینام

 1400/02/06انیمیشن بلندزارعی نژادسمیهملك زادهاردالنزارعی نژادسمیهالماس خانه ما

 1400/02/07بلند داستانی سینماییمحققسید هاديمحققسید هاديمحققسید رضا دِرب

 1400/02/10بلند داستانی سینماییپوركیان احمدآبادي و رضایی صانعامیر و بهارهپوركیان احمدآباديامیرسیدزادهسید امیر خانه شیشه اي

 1400/02/10بلند داستانی سینماییدواتگرامیر حسینموتمنفرزادشایستهمرتضیشبگرد

 1400/02/12بلند داستانی سینماییحكمتمنیژه حكمتمنیژه حكمتمنیژه 2000جاده

 1400/02/12بلند داستانی سینماییسجادي حسینی و سجادي فریدكاوه و آرشسجادي فریدآرشاحمديرقیهرویاي ساحلی

 1400/02/18بلند داستانی سینماییبیگدلیمحمودصیدخانی و صیدخانیحسین و حسنشاه حاتمیعلی رفقاي اورژانسی

 1400/02/21بلند داستانی سینماییزرنگار و خیامعلی و داودخیامداودرنجكشانمحمد صادق باب مارلی

 1400/02/25بلند داستانی سینماییرضويزحلرضويزحلعبدالعلی زاده فردعلی تئوري آلبرت

 1400/02/25بلند داستانی سینماییدانشی كاظم دانشی كاظم رادانبهرامعلف زار 

 1400/02/25بلند داستانی سینماییفراهانیلطف اهللفراهانیلطف اهللگیل آباديشهراممهمانی از كارائیب 

 1400/03/04بلند داستانی سینماییقوي تنعلی قوي تنعلی قوي تنعلی دشت سبز

 1400/03/04بلند داستانی سینماییطائرپور و مهدوي زادهفرشته و پویاآذربایجانینگارطائرپورفرشتهنطق نویس

 1400/03/05بلند داستانی سینماییسروش پیامفاطمهسروش پیامفاطمهثقفیعلی اكبروحشی

 1400/03/10بلند داستانی سینماییبهزاديبهنامبهزاديبهنامبهزاديبهنامپرندگانی هستند كه خواب می بینند

 1400/03/16بلند داستانی سینماییچگنی عباس قاسمی جامیحسین قاسمی جامیحسین برزنگی 

 1400/03/16بلند داستانی سینماییجیرانیفریدونجیرانیفریدونتندرو و جیرانیاعظم و فریدونمی خواهم سالم زندگی كنم

 1400/03/23بلند داستانی سینماییرمضانیجابررمضانیجابراصالنیتورج بچه بچه

 1400/03/23انیمیشن بلندعنایتی نوش آباديمحسن عنایتی نوش آباديمحسن مزرعتی حسن آباديمصطفی رویا شهر

 1400/03/23بلند داستانی سینمایینیكونظركریم اقباشاوي دانش تقی پور چنگیزایرج عموزادگان

 1400/03/23بلند داستانی سینماییعربمحمدرضاعربمحمدرضانجفیمحمد علی كوچه مروي

 1400/03/23بلند داستانی سینماییآقاییرضاآقاییرضاعلیمردانیحسنمعلم

 1400/04/06بلند داستانی سینماییمددیتیموریانمسعودمیترامدديمسعودبشیريسعیدپلی در غبار

تاریخ صدور پروانه نام فیلمنامه
نویسندهكارگردانتهیه كننده

قالب



پروانه ساخت سینمایی

نام خانوادگینامنام خانوادگینامنام خانوادگینام
تاریخ صدور پروانه نام فیلمنامه

نویسندهكارگردانتهیه كننده
قالب

 1400/04/06بلند داستانی سینماییرسولیمحمدمهديرسولیمحمدمهديحقیقیسیاوشسومین روز جهان

 1400/04/06بلند داستانی سینماییاسماعیلیسید مهدياسماعیلیسید مهديآفریدهمحمدشهربند

 1400/04/11بلند داستانی سینمایی سبحانیجاویدعطار زورآباديمیرزا ابوالفضلمحمديمحمدرضاطپش دریا



پروانه ساخت غیرسینمایی

نام خانوادگینامنام خانوادگینامنام خانوادگینام

 151400/02/25تا1سریالصالحیحمزهاطیابی سید داودعامریانسیدابراهیم نارگیل

 201400/02/25تا1سریالحجازيروح اهللحجازيروح اهللحجازيروح اهللنوبت لیلی

 101400/02/27تا1سریالتاجیكمریماطیابیسیدمسعودمحمديایرج ناجور

 01400/02/27مستندمجاهد نقیرامیمجاهد نقیرامیمجاهد نقیرامیدر انتظار دار

 01400/03/04بلند داستانی غیر سینماییآل ابراهیم دهكرديعمادآل ابراهیم دهكرديعمادمصفایاقوت علی شوالیه سیاه

 01400/03/04بلند داستانی غیر سینماییخلیل زادهمحمدخلیل زادهمحمدخلیل زادهمحمدفرشته

 01400/03/04بلند داستانی غیر سینمایینوري مانینوري مانینوري مانیكرشمه 

 191400/03/04تا1سریالقرائیمحسنهاشمی مرغزارسیدافشیننوروز بیگیجوادشبكه مخفی زنان 

 01400/03/04كوتاه داستانیكاظمیمهديكاظمیمهديكاظمیمهديازپنجره

 01400/03/04كوتاه داستانیملك زادهمسعودفتحییونسفتحییونسجهنم تا ابد

 01400/03/04كوتاه داستانیمهیاريجعفرمهیاريجعفرمهیاريجعفریادآور

 191400/03/09تا1سریالكارت، پورامیري و امیري دوماريمحمد، پدرام و حسینكارتمحمد هاشمیسید مازیاریاغی

 01400/03/11بلند داستانی غیر سینماییمنشی زادهمحسنمنشی زادهمحسنبرجستهبابكزن نامرئی

 01400/03/17بلند داستانی غیر سینماییبهرام بیگی و منصف شكريبابك و خسروبهرام بیگی بابك كوهیانمهديچهره به چهره

 201400/03/17تا1سریالمحمدپورقربان محمدپورقربان محمدپورقربان سالم بمبئی

 01400/03/17مستندقشالقیحامدقشالقیحامدقشالقیحامدحمال ، شغل یا ناسزا

 01400/03/21بلند داستانی غیر سینماییشیروانی بروجنیسیدمحمدحسینشیروانی بروجنیسیدمحمدحسینشیروانی بروجنیسید محمد حسینبادي كه ناخواسته در قلب می پیچد

 01400/03/25بلند داستانی غیر سینماییرهنمابهارهرهنمابهارهباباییمجیدعطر آخر اردیبهشت

 01400/03/25مستند داستانیدرمیشیانرضادرمیشیانرضادرمیشیانرضالنسِت 

 01400/03/25نیمه بلند داستانیمحمدجانیراهلهبرزگرهاديبرزگر آزادگلهحسینراهه

 01400/03/31كوتاه داستانیكیوانعلیكیوانعلیكیوان و مبلغعلی و علی اصغرته لنجی

 01400/03/31كوتاه داستانینیكخواه آزادیاسرنیكخواه آزادیاسررنجبر یاجلوسیروسچتر سارا

 01400/03/31كوتاه داستانیطوالبیآرشطوالبیآرشطوالبیآرشكوران

 151400/04/04تا1سریالرضایی نیك عماد احمديمهران كیائیمصطفیبی گناه

 01400/04/07بلند داستانی غیر سینماییعباسیاصغرچوبینهرضاعباسیاصغرترانه هاي بی كسی

 01400/04/07بلند داستانی غیر سینماییراضی كاشیقاسمراضی كاشیقاسمراضی كاشیقاسمچاي سرد

 01400/04/07بلند داستانی غیر سینماییسعیدزادهمجتبیسعیدزادهمجتبیسعیدزادهمجتبیسكوت آیما

تاریخ صدور پروانه قسمت نام فیلمنامه
نویسندهكارگردانتهیه كننده

قالب



پروانه ساخت غیرسینمایی

نام خانوادگینامنام خانوادگینامنام خانوادگینام
تاریخ صدور پروانه قسمت نام فیلمنامه

نویسندهكارگردانتهیه كننده
قالب

 01400/04/07بلند داستانی غیر سینماییقهرمانیناصرقهرمانیناصرقهرمانیناصرشبِ داركوب 

 221400/04/07تا1تركیبیخیابانیمحمدهاشمی پور اصلسید جوادهاشمی پور اصلسید جوادمسابقه چیدمانه

 111400/04/07تا1سریالعرب امیرينسیمموفقسهیلمحمديایرج (مخاطب كودک)دالی 

 01400/04/07كوتاه داستانیدقیقه رضاییدري خوشدستفرزادخوشدستفرزادابر بی باران

 01400/04/07مستندمیثاقیسیامكمیثاقیسیامكسیدزاده و پاقلعه نژادسیدامیر و فاطمهپدركشتگی

 01400/04/07مستنددادگرسعیددادگرسعیددادگرسعیدجاده هاي ایران

 01400/04/07مستندرضائی زادهاهلل كرم رضائی زادهاهلل كرم رضائی زادهاهلل كرم گاوي كه صاحبش را به زندان انداخت  

 01400/04/25مستندانیسیعادلقربانیمیالدقربانی و نقیبیمحمدعلی و مریمیكی از میان همه


