
عنوانرديف
سنجه 

عملکرد

هدف

 كمي

سقف 

اعتبار

هدف 

كمي

محقق 

شده

پرداخت شده
توضیحات 

و ضمائم

1
كمك به برگزاري جشنواره بین المللي سینما حقیقت و برگزاري 

همزمان در استانها
120,000رويداد

1پیوست 7060,0005914,712عنوان فیلم(كوتاه ، نیمه بلند ، بلند )كمك به تولید فیلم مستند2

2پیوست 317,00012,594عنوان فیلمحمايت از تولید فیلم سینمايي تجربي3

12540,000112,500عنوان فیلمحمايت از اكران فیلم هاي هنري و تجربي4

25,000فیلمحمايت از تولید مشترك فیلم با ديگر كشورها5

41,500مركزكمك به خانه مستند استانها6

602,600عنوانكمك به تألیف و ترجمه مقاالت تخصصي سینماي انیمیشن و مستند7

3پیوست331,00011,733عنوان فیلمحمايت از تولید فیلم انیمیشن سینمايي8

4پیوست2517,000312,999عنوان فیلمحمايت از تولید فیلم انیمیشن كوتاه9

19,000عنوان فیلمحمايت از تولید مشترك فیلم انیمیشن با ديگر كشورها10

5پیوست1023,90034,000عنوان فیلم(كم بودجه )حمايت از تولید فیلم سینمايي خالق 11

12
حمايت از عرضه فرهنگي و تجاري فیلم هاي مستند و انیمیشن در 

ديگر كشورها
101,000عنوان فیلم

40,00044,497فعالیتهزينه جاري و پشتیباني13

268,00083,035

 مركز گسترش سينماي مستند و تجربي99 ماهه اول  سال 7جدول عملكرد 

جمع

مبالغ به میلیون ریال



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
نوع محصول

کوتاه، نیمه )

(بلند، بلند

محل اقامت
/موضوع

ژانر

شماره

 قرارداد

تاريخ 

 قرارداد

مبلغ 

قرارداد

پرداختي

تا پايان 

98

پرداختي در 

99سال 

درصد 

پیشرفت 

كار

تسویه حساب95/18195/03/24324109215اجتماعياصفهانكوتاهسیدهاشم مرتضویانسیدهاشم مرتضویانمكتب خانه شاهد1

تسویه حساب97/87297/12/1240018144تاریخي انقالبتبریزكوتاهشهرام علیزاده امینهشهرام علیزاده امینه صداها فریاد مي كشند2

تسویه حساب98/42898/07/0315090150پژوهش تصویريتهرانكوتاههادي كمالي مقدمهادي كمالي مقدمآب ، باد ، داني3

تدوین98/93098/12/1315010030هنريتهرانكوتاهمهرشاد كارخانيمهرشاد كارخانيتیتراژ در سینماي ایران4

تدوین99/26399/04/1450030اجتماعيتهرانكوتاهمحمد حسنيمحمد حسنيتولد5

99/26199/04/147200292اجتماعيتهرانكوتاهرضا سورانيمحمد شكیبانیالیفت آپ6
% 30ارائه 

فیلم

بیرجندكوتاههادي ثابت شوكت آبادهادي ثابت شوكت آبادكاكل7
- آئینیي

مردم شناسي
تسویه حساب99/37399/05/293000300

92/118592/12/06720335180زیست محیطيتهراننیمه بلندپژمان مظاهري پورپژمان مظاهري پوربركرانه هاي خزر8
پایان 

تصویربرداري

9
در جستجوي زمان از دست 

رفته
تسویه حساب94/73194/07/21495370125اجتماعيمازندراننیمه بلندیاسر خیریاسر خیر

97/13697/03/08910204122اجتماعيتهراننیمه بلندمهدي باقريمهدي باقريماهي10
% 30ارائه

فیلم

پایان تدوین97/24097/04/0549528989میراث فرهنگيتهراننیمه بلندكیوان طباطبایيكیوان طباطبایي بذر نخست11

97/47997/07/04540297121اجتماعيتهراننیمه بلندشهرام میراب اقدمشهرام میراب اقدمما را نگاه كنید12
پایان 

تصویربرداري

97/76897/10/25990579119تهرانتهراننیمه بلندمهوش شیخ االسالميمهوش شیخ االسالميماركوف13
% 70ارائه 

فیلم

تهراننیمه بلندامیرحسین فرض اللهيامیرحسین فرض اللهياندر خم دوران14
-تاریخي

اجتماعي
تسویه حساب97/50997/7/14843588255

97/86597/12/08810183146اجتماعيتهراننیمه بلندهادي معصوم دوستهادي معصوم دوستمزمن15
% 30ارائه 

فیلم

98/22698/04/05900255248اجتماعياصفهاننیمه بلندعطیه زارع آرنديعطیه زارع آرنديپر شود... جاهاي 16
% 70ارائه 

فیلم

تهراننیمه بلندنیما مهدیان اصلنیما مهدیان اصلاز انقالب تا آزادي17
-طنز اجتماعي

تاریخي
98/30698/05/09720162130

% 30ارائه 

فیلم

تسویه حساب98/59098/09/031,7301,630100تاریخيتهراننیمه بلندارد عطارپورارد عطارپوررؤیاي سیاه18

تسویه حساب98/62698/09/111,836895941پرتره تاریخيتهراننیمه بلندمصطفي رزاق كریميمحمدسعید وزیريپرتره مرحوم قندچي19

_98/100198/12/286090152اجتماعيتهراننیمه بلندنادر خادم طریقتنادر خادم طریقتمیهماني در بهشت20

تسویه حساب99/9799/02/237500750پرترهتهراننیمه بلندسیدامیرمسعود حسینيسیدامیرمسعود حسینيطاهر21

99/11999/03/111,0800437سیاسيتهراننیمه بلندحسین جمشیدي گوهريمحمد شكیبانیاسفر نافرجام نیكالي22
% 30ارائه 

فیلم

مهدي حكیميمهدي كه به دنیا آمد23
مهدي حكیمي

حجت بامروت
تسویه حساب99/9899/02/235400540اجتماعيمشهدنیمه بلند

عقد قرارداد99/11899/03/11630054اجتماعيرشتنیمه بلندعلي اركیان شریفيعلي اركیان شریفيمرد مدادي24

مهدي امینيتنگ ناي25
مهدي امیني

جواد یقموري
99/13099/03/184800281اجتماعيقمنیمه بلند

% 70ارائه 

فیلم

99/25599/04/141,2600468اجتماعي كارآفرینيتهراننیمه بلندسیدمحمدصادق جعفريسیدمحمدصادق جعفريخانواده نورالدین26
% 30ارائه 

فیلم

99/15299/03/241,1900442اجتماعيتهراننیمه بلندمهدي قربانپورمهدي قربانپور19من، زمین ،كوید27
% 30ارائه 

فیلم

تهراننیمه بلندعلي همرازفرعلي همرازفرخروج ممنوع28
اجتماعي

 تجربي
99/25999/04/141,0150228

شروع 

فیلمبرداري

99/26099/04/147200292اجتماعيشهركردنیمه بلندآرمان قلي پور دشتكيآرمان قلي پور دشتكيتراژدي كرونا29
%30ارائه 

فیلم

%99/27899/04/238005065اجتماعيتهراننیمه بلندمیثم شاه بابایيمیثم شاه بابایيمي نویسم نامت را30

تهراننیمه بلندمحمد احسانيمحمد احسانيمهاجرت آبي31
محیط زیست

اجتماعي
98/80098/11/211,080243194

% 30ارائه 

فیلم

تهراننیمه بلندجابر مطهري زادهجابر مطهري زادهآذر، محمد ، فاطمه32
-اجتماعي 

دفاع مقدس
99/29699/04/308100160

شروع 

فیلمبرداري

تسویه حساب99/35799/05/266000600پرترهتهراننیمه بلندعلي اكبر فدائیانعلي اكبر فدائیاناتودهاي قرنطینگي33

مبالغ به میلیون ریال(كوتاه، نيمه بلند، بلند)كمك به توليد فيلم مستند : 1پیوست



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
نوع محصول

کوتاه، نیمه )

(بلند، بلند

محل اقامت
/موضوع

ژانر

شماره

 قرارداد

تاريخ 

 قرارداد

مبلغ 

قرارداد

پرداختي

تا پايان 

98

پرداختي در 

99سال 

درصد 

پیشرفت 

كار

مبالغ به میلیون ریال(كوتاه، نيمه بلند، بلند)كمك به توليد فيلم مستند : 1پیوست

عقد قرارداد99/42199/06/24540045اجتماعيقمنیمه بلندبالل الفتبالل الفتتاكسي34

عقد قرارداد99/42699/06/24540045دفاع مقدسكرجنیمه بلندجمشید رئوفيجمشید رئوفينامه رسان35

اصغر برقهبرقه36
اصغر برقه

حسین محمدیان
99/47999/07/068100328اجتماعيشیرازنیمه بلند

% 30ارائه 

فیلم

عقد قرارداد99/48699/07/09945085محیط زیستتبریزنیمه بلندمجید فتحيمجید فتحيجویندگان اندیرگان37

تسویه حساب96/33196/05/31972547425اجتماعيتهرانبلندبهروز نوراني پوربهروز نوراني پورفرزندان شب38

39
در جستجوي كلینت

 ایست وود
پایان تدوین97/50797/07/141,080437389اجتماعيتهرانبلندسید علیرضا رسولي نژادسیدعلیرضا رسولي نژاد

تسویه حساب97/50897/07/14960561399اجتماعيتهرانبلندهادي آفریدههادي آفریدهكامیون آبي40

تهرانبلندمحسن خانجهانيمحسن خانجهانيبر سر خاك41
اجتماعي 

محیط زیست
پایان تدوین97/89897/12/181,080714112

تهرانبلندمحمدعلي فارسيمحمدعلي فارسيصدسال تنهایي42
-اجتماعي

پرتره
تسویه حساب97/92797/12/251,100560540

98/10798/02/231,170643105پرترهتهرانبلندمحمد فرزین نیامحمد فرزین نیاكنتر پوان43
%70ارائه 

فیلم

مژگان صیاديشهري كه بود44
مژگان صیادي

علي اكبر ولدبیگي
98/30098/05/071,305117646اجتماعيتهرانبلند

%70ارائه 

فیلم

تهرانبلندمریم حق پناهمریم حق پناهسال تا هرگز45350
محیط زیست

اجتماعي
98/49398/07/2981073109

شروع 

فیلمبرداري

98/55198/08/22675152122تاریخي اجتماعيتهرانبلندحنیف شهپررادحنیف شهپررادحمایت تا قیامت46
% 30ارائه 

فیلم

تهرانبلندفرشاد اكتسابيفرشاد اكتسابيالف-ف47
اجتماعي

اقتصادي
پایان تدوین98/74098/11/061,170105790

98/96698/12/1790081284اجتماعيتهرانبلندكتایون جهانگیريكتایون جهانگیريزوو48
% 30ارائه 

فیلم

98/99898/12/271,170105293اجتماعيتهرانبلندامیرحسین خلیل زادهسعید الهي نیاها-هشتادي49
% 30ارائه 

فیلم

عقد قرارداد99/24899/04/111,080091دفاع مقدستهرانبلندغالمعلي رویین تن اصفهانيغالمعلي رویین تن اصفهانيآتش و گلستان50

عقد قرارداد99/25399/04/141,050095دفاع مقدستهرانبلندمحمد عبدي زادهمحمد عبدي زادهغبار جنگ51

52A-B -C -B99/25499/04/141,4000720پزشكي-اجتماعيتهرانبلندمحسن خانجهانيكاوه احمدي
%70ارائه 

فیلم

عقد قراداد99/49999/07/151,8900170دفاع مقدستهرانبلندفرود عوض پورپژمان لشكري پورتیامون53

هادي كمالي مقدمآب باد داني54
هادي كمالي مقدم

مینا بزرگمهر
تهرانبلند

اجتماعي

محیط زیست
عقد قرارداد99/42799/06/241,2000108

99/42099/06/245040137محیط زیستقمنیمه بلندزهرا سلیميزهرا سلیمياز ترمنتیكا تا قم55
شروع 

فیلمبرداري

هرمزگانكوتاهعلیرضا زارعيعلیرضا زارعي طال ، نقره ، مس56
مردم شناسي 

تاریخي
عقد قرارداد99/36999/05/29501045

99/37999/06/025040136محیط زیستگلستاننیمه بلندمحمدرضا كیوانفرمحمدرضا كیوانفرامیر57
شروع 

فیلمبرداري

99/36399/05/27302081اجتماعيایالم كوتاهوحید اسالميوحید اسالميبخاطر خاطره58
شروع 

فیلمبرداري

عقد قرارداد99/36299/05/27302027ورزشي-اجتماعيایالم كوتاهاحسان كمرخانياحسان كمرخانيپسر كوهستان59

47,33810,53214,712 جمع



نوع محصولكارگردانتهیه كنندهنام فیلمرديف
محل 

اقامت

/موضوع

ژانر

شماره

 قرارداد

تاريخ 

 قرارداد

مبلغ 

قرارداد

پرداختي

98تا پايان 

پرداختي 

در سال 

99

درصد 

پیشرفت كار

كیوان علیمحمديسوباشي1
امید بنکدار

كیوان علیمحمدي
99/14799/03/218,49902,594دفاع مقدستهرانبلند

پیشرفت

كار25%

02,594

حمايت از توليد فيلم سينمايي تجربي: 2پیوست

جمع

مبالغ به میلیون ریال



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمرديف
نوع 

محصول

/موضوع

ژانر

شماره

 قرارداد

تاريخ 

 قرارداد

مبلغ 

قرارداد

پرداختي

98تا پايان 

پرداختي در 

99سال 
درصد پیشرفت كار

98/99498/12/2619,25001,733فانتزيسینمایيفرنوش عابدي رنانياسداله دیانتيعمو نوروز1
ارائه فیلمنامه كامل،

طراحي شخصتها و صحنه ها

1,733

حمايت از توليد فيلم انيميشن سينمايي: 3پیوست

جمع

مبالغ به میلیون ریال



نوع محصولكارگردانتهیه كنندهنام فیلمرديف
/موضوع

ژانر

شماره

 قرارداد

تاريخ 

 قرارداد

مبلغ 

قرارداد

پرداختي

98تا پايان 

پرداختي 

99در سال 
درصد پیشرفت كار

1
هرگز نگو به من 

مربوط نیست
90/134690/11/231437020فانتزيكوتاهسپهر علیمحمدلوسپهر علیمحمدلو

متحرك سازي 

layoutو

تسویه حساب94/37594/04/24270134136اجتماعيكوتاهحسن توكلي آبندانسريحسن توكلي آبندانسريهیوالي بادگیر2

94/71694/07/1836017865اجتماعيكوتاهمریم خلیل زادهمریم خلیل زادهرویا مي بافد تا آبي دریا3
%70ارائه 

فیلم

فیلم% 70ارائه 95/83695/12/1843221478اجنماعيكوتاهامیرهوشنگ معینامیرهوشنگ معینشیخ4

95/18095/03/2436021032اجتماعيكوتاهمهسا شجاع عراقيمهسا شجاع عراقيمجموعه دار5
% 70ارائه 

فیلم

95/44595/07/1831521327فانتزيكوتاهنجمه هاشم الحسینينجمه هاشم الحسینيچرخ خیاطي6
%70ارائه 

فیلم

7
خورسید آسمان، 

خورشید كاشي
95/79595/12/0131515657اجتماعيكوتاهزیبا ارژنگزیبا ارژنگ

% 70ارائه 

فیلم

96/14596/03/0944121880اجتماعيكوتاهاهورا شهبازياهورا شهبازيكالغ8
% 70ارائه 

فیلم

فیلم% 70ارائه 96/30496/05/213968914اجتماعيكوتاهفهیمه قباديفهیمه قباديتعادل9

96/42196/07/1750415891اجتماعيكوتاهرامك امین كاظميرامك امین كاظميگل هاي كاغذي10
%30ارائه 

فیلم

96/90096/07/17504314103فانتزيكوتاهآزاد معروفيآزاد معروفيكهربا11
%70ارائه 

فیلم

تسویه حساب96/89096/12/23570379191درامكوتاهمسعود صفريمسعود صفريهمیشه گمشده اي هست12

تسویه حساب97/10597/02/30539358181اجتماعيكوتاهنجمه نامجونجمه نامجوزیر آسمان نقاشي13

تحویل فیلم97/27797/04/2031518457درامكوتاهشیدا غالمرضا كاشيشیدا غالمرضا كاشيبرگشت ناپذیر14

تحویل فیلم97/31697/05/0229720027فانتزيكوتاهنازیال رجائیهنازیال رجائیهخانه صورتي15

16
مردي كه براي ماهیها 

آواز مي خواند
97/38797/05/29725481243جنگ-درام كوتاهامیرحسین مرانامیرحسین مهران

تسویه

 حساب

97/49597/07/10357247110اجتماعيكوتاهمهسا سامانيمهسا سامانيهبوب17
تسویه 

حساب

درمرحله تولید97/78497/11/0237818768اجتماعيكوتاهمحبوبه محمدزكيمحبوبه محدزكيآنیما18

تحویل فیلم97/78597/11/0270047263پرتره معماريكوتاهمحمد زارع جنانمحمد زارع جناننقطه19

تحویل فیلم97/83097/11/2822515220اجتماعيكوتاهمجیدرضا عیوضيمجیدرضا عیوضيبهشت20

97/83397/11/29423133152اجتماعيكوتاهایرج محمديایرج محمديگل سرخ21
%30ارائه 

فیلم

97/91097/12/1931599142درام اجتماعيكوتاهمحبوبه كالیيمحبوبه كالیيدیوار پرنده22
%70ارائه 

فیلم

تحویل فیلم98/2398/01/20630346136اجتماعيكوتاهعلیرضا كاویان رادعلیرضا كاویان رادمن ایراني ام23

تحویل فیلم98/9398/02/21540267219درامكوتاهحسین مرادي زادهحسین مرادي زادهعقل سرخ24

98/66998/10/022257141فانتزيكوتاهپریسا جعفريپریسا جعفريماهي25
% 30ارائه 

فیلم

كوتاهسپهر مومنيسپهر مومنيسالخي26
سیاسي

 اجتماعي
98/73698/11/052618247

% 30ارائه 

فیلم

ارائه كانپست98/88098/12/35046891فانتزيكوتاهسلمان اربابونسلمان اربابونصید27

كوتاهشیدخت دژم شهابيشیدخت دژم شهابيخوردم خوردي28
اكشن

كمدي سیاه
فیلم % 70ارائه98/89998/89922511141

ارائه كانپست98/96898/12/196120193فانتزيكوتاهپرستو كاردگرپرستو كاردگركلنل29

ارائه كانپست98/92598/12/122700134اجتماعيكوتاهفائزه دادگر آزادفائزه دادگر آزاد30016

عقد قرارداد99/30899/05/0510350140اجتماعيكوتاهصادق جواديصادق جواديپر31

2,7162,999

حمايت از توليد فيلم انيميشن كوتاه: 4پیوست

جمع

مبالغ به میلیون ریال



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمرديف
نوع 

محصول

/موضوع

ژانر

شماره

 قرارداد

تاريخ 

 قرارداد

مبلغ 

قرارداد

پرداختي

98تا پايان 

پرداختي در 

99سال 
درصد پیشرفت كار

98/96598/12/173,000900900اجتماعيسینماييآرش انیسيآرش انیسيمامان1
ارائه لیست عوامل ،

ارائه پروانه ساخت

99/28699/04/253,00002,300اجتماعيسینماييفائزه عزيزخانيفائزه عزيزخاني ملخ2
%70ارائه 

فیلم

سینماييمختار عبدالهيمختار عبدالهيجايي میان صخره ها3
كودك و

 نوجوان
عقد قرارداد99/9/60899/08/183,0000800

9004,000

(كم بودجه)كمك به توليد فيلم سينمايي خالق : 5پیوست

جمع

مبالغ به میلیون ریال


