
1395سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

مستندسامره رضاییسامره رضاییمن یک بازیگر شادم1

داستانیعباس جهانبخشعباس جهانبخشزنگار2

مستندکامران حیدریمهرداد منوریانمن نگهدار جمالی وسترن می سازم3

داستانیحسن آخوندپورسید امیر سید زادهشهری که نمی خوابد4

داستانیمحمد رضا رحمانیامیر پورکیانگاهی5

داستانیرضا محمدیرضا محمدیباران تابستانی6

داستانی کوتاهمرتضی فرهادنیامرتضی فرهادنیاروز قرار7

داستانیاسماعیل خاکبازاسماعیل خاکبازرویا8

مستندعابدین مهدویعابدین مهدوییک روز در بیمارستان سلمانیه9

داستانینوید محمودیجمشید ونوید محمودیرفتن10

آموزشیفائزه رضاقلی نژادفائزه رضاقلی نژادبر روی بال های آشپزخانه ایرانی11

مستندعزت اهلل عزیزیهوشنگ صالحیعروس بختیاری12

مستندهادی معصوم دوستهادی معصوم دوستخوان بی خان13

مستندعزت اهلل عزیزیهوشنگ صالحیسیم آخر14

داستانیوحید پرشادسید امیر سید زادهنورا15

داستانیکمال تبریزیعلیرضا شجاع نوریدونده زمین16

مستندنیما شایقیسیامک شایقیپسرانی با گوشهای شکسته17

داستانی کوتاهسعید کرمی کشمرزیسعید کرمی کشمرزیبادکنک18

داستانیعباس مرادیانجمال گلی و امید امین نگارشیپلکان مرگ19

داستانیبابک بهرام بیگیمرتضی یونس زادهیک روز طوالنی20

داستانیکریم لک زادهاحسان فوالدی فردقیچی21

22
شب بخیر ، کودک : خاله نسرین 

آسمانی ، الالیی ها
مجموعه داستانی کوتاهنسرین پوربافرانینسرین پوربافرانی

مستندامیر فرض اللهیامیر فرض اللهیشاعران مشروطه23

مستندامیر فرض اللهیامیر فرض اللهیشاعران مشروطه   م24

داستانیمزدک میرعابدینیمحمد احمدیخواب است پروانه25

نماهنگمحمد سیحونیماکان شیرازیعشق مشترک26

داستانیعلی کرامتیعلی کرامتیدختری به نام ایران27

داستانیوحید وکیلی فروحید وکیلی فر و فریبا رستمی جلیلیانیونس28

آموزشیشرکت سبز دشت بیلرشرکت سبز دشت بیلرسبز دشت بیلر29

داستانیمحمود رضا رضاییمهدی ودادیترانه های ناتمام30

داستانیابوذر غفاریفاطمه غفاریاینچ 3121

داستانیفرزانه امینیحسن داهاعشق نیکان32

مستندمهدی چالنیمهدی چالنیخرس کوچولو33

مستندمهدی چالنیمهدی چالنییکه پادشاه34

مستندمهدی چالنیمهدی چالنیآخرین دیدار35

مستندمهدی چالنیمهدی چالنیحیات وحش پارک ملی خبر36

مستندمهدی چالنیمهدی چالنیهامون37

مستندوحید پناهیبهمن منفردآخرین پژواک کوهستان38

داستانیعباس آبستمریم شفیعیتمارض39

مستندفریدون نجفیفریدون نجفیآخرین کوچ40

مستندمهدی چالنیمهدی چالنی2مم خرس  سیاه بلوچی 41

مستندمهدی چالنیمهدی چالنی1مم خرس  سیاه بلوچی 42

سریالداود میرباقریمهران برومنددندون طال43

داستانیعلی کریممجید مطلبیچاله44

انیمیشنمحسن اسالمیمحسن اسالمیباغ وحش الفبای انگلیسی45

مستندسام کالنتری37از خانه شماره 46
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1395سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

نویسنده بودن47
مصطفی آل احمد و مرکز گسترش سینمای 

مستند وتجربی
مستندمصطفی آل احمد

جای منو توی اتاق بنداز48
امیر توده روستا و مرکز گسترش سینمای 

مستند وتجربی
مستندامیر توده روستا

عیار مشروطه49
محمود یارمحمدلو و مرکز گسترش 

سینمای مستند وتجربی
مستندمحمود یارمحمدلو

مستندامیر فرض اللهیامیر فرض اللهیشهر آشوب50

مستندمهدی چالنیمهدی چالنیسیاه چاله51

مستندفرید ولی زادهفرید ولی زادهمنا بی برگشت52

مستندحمید کوهپاییحمید کوهپاییپسر حاج علی53

داستانی کوتاهعادل تبریزیانجمن سینمای جوانان ایرانمن قدیمی هستم54

داستانیجابر مطهری زادهعلی فاتحیمردی که لب نداشت55

مستند آموزشیمحمد رضا علیزادهمحمد رضا علیزادهیاسین قلب کتاب هستی56

داستانیآرش سنجابیاسماعیل کردیکام ماهی57

داستانیامید توتونچیامید توتونچینوراستنی58

مستندرخشان بنی اعتمادرخشان بنی اعتمادآی آدم ها59

داستانی کوتاهمسعود سرابیمسعود سرابیحانیه60

داستانیمصطفی نظری زادهمصطفی نظری زادهبچه های پرواز61

مستندفرهاد ورهرامفخرالدین سیدیخاطرات نگاتیو62

مستندسعید کشاورزیسعید کشاورزیاین مرد نیچه نیست63

مستندمحمد برومندمحمد برومنددایره قمست64

آموزشیمحمد حسن زادهموسسه مسیا کیش و محسن مانی فرآیه های سبز65

آموزشیمحمد حسن زادهموسسه مسیا کیش و محسن مانی فرروشن تر از آفتاب66

آموزشیمحمد حسن زادهموسسه مسیا کیش و محسن مانی فرلذت پرسیدن67

آقای بیکار68
علی همراز و مرکز گسترش سینمای 

مستند و تجربی
مستندعلی همراز

داستانیهادی اسماعیلیسید امید حسینیطلوع69

داستانیوحید وکیلی فرمحمد رسول افگشر70

شاهین آرمین و سهراب دریابندریاین پیکان71
شاهین آرمین و سهراب 

دریابندری
مستند

داستانی کوتاهابوالقاسم مبارکیابوالقاسم مبارکیتوهم عبور از خیابان72

داستانی کوتاهابوالقاسم مبارکیابوالقاسم مبارکیگل و کودک73

داستانی کوتاهابوالقاسم مبارکیابوالقاسم مبارکیرقص گل74

مستندسیمین فالح زاده تهرانیسیمین فالح زاده تهرانیروزهای طوالنی75

داستانی کوتاهآزاده قچاقداوود قچاق و مرتضی قیدیسرمه76

مستندسیمین فالح زاده تهرانیسیمین فالح زاده تهرانیدیوان قضاء77

مستندعارف محمدیعارف محمدیبازمانده ای از ماگادان78

مستند داستانیعلیرضا محمودزادهبیژن میرباقری و علیرضا محمودزادهدنیای کارتونی79

داستانیهادی شامانیمحمد شهبازیشب پدر80

داستانیکمال مقدمجمشید سهراب زادهخانه نشین81

آموزشیهمایون نصیرزادهنرگس پورکرمانکیف بافی82

وقت اضافه83
فاطمه حسن نژاد زهرا عزیز محمدی 

نفیسه حقیقت جوان
داستانی کوتاهزهرا عزیز محمدی

آموزشیناصر قبادی نژادناصر قبادی نژادعربی کالس هفتم84

داستانی کوتاهمهدی حیدریمهدی حیدریبندباز85

داستانیمحسن توکلیمحسن توکلیعشق سهراب86

آموزشیشاهد پیوندسعید رضا خداوردیان(اره کاری)طال سازی 87
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1395سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

داستانی کوتاهسید رحمان محمدیمحمد شهبازی و محمدرضا یکانیمامور88

داستانیمصطفی الماسیمحسن محسنی نسبرفقای خوب89

شاهین آرمین و سهراب دریابندریاین پیکان  ت و90
شاهین آرمین و سهراب 

دریابندری
مستند

مستندمسعود امینی تیرانیانجمن تهیه کنندگان سینمای مستنددور مشو91

مرکز گسترش سینمای مستند وتجربیاز نوشتار تا گفتار92
مرکز گسترش سینمای 

مستند وتجربی
آموزشی

داستانیمحمد رضا رئیسیمحمد رضا رئیسیآپارتمان آقای هنر پیشه93

داستانیمحمد معیریمحمد معیریقیک دو سه پنج94

داستانیسید حامد محسن پورعلیرضا بی ریاجان به حراج95

مستندمحمد حسن دامن زنمحمد حسن دامن زنمجتبی96

مستندشهاب دهباشیعباس رافعی و علی دهباشیشب عزت اهلل انتظامی97

مستندشهاب دهباشیعباس رافعی و علی دهباشیشب  ممیز98

مستندشهاب دهباشیعباس رافعی و علی دهباشیشب  کریشتف کیشلوفسکی99

مستندشهاب دهباشیعباس رافعی و علی دهباشیشب  خاندان موالنا100

مستندشهاب دهباشیعباس رافعی و علی دهباشیشب  اسماعیل فصیح101

مستندشهاب دهباشیعباس رافعی و علی دهباشیشب  مسعود کیمیایی102

مستندشهاب دهباشیعباس رافعی و علی دهباشیشب  نجف دریابندری103

داستانی کوتاهپیروز کرمیپیروز کرمیزندگی رنگ بژ104

مستندمتین ایزدیمتین ایزدیدر جهان احتماالت از دست رفته105

مستندعلی اصغر جهانگیریموسسه فرهنگی جهانگیریکسب و کار از ایده تا عمل106

داستانیندا غفاریرضا جاللیعشق خاموش107

داستانیندا غفاریرضا جاللیعشق خاموش108

مستندمحمد اسدنیامحمد اسدنیاتابوت شیشه ای109

مستندناصر قهرمانیحسین نجاری و ناصر قهرمانینهنگی در تنگ110

مستندفرید ولی زادهفرید ولی زادهمنا بی برگشت111

داستانیعلی کریمعلی کریممن از سپیده صبح بیزارم112

داستانیعلیرضا مظاهریسید مهدی میرفخراییکلید ارثیه113

داستانیعلی میری رامشهعلی میری رامشهسفیر عشق114

داستانیعلی میری رامشهعلی میری رامشهکاغذ پرماجرا115

مستندآزاده بیزار گیتیمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیسپیده دمی که بوی لیمو می داد116

مستندحامد زارعمحمد هادی فرهاد آژیراسب بخار117

داستانیاحسان سلطانیانداریوش بابائیانآنها118

تله تئاترحسن هدایتحسن هدایتتئاتر روحوضی119

داستانینازیال حدیقینازیال حدیقیالیما120

داستانیهادی رحیمیداریوش بابائیانمایا121

آموزشیبدرالدین سعادتیموسسه رادمهر سیما جمبیش فعالی در کودکان122

123
روش های افزایش اعتماد به نفس در 

کودکان
آموزشیبدرالدین سعادتیموسسه رادمهر سیما جم

124
تاثیر بازی های رایانه ای بر روان و 

رفتار کودکان
آموزشیبدرالدین سعادتیموسسه رادمهر سیما جم

آموزشیبدرالدین سعادتیموسسه رادمهر سیما جمبهداشت و جوان سازی پوست125

مستندسید رضا میرکریمیسید رضا میرکریمی قسمت19مجموعه سینمای ایران 126

داستانیآرش طوالبیآرش طوالبی75امیر 127

مستندمهرداد کاظمیمهرداد کاظمی1آسمان آبی پروانه ها 128

مستندمیالد بهارمیالد بهارهمتون منو میشناسین129

مستند آموزشینازیال حدیقینازیال حدیقیسفر بخیر130
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1395سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

مستندآرش اسحاقیآرش اسحاقیخرابات131

مستندسید رضا میر کریمیسید رضا میر کریمیعنوان 13215

داستانی کوتاهتیمور قادریتیمور قادریمی خورد بر بام خانه133

آموزشیعلی نظریعلی نظریپیشگیری از سرطان134

آموزشیعلی نظریعلی نظریسالمت135

داستانیوحید بیطرفانوحید بیطرفانسه حرفی هشت عمودی136

مستندناهید رضاییناهید رضاییپیرمرد و دریا137

مستندهادی ملک اسماعیلیهادی ملک اسماعیلیط ب ت138

آزاد راه139
محسن خانجهانی و مرکز گسترش 

سینمای مستند و تجربی
مستندمحسن خانجهانی

مستندحسن هدایتحسن هدایت و نهرو نهرینیگزارش گمان شکن140

مستندجالل الدین ساعدپناهجالل الدین ساعدپناهسیاه و سفید141

آموزشیمنصور غالمیافشین گلستان1-2استاد همراه ق 142

مستندمایکل موربهنام وارستهدیگه کجا رو بگیریم143

داستانیعباس امینیمجید برزگروالدراما144

مستندمحمدرضا امام قلیامین حسنینخست وزیر145

مستندناهید رضاییناهید رضاییپیرمرد و دریا146

داستانیحسن احمدیحسن احمدیماجرای ازدواج مجید147

داستانیامیر شفیعیانامیر شفیعیاناطراف آرامش148

داستانیشهرام ابراهیمیمصطفی علمی فرد956پرواز 149

داستانیکیوان کریمیکیوان کریمیطبل150

موج نو151
احمد طالبی نژاد و مرکز گسترش سینمای 

مستند و تجربی
مستنداحمد طابی نژاد

مستندفرزاد فره وشیفرهنگ و هنر رها فیلمروزنه آبی152

داستانیآزاده قچاقشرکت نقش بنیامینفقط شاگرد اول153

داستانیآزاده قچاقشرکت نقش بنیامینقربانی154

داستانیمرتضی فرهاد نیامرتضی فرهاد نیاصبحانه155

داستانینازنین احمدی شاهپورآبادیسید امیر سیدزادهبر نمی تابند156

داستانی کوتاهعلی همرازعلی همرازاتاق تنهایی157

داستانیمهرداد فالحتگرمهرداد فالحتگرشهر اردیبهشت158

مستندسعید روستاییسعید روستاییپشت صحنه ابد و یک روز159

داستانیآرش سنجابیمیثم معراجیبگذارید میترا بخوابد160

داستانییوسف صیادیسید حمیدرضا موالزنها کم نمیارن161

داستانیمحمود بهرازنیاناهید سلیمیان و تورستن نیومنشاهزاده162

مستندمصطفی فتوتمصطفی فتوتشکل سوم163

داستانیمحمد علی طالبیمحمد علی طالبیویولونیست164

داستانی کوتاهمجید فرهنگی بافتانیمجید فرهنگی بافتانیلطفا مانع بسته شدن در نشوید165

آموزشیامیر حاتمیامیر حاتمی2دفاع شخصی 166

داستانی کوتاهپگاه آهنگرانیسید امیر سیدزادهارباب جمشید167

داستانی کوتاهمحمد رضا نوریانمحمد رضا نوریانشب168

169
 انیمیشن اپلیکیشن موبایل سک 20

سک
پویانماییمعصومه کشاورزیصنعت داران افتخاری

داستانی کوتاهبهزاد آزادیبهزاد آزادیکشتارگاه170

مستندلیال نقدی پریمجید برزگرتناولی به روایت تناولی171

مستندایمان احمدیویدا صالح1ریو فانتزی 172

مستندفریده صارمی و امید هاشملوامید هاشملواسکورپیو173
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1395سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

مستندمحمد احمدیمحمد احمدیشوخی طبیعت174

مستند داستانیمهدی ارجمندمهدی ارجمندمالقات های شگفت انگیز175

داستانی کوتاهپیام مهدی کاشینادر طریقت19ساعت 176

داستانیآرش زارعمهرداد جعفریانوقتی پروانه شدم177

مستندلیال نقدی پریمجید برزگرتناولی به روایت تناولی178

مستندناصر تقواییاداره کل هنرهای نمایشیتمرین آخر179

مستندناصر تقواییاداره کل هنرهای نمایشیتعزیه180

داستانی کوتاهفرشاد خوشبختحمید محمدیلینک181

آموزشینرگس پورکرمانماندانا سید طالبیمقدماتی قالب182

مستند آموزشیعلی ابدالیعلی ابدالی(فینگرفود)هنر آشپزی183

مستند آموزشیعلی ابدالیعلی ابدالی(ماکرویو)هنر آشپزی184

داستانیحمید رضا علیقلیانهومن احمدی توفیقی13فالمینگو شماره 185

داستانیمهدی خسرویعلی عطشانیهفت معکوس186

مستندناصر تقواییمعاونت فرهنگی منطقه آزاد کیشکشتی یونانی187

داستانی کوتاهنوید سجادی حسینینوید سجادی حسینی کیلو گرم260حداکثر 188

داستانیمنصور بنی هاشمیمنصور بنی هاشمیکالغ پر دلفین پر189

اجرای صحنه ایشهاب الدین حسینی پورشهاب الدین حسینی پور و نیما انهاریبیوه های غمگین ساالر جنگ190

داستانیپرنیا کاظمی پورمحمدرضا جهانگیرتاجهمسری که من میخوام191

ثانیه های سربی192
سید رضا رضوی و مرکز گسترش سینمای 

مستند و تجربی
مستندسید رضا رضوی

اسماء193
آقای زند رئیس هیات مدیره انجمن مستند 

سازان
مستند_

مستندعلیرضا دهقانعلیرضا دهقاناوسیا194

مستندحمید جعفریحمید جعفری و فاطمه فروزان اعالییبرد195

مستنداحسان رافتی داریاناحسان رافتی داریان3نگیر آقا196

مستندایمان احمدیویدا صالح2ریو فانتزی 197

مستندایمان احمدیویدا صالح3ریو فانتزی 198

مستندشهرام حیدریانراد نو اندیش- بردیا صدرنوریجبران199

مستندآرش سنجابینشر اختران- سعید اردهالی کمان تیرخورده200

داستانیمهرداد فالحتگرمهرداد فالحتگرشهر اردیبهشت201

مستندآرش سنجابینشر اختران- سعید اردهالی ادبیات:آقای گلستان202

مستندآرش سنجابینشر اختران- سعید اردهالی ادبیات:آقای گلستان203

مستندسعید نوریسعید نوریفرانچسکو رزی204

مستند آموزشیعلی یوسفیعلی یوسفیریاضی عمومی205

داستانیغزاله سلطانیغزاله سلطانیپرسه در حوالی من206

داستانیمهرداد فالحتگرمهرداد فالحتگرشهر اردیبهشت207

داستانیحسین بابائیانحسین علی گمرکیشرم گفتن208

داستانیدانیال احمدیدانیال احمدی(قسمت4)سریال کیالن209

گاهی اتفاق می افتد210
شراره عطاری و مرکز گسترش سینمای 

مستند و تجربی
مستندشراره عطاری

داستانیکاظم راست گفتارمحمد کمالی پورداماد خوش قدم211

داستانیعلیرضا مظاهریسید مهدی میرفخراییکلید ارثیه212

داستانیسید علیرضا رسولی نژادسید علیرضا رسولی نژادمینور ماژور    م213

داستانیجواد طوسیرضا سالمیقهرمان آخر214

مستندمحمد رضا آهنجمحمد رضا شرف الدینمانده از آسمان215

داستانیعلی یحیاییقاسم قلی پورنمی خواهم زنده بمانم216

داستانیمحمد رضا یکانیمحمد رضا یکانیتولد217
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1395سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

_محاکمه و تشریفات خصوصی218
سید احسان عمادی و 

سجاد ایمانی
مستند

داستانیشهرام اسدزادهاسماعیل کردیبی خوابی اسب ها219

مستند داستانیحامد غنیحامد غنیحقابه220

مستندامیر جعفر صبوریناصر میرباقریاستاد فرشچیان221

محمدرضاشوهانی و محمدعلی محمودیاجل222
محمدرضاشوهانی و 

محمدعلی محمودی
داستانی کوتاه

داستانیرضا دانش پژوهرضا دانش پژوهیوزپلنگ223

آموزشیعلی یوسفیعلی یوسفیریاضی مهندسی224

داستانیعلیرضا مظاهریسید مهدی میرفخراییکلید ارثیه   م225

داستانیمهیار عبدالملکیحسین بخشی پوراصال جور درنمیاد226

مستندعباس سندیعباس سندیپناهگاه227

داستانی کوتاهجواد جعفر قلی زادهجواد جعفر قلی زادهقلک های شکسته228

داستانیبیژن شیرمرزآمنه بشیریازدواج کم دردسر229

پویانماییمعصومه کشاورزیصنعت داران افتخاریانیمیشن اپلیکیشن موبایل 23013

داستانیکیسان کامجوکیسان کامجوشام عاشقانه سه نفره231

داستانیوحید پرشادسید امیر سیدزادهخاکستر نشین232

داستانی کوتاهمصطفی حاجی قاسمیمصطفی حاجی قاسمی و علی منصورییکصد و هشتاد233

داستانیروح اهلل کریمیروح اهلل کریمیسیاه سر234

داستانیجهان خادم الملهجهان خادم الملهنقش دل235

داستانیاحمد بهرامعلیاحمد بهرامعلیپناه236

داستانیمتین اوجانیحمید رضا دشتی چمدان های خالی237

مستندعلی میری رامشهعلی میری رامشهسفیر عشق238

داستانیوحید الوندی فراحسان فوالدی فردمکالمه با دیوار239

داستانیبهرام مشعشع گوهریبهرام مشعشع گوهریمثل یک عاشق240

داستانیدانیال احمدیدانیال احمدی(قسمت4)سریال کیالن241

داستانینظیر میرزایینظیر میرزایی قسمت8سریال قطارچیان242

داستانینیما پوالدوندرضا جودیقلب243

داستانی کوتاهزاهد ملکیزاهد ملکی و فرامرز نادریو اینک آخرالزمان244

داریوش آشوری1-2هویت سرخ 245
امیر بهمنش و مهرزاد 

تفرشی
مستند

داستانی کوتاهبهنام اشرفیهادی رحیمی خواصفرمانده قلب من246

مستند آموزشیحسن صدخسروی(پیشگامان فرهنگ فردا)حامد سلیمانیزندگی با طعم توت فرنگی247

داستانی کوتاهمحمدرضا بردبارمحمدرضا بردبار و پویا امینیبازپرسی یک قتل248

جنبل249
علی مصفاو هادی کمالی مقدم و مینا 

بزرگمهر

هادی کمالی مقدم و مینا 

بزرگمهر
داستانی

داستانی کوتاهزهره معتمدیفرهاد علیزادهمهمان ویژه250

داستانیاشکان  شاپوریرضا سالمیمردی روی ماه251

داستانیکاوه دهقانپوررضا نوروزیپازل252

مستندمرتضی فرهاد نیامرتضی فرهاد نیادرختان سرو253

سینماییروبرتو روسلینی_رم شهر بی دفاع254

داستانیروزبه روحی پورفرشید فاتحیواقعیت پوشالی255

مستندحجت طاهریحجت طاهریزندگی در خور موسی256

مستندحسن قهرمانیحسن قهرمانیویل کیج257

مستندعلیرضا دهقانعلیرضا دهقاناوسیا258

مستندحمید جعفریحمید جعفریبرد259

مستندسید احسان عمادیسید احسان عمادیمحاکمه260
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1395سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

مستندسجاد ایمانیسجاد ایمانیتشریفات خصوصی261

مستنداحمد سید کشمیریاحمد سید کشمیریچله کشی262

داستانیحسین یراقیحسین یراقیآشنایی با لیال263

مستند داستانیجهانبخش لکجهانبخش لکبی گدار264

داستانیآرش سنجابیاسماعیل کردیآن آواز غمناک265

مستندنگار مسعودینگار مسعودیآبی به رنگ دنیای من266

مستندابوالقاسم مبارکیابوالقاسم مبارکیآغوشهای باز267

مستندعلی اوجیعلی معلمشب شاهدان268

داستانیقربانعلی طاهرفرحامد بامروت نژادترمینال غرب269

داستانیشهره لرستانیاسماعیل کردیتولد نحس270

داستانیعلیرضا صبوریعلیرضا صبوریروزهای بنفشه271

داستانی کوتاهمحمدرضا یکانیمحمدرضا یکانیمن هم هستم272

مستندخدایار قاقانیمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیخونه273

داستانیجهانبخش لکمحمدرضا مفیدیتصویر274

مستندشهرام علیدیشهرام علیدیآخرین روستای سرشماری نشده275

مستندشهرام علیدیشهرام علیدیخاطرات اسب سیاه276

داستانیاصغر محبیاصغر محبیماسو277

داستانیاصغر محبیاصغر محبیسرزمین عشق278

داستانیمسعود رشیدیعلی یاورپشت درهای بسته   المثنی279

مستندشهرام علیدیمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیقصیده آینه ، غزل نور، رباعی آب280

داستانی کوتاهمحمدرضا یکانیمحمدرضا یکانیالتاری281

داستانیرسول محمدیسید محسن اورنگرویای پرواز282

داستانی کوتاهآرمان خوانساریانآرمان خوانساریان و امیرحسین کریمیبن بست283

آموزشیمجتبی باحشمتمجتبی باحشمت1-14قصه های  گلی و بابا کرم 284

داستانی کوتاهپیروز کرمیپیروز کرمیهمسایه285

آموزشینادر عابدینینادر عابدینی1-2مبانی هنرهای تجسمی ق 286

داستانیوحید پاکزادوحید پاکزادمهتاب287

داستانی کوتاهحدیث طریقتنادر طریقتستاره288

داستانی کوتاهحدیث طریقتنادر طریقتتوبه289

داستانی کوتاهداود اسدالهیبنفشه زارعیکاغذ رنگی290

داستانینظیر میرزایینظیر میرزایی9-12سریال قطارچیان 291

داستانیحامد اسماعیلیحامد اسماعیلیآنا292

داستانی کوتاهپوریا شجاعیپوریا شجاعیتوالی معکوس293

نماهنگمیثم پویان فرموسسه نیال فرهنگشب برفی294

داستانیشهرزاد سالمیشهرزاد سالمی و صدیقه خوشخوشوکا295

مستندمهدی گنجیمجتبی میرطهماسبپازلی ها296

مستندبهرام عظیم پورمجتبی میرطهماسبپنبه تا آتش297

مستندمحسن عبدالوهابمجتبی میرطهماسببنیانگذار محک298

مستندمحسن عبدالوهابمجتبی میرطهماسبطبرستانی ها299

مستندشیرین برق نوردمجتبی میرطهماسبشاعران زندگی300

داستانیسید محسن میرحسینیفهیمه سلیمانیزندگی در دست تعمیر301

داستانی کوتاهرضا گورانپیمان جعفریهنوز نه302

داستانی کوتاهشهاب حاجی قاسمیشهاب حاجی قاسمیبر باد رفته303

داستانیمهدی امان پورمهدی امان پورسه سالگی آمیتریس304

داستانی کوتاهامین طریقتنادر طریقتتنهایی305

ناصر طیرانیان روئین تنپیامک های آرزو306
ناصر طیرانیان روئین تن و 

حسام حصاری
داستانی
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1395سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

داستانیمیثم هاشمی طباعلی مصفا و حافظ احمدینفس های آرام307

آموزشیابوالفضل کخجاممهدی محمدی رسانه ماناگیم کاپ308

مستندمهناز افضلیمجتبی میرطهماسبمادر زمین309

مستندهوشنگ شریعتی رادهوشنگ شریعتی رادآبشارهای بزرگ ایران310

آموزشیداود مقصودیداود مقصودیگام سبز311

داستانیمسعود منصوریعباس رافعی و مسعود منصوریسرقت بی نقص312

مستندمهدی قربانپورمحمد شکیبانیازمناکو313

داستانیمحمد اسدنیامحمد اسدنیاالمبورگینی314

داستانی کوتاهفاطمه صارمیعلیرضا صارمیبرده های بدن315

داستانیمحمود معظمیمحمد شهبازی و جمشید سهرابی زادهنازلی316

داستانی کوتاهسید علی میرحیدریسید علی میرحیدریتشنگی317

داستانی کوتاهشایان سجادینادر طریقتنابودی روان318

داستانیسید حمیدرضا رفائیرضا رخشاناجباری319

داستانیمهران مهدویانعلی یازرلو و علی فاتحیاگزما320
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1396سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

مستندهومن ظریف رضائیانهومن ظریف رضائیانمستند فرخی یزدی1

داستانیکریم فرشادکریم فرشاداتومات2

مستندامیربهمنش و مهرزاد تفرشیداریوش آشوری5-6هویت سرخ 3

مستندامیربهمنش و مهرزاد تفرشیداریوش آشوری7هویت سرخ 4

مستندامیربهمنش و مهرزاد تفرشیداریوش آشوری8-9هویت سرخ 5

مستندامیربهمنش و مهرزاد تفرشیداریوش آشوری10-11هویت سرخ 6

مستندامیربهمنش و مهرزاد تفرشیداریوش آشوری12-13هویت سرخ 7

مستندامیربهمنش و مهرزاد تفرشیداریوش آشوری15-16هویت سرخ 8

داستانیفرشید کریمیحسین آمرهفرزین خوانده9

داستانی کوتاهمرتضی فرهادنیامرتضی فرهادنیامرد قرمز10

مستندکتایون جهانگیریمرکز گسترش سینمای مستند و تجربی60قطار مسیر 11

داستانیشبیر جوانبخشسید شهاب الدین حسینیخورشید نیمه شب12

مستندسعید نوریسعید نوریآهنگ آفتاب13

مستندمحمد جعفریمرکز گسترش سینمای مستند وتجربیکارنامه بنیاد کندی14

داستانیعلی نظریخاطره اسدیبشین عزیزم15

داستانی کوتاهغزاله سلطانیغزاله سلطانیپرسه در حوالی من16

داستانی کوتاهفرشاد خوشبختحمید محمدیلینک17

داستانی کوتاهناهید حسن زادهناهید حسن زادهزمانی دیگر18

داستانیفرشاد فرشته حکمت_آلما گل19

موزیک ویدئوسروش عمومیسروش عمومیتیکو تیکو20

داستانیمسعود قراگوزلومجید رنجبر و مسعود قراگوزلوهفتم21

آموزشیانیستیتو ملی بازی سازیبنیاد ملی بازی های رایانه ایآکادمی بازی سازی22

داستانیمیثم هاشمی طباعلی مصفا و حافظ احمدینفس های آرام23

مستندمختار شکری پورمختار شکری پوردر آستانه بامداد24

آموزشیفرهاد ارجمند(اندیشه طرح نوین)محمد فرجیحقوق تجارت25

مستندشهرام علیدیشهرام علیدیزمزمه با باد26

داستانیحسین قاسمی جامیفریدون رسولیانخاطرات کارون27

داستانیشاهپور شهبازیجواد خمیس آبادی و مجید پریخواهدر میان دیوارها28

داستانیالهه نظام آبادیالهه نظام آبادییاکریم29

داستانی کوتاهپویا نبیپویا نبیسایلنت30

داستانی کوتاهحمیدرضا علیقلیانهومن احمدی توفیقی13فالمینگو شماره 31

مستندابوالقاسم مبارکیابوالقاسم مبارکیهدف مشترک32

داستانیسید محمدرضا ممتازداریوش بابائیانویولن33

مستندمریم رحیمیمریم رحیمیگوارا34

مستندکیوان مهرگانکیوان مهرگانقابها35

آموزشیفرهاد ارجمند فیروزکوهی(طرح نوین اندیشه )محمد فرجیاصول فقه36

آموزشیفرهاد ارجمند فیروزکوهی(طرح نوین اندیشه )محمد فرجیحقوق جزای عمومی و اختصاصی37

آموزشیفرهاد ارجمند فیروزکوهی(طرح نوین اندیشه )محمد فرجیآئین دادرسی مدنی38

آموزشیفرهاد ارجمند فیروزکوهی(طرح نوین اندیشه )محمد فرجیآئین دادرسی کیفری39

آموزشیفرهاد ارجمند فیروزکوهی(طرح نوین اندیشه )محمد فرجیحقوق مدنی40

مستندهاشم نجفیجهانشاه برومند و شهریار برومند1حاصل هستی ق 41

مستندهاشم نجفیجهانشاه برومند و شهریار برومند2حاصل هستی ق 42

داستانیمهدی محمدیموسسه ماناکدو زری43

مستندمنوچهر فدائیمنوچهر فدائیسنتور44

داستانیشاهین باباپورمحسن شایانفررها45

داستانیسروش محمدزادهیوسف وجدان دوستچهارشنبه46

داستانیمحمدعباس احتشامیمحمدعباس احتشامیپیشگویی های مردآبانی47
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1396سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

مستندمهرداد شیخانمهرداد شیخاندر جستجوی صبح48

داستانیداود بی دلمحمد حسین گلفشانتنها49

مستندعلی صادقیانعلی صادقیانرویای خاکستری50

مستندمحمد احسانیمحمد احسانیبانوی ارومیا51

مستندمحمد احسانیمحمد احسانیدود52

مستندمحمد احسانیمحمد احسانیروزگاری هامون53

داستانیناهید حسن زادهناهید حسن زادهزمانی دیگر54

داستانیرضا کاویانیسید علیرضا هدایتیانسایبان55

داستانیکاوه دهقانپوررضا نوروزیپازل56

داستانیایرج آقائیفرهاد گلی و مهدی لبافخط کج57

مستندامیربهمنش و مهرزاد تفرشیداریوش آشوری3-4هویت سرخ 58

داستانیمجتبی بیطرفانمجتبی بیطرفانپر سیاوشون59

موزیکیحیی منصورمویدموسسه نیال فرهنگهمسفر60

داستانیکریم لک زادهمهدی رشیدیکله سرخ61

مستندنرگس خرقانینرگس خرقانیمادام62

داستانی کوتاهفریبا جمالی نعمتیمحمدرضا خجستههمبازی63

داستانیفرامرز هادیرضا احمدیاریخیالباف64

داستانیمزدک میر عابدینیمحمد احمدیخواب است پروانه65

داستانیسهی بانوذوالقدرجواد نوروزبیگیصداهای خاموش66

داستانی کوتاهعباس آبستمریم شفیعیتمارض67

داستانیسامان استرکیعلیرضا شجاع نورییک ایستگاه جلوتر68

داستانیامیرعلی نواییموسسه خیریه بهنام دهش پورنامه ای به بهنام69

آموزشیاحمد مرادیاحمد مرادیبادکنک شکلی70

مستندمحمدرضا مقدسیانمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیخیلی خیلی محرمانه71

مستندنیما عباسپورمرکز گسترش سینمای مستند و تجربی723.6

مستندعلی ثابت قدم مقدمعلی ثابت قدم مقدمپرتو73

مستندامیربهمنش و مهرزاد تفرشیداریوش آشوری14            هویت سرخ 74

داستانیحسین تبریزیمصطفی علمی فردمساله مهین و مشکل ملیحه75

داستانیپویان باقر زادهپویان باقر زاده و یحیی منصور مویدبرداشت دوم از قضیه اول76

مستندهادی معصوم دوستمحسن استاد علیخوان بی خان77

داستانی کوتاهنظیر احمد قاضی زادهحسن عباسی و بشیر احمد قاضی زادهآسیابان78

داستانیعلی کریممجید مطلبیچاله79

مستندنیما قلی زادگاننیما قلی زادگاناورسن ولز صحبت میکند80

مستندزهره محققزهره محققبرسد به دست آقای بنان81

داستانیفرشا احمدی دستگردیمظفر احمدی دستگردیمرگ نامه سهراب82

داستانیسید علیرضا رسولی نژادسید علیرضا رسولی نژادصحنه هایی از زندگی یک کارآگاه83

داستانیغزاله سلطانیغزاله سلطانیپرسه در حوالی من84

داستانینبی قلی زادهنبی قلی زادهآکو85

داستانیامیر شریفی نویسیامیر شریفی نویسیسیب86

داستانیعباس آبستمریم شفیعیتمارض87

داستانیعلی کریمعلی کریممن از سپیده صبح بیزارم88

داستانیبهمن گودرزیایرج طایفه غالمیمردها فقط دوبار عاشق می شوند89

داستانیسید حمیدرضا رفائیرضا رخشاناجباری90

مستندصدرا علی بکعلی شیرزادیانمرثیه ای برای یک رویا91

آموزشیاسماعیل عفیفهنقاشی پرتره دانیل گرین92

داستانی کوتاهمیرامین جواهری کوهیمجید عباچی حکم آبادیسلیمه93

داستانیحسین معطیزهرا عبدلیقصاص94
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1396سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

داستانیحسین گنج خانینشوان عطاپورعشق را با تو شناختم95

داستانیکریم لک زادهمهدی رشیدیکله سرخ96

مستندامیر حسین فرض اللهیامیر حسین فرض اللهیاصطکاک97

مستندسید وحید حسینیسید وحید حسینیبزم رزم98

مستند داستانیبیژن زمان پیراجمال هاشمیگمشده ای در مرز99

مستندمسعود طاهریمسعود طاهریآفتاب شرقی100

داستانیکمال مقدمجمشید سهرابی زادهآد101

پویا نماییفریبا رحیمیموسسه اطلس پیدایشذهن ها102

داستانیافشین لیاقتافشین لیاقتدنیا تنهایی کم ندارد103

مستندنادر طریقتنادر طریقتوحشی فریاد104

پویا نمایینادر طریقتنادر طریقتقاعده بازی105

مستندنادر طریقتنادر طریقتزنان دستفروش106

داستانی کوتاهنادر طریقتنادر طریقتدزد107

مستندنادر طریقتنادر طریقتسرای عشق108

داستانی کوتاهنادر طریقتنادر طریقتتوپ های محله ما109

مستندنادر طریقتنادر طریقتغروب110

مستندنادر طریقتنادر طریقتیک روز یک شب یک محله111

داستانینادر طریقتنادر طریقتسوت دل112

داستانینادر طریقتنادر طریقتواقعیت پوشالی113

مستندنادر طریقتنادر طریقترنگ سفر114

مستندنادر طریقتنادر طریقتدرخشش115

مستندنادر طریقتنادر طریقتتحول116

مستندنادر طریقتنادر طریقتسینما و دیگر هیچ117

مستندنادر طریقتنادر طریقتآنهایی که ما دوستشان داریم118

داستانی کوتاهنادر طریقتنادر طریقتتنهایی119

داستانیمحمد اسدنیامحمد اسدنیاثانیه120

داستانیامیرحسین عنایتیامیرحسین عنایتیدریادالن121

مستندسعید زارع سهیلیشهرام دلفانیبگو کجایی122

داستانیفاطمه ثقفیعلی اکبر ثقفیبیوگرافی123

داستانیرایا نصیریمهدی خراشادیزاده و علیرضا خراشادیزادهدژاوو124

مستندکامیار فاروقیمهران حقیقیاستنساخ125

داستانیمحمدعلی طالبیمحمدعلی طالبیویولونیست126

داستانیسید مهدی احمدپناهامیرشهاب رضویانمکان127

صدای سکوت128
رضوان محمودی حامد شاهدی باغ خندان 

و سجاد شاهدی باغ خندان
داستانینجمه تفتی

داستانی کوتاهمرتضی فرهاد نیامرتضی فرهاد نیاپانیک129

داستانیسید محسن میرحسینیفهیمه سلیمانی و سید محسن میرحسینیموقعیت خطرناک برای یک شهروند130

جنبل131
علی مصفاو هادی کمالی مقدم و مینا 

بزرگمهر
داستانیهادی کمالی مقدم و مینا بزرگمهر

مستندمحمود کریمیمهدی کریمیخواب ابراهیم132

داستانی کوتاهنادر طریقتنادر طریقتشقایق133

داستانی کوتاهنادر طریقتنادر طریقتسین مثل سینما134

داستانی کوتاهنادر طریقتنادر طریقتسین مثل سیب135

مستند داستانینادر طریقتنادر طریقتفرشته قانون136

داستانیحسین مهکامحسین مهکامآندرانیک137

داستانی کوتاهاسماعیل میهن دوستبدون حق تهیه کنندگیتوقف در الس وگاس138
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1396سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

مستندفریده صارمی و امید هاشملوامید هاشملواسکورپیو139

مستندهومن عین الهیبدون حق تهیه کنندگیپرواز در تاریکی140

مستندسید جواد میرآقازادهبدون حق تهیه کنندگیعبور از آهن141

داستانیمهران مهدویانعلی یازرلو و علی فاتحیاگزما142

داستانیسعید ابراهیم فربدون حق تهیه کنندگیشاید عشق نبود143

داستانیرحیم بهبودی فرمقصود جباری و محمد علی کیانیهشتک144

مستندمصطفی امامیمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیاین سه زن145

داستانیمجید اسماعیلی پارساجواد جعفر قلی زادگمیچی146

داستانیآرش سنجابیبدون حق تهیه کنندگیبازدم147

داستانینادر مقدسافسانه منادییک روز معمولی148

مستندمحمد کارتمحمد کارت و آبان عسگریآوانتاژ149

داستانیپیمان حقانیپیمان حقانی150316

داستانیمحمدباقر زنگنهدانیال صنعتگرانخروس با محل151

مستندمحمد احمدیمحمد احمدیاسیر انتظار152

مستندسیف اهلل صمدیانسیف اهلل صمدیان ثانیه با عباس کیارستمی15دقیقه و  15376

مستندسیف اهلل صمدیانسیف اهلل صمدیانروزی روزگاری مراکش154

مستندسیف اهلل صمدیانسیف اهلل صمدیان25تهران ساعت 155

مستندسیف اهلل صمدیانسیف اهلل صمدیانهنر کشتن156

مستندسیف اهلل صمدیانسیف اهلل صمدیانایستگاه سفید157

مستندسیف اهلل صمدیانسیف اهلل صمدیانبم روز سوم  روز دهم158

داستانیحامد خیری مطلقعلی مردمیسکوت159

مستندامین پلنگیامین پلنگی و پاتریسیا فیسکازدواج عاشقانه در کابل160

داستانی کوتاهپیام مهدی کاشینادر طریقت19ساعت 161

داستانیحمید نخعیحمید نخعیدنیای کیف ها162

داستانیسهی بانوذوالقدرجواد نوروز بیگیصداهای خاموش163

داستانیسید محسن میرحسینیسید محسن میرحسینی و فهیمه سلیمانیدویدن در مه164

مستندسید هادی موسویبدون حق تهیه کنندگیاو مثل هیچ کس نیست165

مستندمحمد قانع فردبدون حق تهیه کنندگیشام آخر166

داستانیعلی یحیاییقاسم قلی پورنمی خواهم زنده بمانم167

داستانی کوتاهغالمرضا ساقریچیانمجید عباسی(حورا)لبخند ستاره ها 168

تله تاترشهاب الدین حسین پورنیما انهاریطپانچه خانم169

تله تاترشهاب الدین حسین پورنیما انهاریسرآشپز پیشنهاد میکند170

مستندمهرشاد کارخانیمهرشاد کارخانیآرشیو متروک171

مستندمهرشاد کارخانیمهرشاد کارخانیتیتراژ در سینمای ایران172

مستندسید رحیم صدربدون حق تهیه کنندگیدستم پر تنهائیست173

مستندامید عبدالهیمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیسفرسهراب174

داستانیافشین هاشمیافشین هاشمیصدای آهسته175

مستندمسعود طاهریمسعود طاهریآفتاب شرقی ت176

مستنداسماعیل میهن دوستبدون حق تهیه کنندگینیلوفر، بتی، پونه و دیگران177

داستانیایمان احمدیمحمدرضا شرف الدینآسمان ابری178

مستندمنوچهر انورمنوچهر انورنیشدارو179

داستانیعلی دلگشاامیرشهاب رضویانآخرین کسی که آقای کاف الف را دید180

داستانیسعید دولتخانیسید امیر سیدزادهگاو زخمی181

داستانی کوتاهپگاه آهنگرانی و سیده درنا مدنیسید امیر سیدزادهارباب جمشید182

داستانیسید امیر سیدزاده و ویکتور ویلهلمسید امیر سیدزادهخاطرات پاییزی183

مستندفریده صارمی و امید هاشملوامید هاشملوVODاسکورپیو 184
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1396سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

مجتبی میرطهماسبتوران خانم185
مجتبی میرطهماسب و رخشان بنی 

اعتماد
مستند

مستندسید محمدرضا هاشمیانمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیرئیس الوزراء186

مستندمینو بیگیمینو بیگیفرزند کویر187

مستند داستانیبیژن زمان پیراجمال هاشمیگمشده ای در مرز ت188

مستندعباس سندیعباس سندیپناهگاه189

موج نو190
احمد طالبی نژاد و مرکز گسترش سینمای 

مستند و تجربی
مستنداحمد طالبی نژاد

داستانیمحمود معظمی و محمد حسین لطیفیحامد عنقا(سری اول)پیکسل191

مستندزینب تبریزیمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیوالسی برای تهران192

داستانیحامد خیری مطلقعلی مردمیسکوت193

مستندمحمدرضا تقوی فردمحمدرضا تقوی فردخاکریز های نقره ای194

مستندمینو بیگیمینو بیگیفرزند کویر195

آموزشیمحمد احسان کاظم نیامحمد احسان کاظم نیاسوره مبارکه الرحمن196

آموزشیمحمد احسان کاظم نیامعاونت محترم قرآن و عترتسوره مبارکه یس197

تله تاترشهاب حسینیسهیال امینیاعتراف198

داستانی کوتاهعلی حیدریعلی حیدریعلی اصغر خان شهبازی199

داستانیپدرام بهرامی فرپدرام بهرامی فرتارات200

مستندبابک محمدیمهران حقیقیعاشقی در تخت سلیمان201

مستندصفی  یزدانیانمهران حقیقیقایق های من202

مستندکامیار فاروقیمهران حقیقیدر قلب کویر203

مستندعباس احمدی مطلقمهران حقیقیسنگ کاغذ قیچی204

مستندفواد عفراویمهران حقیقیشیشه های شکسته205

آموزشیآرشی مشیر غفاریآرشی مشیر غفاریکفپوش های صنعتی206

مستندفرزاد فره وشیرها فیلمروزنه آبی207

داستانی کوتاهعادل تبریزیعادل تبریزیاول پاییز208

داستانیحسین گنج خانینشوان عطاپورهورام209

داستانیمحمد عبدی زادهبدون حق تهیه کنندگیعشق و خیانت210

داستانیرضا آقاییعبداله باکیدهعینک211

ناهید دل آگاهچهل و هفت212
... احمد اطراقچی و علیرضا عطاء ا

تبریزی
داستانی

داستانیکاظم موالئیکاظم موالئیکوپال213

داستانیمحمود معظمی و محمد حسین لطیفیحامد عنقا(سری دوم)پیکسل214

داستانیعلیرضا سهراب زادهامید امین نگارشیخروج215

مستندناصر تقواییاداره هنرهای نمایشیتمرین آخر216

مستندناصر تقواییاداره هنرهای نمایشیتعزیه217

داستانیمحمود معظمی و محمد حسین لطیفیحامد عنقا(سری سوم)پیکسل218

داستانیمصطفی سیاریعباس عموریهمچنان که میمردم219

مستندساحره خورطلبساحره خورطلب(قسمت4)خوش نشین ها220

مستندمحمدمهدی رحیمیمحمدمهدی رحیمیچریک پیر221

مستندامیر مهریزدانحامد بامروت نژادچهل و چهار نفر222

داستانیمحمدرضا رئیسیمحمدرضا رئیسیآپارتمان آقای هنرپیشه223

مستندحسن آخوندپورپژوهشکده نوین شهر معنوی ثامننسیان224

مستندمیثم کریمیحامد بامروت نژاداشتیاق225

داستانی کوتاهکتایون پرمرکیوان پرمرکشند226

داستانیمهدی خداشناسمهدی خداشناسگنجشک و غوزه227

داستانی کوتاهمهدی پریزادمهدی پریزاددهکده زرد228
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1396سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

داستانیمحمد دهفولیمحسن محسنی نسبمزرعه آبی229

مستندمجتبی میرطهماسبمجتبی میرطهماسبشش قرن و شش سال230

مستندرخشنده بنی اعتمادمجتبی میرطهماسبهمه درختان من231

مستندمجتبی میرطهماسبمجتبی میرطهماسببانوی گل سرخ232

مستندرخشنده بنی اعتمادرخشنده بنی اعتمادآی آدم ها233

مستندرخشنده بنی اعتمادمجتبی میرطهماسبیک ساعت از عمر234

تله تاترشهاب حسینیسهیال امینیاعتراف235

مستندساتیار امامیساتیار امامیشرح یک عکس236

مستند آموزشیعزیز فاضلی نژادموسسه آسنک فیلم و اندیشهبیماری دیابت از کنترل تا مراقبت237

مستندمهرداد کاظمیمهرداد کاظمی1آسمان آبی پروانه ها 238

مستندجعفر صادقیجعفر صادقیفرشاد آقای گل239

مستندمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیکارگاه های آموزشی سینما حقیقت240

مستندمحسن عبدالوهابمجتبی میرطهماسبطبرستانی ها241

مستندبهرام عظیم پورمجتبی میرطهماسبپنبه تا آتش242

مستندمهدی گنجیمجتبی میرطهماسبپازلی ها243

مستندمحسن عبدالوهابمجتبی میرطهماسببنیانگذار محک244

مستندشیرین برق نوردمجتبی میرطهماسبشاعران زندگی245

مستندمهناز افضلیمجتبی میرطهماسبمادر زمین246

مستندفرزاد فره وشیرها فیلمرقص دایره247

مستندفرزاد فره وشیرها فیلممرگ نقش248

مستندفرزاد فره وشیرها فیلمبزرگداشت حشمت سنجری249

مستندمحسن استادعلیمحسن استادعلی و نسرین عبدیجایی برای زندگی250

داستانیاکبر منصورفالحاکبر منصورفالحپسران ترشیده251

داستانیمحمود معظمی و محمد حسین لطیفیحامد عنقا(سری چهارم)پیکسل252

داستانیمحمود معظمی و محمد حسین لطیفیحامد عنقا(سری پنجم)پیکسل253

داستانی کوتاهحسین شاعریحسین شاعرینوار ویدئو254

داستانیقدرت اله بزرگیقدرت اله بزرگیوکیل بند255

مستندمجتبی میرطهماسبمجتبی میرطهماسبرودخانه هنوز ماهی دارد256

مستندحسن کارگرحسن کارگرعملدار رشید257

داستانیسامان ناصریسامان ناصریپایان یک کابوس258

داستانیوحید پرشادسیدامیر سیدزادهخاکسترنشین259

نماهنگمجتبی حسن زادهسیدصابرامامی و سید محسن حسینیاز سراسر بگذشته260

داستانیعباس رزیجیعباس رزیجیدم سرد261

داستانیسید ستار چمنی گلسید ستار چمنی گلگل نساء262

داستانیآرمان زرین کوبآرمان زرین کوبساز263

داستانیمحمدعلی طالبیمحمدعلی طالبیویولونیست264

مستندناهید رضاییناهید رضاییلیال265

داستانیمرتضی ذوالفقاری نسببدون حق تهیه کنندگیخواب ابدی266

آموزشیمهدی غفاریحسین مطهری رادمهندس زبان267

مستند آموزشیشاهین فرهنگشاهین فرهنگفلسفه نماز268

مستند آموزشیشاهین فرهنگشاهین فرهنگتربیت فرزند269

داستانیزهرا گل محمدیزهرا گل محمدیسکه های درد آلود270

داستانیمحمدرضا رسولیهادی علی محمدیسورنجان271

انیمیشنوحید نصیریانمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیقلب سیمرغ272

مستند آموزشی_علی اعتمادالعلما1-2توانمندسازی بیماران ضایعه نخاعی ق 273

مستندشاهپور محمدیشاهپور محمدیطبیعت سربی274

داستانیمحمد اسدنیامحمد اسدنیاثانیه275
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1396سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

داستانیآرمان زرین کوبآرمان زرین کوبآکاردئون276

داستانیسید محسن خرمدرهسید محسن خرمدرهآخرین تماس277

1اسب بخار بی ام و ایکس 278
محمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی 

تفضلی
مستندحامد زارع پور

360اسب بخار ام جی 279
محمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی 

تفضلی
مستندحامد زارع پور

اسب بخار آلفا رومئو جولیتا280
محمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی 

تفضلی
مستندحامد زارع پور

اسب بخار میتسوبیشی اوتلند281
محمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی 

تفضلی
مستندحامد زارع پور

7اسب بخار چری تیگو 282
محمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی 

تفضلی
مستندحامد زارع پور

اسب بخار نیسان ایکس تریل283
محمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی 

تفضلی
مستندحامد زارع پور

20و10اسب بخار هیوندا آی 384
محمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی 

تفضلی
مستندحامد زارع پور

6اسب بخار دی اس 385
محمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی 

تفضلی
مستندحامد زارع پور

اسب  بخار خودرو برقی386
محمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی 

تفضلی
مستندحامد زارع پور

اسب بخار اچ سی کراس387
محمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی 

تفضلی
مستندحامد زارع پور

اسب بخار مگان آوانته388
محمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی 

تفضلی
مستندحامد زارع پور

داستانیهادی شریعتیرقیه حسینیدر میان امواج389

مستندامید داورینیما شاهوردی مقدمترنای عشق بازان390

داستانیعباس رزیجیعباس رزیجیدم سرد391

داستانیسیدمجتبی حسینیسیدمجتبی حسینیپنج392

مستندآرش بشیری فکورآرش بشیری فکور1-4من و سینما ق 393

مسابقه و سرگرمیعلیرضا امینیرضا جاپلقی1-2سیزده شمالی ق 394

داستانیمهدی نورزادهمهدی نورزاده2018آتش در نیستان تبریز 395

داستانیمیتن اوجانیحمیدرضا دشتی و عباس هادیانچمدان های خالی396

داستانیایرج امامیحسن جالیروقت چیدن گردوها397

انیمیشنیونس عباس زادهیونس عباس زادهبابی و ببو در ایران398

مستندامید داورینیما شاهوردی مقدمترنای عشق بازان399

نماهنگجمشید بیات ترکمعصومه فردشاهینهمراه با بهار400

سینماییهادی حاجتمند و علی سلیمانیابراهیم اصغریاشنوگل401

مستندمحمد مجتبی حبیبیمحمد مجتبی حبیبیماهی قرمز کوچولو402

داستانیامیر اسکندریسیدامیر سیدزادهداستان سیاوش403

مستندمصطفی رزاق کریمیسید حسین شاهمرادیبانو قدس ایران404

داستانیکیومرث صمدی طاریکیومرث صمدی طاریبدلکار405

مستندکریم فائقیانکریم فائقیانمروا406

انیمیشنسید مصطفی حسینیسید مصطفی حسینیماجراهای این ور آب407

مستندمینا آرین ومحمد حسین حدادی بدریمینا آرین ومحمد حسین حدادی بدریموزه قاجار408

داستانیرضا آقاییعبداله باکیدهعینک409

مستندجمشید بیات ترکیه اتفاق تازه410

مسابقه و سرگرمیعلیرضا امینیرضا جاپلقی3-7سیزده شمالی ق 411
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1396سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

مستندوحید صداقت و تهمینه منزویوحید صداقت و تهمینه منزویدرباره فروشنده412

داستانی کوتاهالهه نظام آبادیانتشارات گیالسیاکریم413
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1397سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

داستانیسعید نوریسعید نورینوجوانی1

مستندامیر جلیلوندامیر جلیلوندسیمرغ تا سیمرغ2

مجتبی میرطهماسبتوران خانم3
رخشان بنی اعتماد و مجتبی 

میرطهماسب
مستند

آموزشیامیرطاها عباسیامیرطاها عباسیکنکور درس زبان4

آموزشیامیرطاها عباسیامیرطاها عباسیکنکور درس عربی5

آموزشیامیرطاها عباسیامیرطاها عباسیکنکور درس ریاضی6

آموزشیامیرطاها عباسیامیرطاها عباسیکنکور درس فیزیک7

آموزشیامیرطاها عباسیامیرطاها عباسیکنکور درس دینی8

آموزشیامیرطاها عباسیامیرطاها عباسیکنکور درس زیست9

آموزشیامیرطاها عباسیامیرطاها عباسیکنکور درس شیمی10

آموزشیامیرطاها عباسیامیرطاها عباسیکنکور درس ادبیات11

سینماییحسین شهابیغالمرضا گمرکیروزروشن12

مستندمسعود طاهریمسعود طاهریشرقی13

داستانیجمشید بیات ترکمعصومه فردشاهینبیگانه با خود14

تله تاترشهاب الدین حسین پورنیما انهارییک زندگی بهتر15

زنانی با گوشواره های باروتی16
مرتضی شعبانی و مرکز گسترش سینمای مستند و 

تجربی
مستندرضا فرهمند

داستانیبهروز قبادیگلریز احتیاطیآندو17

داستانیسید محسن میر حسینیسید محسن میر حسینی و فهیمه سلیمانیزندگی در دست تعمیر18

داستانی کوتاههیال صدیقیهیال صدیقیشیواتیر19

مستندسید سعید صدرزادهسید سعید صدرزادهزینب سالم اهلل علیها20

مستندسید سعید صدرزادهسید سعید صدرزاده2حکایت همچنان باقیست ق 21

مستندسید سعید صدرزادهسید سعید صدرزاده2سفر به خیر برادر ق 22

مستندسید سعید صدرزادهسید سعید صدرزادهزخم قناری23

مستندسید سعید صدرزادهسید سعید صدرزادهقابیل24

مستندسید سعید صدرزادهسید سعید صدرزادهعشق علیه السالم25

مستندسید سعید صدرزادهسید سعید صدرزادهسرزمین برادری26

مستندسید سعید صدرزادهسید سعید صدرزادهداستان خورشید27

مستندسجاد مشحونسید سعید صدرزادهپشت پرده پرواز28

مستندسید سعید صدرزادهسید سعید صدرزاده1سفر به خیر برادر ق 29

داستانیناصر قهرمانیحسین نجاری و ناصر قهرمانینهنگی در تنگ30

مستندسید سعید صدرزادهسید سعید صدرزادههابیل31

داستانیسید محسن میر حسینیسید محسن میر حسینی و فهیمه سلیمانیدویدن در مه32

داستانیسید محسن میر حسینیسید محسن میر حسینی و فهیمه سلیمانیرنگ انتظار33

داستانیسید محسن میر حسینیسید محسن میر حسینی و فهیمه سلیمانیشاه دزد34

آموزشیسحر لطفیانتشارات نامه مهربالست35

داستانیمحمدرضا یکانیمحمدرضا یکانیبا تو می مانم36

مهدی مطهرآگوست37
ماریا ماوتی، احمد زائری، محمد 

اسفندیاری
داستانی

مستندعلی همرازعلی همراز و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربیآقای بیکار38

داستانیمهدی علمی نیامهدی علمی نیاسایه های رعنا39

داستانیرسول سلیمیانعلیرضا رنجی پورافسانه عقاب دندان نقره ای40

مستندجعفر صادقیجعفر صادقیفرشاد آقای گل41

مستندبهرام مشعشع گوهریبهرام مشعشع گوهریمثل یک عاشق42

داستانیعبدالرضا کاهانیعبدالرضا کاهانیوقت داریم حاال43

داستانیپوریا کاکاوندحسن فتحیگلدن تایم44

مستندغالمرضا کتالغالمرضا کتالیکی بود یکی نبود45

مستندسید سعید صدرزادهسید سعید صدرزاده1حکایت همچنان باقیست ق 46

داستانیعلی صداقت کریمیسید جواد رفائی و علی صداقت کریمیآفتاب لبه های بام47

مستندمیالد میرزا باقریعلی دهقانزمستان یورت48

نماهنگمحمداحسان کاظم نیاموسسه قرآنی پیامبر مهر و رحمتاسماء الحسنی49
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1397سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

داستانیوحید ضابی نسبوحید ضابی نسبدخمه50

سریال ویدئوییحسام فرهمندشرکت هنر گفت و گوی تصویر در تصویرکله گنده ها51

داستانیاسماعیل راداسماعیل رادهوای پدر52

ترکیبیمجتبی باحشمتمجتبی باحشمت1-14قصه های گلی و بابا کرم ق 53

مستندمسعود جعفری منجیلیمسعود جعفری منجیلیسلطان بی تاج و تخت بخارا54

داستانیرضا کاویانیسیدعلیرضا هدایتیانسایبان55

 داستانیاحمد عبدی چاریمحمدمیرزا حیدریکاش همیشه برف می بارید56

مستندحامد زارع پورمحمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی تفضلی90اسب بخار تندر پالس 57

مستندحامد زارع پورمحمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی تفضلی3اسب بخار بی وای دی 58

مستندحامد زارع پورمحمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی تفضلی6اسب بخار جیلی جی سی 59

مستندحامد زارع پورمحمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی تفضلی3اسب بخار دی اس 60

مستندحامد زارع پورمحمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی تفضلی6اسب بخار بی وای دی اس 61

مستندعلیرضا شاه حسینیسیدعلی خوش نشینعرفان62

آموزشیایمان حمیدیایمان حمیدیارتباط با اوتیسم63

مستند داستانیرسول سهرابیرسول سهرابیگل کار64

آموزشیعلی مهری پرگوعلی مهری پرگو قسمت7گام به گام موفقیت های بزرگ 65

داستانیمجتبی بیطرفانمجتبی بیطرفاناینستا66

داستانیحسین توقیریحسین توقیریگزارش فرار یوسفی67

داستانیاحمد بهرامعلیاحمد بهرامعلیپناه68

داستانیحسین توقیریحسین توقیریگزارش فرار یوسفی69

مستندفرحناز شریفیاحسان رسول افناپدید70

مستندسعید کشاورزیسعید کشاورزیفوق ماراتن71

مستندبهمن منفردوحید پناهیآخرین پژواک کوهستان72

داستانیبهادر اسدیمهرداد عامل نیکنامشیشه های مات73

مستندامید عبدالهیمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیسفر سهراب74

مستندحامد زارع پورمحمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی تفضلی30اسب بخار بی 75

داستانیعلی ابدالیعلی ابدالیآرپاچای نغمه جدایی76

داستانیسودابه مرادیانبهرام رادانپوالریس77

مستندحامد زارع پورمحمدهادی فرتاش آژیر و محمدمهدی تفضلیاسب بخار سانگ یانگ رکستون78

مستندزینب تبریزیمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیوالسی برای تهران79

مستندعباس مهیمنمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیگوشه های اصفهان80

مستندامراهلل فرهادی آردکپانآموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی ویژهدر ستایش زندگی کیارستمی81

مستندآرش رئیسیانآرش رئیسیانچاووش از درآمد تا فرود82

داستانیشبیر جوانبخشسیدشهاب الدین حسینیخورشید نیمه شب83

داستانیمهدی نورزادهمهدی نورزاده2018آتش در نیستان تبریز84

مستندسید سعید صدرزادهسید سعید صدرزادهآخرین مسیح85

تاتررضا دادوییبه مناسبت ورد اشکان86

تاترعلیرضا کوشک جاللیدر انتظار آدولف87

تاترشهاب الدین حسین پورنیما انهاریتپانچه خانم88

تاترشهاب الدین حسین پورشهاب الدین حسین پور و نیما انهاریبیوه های غمگین ساالر جنگ89

تاترشهاب الدین حسین پورنیما انهارییک زندگی بهتر90

مستندعلی اوجیآذر معماریان و امید معلمشب فیروزه ای هفدمین جشن حافظ91

مستندبهاره افشاریبهاره افشاریسریک92

داستانیمحسن میرحسینیمحمدرضا جهانگیر تاجدزدی که برای شام آمد93

داستانیفرید کلهرمحمدرضا جهانگیر تاجعروس با کالس94

عباس عموریقسمت10مجموعه پرنده آبی 95
عباس عموری و جمال زیتونی و 

سید مهدی محمدی
انیمیشن

داستانیرضا حسین آبادیحمید اصغری تتماج و آناهیت گرگوسیاناشک تمساح96

مستندسعید فرجیمهدی مطهرمیرزا جواد97

داستانیفرشاد احمدی دستگردیمظفر احمدی دستگردیمرگ نامه سهراب98

مستندیاسر خیریاسر خیرآهستگی99

مستنداحسان ناجیاحسان ناجی و سحر پرتوی کیانو کیارستمی ادامه دارد100

Page 2



1397سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

مستندبهمن و بهرام حاج ابول لومدرسه ملی سینمای ایرانحیوان101

مستندآرین وزیر دفتریمجید برزگرهنوز نه102

مستندامید شمسمدرسه ملی سینمای ایرانشب تولد103

داستانی کوتاهعلیرضا قاسمیعلیرضا قاسمیوقت ناهار104

داستانی کوتاهکاوه مظاهریکاوه مظاهریروتوش105

آموزشیمحمد بصیری و علی رمضانیشرکت جهان پردازش پژواک اروند11ریاضی پایه 106

مستندخشایار محمودآبادیصدا و سیمای مرکز اصفهانراز ماندگاری107

داستانیمجتبی اسپنانیمجید صدیقیجوجه ها آخر پائیز جیغ میکشند108

مستندساتیار امامیساتیار امامیشرح یک عکس109

داستانی کوتاهعلی الهیارینادر طریقتخرافات110

داستانی کوتاهسید سجاد موسویسید سجاد موسویمرد نمکی111

داستانیشهره سلطانیمهران مهام یوسف آباد68خیابان 112

سریال ویدئوییحسام فرهمندشرکت هنر گفت و گوی تصویر در تصویرکله گنده ها113

مستندعلی حسینی صدرعلی حسینی صدراین مستند اسم ندارد114

داستانی کوتاهشهرزاد دادگرسعید هنرآموزپانصد مثقال طال115

داستانی کوتاهانجمن سینمای جوانان ایرانانجمن سینمای جوانان ایرانسایه فیل116

داستانی کوتاهانجمن سینمای جوانان ایرانانجمن سینمای جوانان ایرانهشتک ساعت چهار117

داستانی کوتاهانجمن سینمای جوانان ایرانانجمن سینمای جوانان ایرانتناوب118

انجمن سینمای جوانان ایرانباران آهسته می بارد119
انجمن سینمای جوانان ایران و 

شهرداری ازمی
داستانی کوتاه

داستانی کوتاهدرناز حاجیهادرناز حاجیهامارلون120

داستانیعلی مردانیعلی مردانیوقت رویا121

مستندحامد غنیحامد غنیچلچراغ خاکی122

داستانیجعفر آنی زاده و محمود روزبهانیپیمان وجدانی کیاخواستگاری پردردسر123

داستانیکورش مرشد سلوکمریم خلیلیتیر و تخته124

داستانیبابک شیرین صفتمهدی پریزادتایسون حکایت مرغی که از قفس پرید125

تیزرانجمن معتادان گمنامانجمن معتادان گمنامتیزر اطالع رسانی اعتیاد126

داستانیجواد مزدآبادیسید مازیار هاشمی و مهدی صفی یاریشهر هزار رنگ127

مستندحامد غنیحامد غنیلحظه دیدار128

مستندعباس امینیعباس امینیهندی و هرمز129

مستندمژگان ایالنلومژگان ایالنلومثل یک زن130

تله تاترمحمد یوسفیمهدی مالئی فردوئی و مصطفی فرحی یزدیماجرای دیو تک آباد131

آموزش زبان روسیعلیرضا اکبری پورانتشارات پرسکا(روسی)زندگینامه یوری گاگارین132

آموزش زبان روسیعلیرضا اکبری پورانتشارات پرسکا(روسی)زندگینامه پیوتر چایکوفسکی133

آموزش زبان روسیعلیرضا اکبری پورانتشارات پرسکا(روسی)زندگینامه میخائیل بولگاکف134

آموزش زبان روسیعلیرضا اکبری پورانتشارات پرسکا(روسی)زندگینامه پتر کبیر135

آموزش زبان روسیعلیرضا اکبری پورانتشارات پرسکا(روسی)زندگینامه واسیلی سوریکوف136

آموزش زبان روسیعلیرضا اکبری پورانتشارات پرسکا(روسی)زندگینامه آنتون چخوف137

آموزش زبان روسیعلیرضا اکبری پورانتشارات پرسکا(روسی)زندگینامه میخائیل المانوسوف138

آموزش زبان روسیعلیرضا اکبری پورانتشارات پرسکا(روسی)زندگینامه فیودور داستایفسکی139

آموزش زبان روسیعلیرضا اکبری پورانتشارات پرسکا(روسی)زندگینامه لف تالستوی140

آموزش زبان روسیعلیرضا اکبری پورانتشارات پرسکا(روسی)زندگینامه الکساندر پوشکین141

آموزش زبان روسیعلیرضا اکبری پورانتشارات پرسکا(روسی)زندگینامه والدیمیر مایاکوفسکی142

مستندسید احسان عمادیحسام اسالمیرزم آرائ یک دوسیه مسکوت143

مستندبکتاش آبتینموزه موسیقی1937اکتبر  14413

مستندولی اهلل سعادتفاطمه بناممن کیستم145

انیمیشناحسان رفیع فراحسان رفیع فراخطار146

داستانیبهزاد بروجنیبهزاد بروجنیپرسفید147

مستندعلی شاه محمدیهارون کلیمی یشایاییشهسوار148

داستانی کوتاهحمیده نهان دوستآرش سجادی حسینیمادرم149

داستانیپرنیا کاظمی پورمهرداد مجیدیبروا150

مستندسید احسان عمادیحسام اسالمیرزم آرائ یک دوسیه مسکوت151
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1397سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

انیمیشنسید مصطفی حسینیسید مصطفی حسینی2-4ماجراهای اینور آب ق 152

داستانی کوتاهمیالد فرج اللهیمصطفی نوحه خوان و مرتضی نوحه خوانپاپ کرن153

مستندبکتاش آبتینموزه موسیقی1937اکتبر  15413

داستانیمهران عرفیمهران عرفیآنارشی155

مستندزهره صباغیاناسماعیل میهن دوستپشت صحنه ترومای سرخ156

مستندمحمدحسین سلطانیانشرکت فرهنگی هنری سفیر گوهر رضوانخرگوش سفید را دنبال کنید157

مستندمسعود جعفری منجیلیمسعود جعفری منجیلیسلطان بی تاج و تخت بخارا158

داستانیاحسان سلطانیانداریوش بابائیانآنها159

انیمیشنیونس عباس زادهیونس عباس زادهبابی و ببو در ایران160

آموزشیغالمحسین حصاریمحمد جواد دانشور(مراقبت های قبل از بارداری )1تولد 161

آموزشیغالمحسین حصاریمحمد جواد دانشور(مراقبت های دوران بارداری )2تولد 162

آموزشیغالمحسین حصاریمحمد جواد دانشور1پوست و زیبایی 163

آموزشیغالمحسین حصاریمحمد جواد دانشور2پوست و زیبایی 164

آموزشیغالمحسین حصاریمحمد جواد دانشورآشنایی با بلوغ دختران165

آموزشیغالمحسین حصاریمحمد جواد دانشورآشنایی با بلوغ پسران166

آموزشیغالمحسین حصاریمحمد جواد دانشورایدز167

داستانیحسین مهکامحسین مهکامآندرانیک168

داستانیکریم فرشادکریم فرشاداتومات169

داستانیسیدمهدی اسماعیلیمحمدرضا رحمانیرفت170

داستانیکریم فائقیانحوزه هنری استان بوشهربازگشت171

مستند داستانیحامد حبیبیحامد حبیبییک ربع به یازده172

مستندامیرحسین بهبهانیپیمان جعفری و امیرحسین بهبهانیمکتب سقاخانه به روایت پرویز تناولی173

مستندسینا کیان پورسینا کیان پوراینستاگرامر174

مستندمریم سپهریپیمان فتوت احمدی و مریم سپهریزنبورک در گام مینور175

داستانی علی آشتیانیغالمحسن شمسمرغ تخم طال176

مستندمسعود طاهریمسعود طاهریشرقی177

داستانیامیر مومنی اصلمحمد مهدی محمدی علی آبادیشانتاژ178

مستندنیما قلی زادگاننیما قلی زادگان قسمت5اورسن ولز صحبت می کند 179

داستانیحجت اله رئیسیحجت اله رئیسیعروسکخانه180

مستندصابر ابرصابر ابر(قسمت3)تا هفت خانه آن ور تر 181

مستند آموزشیمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیمجموعه کارگاه های درس گفتار تدوین182

داستانیمریم السادات بحرالعلومیسیدامیر سیدزادهپاسیو183

داستانیوحید بیطرفانوحید بیطرفانسه حرف هشت عمودی184

مستندمژگان ایالنلومژگان ایالنلومثل یک زن185

آموزشیوحید اشتیاقموسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانشحقوق اراضی و امالک186

187
ابعاد حقوقی قراردادهای تامین مالی بین 

المللی
آموزشیوحید اشتیاقموسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

آموزشیوحید اشتیاقموسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانشکاربرد سند در مقام دعوا و دفاع188

داستانیشهرزاد دادگرسعید هنرآموزپانصد مثقال طال189

داستانیمرتضی فرشبافجواد نوروزبیگیسوگ190

داستانیپوریا کاکاوندحسن فتحیگلدن تایم191

داستانیعباس امینیعباس امینیهندی و هرمز192

مستندپیروز کالنتریپیروز کالنتریهمایون193

موزیک ویدئوامیر مومنی اصلمحمد مهدی محمدی علی آبادیموزیک ویدئو شانتاژ194

مستندمحمدصادق دهقانیمحمدصادق دهقانیتاالن195

داستانیمحمود مقامیکیانوش گرامیشراره196

داستانیسودابه  رادانبهرام رادانپوالریس197

عروسکیعلی بوریانساناز صفرپورعطا و جادوی سیاه198

سیدفرهاد هاشمیسه ناقال199
سامان قلیچ خانی و سیدفرهاد 

هاشمی
تاتر

مستندامید صرافیامید صرافیزلزله کرمانشاه من را هم تکان داد200

داستانیمحسن افشانیمحسن افشانیماشین قشنگم201

Page 4



1397سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

مستندعلی صمدیعلی صمدیباید رفت202

مستندرضا حائریمرکز گسترش سینمای میتند وتجربیپسران سندباد203

مستنداردالن عاشوریامیر بنانروزگاری ایران204

مستندخدایار قاقانیمرکز گسترش سینمای میتند وتجربیخونه205

مستندمریم سپهریپیمان فتوت احمدی و مریم سپهریزنبورک در گام مینور206

207ABC  AFRICAمستندعباس  کیارستمیتاالر ایوان شمس

مستندرها فریدیرها فریدیچی چکا قصه شب208

209I AM  NERO_داستانیرفیع پیتز

سریال ویدئوییحسام فرهمندشرکت هنر گفت و گوی تصویر در تصویرکله گنده ها210

آموزشیمحمد احسان کاظم نیا(موسسه پیامبر مهر و رحمت )محمد احسان کاظم نیاسوره مبارکه جاشیه211

آموزشیمحمد احسان کاظم نیا(موسسه پیامبر مهر و رحمت )محمد احسان کاظم نیاسوره مبارکه ممتحنه212

آموزشیمحمد احسان کاظم نیا(موسسه پیامبر مهر و رحمت )محمد احسان کاظم نیاسوره مبارکه نجم213

آموزشیمحمد احسان کاظم نیا(موسسه پیامبر مهر و رحمت )محمد احسان کاظم نیاسوره مبارکه حجرات214

آموزشیمحمد احسان کاظم نیا(موسسه پیامبر مهر و رحمت )محمد احسان کاظم نیاسوره مبارکه دخان215

آموزشیمحمد احسان کاظم نیا(موسسه پیامبر مهر و رحمت )محمد احسان کاظم نیاسوره مبارکه  واقعه216

آموزشیمحسن پهلوان نشانمحسن پهلوان نشانجوکار آباد217

داستانیمجید کوهیمجید کوهیمرگ آفتاب پرست218

مستندهومن ظریفهومن یمینی شریفیمینی شریف نغمه سرای کودکان219

داستانیپویا اشتهاریسیدمحمدصادق سجادیانبیگاه220

انیمیشین آموزشییوسف عینی زادهیوسف عینی زادهماجراهای قهرمان کوچولو221

آموزشییوسف شریف زادهمحمد شهبازیمشق تندرستی سرطان سینه222

مستندهادی آفریدهمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیباشگاه حیوانات223

مستندنیکنام پیرزادآرمان مکنونیپای در دل سنگ224

مستندبانو ائویی225

انجمن سینمای جواننسبت خونی226
حسین امیر -پدرام پور امیری

دوماری
داستانی کوتاه

داستانی کوتاهمیر عباس خسرو نژادانجمن سینمای جوانفروزان227

داستانی کوتاهسهیل امیر شریفیانجمن سینمای جواندیدن228

داستانی کوتاهپریسا گرگینحسین ربانی غریبیو میگذریم229

داستانی کوتاهسام صلواتیانجمن سینمای جوانآینه های پریده رنگ230

داستانی کوتاهمحمد روح بخش-کتایون پرمرانجمن سینمای جوانتو هنوز اینجایی231

داستانیامیر حسین ماکوییمحمد شهبازیمهریه232

سریالبهادر اسدیجمال گلیریکاوری233

مستندهادی زارعیهادی زارعیخاتمه234

داستانیرضا اقاییمهدی عظیمی میر ابادی-عبداهلل باکیدهعینک235

داستانی کوتاهصهبا منیرزادسید محمد حسن طاهایییک عکس236

مستندامیر رفیعیامیر رفیعی- علی فتح اهلل زادهآبی به رنگ آسمان237

مستندایمان حمیدیانتشارات تعالیبیش فعالی238

مستندسید مهدی احمد پناههفته نامه چلچراغجشن یلدا239

آموزشیوحید اشتیاقموسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانشقرار دادهای تجارت بین الملل240

آموزشیوحید اشتیاقموسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانشقراردادهای پایین دستی نفت و گاز241

آموزشیوحید اشتیاقموسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانشآیین دادرسی کار242

آموزشیوحید اشتیاقموسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانشانواع مطالبات زوجه و روشهای وصول243

آموزشیوحید اشتیاقموسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانشآیین اعتراض به اجرای مفاد اسناد الزم االجرا244

آموزشیوحید اشتیاقموسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانشحقوق ثبت245

246
جوینت )قراردادهای مشارکت

سطح پیشرفته-(کنسرسیوم,ونچر
آموزشیوحید اشتیاقموسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

247
تحلیل قراردادهای پیمانکاری در رویه قضایی 

2-1
آموزشیوحید اشتیاقموسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

داستانیکیانوش بحرینیناصر احمدیمفرد248

داستانیآرش زارعمهرداد جعفریانوقتی پروانه شدم249
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1397سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

داستانیامید نیازمحمد فضیله12ب250

زیستن برای روشنگری251
موسسه فرهنگی هنری و پژوهشی تاریخ ادبیات 

کودکان
آموزشیمهدی احمدی

زیر خط کودکی252
موسسه فرهنگی هنری و پژوهشی تاریخ ادبیات 

کودکان
آموزشیمهدی احمدی

داستانیکریم رجبیوحید رحمتیسرکوفت253

داستانیمهدی علمی نیامهدی علمی نیابرسد به دست مالدینی254

مستندفرزین رضائیانشرکت طلوع ابتکارات تصویرییک فرهنگ,هفت آهنگ:جهان نوروز255

آموزشیحسین زندیحسین زندیفن بیان و سخنوری256

داستانیفرید ولی زادهفرید ولی زادهتنها تر از من257

داستانیمهدی گلستانیانفرید ولی زادهوام عسل258

داستانی کوتاهفرید ولی زادهفرید ولی زادهمنا بی بازگشت259

داستانیشاهد احمد لوعلی یاورمشمشه260

مستندمهرشاد کارخانیمهرشاد کارخانیتیتراژ در سینمای ایران261

مستندمهرشاد کارخانیمهرشاد کارخانیآرشیو متروک262

داستانیسمیرا رجبیعزت اهلل جامعی ندوشنلواسان263

آموزشیحسین احمدیحسین احمدیآموزش فارسی دوازدهم264

آموزشیحسین احمدیحسین احمدی(1-2بخش )خالقیت،مفعول مطلق265

آموزشیحسین احمدیحسین احمدی1-3آرایه های ادبی،روشهای تست زنی266

آموزشیحسین احمدیحسین احمدی1-7روشهای تست زنی علوم و فنون 267

آموزشیحسین احمدیحسین احمدی1-7فارسی دهم 268

مستندحسن خادمیمهدی کوهیانقاضی و مرگ269

داستانی کوتاهمهشید طوبائیسحر فرحناک- مهشید طوبائی کوله پشتی270

داستانی کوتاهمهدی بوستانیموسسه تصویر سازان سینمادرس271

داستانی کوتاهدزفولی زادهدزفولی زادهاستون272

داستانی کوتاهتوفیق امانیتوفیق امانیاینجا جائه ها پایانی ندارند273

داستانی کوتاهمصطفی گندمکارمصطفی گندمکارآالن274

داستانی کوتاهحسین مالیمیحسین مالیمیبدو رستم بدو275

داستانی کوتاهپویا نبیپویا نبیخوابگردها276

داستانی کوتاهآرمان فیاضآرمان فیاضمانیکور277

داستانی کوتاهبهزاد آزادیبهزاد آزادیگوش سیاه278

داستانی کوتاهمهدی اقا جانیشمسی شاهزاده بیگمیسیندرال279

داستانی کوتاهطوفان نهان قدرتیطوفان نهان قدرتیزونا280

مستندساتیار امامیساتیار امامیشرح یک عکس281

داستانیعلیرضا معتمدیکیومرث پوراحمدرضا282

مستندهوشنگ شریعتی رادهوشنگ شریعتی رادآبشارهای بزرگ ایران283

آموزشیحسین مطهری رادحسین مطهری رادمهندس زبان284

داستانی کوتاهصادق جوادیمرکز گسترش سینمای مستند و تجربیروباه285

مستندسعید بهلولیسعید بهلولیسایه های تنهایی286

آموزشیمحمد احسان کاظم نیامحمد احسان کاظم نیاسوره قران 28726

داستانیمینا بزرگمهر-هادی کمالی مقدممینا بزرگمهر-هادی کمالی مقدم-علی مصفاجنبل288

داستانی کوتاهرقیه توکلیمحمد قانع فردتو فقط مادر باش289

مستندناصر قهرمانیناصر قهرمانیقوپوز290

مستندمهدی افشار نیکعلی جلیلوندزیر صفر مرزی291

داستانیامید نگارشیمحمد  نجفی زادهتا ابد292

مستنداباذر صالحیاناباذر صالحیانپدر طالقانی293

مستندعلی اکبر فدائیانعلی اکبر فدائیانذاکر294

داستانی کوتاهامیر رضا جاللیانمیثم جمالیچاه295

داستانی کوتاهامیر رضا جاللیانمیثم جمالیکانکس296

داستانی کوتاهامیر رضا جاللیانمیثم جمالیژخ297

داستانی کوتاهامیر رضا جاللیانمیثم جمالینقطه دید298

داستانیجلیل اکبری صحتآزیتا موگوییزمانی یک زن299
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1397سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف

داستانیمهردادغفارزاده اراللویسودابه خسرویروی خط صفر300

مستندزهرا نیازیزهرا نیازیچشمه زاوان301

مستندمهدی خراشادیزادهمهدی خراشادیزادههمراه با باد302

303
تحلیل قراردادهای پیمانکاری در رویه قضایی 

1-2ق 
آموزشی غیرسینماییوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

آموزشی  غیرسینماییوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانشآشنایی با حقوق بازار سرمایه304

آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش1-2قرارداد کار ق 305

306
 100بررسی دعاوی موضوعی کمیسیون ماده 

قانون شهرداری ها
آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

307
 حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی ق 

2-1
آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

آموزشی  غیرسینماییوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانشآشنایی با مقررات دیوان عدالت اداری308

309
مدیریت و مهندسی قراردادهای بین المللی 

تجاری و صنعتی
آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانشاعتبارات اسنادی310

آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانشحقوق بانکی311

آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانشناگفته هایی از حقوق شرکت های سهامی312

آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانشنظام حقوقی حاکم بر آپارتمان313

آموزشی  غیرسینماییوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانشسرقفلی و حق کسب و پیشه314

315
مدیریت مهندسی قراردادهای تجاری و 

صنعتی
آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

316
مهارتهای مذاکره در قراردادهای بین المللی 

2-1
آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

317
جوینت ونچر، )قراردادهای مشارکت 

سطح مقدماتی - (کنسرسیوم
آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

318
داللی موردی، )قراردادهای تجاری بین المللی 

(فرانشیز
آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

319
قراردادهای  )قراردادهای تجاری بین المللی 

(لیسانس، خرید سهام
آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

320
جوینت ونچر،  )قراردادهای مشارکت 

سطح پیشرفته- (کنسرسیوم
آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

آموزشیوحید اشتیاق موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش2010آشنایی با اینکوترمز 321

فلسفه نجات در عرفان موالنا322
موسسه لغت نامه دهخدا و آموزش زبان فارسی 

دانشگاه تهران
آموزشیمهدی تجلی
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1398سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلم ردیف

سریالرامین عباسی زادهرامین عباسی زاده9احضار  ق 1

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان9نهنگ آبی ق 2

1هیوال ق 3
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سینماییعباس مرادیانمحمد رضا محمدیآلما4

سریالسیروس مقدمالهام غقوریعلی البدل5

سریالامیر پور کیانعلی اکبر نجفی12ممنوعه فصل دوم ق 6

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان10نهنگ آبی ق 7

2هیوال ق 8
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سریالمهدی گلستانهپیمان جعفری7رقص روی شیشه ق 9

سریالمجید صالحیمحمد حسین قاسمی4سال های دور از خانه ق 10

سریالامیر پور کیانعلی اکبر نجفی(خارج از کشور ) 12ممنوعه فصل دوم ق 11

سریالامیر پور کیانعلی اکبر نجفی(داخل کشور  ) 13ممنوعه فصل دوم ق 12

سریالامیر پور کیانعلی اکبر نجفی(خارج از کشور ) 13ممنوعه فصل دوم ق 13

سریالمحمد مسلمیحسن مصطفوی(داخل کشور  ) 12هشتگ خاله سوسکه ق 14

سریالمحمد مسلمیحسن مصطفوی(خارج از کشور)) 12هشتگ خاله سوسکه ق 15

سینماییمهدی کرم پورمهدی کرم پورسوفی و دیوانه16

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان11نهنگ آبی ق 17

سریالمهدی گلستانهپیمان جعفری8رقص روی شیشه ق 18

سریالمجید صالحیمحمد حسین قاسمی5سال های دور از خانه ق 19

3هیوال ق 20
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سریالمجید صالحیمحمد حسین قاسمی6سال های دور از خانه ق 21

سینماییهومن سیدیسعید سعدیمغز های کوچک زنگ زده22

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان12نهنگ آبی ق 23

سریالمهدی گلستانهپیمان جعفری9رقص روی شیشه ق 24

سریالمحمد مسلمیحسن مصطفوی(خارج از کشور ) 13هشتگ خاله سوسکه ق 25

سریالمحمد مسلمیحسن مصطفوی(داخل کشور ) 13هشتگ خاله سوسکه ق 26

 غیرسینماییپژمان تیمورتاشحنیف سروریمفت آباد27

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان13نهنگ آبی ق 28

سریالمهدی گلستانهپیمان جعفری10رقص روی شیشه ق 29

سریالمحمد مسلمیحسن مصطفوی(خارج از کشور ) 14هشتگ خاله سوسکه ق 30

سریالمحمد مسلمیحسن مصطفوی(خارج از کشور ) 14هشتگ خاله سوسکه ق 31

4هیوال ق 32
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سریالمهدی گلستانهپیمان جعفری11رقص روی شیشه ق 33

سریالرامین عباسی زادهرامین عباسی زاده10احضار ق 34

سریالرامین عباسی زادهرامین عباسی زاده11احضار ق 35

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان14نهنگ آبی ق 36

سینماییکاظم معصومیامیرحسین شریفیکبریت سوخته37

داستانیامیرحسین ماکوییمحمد شهبازیمهریه38

سریالفهد میریکمال بحرانی(...بحرین و. کویت.محصول مشترک ایران)باب المراد39

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان15نهنگ آبی ق 40

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان16نهنگ آبی ق 41

5هیوال ق 42
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

6هیوال ق 43
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سریالمهدی گلستانهپیمان جعفری(قسمت پایانی) 12رقص روی شیشه ق 44

45
قسمت  )(داخل کشور ) 15هشتگ خاله سوسکه ق 

(پایانی
سریالمحمد مسلمیحسن مصطفوی



1398سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلم ردیف

سریالفرزاد  فره وشیفرزاد  فره وشیمن قناد هستم: آقای مجری46

سریالمجید صالحیمحمد حسین قاسمی7سال های دور از خانه ق 47

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب1 ق 2رالی ایرانی 48

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب2 ق 2رالی ایرانی 49

سینماییرامتین لوافیمجید مطلبیهت تریک50

سریالمجید صالحیمحمد حسین قاسمی8سال های دور از خانه ق 51

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان17نهنگ آبی ق 52

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان18نهنگ آبی ق 53

7هیوال ق 54
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سینماییمهدی صباغ زاده طوسیمهدی صباغ زاده طوسیترانه55

سینماییحمید  نعمت اهللمحمدرضا  شفیعیشعله ور56

سینماییسهیل موفقایرج محمدی روزبهانیشکالتی57

سینماییمجیدرضا  مصطفویمجیدرضا مصطفویآستیگمات58

سینماییکمال تبریزیجواد  نوروزبیگیمارموز59

سریالمجید صالحیمحمد حسین قاسمی9سال های دور از خانه ق 60

تله تاترکوروش  عطاییکوروش آهاریخرده نان61

سینماییسیدجواد هاشمیسیدجواد  هاشمی2آهوی پیشانی سفید 62

سینماییزحل رضویزحل رضویامین و اکوان63

سریالمجید صالحیمحمد حسین قاسمی10سال های دور از خانه ق 64

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب3 ق 2رالی ایرانی 65

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان19نهنگ آبی ق 66

8هیوال ق 67
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

داستانی غیرسینماییمریم السادات بحرالعلومیسیدامیر  سیدزادهپاسیو68

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب4 ق 2رالی ایرانی 69

سینماییمحمدحسن  امیریوسفیمحمدحسن  امیریوسفیآشغالهای دوست داشتنی70

داستانی غیرسینماییپرویز کیمیاویپرویز کیمیاویایران سرای من است71

ترکیبیمحمد  مرسیمحمد  مرسیاینجا ایرانه72

داستانی غیرسینماییسیدمحمدعلی سجادیسیدمحمدعلی سجادیتمرینی برای اجرا73

داستانی غیرسینماییعلی کریمعلی کریممن از سپیده صبح بیزارم74

مستند داستانیمهناز صبورحمیدرضا سرپرست یکتا، مهناز صبورداستان هومن و سفید: ورزاجنگ75

سینماییمحمد آهنگرانی فراهانیسیدمحسن جاهدتخته گاز76

9هیوال ق 77
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

داستانی غیر سینماییخسرو  سیناییخسرو سیناییجزیره رنگین78

تله تاتررضا  دادوییرضا  دادوییازدواج در می سی سی پی79

تله تاتررضا  دادوییرضا  دادوییطناب80

10هیوال ق 81
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سینماییپیمان معادیپیمان معادیبمب یک عاشقانه82

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب5 ق 2رالی ایرانی 83

سینمایییعقوب  غفاریمحمود  فالحماموریت غیرممکن84

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان20نهنگ آبی ق 85

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان21نهنگ آبی ق 86

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان22نهنگ آبی ق 87

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان23نهنگ آبی ق 88

11هیوال ق 89
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سریالمجید صالحیمحمد حسین قاسمی11سال های دور از خانه ق 90

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب6 ق 2رالی ایرانی 91

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب7 ق 2رالی ایرانی 92



1398سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلم ردیف

سینماییعلی عطشانیعلی عطشانیپارادایس93

سینماییسیدرضا صافیناصر  عنصریپینوکیو و عامو سردار ریسعلی94

سریالمجید صالحیمحمد حسین قاسمی12سال های دور از خانه ق 95

سینماییبهروز نورانی پورمحمد حمزه زادهدایان96

12هیوال ق 97
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سینماییمنیژه حکمتمنیژه  حکمتجاده قدیم98

سینماییمسعود اطیابیسیدابراهیم  عامریان2تگزاس 99

سینماییهاتف علیمردانیهاتف علیمردانیکلمبوس100

سریالمجید صالحیمحمد حسین قاسمی13سال های دور از خانه ق 101

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب8 ق 2رالی ایرانی 102

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان24نهنگ آبی ق 103

13هیوال ق 104
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

داستانی غیرسینماییابراهیم مختاریابراهیم مختاریبرگ جان105

14هیوال ق 106
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سریالمجید صالحیمحمد حسین قاسمی14سال های دور از خانه ق 107

سینماییسیدجواد  هاشمیسیدجواد  هاشمی3آهوی پیشونی سفید 108

سینماییسعید  سهیلیسعید  سهیلیژن خوک109

سینماییپگاه  ارضیهوشنگ  نورالهینبات110

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب10 ق 2رالی ایرانی 111

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب9 ق 2رالی ایرانی 112

داستانی غیرسینمایینقی  نعمتینقی نعمتیسه و نیم113

سینماییرامبد جوانمحمد  شایسته، رامبد جوانقانون مورفی114

15هیوال ق 115
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سینماییمسعود  ده نمکیمسعود  ده نمکیزندانی ها116

سریالمجید صالحیمحمد حسین قاسمی15سال های دور از خانه ق 117

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان25نهنگ آبی ق 118

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی1مانکن ق 119

سینماییسعید  روستاییسیدجمال ساداتیانمتری شیش و نیم120

داستانی غیر سینماییمنوچهر  مصیریسیدجواد  قاضیتعصب121

سینماییمحسن عبدالوهابمحمد  احمدیبه دنیا آمدن122

سینماییحامد  محمدیحمید  پنداشتهچهار انگشت123

سینماییسهیل بیرقیمهدی داوری لنگرودیعرق سرد124

16هیوال ق 125
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سینماییوحید موساییانروح اهلل  برادریخانه روشن126

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب11 ق 2رالی ایرانی 127

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان26نهنگ آبی ق 128

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی2مانکن ق 129

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب12 ق 2رالی ایرانی 130

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان27نهنگ آبی ق 131

17هیوال ق 132
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

18هیوال ق 133
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی3مانکن ق 134

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان28نهنگ آبی ق 135

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب13 ق 2رالی ایرانی 136
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(پایانی) 19هیوال ق 137
حاجی احمد کاشی و مهران  سید مصطفی

مدیری
سریالمهران مدیری

سینماییمحسن  توکلیمحمدحسین  فرح بخشایکس الرج138

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب14 ق 2رالی ایرانی 139

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان29نهنگ آبی ق 140

سریالفریدون جیرانیسعید ملکان30نهنگ آبی ق 141

داستانی غیرسینماییعباس مرادیان کرهرودیجمال گلیپلکان مرگ142

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی4مانکن ق 143

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی5مانکن ق 144

سینماییمحمد  بهرامیانعبدالمحمد  نجیبیپریناز145

سینماییوحید موساییانروح اهلل  برادریخاموشی دریا146

سینماییوحید موساییانروح اهلل  برادریگوشواره147

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب15 ق 2رالی ایرانی 148

داستانی غیرسینماییروح اهلل حسینی یزدیروح اهلل حسینی یزدیهستی149

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی6مانکن ق 150

سریالسیروس مقدمالهام غفوریخواب زده ق یک151

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی8مانکن ق 152

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی9مانکن ق 153

غیر سینماییسهی بانو ذوالقدرجواد نوروز بیگیصدا های خاموش154

سینماییمحسن قصابیانعلی آشتیانینیوکاسل155

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب19 ق 2رالی ایرانی 156

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب18 ق 2رالی ایرانی 157

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی10مانکن ق 158

سینماییکمال مصفای تبریزیرضا میر کریمیما همه با هم هستیم159

مجموعهآرش معیریانسعید ابوطالب(پایانی )20 ق 2رالی ایرانی 160

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی11مانکن ق 161

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی12مانکن ق 162

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی13مانکن ق 163

سریالکیارش اسدی زادهصادق یاری1کرگدن ق 164

سریالکیارش اسدی زادهصادق یاری2کرگدن ق 165

سریالکیارش اسدی زادهصادق یاری3کرگدن ق 166

سریالکیارش اسدی زادهصادق یاری4کرگدن ق 167

سریالکیارش اسدی زادهصادق یاری5کرگدن ق 168

سینمایینیما جاویدیمجید مطلبیسرخپوست169

مستندسید وحید حسینیسید وحید حسینیبزم رزم170

سریالکیارش اسدی زادهصادق یاری6کرگدن ق 171

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی14مانکن ق 172

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی1دل ق 173

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی2دل ق 174

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی3دل ق 175

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی4دل ق 176

سینماییرضا میر کریمیرضا میر کریمیقصر شیرین177

غیر سینماییوحید ضرابی نسبوحید ضرابی نسبدخمه178

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی16مانکن ق 179

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی15مانکن ق 180

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی5دل ق 181

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی17مانکن ق 182

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی6دل ق 183

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی7دل ق 184

سینمایینرگس آبیارمحمد حسین قاسمیشبی که ماه کامل شد185

سینماییآزیتا موگوییآزیتا موگوییایده اصلی186

سینماییامیر حسین ثفقیعلی اکبر ثقفیروسی187
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سریالکیارش اسدی زادهصادق یاری7کرگدن ق 188

سریالکیارش اسدی زادهصادق یاری8کرگدن ق 189

تله تئاترنیما دهقاننورالدین حیدری ماهرخاموشی دریا190

تله تئاترامید سهرابینورالدین حیدری ماهرخروس الری191

سینماییحسین قناعتحسین قناعتتپلی و من192

غیر سینماییمیثم هاشمی طبامیثم هاشمی طبانفس های آرام193

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی18مانکن ق 194

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی8دل ق 195

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی9دل ق 196

سریالمنوچهر هادیمنوچهر هادی10دل ق 197

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی22مانکن ق 198

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی21مانکن ق 199

سریالکیارش اسدی زادهصادق یاری11کرگدن ق 200

سینماییقربان محمد پورقربان محمد پوردختر شیطان201

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی19مانکن ق 202

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی20مانکن ق 203

سریالکیارش اسدی زادهصادق یاری9کرگدن ق 204

سریالکیارش اسدی زادهصادق یاری10کرگدن ق 205

سینماییمهدی نادری نجف آبادیابوالفضل صفاریسامورایی در برلین206

سینماییسید جواد رضویانجواد نوروزبیگیزهر مار207

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی15دل ق 208

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی14دل ق 209

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی12دل ق 210

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی11دل ق 211

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی13دل ق 212

سینماییرضا فهیمیحسین پور محمدیدوباره زندگی213

سینماییاصغر یوسفی نژاد محمدیاصغر یوسفی نژاد محمدی(خانه )ائو214

سینماییسیاوش اسعدیمنصور سهراب پوردرخونگاه215

سینماییمحمد حسین مهدویانسید محمود رضوی(رد خون )ماجرای نیم روز 216

سینماییفرزاد موتمنامیر حسین آشتیانی پورچشم و گوش بسته217

سینماییمسعود تکاورعزت اله جامعی ندوشنکروکودیل218

سینماییعلی رضا رئیسیانعلی رضا رئیسیانمردی بدون سایه219

انیمیشناکبر احمدی زمانیمهدی دستمال چیرفقای بیگانه در ایران220

سینماییمحسن تنابندهجلیل شعبانیقسم221

سینماییعلی قوی تنعلی رضا جاللیچاقی222

سینماییابراهیم ابراهیمیانمحمد رضا مصباحپیلوت223

سینماییحمید سلیمانیمحمد صادق آذینبهشت گمشده224

سینماییبهرام توکلیسعید ملکانغالم رضا تختی225

سینماییرضا گورانحبیب اله اسماعیلیسرکوب226

سریالکیارش اسد زادهصادق یاری12کرگدن ق 227

سریالکیارش اسد زادهصادق یاری17کرگدن ق 228

سریالکیارش اسد زادهصادق یاری16کرگدن ق 229

سریالکیارش اسد زادهصادق یاری14کرگدن ق 230

سریالکیارش اسد زادهصادق یاری13کرگدن ق 231

سریالکیارش اسد زادهصادق یاری15کرگدن ق 232

غیر سینماییاحسان سلطانیانداریوش باباییانآن ها233

سریالسیروس مقدمالهام غفوری5خواب زده ق 234

سریالسیروس مقدمالهام غفوری2خواب زده ق 235

سریالسیروس مقدمالهام غفوری3خواب زده ق 236

سریالسیروس مقدمالهام غفوری4خواب زده ق 237

سریالسیروس مقدمالهام غفوری10خواب زده ق 238

سریالسیروس مقدمالهام غفوری6خواب زده ق 239
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سریالسیروس مقدمالهام غفوری9خواب زده ق 240

سریالسیروس مقدمالهام غفوری7خواب زده ق 241

غیرسینماییبیژن شیر مرزبیژن شیر مرزلعنتی خنده دار242

سریالسیروس مقدمالهام غفوری8خواب زده ق 243

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی24مانکن ق 244

سینماییکامران قدکچیانعبدالمجید نجیبیجانان245

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی26مانکن ق 246

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی25مانکن ق 247

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی23مانکن ق 248

سریالحسین سهیلی زادهایرج محمدی(پشت صحنه )مانکن  249

سینماییجواد اردکانیمسعود اطیابیچوری250

سینماییعلی شاه حاتمیسید جالل  چاوشیان- علی شاه حاتمی آوای زندگی251

سینماییوحید نیکخواه آزادوحید نیکخواه آزادسوم شخص غایب252

سینماییمحسن محسنی نسبمحسن محسنی نسب(شانه دوست  )به چشم های بارانی 253

سینماییوحید نیکخواه آزادوحید نیکخواه آزادفرزند خوانده254

سینماییغالمرضا رمضانیحسن آقا کریمیقفل ساز255

سینماییکاظم معصومیامیر سماواتیدبستان شوک256

سینماییعلی شاه حاتمیعلی شاه حاتمیپرواز مرغابی ها257

سینماییخسرو سیناییسعید سعدیمثل یک قصه258

سینماییسعید ابراهیمی فربنیاد سینمایی فارابینار و نی259

سینماییرهبر قنبریرضا جودیفصل بلوغ260

سینماییسعید ابراهیمی فربنیاد سینمایی فارابیتک درخت ها261

سینماییکامبوزیا پرتویوحید نیکخواه آزادننه ال ال و فرزندانش262

سینماییعلی شاه حاتمیعلی شاه حاتمیرویای سینما263

سینمایییاسمن نصرتیرضا آشتیانی(روزگار مجنون )کنجانچم 264

سینماییرهنبر قنبریرهنبر قنبرینسترن های وحشی265

سینماییمرضیه برومندعلی کلیج مهدی کریمیمربای شیرین266

سینماییسیروس حسن پورجواد نوروز بیگیمروارید267

سینماییسعید ابراهیمی فربنیاد سینمایی فارابیمواجهه268

سینماییعلی قوی تنعلی قوی تنپرواز بادبادک ها269

سینماییاسماعیل میهن دوستاسماعیل میهن دوستترومای سرخ270

فیلم تئاتررحمان سیفی آزادرحمان سیفی آزادشایعات271

سینماییامیر داساگرحامد بامروت نژادمنطقه پرواز ممنوع272

سینماییعلی توکل نیاحسن توکلی نیانفرین273

سینماییسیروس الوندحسن توکلی نیادست های آلوده274

سینماییاصغر نعیمیحسن توکلی نیاسایه های موازی275

سینماییعلی رضا داود نژادحسن توکلی نیامالقات با طوطی276

سینماییسید محمد علی سجادی الریجانیحسن توکلی نیاجنایت277

سینماییعلی توکل نیاحسن توکلی نیاجابه جا278

سینماییشاهد احمد لوحسن توکلی نیاچند می گیری گریه کنی ؟279

سینماییشاهد احمد لوحسن توکلی نیااگه می تونی منو بگیر280

سینماییسیروس الوندحسن توکلی نیاتله281

سینماییفرزاد موتمنحسن توکلی نیاباج خور282

سینماییافشین هاشمیفرشته طائر پورخداحافظ دختر شیرازی283

سینماییجمشید محمودینوید محمودیرونا مادر عظیم284

سینماییبایرام فضلیمهرداد فریدجن زیبا285

سینماییفریدون جیرانیفریدون جیرانیآشفتگی286

سینماییمصطفی کیاییمصطفی کیاییمطرب287

مستندکتایون شهابی/آزاده موسوی کتایون شهابیاز ایران یک جدایی288

سینماییمهدی صباغ زاده طوسیمهدی صباغ زاده طوسیکلوپ همسران289

سینماییمنوچهر هادیعلی سرتیپی1400رحمان 290

سینماییمهدی فخیم زادهسید حامد حسینیمشت آخر291



1398سال  (مجازی - فیزیکی  )صدور پروانه نمایش خانگی 

نوع برنامهکارگردانتهیه کنندهنام فیلم ردیف

سینماییپوالد کیمیاییمسعود کیمیاییمعکوس292

سینماییوحید امیر خانیعباس نادرانشاه کش293

سینماییبهنوش صادقیعباس اکبریخانه دیگری294

انیمیشن/سینماییمصطفی مزرعتی حسن آبادیمصطفی مزرعتی حسن آبادیبنیامین295

مسابقه/سرگرمی سعید ابوطالبسعید ابوطالب4 ق 1شام ایرانی فصا 296

مسابقه/سرگرمی سعید ابوطالبسعید ابوطالب1 ق 1شام ایرانی فصا 297

مسابقه/سرگرمی سعید ابوطالبسعید ابوطالب2 ق 1شام ایرانی فصا 298

مسابقه/سرگرمی سعید ابوطالبسعید ابوطالب3 ق 1شام ایرانی فصا 299

سریالمصطفی کیاییمصطفی کیایی2هم گناه ق 300

سریالمصطفی کیاییمصطفی کیایی1هم گناه ق 301

سریالمصطفی کیاییمصطفی کیایی3هم گناه ق 302

سریالمصطفی کیاییمصطفی کیایی4هم گناه ق 303

سریالمصطفی کیاییمصطفی کیایی5هم گناه ق 304

سریالمصطفی کیاییمصطفی کیایی6هم گناه ق 305

سریالمصطفی کیاییمصطفی کیایی7هم گناه ق 306

سریالکیارش اسد زادهصادق یاری20کرگدن ق 307

سریالکیارش اسد زادهصادق یاری19کرگدن ق 308

سریالکیارش اسد زادهصادق یاری18کرگدن ق 309

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی18دل ق 310

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی17دل ق 311

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی19دل ق 312

سریالمنوچهر هادیجواد فرحانی20دل ق 313

سینماییمهدی جعفریمجتبی فرآوردهبیست و سه نفر314

سینماییداود توحید پرستداود توحید پرستشیرین قناری بود315

سینماییمحمد رضا هنرمندزینب تقواییسمفونی نهم316

سینمایینوید محمودیجمشید محمودیهفت و نیم317
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