
سنجه عملکردعنوان فعالیتردیف
هدف 

کمی
 سقف اعتبار

هدف کمی 

محقق شده

پرداخت 

شده
توضیحات

3,5000       50عنوان فیلم نامه حمایت از تحقیق، نگارش و تقویت متن فیلم کوتاه1

1پیوست شماره 121,50034428,625    700عنوان فیلم (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه 2

3
حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و برگزاری 

همزمان در استانها
2پیوست شماره 25,000127,054     1جشنواره

00      310,000جشنوارهحمایت از برگزاری جشنواره های منطقه ای فیلم کوتاه4

3پیوست شماره 10,00041,347       58رویدادحمایت از برگزاری هفته فیلم و عکس استانها5

6
حمایت از برگزاری دوره های آموزش فیلم سازی از طریق دفاتر انجمن 

سینمای جوانان ایران
4پیوست شماره 80,0005,6562,138      3500نفر دوره

5پیوست شماره 5,50012,500       1رویدادحمایت از برگزاری المپیاد فیلم سازی نوجوانان7

6پیوست شماره 6,0008778        25شهر/ سانسحمایت از اکران فیلم در مناطق غیربرخوردار به صورت سینماسیار8

00       326,000استانحمایت از عرضه فیلم کوتاه در سینما تک و پاتوق فیلم استانها9

7پیوست شماره 1187        201,000عنوان فیلمحمایت از عرضه فرهنگی و تجاری فیلم کوتاه در دیگر کشورها10

8پیوست شماره 14998        101,000عنوان کمک به تالیف و ترجمه کتب و مقاالت تخصصی فیلم کوتاه 11

9پیوست شماره 1577          1500همایشبرگزاری همایش فیلم کوتاه 12

10پیوست شماره 0164,985          -فعالیت(فیلم کوتاه)کمک به راهبری مدیریت فیلم سازی جوانان13

270,000   229,188

(1399ماهه  11)خالصه گزارش عملکرد انجمن سینمای جوانان ایران 
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تسویهنهایی1398/11/1598/10/77061398/11/28272027227201399/06/18زنانتهرانپیش از تولیدمستندحدیث جان بزرگیپابه توپ1

تسویهنهایی1398/11/1998/10/77091398/11/2687087870خانواده_زنانتهرانپس از تولیدتجربیسیدمصطفی رحیمیزندگی زیباست2

نهایی1398/10/3098/10/76421398/11/261090545454جوانانتهرانپس از تولیدداستانیعلی موذنیک ظهر بارانی3

تسویهنهایی1398/07/2398/10/76481398/11/19217021721701398/11/26خانوادهتهرانپس از تولیدداستانیمحسن نجفی مهریسقف کاذب4

تسویهنهایی1398/11/1998/10/77051398/11/28272027227201399/07/14عدالت خواهی- کارگرانتهرانپیش از تولیدداستانیحسام رحمانی ترکمنالنه خرگوش5

تسویهنهایی1398/10/3098/10/76441398/11/21109010910901399/03/26محیط زیست- کودکانتهرانپس از تولیدداستانیمیرعباس خسروی نژادآیدین6

تولید1398/11/2098/100/4451398/11/20300151515عدالت خواهیکرمانشاهپیش از تولیدداستانیمحدثه بهرادسگ ها نمی میرند7

تولید1398/11/1398/3381398/11/13300151515کودکانایالمپیش از تولیدداستانیزهرا رضاییرویای آبی8

پیش تولید1398/10/1298/3751398/12/0125006363188آسیب های اجتماعیزنجانپیش از تولیدانیمیشنوریا نیک منشپرده دوم9

پیش تولید1398/07/2398/10/76451398/11/1632608181244جهان عاری از خشونتتهرانپیش از تولیدداستانیآزاده سلیمیاندرقاب10

پیش تولید1398/11/1998/10/77121398/11/2632608181244آسیب های اجتماعی- خانوادهتهرانپیش از تولیدداستانیعلی خسرویبهشت ابری11

تولید3761398/10/251900959595-1398/09/1098زندگی اجتماعی و فردیاردبیلپیش از تولیدداستانیرضا جعفر زادهشهرزاد درآینه12

پس تولید1398/11/1998/10/79231398/12/042720136136136سبک زندگی ایرانی اسالمیتهرانپیش از تولیدداستانیمهدی بوستانی شهربابکیحافظ13

پس تولید1398/11/1998/10/79260272020420468محیط زیستتهرانپیش از تولیدداستانیمحمدرضا رحمانیآخرین روز14

پیش تولید1398/11/1598/10/79221398/12/0316204141122کودکان و نوجوانانتهرانپیش از تولیدداستانینرمین فرهنگ فرهیقایم موشک15

پیش تولید1398/07/2398/10/78311398/11/3027206868204آسیب های اجتماعیتهرانپیش از تولیدداستانیمصیب حناییخرمگس16

پس تولید1398/11/1998/10/79281398/12/03379028428495محیط زیستتهرانپیش از تولیدداستانیحامد اصالنیگونه نادر17

تسویهنهایی10041398/11/30217021721701399/06/24/ان1398/11/19آسیب های اجتماعی- جوانان- خانوادهبندرانزلیپس از تولیدداستانیمهران همت زادرویا بین18

تسویهنهایی1398/12/0398/100/4511398/12/03300303001399/06/23ارزش زمانکرمانشاهپیش از تولیدتجربیمیالد رضاییتاخیر19

تولید2731398/12/012720136136136/الف ن1398/11/07کودک و نوجوانرفسنجانپیش از تولیدداستانیامیر پذیرفتهکپسول20

پیش تولید1398/12/0730007575225پ/1398/11/2898/10نقد سرمایه داریتبریزپیش از تولیدداستانیمهدی آذریجیغ21

پیش تولید1398/12/071000252575پ/1398/11/2898/9زنانتبریزپیش از تولیدداستانیفریبا قاسم زادهپی یس22

پیش تولید24871398/12/10300151515/ م د1398/12/10اجتماعیمالیرپیش از تولیدداستانیمصطفی تشکری گودرزیراننده تاکسی23

پیش تولید24721398/12/15300151515/ م د1398/12/15جوانان و خانوادهمالیرپیش از تولیدداستانیعلی رفیعی مقدماتصال24

تولید1711398/11/3016004040120/الف خ1398/11/16دفاع مقدسخرم آبادپیش از تولیدداستانیپروین مراحمیصورت بازار25

پس تولید1701398/11/30180013513545/الف خ1398/11/16آسیب های اجتماعیخرم آبادپیش از تولیدداستانیآمین صحراییخفقان26

تولید1398/11/01330161616-1398/11/01آسیب های اجتماعیبروجردپیش از تولیدانیمیشنرامشیر گودرزیقرمزآبی27

تولید1398/11/01330161616-1398/11/01عدالت خواهیبروجردپیش از تولیدداستانیعلی کمرهمحیا28

تولید1398/11/10330161616-1398/11/10آسیب های اجتماعیبروجردپیش از تولیدداستانیشیداابراهیمیتخم مرغ29

تولید1398/11/20330161616-1398/11/20جوانانبروجردپیش از تولیدانیمیشنمحمدجواد زندیهفاصله30

تولید1398/12/01100/17411398/12/01300151515زنانمشهدپیش از تولیدداستانیآرمین رحیمی نژادسایه31

تولید1398/12/08870444444-1398/11/16جوانانبروجردپیش از تولیدداستانیاصالن ناهیچآبی یا نقطه قر مز32

تولید1681398/11/3022005555165/الف خ1398/11/16خانوادهخرم آبادپیش از تولیدداستانیفضل اله تاریبودن33

تولید1691398/11/301200303090/الف خ1398/11/16آسیب های اجتماعیخرم آبادپیش از تولیدداستانیامین اناریساعت شش34

تولید1398/12/034661398/12/033308824زنانگرگانپیش از تولیدداستانیافروز افشاراکتومانیا35

پیش تولید1398/12/08760383838-1398/11/16فرهنگ بومی و اقلیمیبروجردپیش از تولیدداستانیسیاوش خانباباییالمثنی36

تولید1398/10/1298/3791398/12/011090545455آسیب های اجتماعیزنجانپیش از تولیدانیمیشنجعفر صیادینشان37

/1398/11/2898کودکانتبریزپیش از تولیدمستندامین اکتسابیدوربین با کودکان38 تولید111398/12/071000252575/پ

/1398/11/2898حقوق شهروندیتبریزپیش از تولیدداستانیپریسا قادریداستان ناتمام39 تولید81398/12/051500757575/پ

/1398/11/2898محیط زیستتبریزپیش از تولیدمستنداحد حکاکی فردزندگی روی گسل40 پیش تولید71398/12/0515003838113/پ

پس تولید1398/09/1598/4061398/11/02217019019027اجتماعییزدپیش از تولیدداستانیمحمدرضا دهستانی اردکانیبدرقه سکوت41

تولید1398/12/08330161616-1398/12/08تاریخبروجردپیش از تولیدداستانیمحمدمظفریعکس ها42

پیش تولید1398/11/1598/1082581398/12/0521705454163دفاع مقدستهرانپیش از تولیدداستانیرضا استادی431648000

پس تولید1398/11/1998/10/82591398/12/07326024424482آسیب های اجتماعیتهرانپس از تولیدداستانیروناک حسینی جعفریمورس44

پیش تولید1398/12/034701398/12/033308824اجتماعیگرگانپیش از تولیدداستانینگار حبیبیآن مرد آمد45

پس تولید2981398/12/011000757525/الف ن ق1398/09/25کودکان و بیماری های خاصقزوینپیش از تولیدمستنداعظم خدارحمیآشوب هفت سالگی46

تولید1398/12/15100/17481398/12/15300151515آسیب های اجتماعیمشهدپیش از تولیدداستانیمحمد گلیوحشی ها47

پیش تولید123721398/12/2024005555185/ا ق1398/12/06آسیب های اجتماعیقمپیش از تولیدداستانیسیدرضا موسویناخوانا48

پیش تولید123691398/12/2020605252155/اق1398/12/06زنانقمپیش از تولیدداستانیمحمدرضا عرب زادهجامپ49

تولید123671398/12/20100555/اق1398/12/20اجتماعیشاهرودپیش از تولیدمستندحسن شهنماتارعشق50

تولید1398/12/0816304141122-1398/11/16آسیب های اجتماعیبروجردپیش از تولیدداستانیسعید گودرزیبعدازمهمانی51

پس تولید1398/12/034691398/12/0333024248اجتماعیگرگانپیش از تولیدداستانیمهرناز خسرویماجرای آخرین قتل آقای ت52

تولید1398/12/034671398/12/033308824فرهنگ بومی و اقلیمیگرگانپیش از تولیدمستندسلیمان عرب زادهبابه53

پس تولید1398/11/184651398/12/031090818127حقوق شهروندیگرگانپیش از تولیدداستانیعلی شاهینیمجتمع54

پس تولید1398/12/034721398/12/0333024248فرهنگ بومی و اقلیمیگرگانپیش از تولیدمستندکمیزی.. حبیب اگرامافون55

تولید3091398/12/151500757575/الف ن ق1398/09/25سبک زندگی ایرانی اسالمیقزوینپیش از تولیدمستندگل اندام صفریمهرمادری56

تولید1398/12/2012151398/12/20300151515سنتها و مراسمات ملی، دینی، آیینی و اخالقیتربت حیدریهپیش از تولیدداستانیمحمدعلی سهیلیانتظار57

پیش تولید1398/12/1012301398/12/10300151515زنانتربت حیدریهپیش از تولیدداستانیلیال سرویدرهمین نزدیکی58

پس تولید93021398/12/03300022522575/الف ک 1398/11/07آسیب های اجتماعیکرمانپیش از تولیدداستانیعباس حسین زادهماهکان59

پیش تولید93041398/12/031000505050/الف ک1398/11/07کودک و نوجوانکرمانپیش از تولیدداستانینجمه ذوالفقاریگندمزار60

تولید1398/11/2812161398/11/28300151515آسیب های اجتماعیتربت حیدریهپیش از تولیدداستانیمحمد اعتقادیسکوت61

پس تولید93031398/12/03300022522575/الف ک1398/11/07حقوق شهروندیکرمانپیش از تولیدداستانیسجاد امیرمجاهدیاخته62

63low batteryتسویهنهایی98/11/12991398/12/01150015015001398/12/14/اب1398/11/27آسیب های اجتماعیبیرجندپس از تولیدداستانیسیدحمید حسینی

تولید4051398/12/07500252525-1398/12/0798مفاهیم قرآنی و اخالقی و ارزش های دینیاردبیلپیش از تولیدمستندمجید مهدیداستان اسلحه64

تولید2751398/12/011090545454/الف ن1398/11/10آسیب های اجتماعیرفسنجانپیش از تولیدداستانیمحمدرضاحسینی قاسم آبادطلسم65

تولید4111398/12/07800404040-1398/12/0798زنان- آسیب های اجتماعیاردبیلپیش از تولیدتجربیفرهان بهپوربهشت رویایی مه آلود66

پیش تولید93011398/12/0330007575225/الف ک1398/11/07افسانه های بومیکرمانپیش از تولیدداستانیسیدهادی مهدویمرگ غم انگیز پری دریایی67

پس تولید565/981398/12/0730023237/الف س1398/12/07آسیب های اجتماعیسنندجپیش از تولیدداستانیسینا حسن زاده7372پرواز68

تولید236/981398/12/121320666666/ الف ش1398/12/12آسیب های اجتماعیشهرکردپیش از تولیدداستانیمسلم فدایی6915

تسویهنهایی235/981398/12/13175017517501399/09/25/الف ش1398/12/12کودکان- دفاع مقدس شهرکردپیش از تولیدداستانیامیرحسین ریاحیمیرا70

تسویهنهایی234/981398/12/12152015215201399/06/29/الف ش1398/12/12فرهنگ بومی و اقلیمیشهرکردپیش از تولیدداستانیمجید صابریان بروجنیچوب خط71

پس تولید4141398/12/071300989832-1398/12/0798کار و کارگراردبیلپیش از تولیدداستانیشاهین جاللیدست های سپید72

تولید4081398/12/071200606060-1398/12/0798آسیب های اجتماعیاردبیلپیش از تولیدداستانیمهدی شادابکلفت73

پیش تولید1398/11/031800451398/11/033208824میراث فرهنگینیشابورپیش از تولیدداستانیمحمدحسین فخاریهروز آخر74

تولید1398/11/1398/3261398/11/13300151515آسیب های اجتماعیایالمپیش از تولیدداستانیرضا زیدیپروانه75

پیش تولید123671398/12/2022805757171/اق1398/12/06آسیب های اجتماعیقمپیش از تولیدداستانیامیربهادر مظاهریماه چهارم76

تولید1398/12/0698/10/83971398/12/201300656565جهان عاری از خشونتتهرانپس از تولیدداستانیسعید محسن یوسفیتیه ری77

پیش تولید1398/10/0112031398/11/2721705454163زنانتربت حیدریهپیش از تولیدداستانیمازیار کاظمیقربانی78

پس تولید2761398/12/01325024424481/الف ن1398/11/10آسیب های اجتماعیرفسنجانپیش از تولیدداستانیمهدی موسی زادهوارستگی79

تولید98/12/13081398/12/01800404040/اب1398/10/14فرهنگ بومی و اقلیمیبیرجندپیش از تولیدمستنداحسان مهدی زادهقدرت وکشور80

تولید1398/10/1498/3231398/11/131500757575جهان عاری از خشونتایالمپیش از تولیدداستانیحمیدرضا ارجمندیوضع حمل81

تسویهنهایی1398/12/11803101398/12/14400040040001399/04/22زنان و خانوادهکرجپیش از تولیدداستانیامیر مهندسیانصحنه82

83ufoتولید98/11/12951398/12/012700135135135/اب1398/10/14کودکانبیرجندپیش از تولیدداستانیسیدحمید حسینی

تولید1398/11/2698/3401398/11/26300151515آسیب های اجتماعیایالمپیش از تولیدداستانیحامد منصوریانسندرم داون84

تولید1398/12/2012141398/12/20300151515زنانتربت حیدریهپیش از تولیدداستانیعباس باقریانگل بانو85

پس تولید1398/12/0698/10/83941398/12/20272020420468سالمتتهرانپیش از تولیدمستندفرح زارع مهرجردیبه من اشاره کن86

تولید1398/11/1398/3301398/11/13300151515محیط زیستایالمپیش از تولیدداستانیامید میرزایینشانی87

تولید1398/11/2698/3431398/11/26300151515کودکانایالمپیش از تولیدداستانیمحمدرضا فرامرزیروبان صورتی88

تسویهنهایی1398/11/2698/3821398/11/26300303001399/09/25نفت و آب و جنگایالمپیش از تولیدتجربیسعید اسماعیل بیگیچای ونفت89

تولید1398/11/2698/3461398/11/26300151515آسیب های اجتماعیایالمپیش از تولیدداستانیاحمدنورمحمدیپانکراس90

تولید2811398/12/081090545454/الف ن1398/11/07محیط زیسترفسنجانپیش از تولیدداستانیحسین زینلی پور علم آبادیزورق91

تسویهنهایی1398/07/03802911398/09/0420010010020001399/06/03آسیب های اجتماعیکرجپیش از تولیدداستانیسیداحمد کشمیریدلقک92

تسویهنهایی1398/12/0798/4231398/12/25100010010001399/06/24دفاع مقدساردبیلپیش از تولیدداستانیبهنام اسدالهیآن سوی مین های خاردار93

تولید531/981398/11/211000505050/الف س1398/07/10حقوق شهروندیسنندجپیش از تولیدداستانیایوب گلکارشامپانزه94

تولید501/981398/10/182000100100100/الف س1398/07/10حقوق شهروندیسنندجپیش از تولیدداستانیآرمین پورمحمدشیرین95

تولید583/981398/12/21300151515/الف س1398/12/21خانوادهسنندجپیش از تولیدداستانیپویا احمدی دهرشیدچشم ها96

تولید581/981398/12/19300151515/الف س1398/12/19هنرسنندجپیش از تولیدمستندفرهاد سلیمانی-ژینا مدرس گرجیدربه مثابه اثر هنری97

پیش تولید10081398/11/303308825/ان1398/11/30اجتماعیبندرانزلیپیش از تولیدمستندامیرحسین خانی پورخان طومان98

پیش تولید1398/12/1834/4091398/12/211000252575خانوادهدزفولپیش از تولیدداستانیسامان علی نژادیانقایق کاغذی99

تولید25091398/12/28300151515/ م ر1398/12/28اجتماعیمالیرپیش از تولیدداستانیمهران بیاتسپیده دم100

تسویهنهایی3191398/12/20300303001399/05/13/الف ن ق1398/12/20مهاجرتقزوینپیش از تولیدداستانیعلی لشگریآنچه پنهان شد101

تولید3151398/12/15300151515/الف ن ق1398/12/15آسیب های اجتماعیقزوینپیش از تولیدداستانیپیمان فالححرفه ای102

پیش تولید1398/12/1834/4081398/12/211000252575آسیب های اجتماعیدزفولپیش از تولیدداستانیمحمدامین لطفیانخاطرات عاشقانه103

پیش تولید1398/12/1834/4061398/12/2115003838113آسیب های اجتماعیدزفولپیش از تولیدداستانیفراز ستایشیکی بود که دیگه نبود104

پیش تولید1398/10/1298/3921398/12/2816304141122هنر و هنرمندزنجانپیش از تولیدداستانیمجتبی حیدریتصنیف همایون105

پس تولید1398/12/1834/4071398/12/211000757525آسیب های اجتماعیدزفولپیش از تولیدداستانیامین طرفی جاللی بی توقف106

پیش تولید1398/12/1834/4051398/12/2120005050150جواناندزفولپیش از تولیدانیمیشنعباس صاحبیدورازنزدیک107

1399ماهه سال11در (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پیوست شماره
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1399ماهه سال11در (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پیوست شماره

تولید1398/12/212000100100100الف-205-1398/12/1861زناناهوازپیش از تولیدداستانیرویا نژاد شجاعیمعامله 108

پیش تولید1398/12/11803171398/12/143000150150150اقتباس مدرن از داستان سیندرالکرجپیش از تولیدداستانیپوریا پیشوایینیمه شب109

پیش تولید1398/12/2125006363188الف-206-1398/12/1861حقوق شهروندیاهوازپیش از تولیدداستانیمهران کلنگ دارراهبر110

تسویهنهایی1781398/08/0120010010020001399/09/15/الف ن ق1398/06/10هویتقزوینپیش از تولیدداستانی/ تجربیمهری رحیم زادهدروازه بان هانوفر111

تولید3161398/10/2213033336665-1398/10/1498جهان عاری از خشونتایالمپیش از تولیدداستانیولی کریم نیاوارسلونا112

پیش تولید1398/12/2115003838113الف-207-1398/12/1861آسیب های اجتماعیاهوازپیش از تولیدداستانیمحمدرضا بابادینرسیده به چهارراه113

پیش تولید14001398/12/25400101030/ان1398/12/25اجتماعیشاهرودپیش از تولیدمستندسیدعبداله تقویاورس114

تولید1398/12/21803221398/12/21330161617زندگی اجتماعی و فردیکرجپیش از تولیدداستانیمجید مستخدمیسالگرد115

پس تولید2261398/12/20150011311337/الف ن ش1398/11/16نوجوانانشیرازپیش از تولیدداستانیمحمدحسین لک زادهاستودان116

پیش تولید1398/11/27100/17631398/11/27300151515سنتها و مراسمات ملی، دینی، آیینی و اخالقیمشهدپیش از تولیدمستندمهرداد حدادیانحاج شیخ محمد واله117

نهایی5631398/10/282175410816255/ان1398/10/18بیماری های خاص- زنان و خانوادهاصفهانپس از تولیدداستانیمعصومه قوامی رویا پناهگاه118

تسویهنهایی1398/07/2398/10/64741398/10/03372037237201399/08/14خانوادهتهرانپیش از تولیدداستانینوشین معراجیسایه روباه119

پیش تولید10121398/12/111300333398/الف1398/11/219جهان عاری از خشونتبندرانزلیپیش از تولیدمستندسیده محبوب موالییخانه مریم120

نهایی1398/12/11803211398/12/21272020420468زنان و کودکانکرجپیش از تولیدمستندامیرمهدی صادقیابری که باران نشد121

تسویهنهایی67548/31398/12/24100010010001399/02/27/ان1398/09/23فرهنگ بومی و اقلیمیساریپس از تولیدداستانیمریم رزاقیمیرکا122

تسویهنهایی67547/31398/12/24150015015001399/02/27/ان1398/09/04محیط زیستساریپس از تولیدمستندرضا اکبریان گالشکالئیکوز123

پیش تولید1398/12/11803151398/12/19800404040 جهان عاری از خشونتکرجپیش از تولیدداستانیصادق ابراهیمیکمپ124

پیش تولید1398/12/21803261398/12/21330161617آسیب های اجتماعی- زنانکرجپیش از تولیدداستانیداوودحاصلیکاپیتان125

پیش تولید1398/05/1698/100/3611398/06/238040206020کودک و نوجوانکرمانشاهپیش از تولیدداستانیاشکان چاوشیعکس126

تسویهنهایی275/981398/12/17217021721701399/06/11/ان ل1398/11/21کودک و نوجوانالهیجانپیش از تولیدداستانیمحسن نجفی مهریویال پنجاه127

پس تولید1398/10/01100/17661398/12/05272020420468زنانمشهدپیش از تولیدداستانینسرین محمدپورچپ دست128

پیش تولید276/981398/12/1721705454163/ل/ان1398/11/21حقوق شهروندیالهیجانپیش از تولیدداستانیمصطفی کشاورزسالکویهاو یک دختر است129

تسویهنهایی1001398/07/22307233001399/02/27/الف خ1398/07/22سالمندان- آسیب های اجتماعی خرم آبادپیش از تولیدانیمیشنمهین دژآگاهروز خاکستری130

تولید1399/01/313500175175175خانواده- زنانسنندجپیش از تولیدداستانیسالم صلواتیدایه آسیه131

تولید1398/12/0699/10/7501399/03/072720136136136زنانتهرانپیش از تولیدداستانیمحمدگذرآبادیباغ جاللی132

پیش تولید1398/05/1698/100/3631398/06/245025133813سالمندان- آسیب های اجتماعی کرمانشاهپیش از تولیدداستانیمحسن یاوریقالب133

نهایی96/10/30121395/12/26230180502300-خانوادهتهرانپیش از تولیدداستانیسیدعباس طاهری غروبه43روز134

پس تولید1398/12/061399/02/24272020420468فانتزی- کودکانتهرانپیش از تولیدداستانیمحمد نوریدندان موشی135

تسویهنهایی67396/31398/10/04104267810401399/05/28/ان1398/09/10فرهنگ بومی و اقلیمیساریپیش از تولیدداستانیمرسده فالح نژادپیرمرد رمانتیک بود136

تسویهنهایی127/98/641398/10/101413510614101399/6/15/ان1398/09/27آسیب های اجتماعییاسوجپیش از تولیدداستانیشکوفه میرزایی1300شماره 137

تسویهنهایی1398/10/1998/2071398/12/0128214114128201399/05/04فرهنگ بومی و اقلیمیاراکپیش از تولیدداستانیمحمدرضا مرادیدوال پا138

نهایی97/5331397/08/07745618740-آسیب های اجتماعی- زنانهمدانپیش از تولیدداستانیفرزانه قائمی زادهثریا139

نهایی123181398/09/1717487871740/اق1398/05/23آسیب های اجتماعیقمپیش از تولیدداستانیمحمدجوادحکمیجعبه قرمز140

تسویهنهایی1398/09/01632120606012001398/12/21آسیب های اجتماعی- جوانان- خانوادهرشتپس از تولیدداستانیحسین پورصیادکم وبیش141

پس تولید2571398/10/153007515022575/الف ن ق1398/09/25جهان عاری از خشونتقزوینپیش از تولیدداستانیامیررضا جاللیانسنگ پشت142

پیش تولید3411398/10/0114035357070-1398/09/1098هویتاردبیلپیش از تولیدداستانیسونیه فتحیگلین143

تسویهنهایی1011398/07/22307233001398/12/20/الف خ1398/07/22کودک و نوجوانخرم آبادپیش از تولیدانیمیشنلیال ولی پورشکوه144

تسویهنهایی197/981398/11/012722046827201398/12/21/الف ش1398/10/18میراث ملی تاریخیشهرکردپس از تولیدمستندآرمان قلی پورتنها میان سنگ ها145

تولید1398/09/2398/10/67041398/10/071850929293کودکان- آسیب های اجتماعیتهرانپس از تولیدداستانیحمیدرضا مقصودیبی پدر146

تسویهنهایی1021398/07/22307233001398/12/20/الف خ1398/07/22جامعه مدرن - زنانخرم آبادپیش از تولیدداستانیمصطفی صفوی پورلوتشنه147

نهایی97/10/54671398/06/13187141461870-آسیب های اجتماعیتهرانپیش از تولیدداستانینوید صولتیجونده148

تولید1398/11/2998/3501398/11/29300151515کودکان و بیماری های خاصایالمپیش از تولیدداستانییحیی پاک طینتعشق دربرابر عشق149

تولید131/98/641398/10/05330161617/ا ن1398/10/05اخالقیاسوجپیش از تولیدداستانیعلی صالحی فرتقلب150

تولید1398/11/1599/10/9451399/03/102720136136136خانوادهتهرانپیش از تولیدداستانیدریا نظریجای خالی151

تسویهنهایی1398/05/0298/10/37241398/06/173802859538001399/03/12کودک و نوجوانتهرانپیش از تولیدداستانیرضا فهیمیسفیدپوش152

/1398/06/0861مهاجرتاهوازپیش از تولیدانیمیشنهدیه عطائیانجای خالی153 پس تولید1251398/08/0410050257525/الف 

پیش تولید1398/12/2021705454163ا ن ه 527-1398/09/2098آسیب های اجتماعیبندرعباسپیش از تولیدداستانیایمان رضائیکادانس154

پیش تولید1398/12/201090272782ان ه -517-1398/09/2098  فرهنگ بومی و اقلیمیبندرعباسپیش از تولیدداستانیطاهره رحیمیگل یاسمین155

پیش تولید1398/12/201090272782ا ن ه-516-1398/09/2098آسیب های اجتماعیبندرعباسپیش از تولیدانیمیشننیما محمودیرنگ مو156

تولید20/11398/12/012170109109109/الف/ق1398/11/24خانوادهبوشهرپیش از تولیدداستانیعبدالمجید فخریاننگهبانان157

تولید19/11398/12/012720136136136/الف/ق1398/11/24آسیب های اجتماعی- قاچاق کاالبوشهرپیش از تولیدداستانیراحیل بوستانیشکستنی158

تولید22/11398/12/012720136136136/الف/ق1398/11/24خانوادهبوشهرپیش از تولیدداستانیحنیف موسویصوراسرافیل159

پس تولید21/11398/12/01217013613681/الف/ق1398/11/24جهان عاری از خشونتبوشهرپیش از تولیدداستانیمریم اسماعیلیقرمزآبی سبز قرمز160

تسویهنهایی166/981398/10/012005015020001399/06/29/الف ش1398/08/08سبک زندگیشهرکردپیش از تولیدداستانیمجید ابراهیمیان دهکردیدریچه161

تولید1398/10/1998/2091398/12/011410707071دفاع مقدساراکپیش از تولیدداستانیشمس اله دائی زادهگلفروشی162

پیش تولید33/991399/02/181090272782/ا ن ه1399/02/18مضامین معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت ملیبندرعباسپیش از تولیدتجربیغفور شهبازیدرگذشتن163

پس تولید1398/06/25113581398/07/152726813620468سنت، اخالق و جهان مدرننجف آبادپیش از تولیدداستانیغالمرضا حیدریزورگیر164

تولید1398/10/1998/2101398/12/01870444444آسیب های اجتماعیاراکپیش از تولیدداستانیمحمد کوهیخانه بی صدا165

تولید1398/10/1998/2121398/12/01540272727جهان عاری از خشونتاراکپیش از تولیدداستانیوحید مالمیربرج نگهبانی166

تولید1398/10/1998/2111398/12/01870444444محیط زیستاراکپیش از تولیدداستانیمحمود شکرائیهخاک چال167

/1398/11/1099آسیب های اجتماعیتالشپیش از تولیدداستانیحسن پورصیادشب بخیر ملیکا168 تولید1301399/02/302170109109109/ا ن ت

پیش تولید1371399/03/1016304141122/ا ن 1399/02/18جواناناصفهانپیش از تولیدمستندغالمرضا جعفریسوپراستار169

پیش تولید1411399/03/1121705454163/ا ن 1399/02/18زناناصفهانپیش از تولیدداستانیزیور حجتیزنان لجمن170

تولید59581399/02/243250162162163/ا ن خ1399/02/18مضامین معطوف به افزایش امید و نشاط اجتماعیخمینی شهرپیش از تولیدانیمیشنسیداحمد جعفریانپرنده باز171

تولید1398/11/20114291398/11/20330161617زندگی اجتماعی و فردینجف آبادپیش از تولیدداستانیوحید خدادادیبیگناهی172

تولید1398/11/20114391398/11/20330161617جدال هنرمند و اثر هنرینجف آبادپیش از تولیدداستانیحیدرعلی رحمانیآرزو173

پیش تولید1398/10/1998/2081398/12/011090272782فرهنگ بومی و اقلیمیاراکپیش از تولیدداستانیبیژن بیاتزخم ترس174

پیش تولید1261399/02/2732508181244/ان1399/02/18مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگیاصفهانپیش از تولیدداستانیامین قشقائیانغرق شدگی175

پس تولید1397/09/1115045539853الف ش/166/97-مضامین اخالقیشهرکردپیش از تولیدانیمیشنمحسن باقری دستگردیپلکان176

تسویهنهایی97/10/56771397/06/312251241012250-خانوادهتهرانپیش از تولیدداستانیابوالفضل کریمی اصلنازنین177

تولید25201399/01/31300151515م د -اجتماعیمالیرپیش از تولیدداستانیعلی جاللیهیچکس178

تولید1398/07/2398/10/60741398/09/113258181162163مفاهیم قرآنی و اخالقی و ارزش های دینیتهرانپیش از تولیدتجربیفرهاد غالمیصبحدم179

تسویهنهایی67102/31398/10/107619577601399/05/28/ان1398/10/09اجتماعیساریپیش از تولیدداستانیمبین نوریان ایوبیروز شغال180

تسویهنهایی195/981398/11/011341003413401399/04/03/ الف ش
1398/10/18 مضامین معطوف به افزایش امید و نشاط اجتماعیشهرکردپیش از تولیدانیمیشنامیرحسین ریاحیگاردن181

تسویهنهایی241395/02/011401053514001399/02/22-خانوادهتهرانپیش از تولیدمستندسعیده سپهی زنان کوچ182

پیش تولید1399/02/25114661399/02/2515403939115سبک زندگینجف آبادپیش از تولیدداستانیسهیال کریمیوحشی183

پس تولید4601398/09/202001005015050-98/الف س1398/07/10کودک و نوجوان-اهمیت خانواده و سبک زندگیسنندجپیش از تولیدداستانینوید زارعوآواها درموج ها184

پس تولید4141398/08/182001005015050-98/الف س1398/07/10خانواده و سبک زندگی- فرهنگ بومی و اقلیمیسنندجپیش از تولیدمستندپرویز رستمیهفت بندعشق185

تولید6121398/12/212000100100100-98/الف س1398/12/12محیط زیستسنندجپیش از تولیدداستانیادریس محمودیانسرگذشت توپ زمین186

تولید39/11398/12/151300656565/الف/ق1398/12/05آسیب های اجتماعیبوشهرپیش از تولیدداستانیکامران دشتیدر دست های یک چمدان187

تولید38/11398/12/151630828281/الف/ق1398/12/05آسیب های اجتماعیبوشهرپیش از تولیدداستانیوحید امانینقطه سرخط188

تولید40/11398/12/151200606060/الف/ق1398/12/05اهمیت خانواده و سبک زندگی بوشهرپیش از تولیدداستانیرحیم محدثی نژادقرمه سبزی189

تولید6131398/12/212000100100100-98/الف س1398/12/12محیط زیستسنندجپیش از تولیدداستانیعثمان محمدیضدآب190

تولید37/11398/12/15760383838/الف/ق1398/12/05خانواده سبک زندگیبوشهرپیش از تولیدداستانیاحسان مظاهریجشن تولد191

تسویهنهایی1398/05/0298/10/37261398/06/1337220416837201399/04/05سبک زندگیتهرانپیش از تولیدداستانینوارضوانیماسک192

تسویهنهایی1399/03/1899/10/11621399/04/07163016316301399/06/19کودک و نوجوانزاهدانپیش از تولیدداستانیمجید امینیپرواز طوالنی193

پس تولید1398/05/0298/10/31811398/06/022406012018060رسانه های اجتماعیتهرانپیش از تولیدداستانیاصالن شاه ابراهیمیمسافری که درآخرین سفرش گم شد194

تسویهنهایی1398/11/26150501001500ت 1398/09/0498/506آسیب های اجتماعیتهرانمتممداستانیفرزین تقی وند سعیدطوالنی تر از همیشه195

تسویهنهایی1398/10/011800441398/10/20320323201399/03/10میراث فرهنگینیشابورپیش از تولیدداستانیسجاد دهنویقرینه قریب196

تولید282/981398/12/072000100100100/الف/الف ن1398/10/11حقوق شهروندیارومیهپیش از تولیدداستانیوحید معصومیایز197

تولید289/981398/12/131500757575/الف/الف ن1398/10/11کودکان و بیماری های خاصارومیهپیش از تولیدداستانیاحسان سلطانیخزان زندگی198

تولید285/981398/12/102500125125125/الف/الف ن1398/10/11زنانارومیهپیش از تولیدداستانیزانیار محمدی نکواثرانگشت199

تولید283/981398/12/102700135135135/الف/الف ن1398/10/11ماشینیسمارومیهپیش از تولیدمستنداحدعبادیانسان درتسلسل200

تولید1398/10/24991131399/03/111630828281مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگیزاهدانپیش از تولیدانیمیشنپیمان شکریحشمت201

تولید10211398/11/01300151515/گ ان1398/11/01اجتماعیگنابادپیش از تولیدداستانیامیرعلی خزاییدرنیمه راه202

پیش تولید1398/10/1298/3951398/12/2825006363188آسیب های اجتماعیزنجانپیش از تولیدداستانیامیر کرمیآبگیر203

تولید3391398/12/251630828281/ن/الف ن1398/08/02آسیب های اجتماعینهاوندپیش از تولیدداستانیسینا بحیراییمی گذرد204

تولید1398/10/23991181399/03/113250162162163فرهنگ بومی و اقلیمیزاهدانپیش از تولیدمستندامیدکریمازما بهترون205

تولید10241398/11/01300151515/گ ان1398/11/01اجتماعیگنابادپیش از تولیدداستانیامیرحسین ظریفیمونا206

پیش تولید1398/10/23991191399/03/1316304141122مفاهیم قرآنی و اخالقی و ارزش های دینیزاهدانپیش از تولیدداستانیسمیه شه بخشقمارباز207

تسویهنهایی1398/10/1899/10181399/03/05163016316301399/04/05مضامین معطوف به عدالت خواهی و مبارزه با فسادمشهدپس از تولیدانیمیشنمهدیه سادات احمدی سلیمانیمن آلیس نیستم208

پیش تولید1398/12/20991171399/03/1316304141122محیط زیستزاهدانپیش از تولیدمستنداسماعیل جمالزهیتجارت آزادی209

تولید10191398/11/01300151515/گ ان1398/11/01اجتماعیگنابادپیش از تولیدداستانیپوریا پدرامکالغ210

تسویهنهایی97/10/84431397/10/04313412723130_معضالت اجتماعیتهرانپیش از تولیدداستانیمریم اسمی خانیوضعیت اورژانسی211

تولید345/31398/09/0210927275454/اب1398/07/04افزایش سرمایه اجتماعیبروجردپیش از تولیدداستانیمارال فتاح حسینیصندلی عقب212

پیش تولید1399/02/2899/1211399/02/282005515آسیب های اجتماعیزنجانپیش از تولیدداستانیبهمن تلخابیبازی213

پیش تولید1398/10/23991141399/03/1316304141122زنانزاهدانپیش از تولیدمستندزهره طلوعیرهگذر214

پیش تولید1398/12/20991151399/03/1116304141122آسیب های اجتماعیزاهدانپیش از تولیدداستانیمصطفی طاهریالسا215

پیش تولید1398/12/20991161399/03/1232508181244سنت ها و آیین های غیرخرافی بومیزاهدانپیش از تولیدمستندمحسن شیرزاییعروس گز216

پیش تولید1399/03/0199/10/14931399/04/094900123123368آسیب های اجتماعیتهرانپیش از تولیدداستانیبیژن میرباقریسی جی آی217

تسویهنهایی1398/11/2799/10/12981399/04/14217021721701399/05/20مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگیتهرانپس از تولیدمستندعلی خدادادیهمسایه من مرگ218

تسویهنهایی2271398/03/20300303001399/02/14/الف ن ش1398/03/20اجتماعیشیرازپیش از تولیدداستانیفاطمه کیاسیتهی219

پیش تولید1399/03/0198/10/83981398/12/131090272782مضامین معطوف به افزایش امید و نشاط اجتماعیتهرانپیش از تولیدداستانیحبیب رضا برزگر99اتاق 220

تسویهنهایی1399/05/1799/10/20561399/06/02480048048001399/06/02مضامین معطوف به افزایش امید و نشاط اجتماعیتهرانپس از تولیدمستندهادی آفریدهباغ بلوچی221

تسویهنهایی1398/2/1598/10/17731398/02/282722046827201399/05/11سیالب و طبیعتتهرانپیش از تولیدمستندهادی آفریدهنخل آبی222

تسویهنهایی2641398/11/01163016316301399/02/17/الف نکودکانرفسنجانپس از تولیدداستانیمهردادعبدالهییخ آن تابستان223

تسویهنهایی1399/03/2099/10/14951399/03/25240024024001399/03/25مضامین معطوف به افزایش امید و نشاط اجتماعیسنندجپس از تولیدانیمیشنهژیراسعدیخوالنه وه224

تسویهنهایی1398/10/3099/10/14941399/04/17240024024001399/05/13مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگیتهرانپس از تولیدمستندسیدرحیم صدرجومونگ225

تولید1399/03/2099/10/14921399/03/254340217217217زنانتهرانپیش از تولیدداستانیسیدمهدی موسوی برزکیآبان226

تسویهنهایی97/10/98681397/12/04272204682720سبک زندگیتهرانپیش از تولیدداستانیعلیرضا مشهدی تفرشیدشنه227
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1399ماهه سال11در (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پیوست شماره

نهایی58281398/08/013001507522575/ا ن خ1398/06/25جهان عاری از خشونتخمینی شهرپیش از تولیدداستانیسیدبابک مصطفویدکل228

تسویهنهایی1398/2/1598/10/37231398/06/171631224116301399/05/04مهاجران غیرقانونیتهرانپیش از تولیدداستانیمحمدرضا وفائی نژادلکنت229

تسویهنهایی1398/10/29100/17171398/10/293015153001399/04/21خانواده شهدامشهدپیش از تولیدداستانیریحانه مرتضایی نیاپالک230

پس تولید951398/07/103007515022575/الف خ1398/07/04معضالت اجتماعیخرم آبادپیش از تولیدداستانیغالمرضا نعمت پورسکوت آوا231

تولید1398/11/1099/14/58491399/03/181500757575فرهنگ بومی و اقلیمیرودبارپیش از تولیدداستانیمصطفی مهربانتربه232

پس تولید1731398/08/01150753811338/الف ن ق1398/06/10هویت/ مهاجرتقزوینپیش از تولیدداستانی/تجربیفرهاد نجفی فردانباشتگی233

پس تولید1398/07/151800811398/09/202175410916355خانواده و سبک زندگینیشابورپیش از تولیدداستانیعلی شورورزیبیرون پشت در234

تولید1398/12/0699/10/17861399/04/142720136136136زنانتهرانپیش از تولیدداستانینفیسه زارعباغ وحش235

تولید1398/11/1099/14/58501399/03/242500125125125جهان عاری از خشونترودبارپیش از تولیدداستانیسهیال پورمحمدیجان داد236

تسویهنهایی261/971397/07/1011050601100/الف ن خاجتماعیارومیهپیش از تولیدداستانیمریم صمدیکارنیکا237

تسویهنهایی133/981398/03/05905040900/الف ن خاجتماعیارومیهپیش از تولیدداستانیمحمدرضا میناپورلحظه ها238

تولید1831399/04/092170109109108/ ان1399/02/18حقوق شهروندیاصفهانپیش از تولیدمستندابوذر مسائلیهیپی درزباله دانی239

پس تولید164/981398/10/01180459013545/الف ش
1398/08/08مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگی شهرکردپیش از تولیدداستانیفرشاد صالحیجیغ برای آن چه اتفاق افتاد240

تسویهنهایی1398/07/2398/10/69961398/10/0132516316232501399/07/16مضامین معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت ملیتهرانپیش از تولیدداستانیمجتبی اسپنانییک گوشه پرنور241

تسویهنهایی345/21398/09/022722046827201399/04/26/اب1398/07/04مهاجرین غیرقانونی/ کودکانبروجردپیش از تولیدداستانیفاطمه محمدی داغی242

پس تولید1398/07/2398/10/60661398/09/1127210210220468خانواده و سبک زندگیتهرانپیش از تولیدداستانیتهمینه بهرام علیانسهراب کشی243

تسویهنهایی130/98/641398/10/10141351061410/ان1398/09/27 مضامین معطوف به عدالت خواهی و مبارزه با فسادیاسوجپیش از تولیدداستانیمهدی غالمی سوقسایه244

تولید132/98/641398/10/1014135357071/ان
1398/09/27مضامین معطوف به افزایش سرمایه اجتماعی یاسوجپیش از تولیدداستانیمجتبی سلیمانی فرجاده ساوین245

تسویهنهایی67399/31398/10/103316173301399/07/13/ان1398/10/19مضامین معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت ملیساریپیش از تولیدداستانیمحمداسمعیل پوشیانسرزمین آب246

پس تولید1398/10/01100/17031398/10/11166834212541 مضامین معطوف به افزایش امید و نشاط اجتماعی مشهدپیش از تولیدانیمیشنحسن مهدوی پورپسرفنری247

تولید134/98/641398/10/1014135357041/ان1398/09/27  مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگییاسوجپیش از تولیدداستانیجواد مهرابی نسبکشتارروز248

پیش تولید281/981399/01/2030007575225/ا س ج1398/12/18مفاهیم قرآنی و اخالقی و ارزش های دینیآبادانپیش از تولیدمستندپیام پارسافرولیف249

پیش تولید280/981399/01/2030007575225/ا س ج1398/12/18جهان عاری از خشونتآبادانپیش از تولیدداستانیعماد سلمانیانماده سگ250

پیش تولید282/981399/01/1530007575225/ا س ج1398/12/18آسیب های اجتماعیآبادانپیش از تولیدداستانیمسعود سهیم پورپسرنوح251

تسویهنهایی93981399/05/20500505001399/08/19/الف ک1399/05/20دفاع مقدسکرمانپیش از تولیدداستانیزهرا یزدان پناهمادری252

تولید43/991399/04/22270141413/ل/ان1399/04/22اجتماعیالهیجانپیش از تولیدداستانیمصطفی خانی پوراجازه بدهید خودمو معرفی کنم253

تولید1398/11/101151399/04/012000100100100محیط زیسترشتپیش از تولیدتجربیمهدی زینعلی میانکوهگودو254

پیش تولید1398/11/101161399/04/0120005050150مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگیرشتپیش از تولیدداستانیمحمدرضا مجلسیآیینه255

تولید1398/11/101141399/04/012000100100100جهان عاری از خشونترشتپیش از تولیدانیمیشنسید محسن پورمحسنی شکیبپوتین256

تولید1399/05/3199/10/22491399/06/053800190190190حقوق شهروندیتهرانپیش از تولیدداستانیعباس عمرانی بیدیترشح واژه ها257

پیش تولید1771399/05/2638009595290-1399/03/0799دفاع مقدسایالمپیش از تولیدداستانیسجاد احمدبیگیبلوطها درباد میرقصند258

تولید1661399/05/131630828281-1399/03/0799مضامین معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت ملیایالمپیش از تولیدداستانیسعید حیدریاندکل نگهبانی259

پیش تولید1681399/05/1316304141122-1399/03/0799آسیب های اجتماعیایالمپیش از تولیدداستانیژیال شاه محمدیچرخ کوچک نیاز به روغن کاری دارد260

تولید74/991399/04/28320161616/الف ش1399/04/28آسیب های اجتماعیشهرکردپیش از تولیدداستانیمهدی محمدیتاس261

تولید64/991399/04/17320161616/الف ش1399/04/17خانوادهشهرکردپیش از تولیدداستانیمعصومه کریم زادهبرف262

تولید66/991399/04/17320161616/الف ش1399/04/17اجتماعیشهرکردپیش از تولیدداستانیپوریا ایزدیفقرونا263

تولید632/981398/12/201000505050/الف س1398/12/12مفاهیم قرآنی و اخالقی و ارزش های دینیسنندجپیش از تولیدداستانیسیاوش ساعدپناهترانه باران264

تسویهنهایی1399/05/0599/10/25011399/06/10272027227201399/07/12مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگیتهرانپس از تولیدداستانیسیدسینا عودیاز طرف مادر داماد265

تسویهنهایی1399/06/1199/10/25881399/06/18217021721701399/06/31مضامین معطوف به عدالت خواهی و مبارزه با فسادتهرانپس از تولیدداستانیفریده حاجی گوشت تلخ266

تولید1399/06/1299/10/25281399/06/182720136136136(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانینواب محمودیکبوتری پشت پنجره267

تسویهنهایی1399/06/1299/10/25861399/06/22217021721701399/06/24مضامین معطوف به عدالت خواهی و مبارزه با فسادتهرانپس از تولیدداستانیمحمد فراهانیجنگ خودی268

پیش تولید1399/06/0199/10/25711399/06/244880122122366حقوق شهروندیتهرانپیش از تولیدداستانیفرهاد غریبیاز طرف ثریا269

تولید1399/06/1299/10/25811399/06/252400120120120(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانیعلی کیوانسرپناه270

پیش تولید1399/06/0199/10/25701399/06/245430136136407حقوق شهروندیتهرانپیش از تولیدداستانیمحمد احمدیقاپ باز271

تولید1398/11/1099/14/58511399/04/081500757575جهان عاری از خشونترودبارپیش از تولیدداستانیمصطفی اکبری منجیلیشاتر272

تولید1399/06/121399/06/12320161616آسیب های اجتماعیشهرکردپیش از تولیدداستانیادریس محمدیسیاه و سفید273

پس تولید97/10/80361397/09/242171098119027معضالت اجتماعیقزوینپیش از تولیدداستانیعطامجابیجناکات274

تولید1398/06/25113571398/07/152726868136136فلسفینجف آبادپیش از تولیدانیمیشنمحسن صالحی فرمجسمه ساز275

تسویهنهایی1398/10/016015456001399/06/12پ-3-1398/09/1298مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگیتبریزپیش از تولیدداستانیحبیبه آهنگریاشا276

تسویهنهایی1398/05/1698/100/3621398/07/1530015015030001399/08/28معضالت اجتماعیکرمانشاهپیش از تولیدداستانیاصغر الئینبش277

پس تولید1398/10/01100/17131398/10/24166814112244 مضامین معطوف به افزایش امید و نشاط اجتماعی مشهدپیش از تولیدداستانیلیدا صادقیسایه درمه278

پس تولید3201398/10/0112060309030-1398/09/1098خودباوری ، اراده و قدرت ملیاردبیلپیش از تولیدمستندداورنجفیچهره279

نهایی83/991399/05/144340326326109/الف ش1399/05/11مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگیشهرکردپس از تولیدداستانیمرجان خسرویوادیار280

تسویهنهایی991398/07/22307233001399/06/24/الف خ1398/07/22اجتماعیخرم آبادپیش از تولیدداستانیسعید مرادی فرپناهگاه281

تسویهنهایی3261398/10/017035357001399/08/26-1398/09/1098معطوف به عدالت خواهی و مبارزه با فساداردبیلپیش از تولیدداستانیمهدی خروشیروسیاه282

تسویهنهایی4841393/08/261501401015001399/07/05/ن/الفکودکانبوشهرپیش از تولیدداستانیتیام یابنده28364

/1398/11/1098کودک و نوجوانتالشپیش از تولیدداستانیرسول لطیفی دیزگاهرویا284 پیش تولید3651398/12/2421705454163/ا ن ت

تولید1399/06/0199/10/26991399/06/304340217217217آسیب های اجتماعیتهرانپیش از تولیدداستانیمصطفی گندمکارآدمکش ها285

نهایی7/11398/12/01300151515/ق/الف1398/12/01بیماری کرونابوشهرپیش از تولیدداستانیعلی کارگرجشن کوچک پری286

نهایی74/11398/12/01300151515/ق/الف1398/12/01اعتیادبوشهرپیش از تولیدداستانیعلی طباطباییقبل از سفیدی287

نهایی12/11398/12/01300151515/ق/الف1398/12/01بیماری کرونابوشهرپیش از تولیدداستانیاکبر انصاری مقدمهدیه 288

نهایی115/11398/12/01200101010/ق/الف1398/12/01اجتماعیبوشهرپیش از تولیدداستانیعلیرضا فرهومندتورسفید289

تولید1399/06/1299/10/29921399/06/304880244244244(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانیسیما رسولیگناه290

پیش تولید1399/06/1299/10/29881399/07/0730007575225(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانیمحمدعلی هاشم پورخانه ای دراین حوالی291

پیش تولید1399/06/1299/10/29241399/07/0132508181244(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانییاسین رضوانیپابوس آقا292

تولید18/11398/12/0138003803800/الف/ق1398/11/24محیط زیستبوشهرپیش از تولیدداستانیپیام شادنیاکوهستان بی آبی293

تسویهنهایی96/1049151396/08/16100505010001399/06/29-اجتماعیتهرانپیش از تولیدداستانیتورج هیبتیخط خطی294

پس تولید1399/06/01991201399/03/13114011411401399/07/09مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگیزاهدانپس از تولیدداستانیسعید درانی ناشناس295

پیش تولید124281399/04/14500131337/اق1399/04/14اجتماعیقمپیش از تولیدداستانیزهرا میریتسلیم296

پیش تولید1399/04/151001141399/04/153208824اجتماعینیشابورپیش از تولیدداستانیمعین نعیم آبادیزنجیر297

تولید1399/06/1999/10/30771399/07/134880244244244دفاع مقدستهرانپیش از تولیدداستانیرهبر قنبری شمس آبادفصل فراموشی الله ها298

پیش تولید1399/06/1299/10/30571399/07/084880122122366(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانیجمیل عامل صادقیشازده کوچولوها299

تسویهنهایی1399/06/1299/10/30731399/07/09325032532501399/07/09(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانیمحمدرضا عبدالملکیسی تومان نقد300

تولید1399/06/1299/10/31271399/06/303500175175175(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانیفردین انصاری نژادماجان301

نهایی1521399/06/12150011311337-1399/06/1199اجتماعییزدپس از تولیدداستانیهادی رحیم دلهوادار302

پس تولید1531399/06/121000757525-1399/06/1199مضامین معطوف به افزایش امید و نشاط اجتماعییزدپس از تولیدداستانیسعید قمری ابرقوئیزیر ده303

پس تولید3831398/10/112171095416354-1398/09/1598آسیب های اجتماعییزدپیش از تولیدداستانیامیرجاللیبرسد به دست پری304

پس تولید3061398/11/0810050257525/ن/الف ن1398/08/02آسیب های اجتماعینهاوندپیش از تولیدداستانیپدرام مقیمی آینه قدی305

تولید1399/06/2599/10/31741399/06/013800190190190مضامین معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت ملیگرگانپس از تولیدمستندمهدی صاحبدلوداع درتپه نقره ای306

تسویهنهایی1399/06/1999/10/31661399/07/2810050501000اجتماعیخرم آبادپیش از تولیدداستانیمصطفی داوطلبدزدی307

پیش تولید308/991399/07/1430007575225/ا س ج1399/06/27کودک و نوجوانآبادانپیش از تولیدداستانیمحمدرضا مسعودیبی صدا با محمد صالح308

پیش تولید309/991399/07/141090272782/ا س ج1399/06/27دفاع مقدسآبادانپیش از تولیدداستانیماجد رستمی زادهخنزیر309

پیش تولید307/991399/07/1432508181244/ ا س ج1399/06/27کودک و نوجوانآبادانپیش از تولیدداستانیایرج عباسیحلقه310

پیش تولید2401398/09/101000252575/ د/م1398/08/02زنانمالیرپیش از تولیدداستانیسعید حسین پورقاتلین پیرزن311

پیش تولید1399/06/2599/10/31761399/07/0621705454163مفاهیم قرآنی و اخالقی و ارزش های دینیتهرانپیش از تولیدداستانیپگاه انصاریبرفک312

تسویهنهایی1399/06/2599/10/35101399/07/20325032532501399/07/20مضامین معطوف به عدالت خواهی و مبارزه با فسادتهرانپس از تولیدداستانیمحمدرضا نورمندی پورآدمیزاد313

پس تولید78/991399/05/07256016316393/الف ش1399/05/17مضامین معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت ملیشهرکردپس از تولیدمستندمختار عبداللهیخط بغض314

تولید1399/05/2599/14/58781399/05/25250131312رودبارپیش از تولیدداستانیکامیار میرزاییهزارتو315

/1399/10/2698آسیب های اجتماعیبجنوردپیش از تولیدمستندرضا غالمی مطلقنگاره های امید316 پیش تولید10031398/11/1130007575225پ/14/05/دخ

تولید1399/07/1599/10/36101399/07/194880244244244زنانتهرانپیش از تولیدداستانیپویا نبی آخرین روز پاییز317

پس تولید8879/10/97217016316354-دفاع مقدستهرانپیش از تولیدداستانیامیررضا زرین بخشتانک شب 318

تولید1399/07/1599/10/36471399/07/144340217217217آسیب های اجتماعیتهرانپیش از تولیدداستانیبابک خرم دینراه مریم 319

تولید2181398/11/26300151515/ الف ن ش1398/11/26اجتماعیشیرازپیش از تولیدداستانیامیر عباس زادهدوئت320

پیش تولید1399/06/191399/07/014340109109326سالمتتهرانپیش از تولیدداستانیفاطمه طوسییسنا321

پیش تولید124891399/07/09500131338/اق1399/07/09اجتماعیقمپیش از تولیدداستانیمریم صالح پورگاهی واقعا دیر می کنیم322

پیش تولید1399/09/3099/10/36921399/09/033800190190190اجتماعیتهرانپیش از تولیدداستانیرعنا صفی یاریفلس323

نهایی125011399/07/21500383813/اق 1399/07/21اجتماعیقمپیش از تولیدداستانیسجاد بیطرفانگلدان شیشه ای324

پیش تولید325/991399/07/1720005050150/ا ن ک1399/02/19مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگیکاشانپیش از تولیدداستانیداود عبدالملکیاتاق آبی325

تولید1399/07/2499/11181399/07/24150888تولید ملیمشهدپیش از تولیدداستانیآزاده بذر افشانانشا326

تولید1399/07/0699/1121399/07/06250131313آسیب های اجتماعیمشهدپیش از تولیدداستانیسعید سلیمیخواب تاریک327

تولید1399/08/0199/11151399/08/01300151515آسیب های اجتماعیمشهدپیش از تولیدداستانیصدرا اسالمیانازدرون مرده328

تولید1399/04/2599/10521399/04/25200101010اهمیت خانواده و سبک زندگی، اهمیت رسیدگی به مشکالت کودکان و نوجوانانمشهدپیش از تولیدداستانیالهه ابراهیمی پورمحروسه329

تولید1399/08/242801399/08/24540272727اهمیت خانواده و سبک زندگیگرگانپیش از تولیدداستانیعلیرضا هاللیانکالهی برای زندگی330

تولید110251399/07/01500252525/گ/ان1399/07/01مستند اجتماعیگنابادپیش از تولیدمستندبهجت داودیتاریار331

تولید771399/07/20500252525/ الف ن ش1399/07/20اجتماعیشیرازپیش از تولیدداستانیراحله بافهمکویر332

تولید741399/07/20500252525/الف ن ش1399/07/20اجتماعیشیرازپیش از تولیدداستانیرویا زنبق گذرگاه صورتی333

تسویهنهایی1398/10/0111791398/10/073015153001399/07/09مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگیتربت حیدریهپیش از تولیدداستانیمحمدرضا کاظمیسگ خور334

تسویهنهایی330/991399/07/18200020020001399/09/19/ا ن ک1399/05/17آسیب های اجتماعیکاشانپیش از تولیدداستانیسعید صابریصندلی های خالی 335

پیش تولید1398/11/181399/08/1138009595285فرهنگ بومی و اقلیمیتهرانپیش از تولیدداستانیمحمدرضا مهر آفریننواختن درباد336

تسویهنهایی2931399/06/24300303001399/09/15/ ان1399/06/24اجتماعیاصفهانپس از تولیدداستانیپرنیا قانونیقضاوت عجوالنه337

تسویهنهایی1851398/08/011501133815001399/08/15/الف ن ق1398/06/10خانواده و سبک زندگیقزوینپیش از تولیدداستانیوحید علی مردانیاثرآبی338

پس تولید1398/09/1098/3531398/10/102201105516555 مضامین معطوف به افزایش امید و نشاط اجتماعی اردبیلپیش از تولیدداستانیرضا جمالی یوخوسوز339

پس تولید3221398/10/01170854312843-1398/09/1098 خانواده و سبک زندگیاردبیلپیش از تولیدداستانیحمید عزیزی بایراملیق 340

تولید1398/11/1999/10/36121399/08/212170109109109آسیب های اجتماعیتهرانپیش از تولیدداستانیحسین محروقی14کابین341

/1399/06/2761محیط زیستاهوازپیش از تولیدمستندایوب مروانی پورکارونیا342 پیش تولید741399/07/0738009595285/الف

/1399/06/2761کودک و نوجواناهوازپیش از تولیدداستانیمحمود اسدیهفت ثانیه مقاومت343 پیش تولید761399/07/0715003838113/الف

/1399/06/2761اجتماعیاهوازپیش از تولیدمستندمحمد کریمی4ف کاف 344 پیش تولید951399/07/221000252575/الف

58,4355,88628,62534,51623,893 جمع کل



(مبالغ به میلیون ریال)

فعالیت ها

ف
دی

ر

عملکرد مالی توضیحاتشرح هزینه 

400نفر7شورای سیاست گذاری 371: (چندمین دوره  )نام جشنواره 

1,575(نفر9)، داستانی(نفر3)، تجربی (نفر5)، مستند(نفر3)، پویا نمایی(نفر5)بخش بین المللهیأت انتخاب992 بهمن ماه 6 الی 1: مکان/تاریخ برگزاری 

800(نفر3)، بخش بین الملل(نفر9 )بخش ملیهیأت داوری3سیدصادق موسوی:  نام دبیر جشنواره

0افتتاحیه994 بهمن 6: مراسم اختتامیه

2,665در سال همایش های ایران مال99بهمن 6اختتامیه65715: تعداد شرکت کننده 

3,565بزرگداشت1جایزه بین الملل و 4جایزه ملی و 15جوایز و هدایای برگزیدگان65716: تعداد آثار رسیده به جشنواره 

                      146:          تعداد آثار در مسابقه ملی

63: تعداد آثار در مسابقه بین الملل
165حق الزحمه عوامل اجرایی7

0(نفر)هزینه بلیط هواپیمای مهمانان خارجی18:تعداد فیلمهای جایزه گرفته 

0(اتاق)شب -(هتل استقالل)هزینه اقامت هتل مهمانان خارجی20:تعداد جوایز اهدا شده 

0(اتاق)شب -(هتل استقالل)هزینه اقامت هتل مهمانان داخلینفر20: تشریفات و پذیرایی 

2,412...هزینه تشریفات و مترجم همزمان و تجهیز ورودی محیط و ساخت جایگاه ها و 0:تعداد مهمانان خارجی

1,470(صندلی و میز و غیره )شب - هزینه اجاره میز و صندلی 0: اسکان مهمان خارجی و داخلی 

170(دستگاه اتومبیل و ترانسفر رفت و برگشتی)شب - هزینه ایاب ذهاب مهمانان و ترانسفر 0: فعالیت جنبی 

360(..هزینه ناهار و شام و میان وعده و  )شب - هزینه پذیرایی 1585: تعداد آثار رسیده به بخش ملی جشنواره

: تعداد آثار رسیده به بخش  بین الملل جشنواره

4986
0(نفر)هزینه سفر و مأموریت 

1,212خدمات فنی و آماده سازی فیلم 9

217هزینه پرداختی به اساتید کارگاه ها و نشست های تخصصی10

2,979انتشارات و کاتالوگ11

3,856آگهی و تبلیغات و پوستر12

5,155فعالیت های رسانه ای و ستاد خبری و برنامه های تلویزیونی13

0حق نمایش فیلم 14

0اجرای محل برگزاری جشنواره و سالن سینما15

54طراحی و ساخت تندیس و لوح تقدیر جشنواره16

0(با ارائه توضیحات)سایر هزینه و فعالیت جانبی 17

27,054

1399ماهه سال 11حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و برگزاری همزمان در استانها در :2پیوست شماره 

پشتیبانی8

جمع کل 



(مبالغ به میلیون ریال)

ف
دی

ر

مکان و استان برگزار شدهتاریخ برگزاریعنوان هفته و فیلم و عکس

تعداد هیات 

انتخاب فیلم و 

عکس

(فیلمنامه/عکس /فیلم )تعداد آثار رسیده
عکس /فیلم )تعداد آثار منتخب

(فیلمنامه/
عملکرد مالیاستان مشارکت کننده

240استان آذربایجان غربی عکسی 5 مجموعه 2 تک عکس و 41 عکس در دو بخش تک عکس و مجموعه5840 نفر5فضای مجازی کانال تلگرامی و اینستاگرام و واتساپ1399/1/5جشنواره فیلم و عکس استان آذربایجان غربی1

12استان قم فیلم کوتاه35عکس و 40 فیلم کوتاه111عکس و 0150تاالر مرکزی شهر و انجمن سینمای جوان استان قم_هفته فیلم و عکس استان قم2

100استان قمبرگزیده8اثر منتخب و30فیلمنامه 200نفر3فیلمنامه تاالر مرکزی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی استان قم_جشنواره هشت نوشت قم3

سراسری آنالین به صورت مجازی1399فروردین جشنواره مجازی فیلمسازی با موضوع مقابله با کرونا4

نفر هیات 5

نفر هیات 3/انتخاب

داوران

995_برگزیده11اثر منتخب و 33945

1,347

1399ماهه سال11حمایت از برگزاری هفته فیلم و عکس استان با مشاركت استان ها در  :3پیوست شماره 

جمع کل



(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس سطح دورهنام دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
1011فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمااردبیلاردبیلبهزاد فرزانه وش1
32385فیلم سازیفیلمبرداریاردبیلاردبیلمرتضی عدلی2
32385فیلم سازیفیلمبرداری گروه باردبیلاردبیلمرتضی عدلی3
12193فیلم سازیتدوین و صدااردبیلاردبیلجواد ستونه4
12193فیلم سازیتدوین و صدااردبیلاردبیلجواد ستونه5
48109فیلم سازیایده تا فیلمنامه گروه الفاردبیلاردبیلسعیده عدلی6
4889فیلم سازیایده تا فیلمنامه گروه باردبیلاردبیلسعیده عدلی7
22254فیلم سازی1عکاسی کالس اصفهاناصفهانشهرام احمدزاده8
481914فیلم سازیایده تا فیلمنامهاصفهاناصفهانسیاوش گلشیری9
482310فیلم سازیایده تا فیلمنامهاصفهاناصفهانمجتبی اسپنانی10
482514فیلم سازیایده تا فیلمنامهاصفهاناصفهانفهیمه سیاحیان11
36198فیلم سازیکارگردانیاصفهاناصفهاناحمدرضا سیستان12
36239فیلم سازیکارگردانیاصفهاناصفهانمحمد پسران رزاق13
32257فیلم سازیفیلمبرداریاصفهاناصفهانبهنام تاجمیر ریاحی14
32297فیلم سازیفیلمبرداریاصفهاناصفهانمحمدصادق داوری15
32236فیلم سازیفیلمبرداریاصفهاناصفهانعلی حسین زاده16
36318فیلم سازیکارگردانیاصفهاناصفهانامین قشقائیان17
18194فیلم سازی2کالس - نشست فیم کوتاهاصفهاناصفهانپژمان نظرزاد18
18235فیلم سازی1کالس - نشست فیم کوتاهاصفهاناصفهانهامون شیرازی19
18255فیلم سازی3کالس - نشست فیم کوتاهاصفهاناصفهانسیدمهدی سجادزاده20
16103فیلم سازی3صدا کالس اصفهاناصفهانسعید بهرامی21
16103فیلم سازی2صدا کالس اصفهاناصفهانسعید بهرامی22
1683فیلم سازی1صدا کالس اصفهاناصفهانسعید بهرامی23
30106فیلم سازی3تدوین کالس اصفهاناصفهانروزبه شعرای نجاتی24
30108فیلم سازی2تدوین کالس اصفهاناصفهانحمید رسولی25
3087فیلم سازی1تدوین کالس اصفهاناصفهانمجتبی وطن خواهان26
361012فیلم سازی1کارگاه داستانی کالس اصفهاناصفهاناحمدرضا سیستان27
36109فیلم سازی3کارگاه داستانی کالس اصفهاناصفهانامین قشقائیان28
361012فیلم سازی2کارگاه داستانی کالس اصفهاناصفهانمحمدپسران رزاق29
2097فیلم سازی2کالس -کارگاه تجربه گرا اصفهاناصفهانمینو ایران پور30
20107فیلم سازی1کالس-کارگاه تجربه گرا اصفهاناصفهانمینو ایران پور31
1294فیلم سازی2کالس - کارگاه تدوین و صدا اصفهاناصفهانحمید رسولی32
12103فیلم سازی3کالس - کارگاه تدوین و صدااصفهاناصفهانروزبه شعرای نجاتی33
12103فیلم سازی1کالس - کارگاه تدوین و صدا اصفهاناصفهانمجتبی وطن خواهان34
20106فیلم سازی3کالس - کارگاه تجربه گرا اصفهاناصفهانالهام باطنی35
16223فیلم سازیتدوین و صداخمینی شهراصفهانمجتبی وطن خواهان36
45228فیلم سازیتدوینخمینی شهراصفهانمجتبی وطن خواهان37
16223فیلم سازیصداخمینی شهراصفهانامیرحسین نصیری38
482215فیلم سازیایده تا فیلمنامهخمینی شهراصفهانسیاوش گلشیری39
502215فیلم سازیکارگاه تجربه گراخمینی شهراصفهانمحمد پسران رزاق40
682216فیلم سازیکارگاه داستانیخمینی شهراصفهانسیدمرتضی احمدی41
441012تک درستکدرس عکاسیخمینی شهراصفهانمیالد غربی42
40229فیلم سازیکارگاه مستندخمینی شهراصفهانمجتبی وطن خواهان43
36189فیلم سازیکارگاه داستانینجف اباداصفهانحمید اعمی44
441210تک درستکدرس مبانی عکاسینجف اباداصفهانرضا قلیچ خانی45
20186فیلم سازیکارگاه مستندنجف اباداصفهانمصطفی نادری46
482214فیلم سازیایده تا فیلمنامهنجف آباداصفهاناحمد شریعتی47
1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمانجف آباداصفهانمحمد ابوالقاسمی48
1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمانجف آباداصفهانسهیال کریمی49

1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمانجف آباداصفهانمحمد ابوالقاسمی50

1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمانجف آباداصفهانسهیال کریمی51

36228فیلم سازیکارگردانی نجف آباداصفهانحمید اعمی52
441511تک درستکدرس عکاسینجف آباداصفهانیداله عابدی53
32226فیلم سازیتصویربردارینجف آباداصفهانرضا قلیچ خانی54
2024فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمانجف آباداصفهانسهیال کریمی55
1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمانجف آباداصفهانمحمد ابوالقاسمی56
1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمانجف آباداصفهانمجتبی حسینی57

18223فیلم سازینشست فیلم کوتاهنجف آباداصفهانمحمد محمودی58

12152فیلم سازیصدانجف آباداصفهاناحمد مهری59

12153فیلم سازیکارگاه تدوین و صدانجف آباداصفهانمحمدمهدی کاظمی60

32157فیلم سازیتدویننجف آباداصفهانمحمدمهدی کاظمی61
70820تک درسفیلمنامه نویسیکرجالبرزصادق مه نگار62

70820تک درسفیلمنامه نویسیکرجالبرزصادق مه نگار63

36358فیلم سازیکارگردانیکرجالبرزمحمد ناصری64

1399ماهه سال11حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در  :4پیوست شماره



(مبالغ به میلیون ریال)
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12353فیلم سازیکارگاه تجربه اولکرجالبرزحسین نمازی65

22356فیلم سازیعکاسیکرجالبرزمهدی اصالنی66

36166فیلم سازیکارگاه مستندایالمایالمکمال زحمت کش67

36166فیلم سازیکارگاه داستانیایالمایالموحید اسالمی68

60109تک درستصویربرداری و نورپردازیایالمایالممهدی صالحی69

3016فیلم سازیکارشناس دوره فیلمسازیتبریزآذربایجان شرقیحسن وحدانی70

36228فیلم سازیکارگردانیتبریزآذربایجان شرقیحسین شایقی71

18223فیلم سازینشست فیلم کوتاهتبریزآذربایجان شرقیرشید قربانی72

48227فیلم سازیایده تا فیلمنامهتبریزآذربایجان شرقیاکبر محمودی73

44128تک درستکدرس عکاسیمراغهآذربایجان شرقیاحمد دادرس74

48129فیلم سازیایده تا فیلمنامهمراغهآذربایجان شرقیهادی افتخار زاده75

32126فیلم سازیتصویربرداریمراغهآذربایجان شرقیاحمد دادرس76

36126فیلم سازیکارگردانیمراغهآذربایجان شرقیحسن رحیمی77

441010تک درستکدرس مبانی عکاسیمراغهآذربایجان شرقیاحمد دادرس78

18154فیلم سازینشست فیلم کوتاهمراغهآذربایجان شرقیاحمد دادرس79

12152فیلم سازیتدوین و صداگذاریمراغهآذربایجان شرقیفرشیذ ضیاءالملکی80

16153فیلم سازیصدامراغهآذربایجان شرقیفرشیذ ضیاءالملکی81

30156فیلم سازیتدوینمراغهآذربایجان شرقیحسن توفیق82

16272فیلم سازیصداارومیهآذربایجان غربیحسین نوری83

36176فیلم سازیکارگاه داستانیارومیهآذربایجان غربیباقر حبیب پیران84

30154فیلم سازیتدوینمهابادآذربایجان غربیحسین عزیزی85

30174فیلم سازیتدوینمهابادآذربایجان غربیحسین عزیزی86

36176فیلم سازیکارگردانیمهابادآذربایجان غربیرامین محمدیار87

48176فیلم سازیایده تا فیلمنامهمهابادآذربایجان غربیدانیال الیاسی88

32147فیلم سازیتصویربرداریمهابادآذربایجان غربیجوانرو قادریان89

44107تک درستکدرس عکاسیبرازجانبوشهررضا عباسی90

4479تک درستکدرس عکاسیبوشهربوشهرعلی اصغر نصوری91

18143فیلم سازینشست فیلم کوتاهبوشهربوشهرعبدالمجید فخریان92

1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمابوشهربوشهرعبدالمحمد انصاری93

1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمابوشهربوشهرمسعود نجف پور94

1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمابوشهربوشهرنصیر درویشوند95

1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمابوشهربوشهرعبدالمحمد انصاری96

1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمابوشهربوشهرمسعود نجف پور97

1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمابوشهربوشهرنصیر درویشوند98

18204تک درسالمپیاد- آشنایی با سینمابوشهربوشهرجواد رمضانی99

481010فیلم سازیایده تا فیلمنامهبوشهربوشهرعبدالمحمد انصاری100

36107فیلم سازیکارگردانیبوشهربوشهرنصیر درویشوند101

425411فیلم سازیحق کارشناسی بازبینی فیلمتهرانتهرانابراهیم تجدد102

482613فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانپیمان یادگاری103

482019فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانداود رضایی104

482319فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانداود رضایی105

482019فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانداود رضایی106

481919فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانداود رضایی107

482319فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانداود رضایی108

24269فیلم سازیعکاسیتهرانتهرانمجید دهقان109

24239فیلم سازیعکاسیتهرانتهرانمجید دهقان110

18115فیلم سازینشست فیلم کوتاهشهرکردچهارمحال و بختیارینقی باللی111

36118فیلم سازیکارگاه تجربه گراشهرکردچهارمحال و بختیاریحمید علیدوستی112

48118فیلم سازیایده تا فیلمنامهشهرکردچهارمحال و بختیاریمحسن باقری113
12123فیلم سازیکارگاه تجرله اولشهرکردچهارمحال و بختیاریشهرام فرجی114
22124فیلم سازیعکاسیشهرکردچهارمحال و بختیاریامین پاسی شیرازی115
14123فیلم سازیآشنایی با سینماشهرکردچهارمحال و بختیاریشهرام فرجی116
36116فیلم سازیکارگاه داستانیشهرکردچهارمحال و بختیاریناصر قائدی117
16172فیلم سازیصدابیرجندخراسان جنوبیحسین خزاعی118
32176فیلم سازیفیلمبرداریبیرجندخراسان جنوبیمحمدرضا زمانی پور119
481112فیلم سازیکارگاه ایده تا فیلمنامهبیرجندخراسان جنوبیاحمدرضا یاوری120
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18115فیلم سازینشست فیلم کوتاهبیرجندخراسان جنوبیاحمدرضا یاوری121
3095فیلم سازیتدوینبیرجندخراسان جنوبیسامان ضابطی122
1293فیلم سازیکارگاه تدوین و صدابیرجندخراسان جنوبیسامان ضابطی123
3697فیلم سازیکارگردانیبیرجندخراسان جنوبیمحمدرضا زمانی پور124
14152فیلم سازیآشنایی باسینماتربت حیدریهخراسان رضویعباس باقریان125
14152فیلم سازیکارگاه تجربه اولتربت حیدریهخراسان رضویمازیار کاظمی126
22155فیلم سازیعکاسیتربت حیدریهخراسان رضویسعید شیبانی127

681512فیلم سازیایده تا فیلمنامهتربت حیدریهخراسان رضویمحمدعلی سهیلی128

3013فیلم سازیکارشناس دوره فیلمسازیتربت حیدریهخراسان رضویعباس باقریان129

32154فیلم سازیتصویربرداریتربت حیدریهخراسان رضویمازیار کاظمی130
18152فیلم سازینشست فیلم کوتاه تربت حیدریهخراسان رضویعباس باقریان131
12152فیلم سازیتدوین و صداتربت حیدریهخراسان رضویمازیار کاظمی132
30155فیلم سازیتدوینتربت حیدریهخراسان رضویمازیار کاظمی133
361511فیلم سازیکارگردانیتربت حیدریهخراسان رضویمهدی رضایی134
22224فیلم سازیعکاسیگنابادخراسان رضویمیترا عربشاهی135

14223فیلم سازیآشنایی با سینماگنابادخراسان رضویعلی اکبر اسماعیلی136

12222فیلم سازیکارگاه تجربه اولگنابادخراسان رضویمحمد برادران137

18223فیلم سازینشست فیلم کوتاهگنابادخراسان رضویامیرعلی عرب خزائی138

32227فیلم سازیفیلمبرداریگنابادخراسان رضویمحمدخشنود139
16224فیلم سازیصداگنابادخراسان رضویمحمدخشنود140

30226فیلم سازیتدوینگنابادخراسان رضویبهزاد برادران141

12223فیلم سازیکارگاه تدوین و صداگنابادخراسان رضویبهزاد برادران142

48229فیلم سازیایده تا فیلمنامهگنابادخراسان رضویمحمد برادران143

36227فیلم سازیکارگردانیگنابادخراسان رضویعلی اکبر اسماعیلی144

32155فیلم سازیفیلمبردارینیشابورخراسان رضویعلیرضا جوکار145

30154فیلم سازیکارشناس دورهنیشابورخراسان رضویابوالفضل شکیبا146

16154فیلم سازیصدانیشابورخراسان رضویمرتضی دهنوی147

44126تک درستکدرس عکاسینیشابورخراسان رضویمحسن فرجامی پور148

44126تک درستکدرس عکاسینیشابورخراسان رضویمحسن فرجامی پور149

44127تک درستکدرس عکاسینیشابورخراسان رضویمحمدمهدی صنیعی150

36175فیلم سازیکارگاه داستانیبجنوردخراسان شمالیمسعود انفرادی151

36176فیلم سازیکارگاه مستندبجنوردخراسان شمالیابراهیم مسبوق152

28446فیلم سازی(ب- الف)آشنایی با سینمااهوازخوزستانفرهاد پروین153

44448فیلم سازی(ب- الف )عکاسیاهوازخوزستانمجید رمضانپور154

24445فیلم سازی(ب-الف)کارگاه تجربه اولاهوازخوزستانفرهاد پروین155

604511فیلم سازیتدوین دوکالساهوازخوزستانمهدی کیخایی156

36208فیلم سازیکارگاه داستانیاهوازخوزستانامیر حاتمیان157

964521فیلم سازیایده تا فیلمنامه دو کالساهوازخوزستانفرهاد پروین158

644512فیلم سازیتصویربرداری دو کالساهوازخوزستانمجید رمضانپور159

724516فیلم سازیکارگردانی دو کالساهوازخوزستانعلی اصغر شادروان160

22244فیلم سازیعکاسیآبادانخوزستانامین زمزم161

36189فیلم سازیکارگردانیآبادانخوزستانسیدوحید طباطبائیان162

16195فیلم سازیصداآبادانخوزستانبهشاد مطیعی163

18195فیلم سازینشست فیلم کوتاهآبادانخوزستانسیدوحید طباطبائیان164

48166فیلم سازیایده تا فیلمنامهدزفولخوزستانمهران بقایی165

30166فیلم سازیتدویندزفولخوزستانحجت ظفری پور166

32163فیلم سازیفیلمبرداریدزفولخوزستانمحمدحسین یاحقی167

36165فیلم سازیکارگردانیدزفولخوزستانمحمدباقر حنطوش زاده168

18163فیلم سازینشست فیلم کوتاهدزفولخوزستانمحمباقر حنطوش زاده169

36127تک درستکدرس عکاسی پرترهدزفولخوزستانرضا چراغ چشم170

2023فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمازنجانزنجانحسن مهر آذر171

1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمازنجانزنجانناصر قهرمانی172

2023فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمازنجانزنجانحسن مهر آذر173

1012فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمازنجانزنجانناصر قهرمانی174

22194فیلم سازیعکاسی زاهدانسیستان و بلوچستانآرمان گلستانه175

14194فیلم سازیآشنایی با سینمازاهدانسیستان و بلوچستانمهدی نجارپیشه176

14113فیلم سازیآشنایی با سینماآبادهفارسمهدی کارگران177
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22114فیلم سازیعکاسیآبادهفارسغالمرضا حیدرپناه178

12113فیلم سازیکارگاه تجربه اولآبادهفارسحسین قسامی179

4498تک درستکدرس عکاسیآبادهفارسغالمرضا حیدرپناه180

36175فیلم سازیکارگاه تجربیشیرازفارسمحمدرضا حق نگهدار181

36178فیلم سازیکارگردانیشیرازفارسسیدحسین آزادی182

5057فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنماشیرازفارسسیدحسین آزادی183

4048فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنماشیرازفارسنادعلی شجاعی184

5057فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنماشیرازفارسسیدحسین آزادی185

4048فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنماشیرازفارسنادعلی شجاعی186

3277فیلم سازیفیلمبرداریشیرازفارسمحسن محمودزاده187

1875فیلم سازینشست فیلم کوتاهشیرازفارسنادعلی شجاعی188

48714فیلم سازیایده تا فیلمنامهشیرازفارسنادعلی شجاعی189

1674فیلم سازیصداشیرازفارسحسین باباخانی190

301810فیلم سازیتدوینشیرازفارسنادعلی شجاعی191
18236فیلم سازینشست فیلم کوتاهقزوینقزوینرضا غیاث192
3016فیلم سازیکارشناس دوره فیلمسازیقزوینقزوینعطاءاله مجابی193
32176فیلم سازیتصویربرداریقزوینقزوینوحید گلریز194
4488تک درستکدرس عکاسیقزوینقزوینمهران مافی بردبار195
48239فیلم سازیایده تا فیلمنامهقزوینقزوینحسن لطفی196
36238فیلم سازیکارگردانیقزوینقزوینمحسن آقالر197
16233فیلم سازیصداقزوینقزوینحمید شفیعی198
411فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنماقزوینقزوینعطا مجابی199
1013فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنماقزوینقزوینمحسن آقالر200
70714تک درستکدرس فیلمنامهقمقمجواد یقموری201
12232فیلم سازیکارگاه تجربه اولقمقمسیدرضا موسوی202
14232فیلم سازیآشنایی با سینماقمقمداود جلیلی203
22232فیلم سازیعکاسیقمقمحسن قدیانی204
36238فیلم سازیکارگردانیقمقمعلی بیطرفان205
32237فیلم سازیفیلمبرداریقمقمروح اله داوری206
482312فیلم سازیایده تا فیلمنامهقمقممحمدرضا آزاد207

18205فیلم سازینشست فیلم کوتاهقمقمحمیدرضا منتظری208

16203فیلم سازیصداقمقممصطفی کوچکی209

12313فیلم سازیکارگاه تدوین و صداقمقمامیر بهادر مظاهری210
30316فیلم سازیتدوینقمقمامیر بهادر مظاهری211
363111فیلم سازیکارگاه تجربه گراقمقممهدی یوسفعلی212
36319فیلم سازیکارگاه فیلمسازی مستندقمقمروح اله مولوی213
36319فیلم سازیکارگاه داستانیقمقمعلی بیطرفان214
441110تک درستکدرس عکاسیسنندجکردستاناحمد کریمی215

14243فیلم سازیآشنایی با سینماسنندجکردستانزانیار حبیبی216

22245فیلم سازیعکاسیسنندجکردستاناحمد کریمی217
12242فیلم سازیکارگاه تجربه اولسنندجکردستانتوفیق امانی218

441610تک درستکدرس عکاسیسنندجکردستاناحمد کریمی219

12502تک درسعکاسی رایگان طرح امیدرفسنجانکرمانمیکائیل شریفی220

14233فیلم سازیآشنایی با سینمارفسنجانکرمانعباس بلوچی221

22233فیلم سازیعکاسیرفسنجانکرمانمحمد خلیلی222

12232فیلم سازیکارگاه تجربه اولرفسنجانکرمانرضا فهیمی223

3087تک درستکدرس عکاسی دیجیتالرفسنجانکرمانحسام الدین کفاش224

3087تک درستکدرس عکاسی دیجیتالرفسنجانکرمانعباس بلوچی225

12162تک درسعکاسی طرح امیدرفسنجانکرمانمکائیل شریفی226

12202تک درسعکاسی طرح امیدرفسنجانکرمانمکائیل شریفی227

362312فیلم سازیکارگردانیرفسنجانکرمانرضا فهیمی228

16232فیلم سازیصدارفسنجانکرمانحامد حاجی علی اشرفی229

682313فیلم سازیایده تا فیلمنامهرفسنجانکرمانحسن رجبی 230

32205فیلم سازیفیلمبرداریرفسنجانکرمانمحمد خلیلی نژاد231

12742تک درسعکاسی رایگان طرح امیدکرمانکرمانمجتبی انجم شعاع232

32267فیلم سازیفیلمبرداریکرمانکرمانامیر شجاع حیدری233

36267فیلم سازیکارگردانیکرمانکرمانسیدهادی مهدوی234

18264فیلم سازینشست فیلم کوتاهکرمانکرمانمحسن مجیدی235
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482611فیلم سازیایده تا فیلمنامه کرمانکرمانمحسن مجیدی236

16184فیلم سازیصداکرمانکرمانسعید شیخ بهایی237

30187فیلم سازیتدوینکرمانکرمانمسعود محمدی238

12183فیلم سازیتدوین و صداگذاریکرمانکرمانمسعود محمدی239

482211فیلم سازیکارگاه ایده تا فیلمنامهکرمانشاهکرمانشاهاشکان چاوشی240

36228فیلم سازیکارگردانیکرمانشاهکرمانشاهکیوان شمشیربیگی241

18224فیلم سازینشست فیلم کوتاهکرمانشاهکرمانشاهپیمان فالحی242

3075فیلم سازیوین گروه اول.تدکرمانشاهکرمانشاهایوب بلندین243

3065فیلم سازیوین گروه دوم.تدکرمانشاهکرمانشاهایوب بلندین244

1674فیلم سازیصدا گروه اولکرمانشاهکرمانشاهکورش بشکوه245

12132فیلم سازیکارگاه تدوین و صداکرمانشاهکرمانشاهایوب بلندین246

1664فیلم سازیصدا گروه دومکرمانشاهکرمانشاهکورش بشکوه247

4495تک درستکدرس عکاسیکرمانشاهکرمانشاهمیثم منیعی248

44175تک درستکدرس عکاسییاسوجکهگیلویه و بویراحمدقدرت اله سلیمانی فر249

32166فیلم سازیفیلمبرداریگرگانگلستانمسعود امامی250

36168فیلم سازیکارگردانیگرگانگلستانعلیرضا حاجتی251

481611فیلم سازیایده تا فیلمنامهگرگانگلستاننگار حبیبی252

12161فیلم سازیصداگرگانگلستانافشین اشراقی253

18165فیلم سازینشست فیلم کوتاهگرگانگلستانروزبه نجفی254

30168فیلم سازیتدوینگرگانگلستانمحمد کریمی255

12163فیلم سازیکارگاه تدوین و صداگرگانگلستانمحمد کریمی256

25167فیلم سازیکارگاه تجربه گراگرگانگلستانمهدی شمقدری257

361610فیلم سازیکارگاه داستانیگرگانگلستانشهرام علی شریفی258

20165فیلم سازیکارگاه مستندگرگانگلستانمهدی صاحبدل259

441312تک درستکدرس عکاسیگرگانگلستانمریم ذهبی260

24124تک درستکدرس پرترهانزلیگیالنمیالد حامد261

44157تک درستکدرس عکاسیانزلیگیالنمیالد حامد262

22124فیلم سازیعکاسیانزلیگیالنمیالد حامد263

12172فیلم سازیکارگاه تجربه اولانزلیگیالنکوروش فرزانگان264

14173فیلم سازیآشنایی با سینماانزلیگیالنفریدون بحرپیما265

22184فیلم سازیعکاسیانزلیگیالنمیالد حامد266

12182فیلم سازیکارگاه تجربه اولانزلیگیالنکوروش فرزانگان267

14183فیلم سازیآشنایی با سینماانزلیگیالنفریدون بحرپیما268

24114تک درستکدرس عکاسی پرترهانزلیگیالنمیالد حامد269
36156فیلم سازیکارگردانیانزلیگیالنکوروش فرزانگان270

22152فیلم سازیعکاسیتالشگیالنمجتبی دولت دوست271

14153فیلم سازیآشنایی با سینماتالشگیالنعلیرضا زارعی272

36158فیلم سازیکارگاه تجربه گراتالشگیالنعلی رشیدی فر273

3285تک درسفتوشاپتالشگیالنمعصومه مختارزاده274

32153فیلم سازیفیلمبرداریتالشگیالنمجتبی دولت دوست275

30135فیلم سازیتدوینتالشگیالنرسول لطیفی276

4484تک درستکدرس عکاسیتالشگیالنمجتبی دولت دوست277

44104تک درستکدرس عکاسیتالشگیالنمجتبی دولت دوست278

44104تک درستکدرس عکاسیتالشگیالنمجتبی دولت دوست279

44154تک درستکدرس عکاسیتالشگیالنمجتبی دولت دوست280

44144تک درستکدرس عکاسیتالشگیالنمجتبی دولت دوست281

30155فیلم سازیتدوینتالشگیالنرسول لطیفی282

4484تک درستکدرس عکاسیتالشگیالنمجتبی دولت دوست283

4484تک درستکدرس عکاسیتالشگیالنمجتبی دولت دوست284

4484تک درستکدرس عکاسیتالشگیالنمجتبی دولت دوست285

4484تک درستکدرس عکاسیتالشگیالنمجتبی دولت دوست286

4484تک درستکدرس عکاسیتالشگیالنمجتبی دولت دوست287

1844تک درسکارگاه فیلمسازی المپیادتالشگیالنرسول برجی288

481511فیلم سازیایده تا فیلمنامهتالشگیالنمجید شافعی شیراز289

36157فیلم سازیکارگردانیتالشگیالنرسول لطیفی290
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361311فیلم سازیکارگردانیرشتگیالننواب محمودی291

32136فیلم سازیفیلمبرداریرشتگیالنعلیرضا والی نژاد292

48139فیلم سازیایده تا فیلمنامهرشتگیالنمحمدرضا یکرنگ صفاکار293

441012تک درستکدرس مبانی عکاسیرودبارگیالنالوند رضازاده294

14242فیلم سازیآشنایی با سینماالهیجانگیالنمیرمسعود حیدری295

30236فیلم سازیکارشناس دورهبروجردلرستانکاوه حدادی296

36179فیلم سازیکارگردانیبروجردلرستانمحمد نصیری297
16183فیلم سازیصدابروجردلرستانسیما امام رضایی298
30136فیلم سازیتدوینبروجردلرستانآرمان نکیسا299
482212فیلم سازیایده تا فیلمنامهخرم آبادلرستانپروین مراحمی300
32225فیلم سازیتصویربرداریخرم آبادلرستانمحمد فرزانمنش301
36229فیلم سازیکارگردانیخرم آبادلرستانغالمرضا نعمت پور302
48109فیلم سازیایده تا فیلمنامهچالوسمازندرانغالمرضا صفاتیان303
361310فیلم سازیکارگردانیچالوسمازندرانبهنام طهماسبی304
18135فیلم سازینشست فیلم کوتاهچالوسمازندرانمهرداد عطاری305
481510فیلم سازیایده تا فیلمنامهساریمازندرانمحمد فضلی306
32156فیلم سازیتصویربرداریساریمازندرانمسعود عظیم زاده307
30147تک درستکدرس فتوشاپساریمازندرانمریم فضل اله نژاد308
30157فیلم سازیتدوینساریمازندرانرمضانعلی امامی309
36157فیلم سازیکارگردانیساریمازندرانمهدی رسول پور310
12152فیلم سازیتدوین و صداساریمازندرانمرتضی کاظمی311
16153فیلم سازیصداساریمازندرانمرتضی کاظمی312
4048فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنماساریمازندرانآذر محمودی313
4046فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنماساریمازندرانمرسده فالح نژاد314
811فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنماساریمازندرانمحمدرضا فامیلی315
3033فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنماساریمازندرانمبین نوریان316
2023فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنماساریمازندرانمرتضی پارسائیان317
36108فیلم سازیکارگاه مستندساریمازندرانرمضانعلی امامی318
18113فیلم سازینشست فیلم کوتاهساریمازندرانمصطفی کاظمی319
36108فیلم سازیکارگاه داستانیساریمازندرانآذر محمودی320
44158تک درستکدرس عکاسیساریمازندرانمحمد رضایی321
25106فیلم سازیکارگاه تجربه گراساریمازندرانآذر محمودی322
4468تک درستدوین تکدرسساریمازندرانسیدمحمدجواد علوی323
44148تک درستکدرس عکاسی مقدماتیاراکمرکزیایرج کیانیان324
701313تک درستکدرس فیلمنامه نویسیاراکمرکزیمحمد زنده نام325
48229فیلم سازیایده تا فیلمنامهاراکمرکزیمحمد زنده نام326
32226فیلم سازیفیلمبرداریاراکمرکزیایرج کیانیان327
362211فیلم سازیکارگردانیاراکمرکزیسعید شاه حسینی328
4497تک درستکدرس عکاسیبندرعباسهرمزگانحسن نوروزی329
482710فیلم سازیایده تا فیلمنامهبندرعباسهرمزگانشهاب آبروشن330
30275فیلم سازیتدوینبندرعباسهرمزگانپیمان ستارالعیوب331
12272فیلم سازیکارگاه تدوین و صدابندرعباسهرمزگانپیمان ستارالعیوب332
32275فیلم سازیفیلمبرداریبندرعباسهرمزگانغالم سبزیکار333
18275فیلم سازینشست فیلم کوتاهبندرعباسهرمزگانسیدرضا هاشمی334
36278فیلم سازیکارگردانیبندرعباسهرمزگانعلی خائف335
16273فیلم سازیصدابندرعباسهرمزگانعلی ترابی336
36216فیلم سازیکارگاه مستندمالیرهمدانمحسن حسینی تبار337
44146تک درستکدرس عکاسی آزادمالیرهمدانامید وفایی338
36166فیلم سازیکارگردانیمالیرهمدانامید وفایی339
30164فیلم سازیتدوین مالیرهمدانصائب نوائی340
4858فیلم سازیایده تا فیلمنامهمالیرهمدانسعید حسین پور341
22154فیلم سازیعکاسینهاوندهمداننیما بردبار342
14153فیلم سازیآشنایی با سینمانهاوندهمدانیعقوب مهرداد343
12152فیلم سازیکارگاه تجربه اولنهاوندهمدانسینا بحیرایی344
12282فیلم سازیکارگاه تجربه اولیزدیزدحسین صباغ345

10,4355,6562,138 دوره345استان30جمع 



(مبالغ به میلیون ریال)

ف
دی

ر

تعداد فیلمنامه ارسالیاستان
تعداد فیلمنامه 

پذیرفته شده
تعداد فیلم پذیرفته شدهتعداد فیلم ارسال شده

_1948اردبیل1

623425اصفهان2

161272البرز3

181152آذربایجان شرقی4

_3_2آذربایجان غربی5

122_2بوشهر6

253563تهران7

52__چهارمحال و بختیاری8

1237953خراسان رضوی9

41_5خراسان شمالی10

302131خوزستان11

_2__زنجان12

_725سمنان13

_1__سیستان و بلوچستان14

221_9فارس15

73_1قزوین16

31_5قم17

101_8کردستان18

51163کرمان19

_1__کرمانشاه20

41_8کهگیلویه و بویر احمد21

41_1گلستان22

81111گیالن23

_3_2لرستان24

163_8مازندران25

_2_3مرکزی26

132101هرمزگان27

_36114همدان28

193103یزد29

4353142140

عملکرد مالی

19

132

64

910

60

1,088

227

2,500

1399ماهه سال 11حمایت از برگزاری المپیاد فیلم سازی نوجوانان در  :5پیوست شماره

جمع

شرح هزینه

هزینه بلیط و ایاب و ذهاب

هزینه برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه المپیاد

جمع کل

هزینه اقامت مهمانان

حق الزحمه هیأت انتخاب و داوری

جوایز و هدایای جشنواره

هزینه های اجرایی جشنواره

هزینه چاپ کتاب



(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد مالی تعداد فیلم اکران شده در هر شهرفیلمهای اکران شدهاستقرار سینما سیارشهراستانردیف

60چشم و گوش بسته/ اژدر / مطرب / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1کاشان

30بنیامین/ آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 2نجف آباد

10منطقه پرواز ممنوع1هشتگرد

20بنیامین/ منطقه پرواز ممنوع 1صفادشت

30اژدر/  بنیامین / منطقه پرواز ممنوع 1سردرود

40چشم و گوش بسته/ بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1هریس

40اژدر/ مطرب / بنیامین / منطقه پرواز ممنوع 1جلفا

30بنیامین/ آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1شاهین دژآذربایجان غربی4

20اژدر/  آن بیست وسه نفر1برازجانبوشهر5

60چشم و گوش بسته/ اژدر / آخرین داستان / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 2حسن آباد

40چشم و گوش بسته/ مطرب / بنیامین /  منطقه پرواز ممنوع 1بهارستان

10بنیامین1شهرکردچهارمحال بختیاری7

20آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1بیرجندخراسان جنوبی8

30چشم و گوش بسته/ مطرب /   بنیامین 1جوین

30آخرین داستان/ اژدر /   آن بیست وسه نفر1تربت حیدریه

20بنیامین/  آن بیست وسه نفر1سرخس

40مطرب/ بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1بردسکن

70خداحافظ دختر شیرازی/ چشم و گوش بسته/ آخرین داستان/ مطرب / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 3چناران

30مطرب/ بنیامین /  منطقه پرواز ممنوع 2بهبهانخوزستان10

10آن بیست وسه نفر1طارم

30مطرب/ بنیامین /  آن بیست وسه نفر1خدابنده

70خداحافظ دختر شیرازی/ چشم و گوش بسته/ اژدر / مطرب / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1شهمیرزاد

30آخرین داستان/ بنیامین /  آن بیست وسه نفر1ایوانکی

50چشم و گوش بسته/ مطرب / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1آبیک

50چشم و گوش بسته/ مطرب / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1تاکستان

20بنیامین/  آن بیست وسه نفر1قمقم14

30مطرب/ بنیامین /منطقه پرواز ممنوع 1بم

30بنیامین/ آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1عنبرآباد

10 آن بیست وسه نفر1اسالم آباد غربکرمانشاه16

50خداحافظ دختر شیرازی/ چشم و گوش بسته/ اژدر / مطرب /  آن بیست وسه نفر1کردکویگلستان17

30بنیامین/ آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1مینودشتالوند/گلستان18

30مطرب/ بنیامین /  منطقه پرواز ممنوع 2املشرها/گیالن 19

60آخرین داستان/ اژدر / مطرب / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1سوادکوه

30بنیامین/ آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1چالوس

20بنیامین/  منطقه پرواز ممنوع 1آشتیانمرکزی 21

20بنیامین/  منطقه پرواز ممنوع 1اللجینهمدان22

713

65

778دستگاه42شهر36استان22جمع

مازندران 20

سمنان  12

قزوین  13

کرمان  15

عنوان فیلم اکران شده است8

سهم شرکت های پخش

پشتیبانی فنی سرورهای سینما سیار

1399ماهه سال 11حمایت از اكران فیلم در مناطق غیربرخوردار به صورت سینماسیار  توسط انجمن سینمای جوانان ایران در : 6پیوست شماره

اصفهان 1

البرز 2

آذربایجان شرقی 3

تهران

خراسان رضوی

6

9

زنجان 11



(مبالغ به میلیون ریال)1399ماهه سال 11حمایت از عرضه فرهنگی و تجاری فیلم كوتاه در دیگر كشورها توسط انجمن سینمای جوانان ایران در: 7پیوست شماره

عملکرد مالیعنوان فعالیت

187 فرانسهShort film depotحق عضویت ساالنه انجمن سینمای جوانان ایران در پلتفرم 



(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد مالیشرح فعالیتتیراژانتشاراتمترجم/ نام نویسندهنام کتابردیف

159تألیف کتاب1000آبانسعید عقیقیداستان گویی در فیلم کوتاه1

330تألیف مقالهنسخه چاپی و عرضه دیجیتال100انجمن سینمای جوانان ایراننفر مؤلف10(مقاله تخصصی10)روایت در فیلم کوتاه2

3
 short فیلمها چگونه ساخته می شود

film index
55ترجمه1000جیکاپیمان فالحی

4
گزیده داستان های کوتاه )پنجاه پنجره 

(برای اقتباس
150تألیف کتاب1000جیکاگروه مؤلفین

عدد کتاب ارسال شده815 انتشارات10تعداد نویسنده29تعداد عنوان کتاب27تعداد 5

خرید کتاب 

جهت تجهیز 

کتابخانه دفاتر

304

998

1399ماهه سال 11كمک به تالیف و ترجمه كتب و مقاالت تخصصی فیلم كوتاه  در  :8پیوست شماره

جمع 



(مبالغ به میلیون ریال)

مکان برگزاریتاریخ برگزاریعنوان فعالیت
تعداد اعضای 

هیات داوری

تعداد چکیده های 

رسیده

تعداد مقاالت 

رسیده

تعداد آثار 

منتخب
عملکرد مالی

76304577نفر5انجمن سینمای جوانان ایران1399/7/20دومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران

1399ماهه سال 11برگزاری همایش فیلم كوتاه توسط انجمن سینمای جوانان ایران در: 9پیوست شماره



(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد مالیشرح هزینهردیف

108تعمیر و نگهداری تجهیزات تولید فیلم1

167تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات2

3,695تعمیر و نگهداری و خرید تجهیزات رایانه ای3

1,069تعمیر و نگهداری ساختمان های انجمن4

1,132هزینه آب و برق مصرفی5

373هزینه پذیرایی6

698هزینه ملزومات و نوشت افزار7

267هزینه پست و تلفن8

3,111(پشتیبانی، آنتی ویروس، پهنای باند و غیره)هزینه استفاده از سیستم های نرم افزاری 9

3,081هزینه اجاره محل دفاتر انجمن 10

2,326(...مواد خام مصرفی و-نظافت-کارمزد بانکی-حمل ونقل)هزینه های اداری 11

684هزینه وسائط نقلیه انجمن12

2,679....هزینه طراحی و گرافیک و تبلیغات و آگهی و چاپ کتاب و13

1398266 و پیش پرداخت سال 1397هزینه حسابرسی صورتهای مالی سال 14

21,575بابت پرداخت بخشی از بدهی عملکرد مالیاتی سنوات گذشته15

77,850(نفر164)هزینه حقوق و مزایای پرسنلی16

25,252حق بیمه سازمان تامین اجتماعی  18

2,558هزینه مالیات حقوق 19

8,389هزینه بازخرید سنوات و مرخصی پرسنل 20

5,088هزینه بیمه تکمیلی پرسنل 21

3,864هزینه هدیه اعیاد و مناسبتهای ساالنه پرسنل22

754(استان11)هزینه پیچینگ و حق الزحمه داوران 23

164,985 جمع کل

1399ماهه سال 11در  (فیلم کوتاه)کمک به راهبری مدیریت فیلم سازی جوانان :10پیوست شماره


