
سنجه عنوانردیف
عملکرد

هدف
هدف کمی محقق سقف اعتبارکمی

پرداخت شدهمبلغ کمکشده
توضیحات و 

ضمائم

130,00000رویدادکمک به برگزاري جشنواره بین المللی سینما حقیقت و برگزاري همزمان در استانها1

پیوست5570,0007511,9261عنوان فیلمکمک به تولید فیلم مستند(کوتاه ، نیمه بلند ، بلند )2

440,0000عنوان فیلمحمایت از تولید فیلم سینمایی تجربی3

12540,0002,429عنوان فیلمحمایت از اکران فیلم هاي هنري و تجربی4

پیوست83,00011002مرکزکمک به خانه مستند استان ها5

پیوست604,00011123عنوانکمک به تألیف و ترجمه مقاالت تخصصی سینماي انیمیشن و مستند6

550,0000عنوان فیلمحمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی7

پیوست3030,000303,4384عنوان فیلمحمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه8

کم بودجه)9 پیوست840,00043,8105عنوان فیلمحمایت از تولید فیلم سینمایی خالق (

101,5000عنوان فیلمحمایت از عرضه فرهنگی و تجاري فیلم هاي مستند و انیمیشن در دیگر کشورها10

12,0000عنوان فیلمحمایت از تبلیغات و اکران فیلم سینمایی(مصوبه ستاد کرونا)11

38,711کمک به راهبري مدیریت سینماي مستند و انیمیشن12

310,50060,526

مرکز گسترش سینماي مستند و تجربی(مبالغ به میلیون ریال) جدول عملکرد تا 1400/06/15

جمع کل
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اجتماعی -تهراننیمه بلندآذر، محمد ، فاطمه1
415128ارائه راف کات%81090در مرحله تولید99/29699/04/3099/12/01جابر مطهري زادهجابر مطهري زادهدفاع مقدس

اصغر برقهاصغر برقهاجتماعیشیرازنیمه بلندبرقه2
473326ارائه راف کات%81090در مرحله تولید99/47999/07/0699/12/01حسین محمدیان

مجید فرجی اجتماعیکرجنیمه بلنددائمی نیست3
عاشق آباد

مجید فرجی عاشق 
300280ارائه 30% فیلم10,802100در مرحله تولید99/80899/10/2499/12/1آباد

151227عقد قرارداد%1,68090در مرحله تولید99/84199/11/61400/7/1حسام الدین اسالمیحسام الدین اسالمیتاریخیتهراننیمه بلندفرار از قصر4

اجتماعیتهراننیمه بلندخروج ممنوع5
593410ارائه راف کات%1,55070در مرحله تو.لید99/25999/04/1499/10/01علی همرازفرعلی همرازفرتجربی

ارائه 70% %14090در مرحله تولید97/76897/10/2598/07/01مهوش شیخ االسالمیمهوش شیخ االسالمیتهرانتهراننیمه بلندمارکوف6
698180فیلم

تاریخی-تهراننیمه بلندانیمیشن ایرانی7
سال94/111394/11/2097/06/011400مهرداد شیخانمهرداد شیخانهنري

496296تسویه حساب%79290پایان یافته

سال98/10798/02/2399/02/201400محمد فرزین نیامحمد فرزین نیاپرترهتهرانبلندکنتر پوان8
تسویه %1,40490پایان یافته

1,064340حساب

اجتماعیتهرانبلندآب باد دانی9
هادي کمالی مقدمهادي کمالی مقدممحیط زیست

شروع %1,20080در مرحله تولید99/42799/06/241400/06/01مینا بزرگمهر
108162فیلمبرداري

انقالبتهرانبلندپایان سکوت10
162130ارائه 30% فیلم%72060در مرحله تولید98/99798/12/2799/07/20رهبر قنبريرضا کاشانی اسديسیاسی

121273ارائه 30% فیلم%1,35090در مرحله تولید99/81099/10/241400/3/1علیرضا خانعلیرضا قاسم خانتاریخیتهراننیمه بلندتکیه دولت11

11291ارائه 30% فیلم%54090در مرحله تولید99/42699/06/2499/12/01جمشید رئوفیجمشید رئوفیدفاع مقدسکرجنیمه بلندنامه رسان12

ردیف 2:کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند )-(مبالغ به میلیون ریال)
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سال98/22698/04/0599/03/011400عطیه زارع آرنديعطیه زارع آرندياجتماعیاصفهاننیمه بلندجاهاي ... پر شود13
617463تسویه حساب%1,08090پایان یافته

پرتره تهراننیمه بلندمارکوف14
ارائه 70% %99090در مرحله تولید97/76897/10/2598/07/01مهوش شیخ االسالمیمهوش شیخ االسالمیمعماري

579119فیلم

سال97/31197/05/0197/12/011400مسعود بخشی مؤخرمسعود بخشی مؤخراجتماعیتهران کوتاهباباپیکاسو15
344106تسویه حساب%45090پایان یافته

سال96/15896/03/2197/03/011400سعادتعلی سعیدپورسعادتعلی سعیدپوراجتماعیتبریزکوتاه رسم سلطان داغی16
345285تسویه حساب%63090پایان یافته

اجتماعی-تهرانکوتاهدورق17
سال99/98999/12/2699/12/261400بهمن یزدانیبهمن یزدانیتاریخی

0200تسویه حسابحمایتی200پایان یافته

تاریخ عکاسی فیلم در 18
امین علی کرديحمیدرضا زینالیتاریخیتهراننیمه بلندسینماي ایران

0100عقد قراردادحمایتی200در مرحله تولید99/98799/12/261400/05/1حمیدرضا زینالی

01,300عقد قراردادحمایتی1,500در مرحله تولید00/871400/02/261400/05/01علیرضا محمديعلیرضا محمديمذهبیتهراننیمه بلندجغد جنگ19

0114عقد قرارداد%1,26090در مرحله تولید00/10691400/2/281400/12/01رضا خوشدل رادرضا خوشدل رادپرترهتهراننیمه بلندکاشف20

شروع %1,35090در مرحله تولید00/1181400/03/21400/11/1حسین دادگرامین تارخاجتماعیتهرانبلند حمید21
0426فیلمبرداري

0110عقد قرارداد%1,21590در مرحله تولید1400/751400/02/221400/02/22محمدرضا عربمحمدرضا عربپرترهتهراننیمه بلنددر فصل خنده دشوار22

046عقد قرارداد%50472در مرحله تولید00/5621400/3/111400/6/30احمد شادي عیسی لواحمد شادي عیسی لومشاهده اياردبیلکوتاهتکم23

048عقد قرارداد%59585در مرحله تولید00/1051400/2/281400/6/1سعید شاه حسینی سعید شاه حسینیتاریخیاراكکوتاهعراق چگونه اراك شد24
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شروع %35267در مرحله تولید00/5631400/3/111400/5/30ربابه روحیربابه روحیاجتماعیاردبیلکوتاهجیران25
086فیلمبرداري

0189عقد قرارداد%2,10070در مرحله تولید00/1071400/2/281400/12/1محمود رحمانیمحمود رحمانیپرترهتهرانبلندابدیت26

صفاي طلوع27
036عقد قرارداد%40080در مرحله تولید00/5561400/3/101400/5/1رضا جهانگیريرضا جهانگیرياجتماعیگلستانکوتاهوفاي غروب

اجتماعی-سارينیمه بلندمیراب28
0135عقد قرارداد%50050در مرحله تولید99/97799/12/251400/6/30رضا اکبریانرضا اکبریانمحیط زیست

045عقد قرارداد%50177در مرحله تولید00/6591400/3/231400/7/23رضا غالمی مطلقرضا غالمی مطلقاجتماعیبجنوردنیمه بلندیاشماق29

045عقد قارداد%50177در مرحله تولید99/74799/9/191400/3/30محسن بختیارمحسن بختیاراجتماعیبندر عباسنیمه بلندکر 30

پیشرفت 1,89090در مرحله تولید99/49999/07/151400/03/01فرود عوض پورپژمان لشکري پوردفاع مقدستهرانبلندتیامون31
فیلم 30%765340

سیدمحمدصادق جعفرياجتماعی کارآفرینیتهراننیمه بلندخانواده نورالدین32
سیدمحمدصادق 

ارائه راف %1,26090در مرحله تولید99/25599/04/1499/08/30جعفري
677209کات

محید فیروزنگین کیانفراجتماعیتهرانبلندیک روز نو33
در مرحله %52040در مرحله تولید99/47399/07/0299/08/01نگین کیانفر

0370تدوین

ارائه راف %90090در مرحله تولید97/38697/05/2997/12/01شهرام درخشانشهرام درخشانپرترهالبرزنیمه بلندلولی وش مغموم 34
255114کات

پایان %69090در مرحله تولید97/40797/06/0798/05/01آریان عطارپورآریان عطارپوراجتماعیتهراننیمه بلندمرجان35
450179فیلمبرداري

محیط زیست تهراننیمه بلندمهاجرت آبی36
سال 98/80098/11/2199/11/301400محمد احسانیمحمد احسانیاجتماعی

تسویه %1,29690پایان یافته
826470حساب
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تاریخی تهرانبلندحمایت تا قیامت37
273212عقد قرارداد%67590در مرحله تولید98/55198/08/2299/04/01حنیف شهپررادحنیف شهپر راداجتماعی

مردي با دوربین 38
آذربایجان نیمه بلندعکاسی

جمشید یداللهیاجتماعیشرقی
کلهر

جمشید یداللهی
034عقدقرارداد%34068در مرحله تولید00/7371400/03/311400/06/30کلهر

از آفتابی به آفتاب39
آذربایجان نیمه بلنددیگر

033عقد قرارداد%33066در مرحله تولید00/9091400/04/141400/08/01مریم فرهمندمریم فرهمندپرتره هنريشرقی

پرتره سمناننیمه بلندآیت اله شاهرودي40
051عقد قرارداد%50472در مرحله تولید00/9111400/04/141400/9/1امیر طیبیامیر طیبیمذهبی

عشق را زیر باران 41
مردم گیالنکوتاهباید جست

057عقد قرارداد%63070در مرحله تولید00/9081400/4/141400/12/15اله کرم رضایی زادهاله کرم رضایی زادهشناسی

پرتره تهراننیمه بلندعین صاد42
0118عقد قرارداد%1,30590در مرحله تولید00/8831400/4/121400/11/1عبدالرضا نعمت الهیعبدالرضا نعمت الهیمذهبی

0144عقد قرارداد%1,60080در مرحله تولید00/7321400/3/311400/11/1مهدي جبین شناسحسام الدین اسالمیاجتماعیتهرانبلندبازنشستگی آنالین43

0130عقد قرارداد%1,44080در مرحله تولید00/9241400/3/191400/12/1الهام آقالريالهام آقالرياجتماعیتهرانبلندسندروم آشیانه خالی44

اجتماعیتهراننیمه بلندخروج ممنوع45
776138ارائه راف کات%1,01570در مرحله تو.لید99/25999/04/1499/10/01علی همرازفرعلی همرازفرتجربی

045عقد قرارداد%30060در مرحله تو.لید00/7391400/3/311400/6/01آرتان فتح اللهیآرتان فتح اللهیاجتماعیکرمانشاهکوتاهچرا من کولبرم46

23472ارائه 70% فیلم%400100در مرحله تو.لید97/87297/12/1298/06/01شهرام علیزاده امینهشهرام علیزاده امینه تاریخی انقالبتبریزکوتاهصداها فریاد می کشند47

سیستان و کوتاهپدگر48
041عقد قرارداد%30050در مرحله تو.لید00/6441400/3/231400/6/1محمد دین دشتیمحمد دین دشتیتعاملیبلوچستان
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آذربایجان کوتاهخواب سبز49
032عقد قرارداد%35070در مرحله تو.لید00/7351400/3/311400/8/1سعادتعلی سعیدپورسعادتعلی سعیدپوردفاع مقدسشرقی

045عقد قرارداد%50177در مرحله تو.لید00/8841400/4/121400/9/30احمد صراف یزداحمد صراف یزدپرترهیزدکوتاهتا بادها یادها را نبرند50

تولید97/87297/12/1298/06/01شهرام علیزاده امینهشهرام علیزاده امینه تاریخی انقالبتبریزکوتاهصداها فریاد می کشند51 23472ارائه 70% فیلم%400100در مرحله

تولید00/9481400/4/161400/12/1علی اکبر ولدبیگیعلی اکبر ولدبیگیتاریخیالبرزبلندکلدر52 91عقد قرارداد%2,02590در مرحله

سرفه قناري و 53
تولید00/9821400/4/121401/3/1محمود اسعديمحمود اسعديپرترهتهراننیمه بلندسکته کلمات 0134عقد قرارداد%1,48590در مرحله

تولید00/9751400/4/211401/4/1یاسر خیریاسر خیراجتماعیتهرانبلندخانه واده54 090عقد قرارداد%1,62090در مرحله

تولید00/10871400/5/61400/6/25محمدصادق اسمعیلیمحمدصادق اسمعیلیاجتماعیکرماننیمه بلندگیسلو56 0108عقد قرارداد%2,40390در مرحله

47490ارائه 30% فیلم%1,17090در مرحله تولید98/99898/12/2799/06/31امیرحسین خلیل زادهسعید الهی نیااجتماعیتهرانبلندهشتادي-ها57

ارائه 30% %1,19070در مرحله تولید99/15299/03/2499/10/20مهدي قربانپورمهدي قربانپوراجتماعیتهراننیمه بلندمن، زمین ،کوید5819
44290فیلم

اجتماعیتهرانبلندخانواده خلج59
مریم الهامیانمریم الهامیانکارآفرینی

090عقد قرارداد%1,80090در مرحله تولید00/10851400/5/61400/8/1مصطفی حاجی قاسمی

محیط زیستتهراننیمه بلندمهاجرت آبی60
سال 98/80098/11/2199/11/201400محمد احسانیمحمد احسانیاجتماعی

826470تسویه حساب%1,29690پایان یافته

باستان تهراننیمه بلندقالیچی61
090عقد قرارداد%2,00080در مرحله تولید00/10881400/5/61401/04/1پژمان مظاهري پورپژمان مظاهري پورشناسی
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موضوع/شهر
شمارهکارگردانتهیه کنندهژانر

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ پایان 
قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

درصد 
سهم 
مرکز

درصد 
پیشرفت کار

پرداختی
تا

99/12/30

عملکرد 
مالی 

سال1400

ردیف 2:کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند )-(مبالغ به میلیون ریال)

21345عقد قرارداد%94590در مرحله تولید99/48699/07/091400/03/01مجید فتحیمجید فتحیمحیط زیستتبریزنیمه بلندجویندگان اندیرگان62

پایان %99090در مرحله تولید97/24997/4/1098/4/1آرش اسحاقیآرش اسحاقیاجتماعیتهراننیمه بلندآتش بیداد63
57990فیلمبرداري

اجتماعی تهراننیمه بلندرویاي پوپک64
090عقد قرارداد%1,60080در مرحله تولید00/11201400/5/91400/6/1رضا سورانیرضا سورانیورزشی

027عقد قرارداد%30075در مرحله تولید00/5061400/4/91400/8/1عبدالرضا اصغرتاشعبدالرضا اصغرتاشپرترهگیالننیمه بلندسید مجتبی65

090عقد قرارداد%2,50040در مرحله تولید00/5151400/5/101401/3/1مجید دوخته چی زادهمجید دوخته چی زادهاجتماعیتهرانبلندبحران بزرگ66

090عقدقرارداد%2,02590در مرحله تولید00/5141400/5/91401/3/1بهروز نورانی پوربهروز نورانی پوراجتماعیالبرزکوتاهجاده استخوان67

قوالی و 68
پژوهش تهرانکوتاهسنت هاي شبه قاره

090عقد قرارداد300100در مرحله تولید00/5101400/4/91400/7/9رامین حیدري فاروقیرامین حیدري فاروقیتصویري

حیات تهراننیمه بلندکشیم عاشق69
0108عقد قرارداد%1,20040در مرحله تولید00/5131400/04/291401/02/01امیر آقاعبداللهیسام کالنتريوحش

من شمر هستم 70
036عقد قرارداد%20050در مرحله تولید00/5161400/3/191400/11/1یاسین ظهرابییاسین ظهرابیپرترهکرمانشاهکوتاهشمر نیستم

045عقد قرارداد%50177در مرحله تولید00/5181400/3/51400/6/1مجید فداییمجید فداییاجتماعیکرمانبلندگل هاي سوزان71

090عقد قرارداد%1,80090در مرحله تولید00/5171400/2/171400/8/30فرهاد مجلل ورهرامفرهاد مجلل ورهراماجتماعیتهراننیمه بلندسال هاي مهاجرت72

طنز اجتماعی-تهراننیمه بلنداز انقالب تا آزادي73
ارائه راف %72090در مرحله تولید98/30698/05/0999/03/01نیما مهدیان اصلنیما مهدیان اصلتاریخی

42190کات



پیوست1

نام فیلمردیف
نوع محصول
(کوتاه،نیمه 
بلند،بلند)

موضوع/شهر
شمارهکارگردانتهیه کنندهژانر

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ پایان 
قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

درصد 
سهم 
مرکز

درصد 
پیشرفت کار

پرداختی
تا

99/12/30

عملکرد 
مالی 

سال1400

ردیف 2:کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند )-(مبالغ به میلیون ریال)

090عقدقرارداد%2,02590در مرحله تولید00/5221400/5/111401/2/1محمدصادق اسماعیلیمهدي شامحمدياجتماعیتهراننیمه بلندکیمیا74

090عقدقرارداد%2,02590در مرحله تولید00/5211400/5/111401/2/1مهدي بخشی مقدممهدي بخشی مقدماجتماعیتهراننیمه بلندعمو سعید75

11,926 جمع



پیوست2

عملکرد مالیشرح هزینهردیف

100حمایت از فعالیت هاي خانه سینماي مستند استان اردبیل1

100

:کمک به خانه مستند استان ها -(مبالغ به میلیون ریال) ردیف 5

جمع کل



پیوست3

توضیحاتعملکرد مالیسال انتشارتیراژتعداد نسخهعنوان نشریه / فصلنامهردیف

112طراحی و تهیه فصلنامه سینما انیمیشن1

112

: کمک به تألیف و ترجمه مقاالت تخصصی سینماي انیمیشن و مستند-(مبالغ به میلیون ریال) ردیف 6

جمع کل 



پیوست4

نوع نام فیلمردیف
شمارهکارگردانتهیه کنندهموضوع/ژانرمحصول

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ 
پایان 

قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

در صد 
سهم مرکز

درصد 
پیشرفت کار

پرداختی
تا

99/12/30

عملکرد 
مالی 

سال1400

سال94/71694/07/1895/07/101400مریم خلیل زادهمریم خلیل زادهاجتماعیکوتاهرویا می بافد تا آبی دریا1
33992تسویه حساب%43190پایان یافته

سال95/83695/12/1898/01/151400امیرهوشنگ معینامیرهوشنگ معیناجنماعیکوتاهشیخ2
331167تسویه حساب%49890پایان یافته

سال95/44595/07/1896/07/151400نجمه هاشم الحسینینجمه هاشم الحسینیفانتزيکوتاهچرخ خیاطی3
31532تسویه حساب%34790پایان یافته

سال96/14596/03/0997/03/311400اهورا شهبازياهورا شهبازياجتماعیکوتاهکالغ4
337171تسویه حساب%50890پایان یافته

سال96/30496/05/2197/03/301400فهیمه قباديفهیمه قبادياجتماعیکوتاهتعادل5
11751تسویه حساب%16890پایان یافته

ارائه 30%%50490در مرحله تولید96/42196/07/1798/07/10رامک امین کاظمیرامک امین کاظمیاجتماعیکوتاهگل هاي کاغذي6
24991فیلم

سال97/71397/10/0899/03/071400میالد دائمیمیالد دائمیاجتماعیکوتاهدیوار7
18657تسویه حساب%24390پایان یافته

پرتره کوتاهنقطه8
535137پایان تدوین%70070در مرحله تولید97/78597/11/0298/06/31محمد زارع جنانمحمد زارع جنانمعماري

سال97/83397/11/2998/11/201400ایرج محمديایرج محمدياجتماعیکوتاهگل سرخ9
285138تسویه حساب%42390پایان یافته

سال97/91097/12/1998/11/201400محبوبه کالییمحبوبه کالییدرام اجتماعیکوتاهدیوار پرنده10
24174تسویه حساب%31590پایان یافته

ارائه 70% %27090در مرحله تولید98/92598/12/1299/11/22فائزه دادگر آزادفائزه دادگر آزاداجتماعیکوتاه11016
18324فیلم

:حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه-(مبالغ به میلیون ریال) ردیف 8



پیوست4

نوع نام فیلمردیف
شمارهکارگردانتهیه کنندهموضوع/ژانرمحصول

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ 
پایان 

قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

در صد 
سهم مرکز

درصد 
پیشرفت کار

پرداختی
تا

99/12/30

عملکرد 
مالی 

سال1400

:حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه-(مبالغ به میلیون ریال) ردیف 8

ارائه 30% %103590در مرحله تولید99/30899/05/051400/4/20صادق جواديصادق جوادياجتماعیکوتاهپر12
326187فیلم

ارائه 30% %32490در مرحله تولید99/61899/08/1999/09/30فاطمه غروي منجیلیفاطمه غروي منجیلیفانتزي ماجراییکوتاهدست و تخم مرغ13
170154فیلم

سال99/74599/09/191400/05/311400امیرپویا افضلی پورامیرپویا افضلی پوردرامکوتاهشکل غیبت14
413235تسویه حساب%64890پایان یافته

0158عقد قرارداد%117090در مرحله تولید99/99299/12/271400/12/25غالمعلی گرانمایهغالمعلی گرانمایهحماسیکوتاهدریا خواهر است15

سیدعقیل درامکوتاهآبی16
حسینیان نسب

سیدعقیل 
0170عقد قرارداد%126090در مرحله تولید1400/121400/01/171400/12/15حسینیان نسب

085عقد قرارداد%63090در مرحله تولید00/471400/02/061401/06/31مسعود قدسیهمسعود قدسیهدرامکوتاهدر ستایش یک رنگ17

9985ارائه کانپست%31590در مرحله تولید99/86299/11/131400/6/31حسین آقامحمديحسین آقامحمدياجتماعیکوتاهدشت گل هاي زرد18

085عقد قرارداد%63090در مرحله تولید00/301400/01/241400/12/25حمیده تیموريحمیده تیموريملودرام موزیکالکوتاهبلوك 19

0134عقد قرارداد%99090در مرحله تولید00/381400/01/301401/6/01محبوبه کالییمحبوبه کالییداستانیکوتاهسوپاپ20

0122عقد قرارداد%90090در مرحله تولید99/52599/07/221400/11/01مسعود صفريمسعود صفريدرامکوتاهفاضالب21

سال96/9296/2/1997/2/301400پژمان علی پورپژمان علی پوراجتماعیکوتاهبادها کجا می میرند22
131112تسویه حساب%24390پایان یافته



پیوست4

نوع نام فیلمردیف
شمارهکارگردانتهیه کنندهموضوع/ژانرمحصول

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ 
پایان 

قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

در صد 
سهم مرکز

درصد 
پیشرفت کار

پرداختی
تا

99/12/30

عملکرد 
مالی 

سال1400

:حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه-(مبالغ به میلیون ریال) ردیف 8

سال95/20295/04/195/11/251400متین نخل احمديمتین نخل احمديعلمی تخیلیکوتاهروز امتحان23
168178تسویه حساب%34690پایان یافته

0142ارائه کانپست%49590در مرحله تولید99/66499/09/011400/8/10سپهر علیمحمدلوسپهر علیمحمدلودرام اجتماعیکوتاهعروسک دنا24

072عقد قرارداد%81090در مرحله تولید00/741400/2/211401/2/10شهریار فراش بیرانوندشهریار فراش بیرانونددرامکوتاهداستان پدر25

0114عقد قرارداد%36090در مرحله تولید00/9131400/4/141401/2/1هایدوك جرجیانهایدوك جرجیانترس-هیجانکوتاهمرثیه بر یک گوشت26

0100پایان تدوین%200100در مرحله تولید99/92399/12/0699/12/25امیرحسین مهرانامیرحسین مهران_کوتاهموشن لوگوي مرکز27

34690پایان تدوین%55590در مرحله تولید96/11896/2/3197/3/30حمید محمديحمید محمدياجتماعیکوتاهگذشته28

ارائه 70% %27090در مرحله تولید98/92598/12/1299/11/22فائزه دادگر آزادفائزه دادگر آزاداجتماعیکوتاه29016
18391فیلم

14690عقد قرارداد%108090در مرحله تولید99/67499/09/031400/8/30فرخ یکدانهفرخ یکدانهاکشن ترسناكکوتاهدلشوره30

3,438 جمع



شمارهکارگردانتهیه کنندهموضوع/ژانرنوع محصولنام فیلمردیف
قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ پایان 
قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

درصد 
سهم مرکز

درصد 
پیشرفت 

کار

پرداختی
تا

99/12/29

عملکرد 
مالی 

سال1400

2,800200پایان تدوین%3,0000در مرحله تولید99/28699/04/2599/09/20فائزه عزیزخانیفائزه عزیزخانی اجتماعیسینماییملخ1

کودك وسینماییجایی میان صخره ها2
2,000760پایان تدوین%3,00050در مرحله تولید99/60899/08/1899/12/01مختار عبدالهیمختار عبدالهینوجوان

درام سینماییناتور عشق3
آغاز %3,00050در مرحله تولید99/96299/12/201400/4/30بیژن میرباقريبیژن میرباقريعاشقانه

01,400فیلمبرداري

4
آتش در کشتزارهاي

عاطفی سینمایینیشکر
آغاز %5,00050در مرحله تولید00/8131400/4/61400/7/20ابراهیم اشرفی پورسعید شاهسواريملودرام

01,450فیلمبرداري

3,810

:کمک به تولید فیلم سینمایی خالق (کم بودجه)-(مبالغ به میلیون ریال) ردیف9

جمع کل
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