
اعتبار خالصاعتبار ناخالصهدف کمیسنجه عملکردعنوان فعالیتردیف
مانده انتقالی

97

آخرین 

تخصیص

98

جمع دریافتی

98

هدف کمی 

محقق شده

هزینه جاری 

ماهه12

مبلغ )پرداخت شده

ماهه12(کمک
توضیحاتدرصدماهه12عملکرد مالی 

1پیوست شماره 800127,000700005681070,190127,000498107,94319,057127,0008فیلم(داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه 1

2
هزینه )حمایت از گسترش فعالیت انجمن سینمای جوانان ایران در کشور 

( دفتر انجمن در کشور58پشتیبانی 
6032,000032,00032,00058032,00032,00070استان/انجمن

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

همزمان در استانها
2پیوست شماره 124,0002000024,00024,0001033,33333,33315جشنواره

 3پیوست شماره 39000450030006,0009,00025,8603,1409,0001شهر/جشنوارهحمایت از برگزاری جشنواره های منطقه ای فیلم کوتاه4

4پیوست شماره 3211,000550033707,63011,000309,9601,04011,0000استان/ جشنوارهحمایت از برگزاری هفته فیلم و عکس استانها و پاتوق فیلم5

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

سینمای جوانان ایران
5پیوست شماره 308,500500017206,7808,500312,9535,5478,5002استان

6پیوست شماره 15,500250021003,4005,50013,1112,3895,5002رویدادحمایت از برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان7

7پیوست شماره 256,000300010005,0006,000441,8584,1426,0002فیلمحمایت از اکران فیلم در مناطق غیربرخوردار به صورت سینماسیار8

223,000110,50068,000155,000223,000131,685100,648232,333100

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل

(1398 ماهه12 )خالصه گزارش عملکرد انجمن سینمای جوانان ایران



(مبالغ به میلیون ریال)

ژانر/موضوعشهرنوع حمایتنوع محصولنام کارگرداننام فیلمردیف
تاریخ تأیید 

در پیچینگ
تاریخ قراردادشماره قرارداد

مبلغ کل 

قرارداد

مبلغ 

پرداختی 

تا پایان 

1397

مبلغ 

پرداختی در 

 1398

مانده 

تعهدات
تاریخ اتمام تولید

درصد پیشرفت 

کار
توضیحات

توليد93/10/36841393/06/172501007575دفاع مقدستهرانحرفه ایداستانينيما عباسپورروز به ياد ماندني1

پسا توليد4841393/08/261501004010/ن/الفکودکانبوشهرحرفه ایداستانيتيام يابنده264

تسویهنهايي96/10/13051396/02/092001505001397/10/25سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانيبابک خرمدينبودن3

تسویهنهايي96/10/14781396/02/123203031801397/10/05معضالت اجتماعييزدحرفه ایداستانيعلي زماني عصمتيکوهريگ4

تسویهنهايي96/10/30031396/02/261401053501398/02/31مشاهير ايرانيکرمانشاهحرفه ایمستندصادق سامرئيشاهرخ غياثي5

تسویهنهايي96/10/30091396/03/212501886301398/01/28سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانيکتايون پرمرشيهه اسب های سياه6

تسویهنهايي1396/09/2920010010001398/03/07الف س/ 499_96کودکانسنندجحرفه ایداستانياشکان احمدیورم7

پيش توليد98/10/47511398/07/24272020468اجتماعيتهرانحرفه ایداستانيحسين کاکاوند(حرفهای شبانه)باران بهاری8

تسویهنهايي97/10/27831397/03/0950252501398/03/04ميراث فرهنگيخرم آبادنيمه حرفه ایمستندمحبوبه محرابي پورقصه ای برای بچه های حاشيه شهر9

پيش توليد97/10/38341397/04/202001135038معضالت اجتماعيتهرانحرفه ایداستانيابوالفضل عزيزیمرده کش10

تسویهنهايي97/10/42831397/05/06150757501398/11/14خرافاتتهرانحرفه ایداستانيعبدالرضا اکبرنژادجن نامه11

تسویهنهايي97/10/39661397/04/2722011011001397/10/24خانوادگيتهرانحرفه ایداستانيرقيه توکليمجذور بيست سالگي12

تسویهنهايي97/1351397/03/132015501397/12/20سبک زندگيزنجاننيمه حرفه ایداستانيشبنم طارميبازگشته13

پسا توليد97/10/30131397/03/302005010050سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانيسيدمرتضي جذاببادکنک14

تسویهنهايي97/10/33151397/04/111501133801397/02/09سبک زندگياصفهانحرفه ایداستانيسعيد صادقيبعدی15

_97سبک زندگياردبيلحرفه ایتجربيکريم عظيميهتل16 توليد1341397/05/092005050100

تسویهنهايي97/10/52721397/06/10110555501397/12/22ميراث فرهنگي/اقوام ايرانيتهرانحرفه ایمستندمحمدهادی اسفندياریگرايلي17

پسا توليد97/10/54671397/06/13187944747سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانينويد صولتيجونده18

تسویهنهايي97/2621397/06/1420101001398/04/01خانوادههمداننيمه حرفه ایداستانيسيدحميد کرمانيتنهايي امير19

تسویهنهايي97/10/64451397/07/23100752501397/09/18ميراث فرهنگيتهراننيمه حرفه ایمستندمحسن اخوان فراربعين20

تسویهنهايي97/14/55241397/08/1260402001398/03/19معضالت اجتماعيرودبارنيمه حرفه ایداستانيمصطفي مهربانآدامس21

تسویهنهايي97/10/76481397/09/132159312301398/04/24معضالت اجتماعي/ کمدیمشهدحرفه ایداستانيعادل تبريزیضدضربه22

23loverتسویهنهايي97/10/67671397/08/01158797901398/02/05محيط زيستتهرانحرفه ایداستانيمحمد ثريا

تسویهنهايي97/10/67601397/08/021581183901397/10/05کودکانتهرانحرفه ایداستانيسياوش شهابيتشريح24

تسویهنهايي97/10/66811397/08/012105315801398/08/08معضالت اجتماعيتهرانحرفه ایداستانيآرمان خوانساريانموناکو25

توليد97/10/84421397/10/08163411157سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانيسميرانوروزناصریغول26

تسویهنهايي97/5351397/08/0787305701397/09/20محيط زيستهمداننيمه حرفه ایمستندابراهيم فرمانيفنس27

نهايي97/10/80391397/09/2527213613601398/09/06سبک زندگيهمدانحرفه ایداستانيفاطمه سرمدرويا زرد خالدار28

برنده 

پيچينگ 

جشنواره 

فيلم کوتاه 

تسويه _تهران

تسویهنهايي97/10/67951397/07/11158797901397/11/09سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانيحامد اصالنياس29

تسویهنهايي97/10/66841397/07/29105535301397/08/30سبک زندگيمشهدنيمه حرفه ایداستانيمجتبي کيمياييسفيد30

تسویهنهايي97/10/63941397/07/1074373701397/11/08ژانر وحشتتهراننيمه حرفه ایداستانيمهدی آقاجانيهول دان31

توليد1397/09/11150045105الف ش/166/97مضامين اخالقيشهرکردحرفه ایانيميشنمحسن باقری دستگردیپلکان32

برنده 

پیچینگ 

جشنواره 

فیلم کوتاه 

تهران

تسویهنهايي97/10/80351397/09/1744222201397/10/03سبک زندگيقمنيمه حرفه ایداستانيمحمدجوادحکميکافه33

تسویهنهايي97/10/87061397/10/1154272701398/02/23تروريسمتهراننيمه حرفه ایداستانيحجت اله رئيسيايستگاه مدمری34

معضالت اجتماعي/ کمدیشيرازنيمه حرفه ایداستانيحسين حجتي نژادسکه شانس35
 الف ن/149

ش
تسویهنهايي1397/06/1350252501397/07/06

تسویهنهايي97/10/66801397/07/291583911801397/12/22سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانياشکان خيل نژادتلقين36

تسویهنهايي422/971397/10/011505010001397/12/19/ا ن کمعضالت اجتماعيکاشانحرفه ایداستانيسيدمهدی موسویعزيز37

تسویهنهايي96/10/70861396/12/14122626001398/03/05سبک زندگيقمحرفه ایداستانيسعيد نجاتياينجا برف ها آب نمي شوند38

پسا توليد97/10/98681397/12/04272020468سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانيعليرضا مشهدی تفرشيدشنه39

نهايي97/10/76521397/09/071634112201398/04/09سبک زندگيخرم آبادحرفه ایداستانيآمين صحراييآيينه40

برنده 

پیچینگ 

جشنواره 

فیلم کوتاه 

 _تهران

تسویه

پيش توليد97/10/77901397/09/1710902781سبک زندگينيشابورنيمه حرفه ایداستانيمحمد غريبيبي وقتي41

پيش توليد98/10/17731397/12/272720136136سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانيبهاره للهيگفت وشنيدهای ميان سکوت42

پيش توليد97/10/84431397/10/04163041122معضالت اجتماعيتهرانحرفه ایداستانيمريم اسمي خانيوضعيت اورژانسي43

/272/97مهاجرتالهيجاننيمه حرفه ایداستانيرضا مويدی عراقيمرز44 پيش توليد1397/08/055002525ل/ا ن 

پيش توليد97/10/80361397/09/242170109109معضالت اجتماعيقزوينحرفه ایداستانيسيدعطا مجابيجناکات45

برنده 

پیچینگ 

جشنواره 

فیلم کوتاه 

تهران

تسویهنهايي97/61397/07/115005001398/10/03/دانقالبتبريزنيمه حرفه ایمستنداحد خدادادیبيست ونهمين روز46

تسویهنهايي97/61397/06/125005001398/10/03/بانقالبتبريزنيمه حرفه ایمستندشهرام عليزادهمهربد47

تسویهنهايي119051397/07/153003001398/09/23/اقانقالبقمنيمه حرفه ایمستندمحمدحسن خوشرفتارآقای شعار48

پيش توليد118981397/09/1512009030/ا ققمحرفه ایداستانيمحمدوحيد عابدينيرويای کاساندار49

توليد119021397/07/157003535/ا قانقالبقمنيمه حرفه ایمستندفاطمه عليمرادیشيخ سنگ قالب50

تسویهنهايي97/61397/06/125005001398/10/03/جانقالبتبريزنيمه حرفه ایمستندشهرام عليزادهتبريزچهل و دو51

پيش توليد97/3081397/07/235001338انقالبزنجاننيمه حرفه ایمستندآذرمهرابيمستند احمد52

گرسنه53
مصطفي نادری حسين 

آبادی
پيش توليد111371397/07/205001338مضامين اخالقينجف آبادنيمه حرفه ایمستند

پيش توليد177651397/06/015002525محيط زيستنيشابورنيمه حرفه ایانيميشنجعفر عمارلودرخت54

/187/1انقالببوشهرنيمه حرفه ایمستندکيوان آذر شبمستند شهيد حسين عيوضي55 پسا توليد1397/06/185001338ق/ الف

/186/1انقالببوشهرنيمه حرفه ایمستندابراهيم قهوه چيمستندشهيد عاشوری56 توليد1397/06/185001338ق/ الف

پيش توليد1397/10/1013209834م رد/2105سبک زندگيماليرحرفه ایداستانياميد وفاييبالتازار57

پيش توليد1397/02/1510005050ا ب_97/10/1070سبک زندگيبيرجندنيمه حرفه ایداستانيسيدحميد حسينيماه چهره58

تسویهنهايي96/2281396/06/151501501397/03/05سبک زندگيهمداننيمه حرفه ایانيميشنمهرداد سمواتيفردا59

نهايي120171397/10/01700700/ا قخرافاتقمنيمه حرفه ایداستانيمهشاد وليچشم60

تسویهنهايي97/10/87071397/10/122702701397/10/15مدافعان حرمتهراننيمه حرفه ایداستانيسعيد موذنيبابازی61

_97سبک زندگييزدحرفه ایداستانيامير جالليساکنين طبقه آخر62 تسویهنهايي2761397/08/02100010001398/04/02

1398ماهه سال12در (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پيوست شماره



(مبالغ به میلیون ریال)
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1398ماهه سال12در (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پيوست شماره

تسویهنهايي100/10381397/05/14150015001397/11/01مهاجرتمشهدحرفه ایداستانياميرمسعود سهيليفيلمرغ63

تسویهنهايي159/971397/07/012502501398/02/10/الف شبحران  هويتشهرکردنيمه حرفه ایتجربياميرحسين رياحي دهکردیوارونگي64

تسویهنهايي97/10/72131397/08/131101101398/03/19سبک زندگيتهراننيمه حرفه ایمستندابوالفضل چاههآقای کنکوری65

تسویهنهايي1401397/02/097007001398/02/16/انسبک زندگياصفهاننيمه حرفه ایداستانيروزبه شعرای نجاتي6613769

پيش توليد1398/2/1598/10/17731398/02/28272020468سيالب و طبيعتتهرانحرفه ایمستندهادی آفريدهنخل آبي67

تسویهنهايي3661397/11/01150015001398/06/08/الف ن/قسبک زندگيقزوينحرفه ایداستانياميررضا جالليانگرگ ها68

نهايي98/16/56391398/02/035005001398/03/19سبک زندگيرودبارنيمه حرفه ایداستانيآرمين يوسف زادهفصل شکار69

تصویب 

شده در 

شورای 

-1397سال

تسویه

تسویهنهايي160/971397/08/1550025251398/03/19/الف شجنگشهرکردنيمه حرفه ایداستانيمختار عبداللهيشرم70

تسویهنهايي1398/2/1598/10/19431398/04/12209020901398/08/11معضالت اجتماعيتهرانحرفه ایداستانيعلي شيرخانيبهمن کوتاه71

تسویهنهايي97/14/54611397/06/194004001398/04/18سبک زندگيرودبارنيمه حرفه ایداستانيمصطفي اکبریتايفون72

تسویهنهايي1398/4/398/10/17301398/03/26196019601398/05/07خانوادگيتهرانحرفه ایداستانيشهرام مسلخي85قطعه73

تسویهنهايي1398/2/1598/10/17341398/03/22163016301398/05/12معضالت اجتماعيتهرانحرفه ایداستانيسينا محمديانحلزون74

نهايي263/931394/05/258004040/الف شمحيط زيستشهرکردنيمه حرفه ایمستندناصر قائدی واناييزاينده رود به گاو خوني نمي ريزد75

نهايي96/10/16381396/02/162602006001398/05/15سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانيمحمد اسماعيليموج کوتاه76

میلیون60  

 ریال متمم

 قرارداد

 بابت اکران

 فیلمهای

 تیرگان

 هنرو

 _تجربه

تسویه

تسویهنهايي97/10/47951397/05/1540202001398/05/05سالمتيتهرانحرفه ایتجربيمهيار خسرواني تهرانيشب باراني77

تسویهنهايي97/10/52711397/06/10100584201398/04/11سبک زندگيبندرانزلينيمه حرفه ایمستندبابک طاهریخان جان78

_97سبک زندگياردبيلحرفه ایداستانيرضا جمالياينجا جايي برای فرود نيست79 تسویهنهايي1431397/05/201501133801398/04/01

پيش توليد98/10/26081398/05/0510902781اقتباسيتهرانحرفه ایتجربينگارحميدیيا80

تصویب 

شده در 

شورای 

1397سال

نهايي1398/4/398/10/26101398/05/022170109109سنت های بوميتهرانحرفه ایتجربيمحمدرضا وطن دوستبرف های سپيد سرگردان81

_97سبک زندگيسنندجحرفه ایداستانيکاوه جاهداتاق82 تسویهنهايي1401397/10/25120012001398/06/23

تسویهنهايي1398/4/2698/10/24151398/04/30109010901398/05/20خانوادهتهراننيمه حرفه ایداستانيرضا سبحانيالاليي83

تسویهنهايي1398/4/1098/10/24161398/04/24217021701398/07/22کودکانتهرانحرفه ایداستانيحسن محمدیسوربز84

تسویهنهايي1398/4/1098/10/25011398/04/23217021701398/04/23خانوادهتهرانحرفه ایداستانيحامد قاسميخانه هدی85

پيش توليد1398/5/298/10/32071398/05/28272068204معنا گراتهرانحرفه ایداستانيمحمد مهدی باقرینجان 86

تسویهنهايي1398/4/1098/10/32141398/05/277607601398/08/12معضالت اجتماعيتهراننيمه حرفه ایداستانيياس مصلحي ميالنياضافه بار 87

تسویهنهايي97/5341397/08/0730151501398/09/10سبک زندگيهمداننيمه حرفه ایداستانيمصطفي شاهرخيعينک88

تسویهنهايي97/10/67631397/08/01105267901398/05/26سبک زندگيتهراننيمه حرفه ایداستانيمحمد طالبيکوپه89

تسویهنهايي97/10/47971397/05/1450252501398/05/28سبک زندگيتهراننيمه حرفه ایداستانيمحمدامين جعفریمنسي90

تسویهنهايي96/10/30121395/12/261801503001398/05/28خانوادهتهرانحرفه ایداستانيعباس طاهری غروبه43روز91

تسویهنهايي2571397/02/0160303001397/07/25/الف ن/قسبک زندگيقزويننيمه حرفه ایانيميشنعلي عليزادهيين ويانگ92

تسویهنهايي1398/2/1598/10/35161398/05/233303301398/09/06تجربيتهرانفيلم اولتجربيسيدعليرضا حسيني(رويارو)ايهام93

تسویهنهايي1398/2/1598/10/35111398/05/23163016301398/06/25معضالت اجتماعيتهرانحرفه ایداستانيمريم اسمي خانيپل94

تيال95
مجيد ابراهيميان، مسلم 

فدايي
تسویهنهايي38/981398/03/21100010001398/11/19/الف ش1398/2/15کودکانشهرکردحرفه ایداستاني

تسویهنهايي67/981398/04/0310001000/الف ش1398/2/15کودکانشهرکردحرفه ایداستانيمرجان خسرویمادربرفي96

تسویهنهايي1398/6/998/10/34981398/06/1121702170کودکانتهرانحرفه ایداستانيمهران قربانيباخ97

تسویهنهايي1398/5/298/10/32201398/05/22109010901398/11/01خانواده شهداکرماننيمه حرفه ایمستندامير پذيرفتهمادری98

توليد1398/5/298/10/37261398/06/13272020468سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانينوا رضوانيماسک99

تسویهنهايي97/10/30701397/04/043008231398/06/23انقالبانزلينيمه حرفه ایمستندبابک طاهری 1358مهرماه 23واقعه 100

پيش توليد1398/5/298/10/31811398/06/02240060180رسانه های اجتماعيتهرانحرفه ایداستانياصالن شاه ابراهيميمسافری که در آخرين سفرش گم شد101

تسویهنهايي4521393/10/29100802001398/06/24_93/الف سسنندجحرفه ایانيميشنخالد گويليانراه سوم102

تسویهنهايي1781397/07/24100505001398/08/28/الف ن شسبک زندگيشيرازحرفه ایداستانيهادی رهبرگودال103

تسویهنهايي1398/03/18100010001398/06/23الف_98تجربيتبريزنيمه حرفه ایتجربيحسين شايقيداهول104

تسویهنهايي1398/5/298/10/37311398/06/13217021701398/06/04معضالت اجتماعيسنندجحرفه ایداستانيبيژن زرينشوان105

پيش توليد1398/5/298/10/37241398/06/17380028595اقتباسي/ کودکانکرمانحرفه ایداستانيرضا فهيميآدم های برفي106

پسا توليد1398/2/1598/10/37231398/06/17163012241مهاجران غيرقانونيسمنانحرفه ایداستانيمحمدرضا وفائي نژادلکنت107

تسویهنهايي97/10/35121397/04/1270353501398/06/16سبک زندگيسنندجنيمه حرفه ایداستانيآکوزند کريميديگری108

تسویهنهايي1398/6/998/10/37231398/06/24217021701398/06/26سبک زندگياصفهانحرفه ایمستندابراهيم مرادیگالين109

پيش توليد98/10/37251398/06/1310902781معضالت اجتماعيسنندجنيمه حرفه ایداستانيسپيد قائميروی بام110

تصویب 

شده در 

شورای 

1397سال

تسويهنهايي1398/04/2698/10/43891398/07/07163016301398/07/24داعشسنندجحرفه ایداستانينويد ميخکئاکام111

پيش توليد1398/07/2398/10/47531398/07/23272068204خانواده و سبک زندگينجف آبادحرفه ایداستانياعظم نجفيانبه وقت پنجاه سالگي 112

پيش توليد1398/06/2798/10/47411398/07/222280114114اجتماعيتهرانحرفه ایمستندمحسن سخااميد برای طبيعت 113

پيش توليد1398/06/2798/10/47351398/07/21207010999فن آوری بوميتهرانحرفه ایمستندمهدی اسدیآقای دکتر چه خبر114

تسويهنهايي1398/02/223003001398/07/15ت276 /1398/02/2298خانواده و سبک زندگيتهرانفيلم اولداستانيسيده ميناسادات حسينيساعت خواب115

پيش توليد122501398/07/06174044131/اق1398/06/03دفاع مقدسقمحرفه ایداستانياسماعيل ميرزاييکليک116

تسويهنهايي1398/07/16300030001398/11/14ا ن/1398/06/25412مفاهيم قرآني و اخالقي و ارزش های دينياصفهانحرفه ایداستانيفردين انصاری نژادفشن117

پيش توليد1398/05/1698/100/3761398/07/1512003090آسيب های اجتماعيکرمانشاهحرفه ایانيميشنسعيد احمديانارتباط118

پيش توليد1398/06/25113571398/07/15272068204فلسفينجف آبادحرفه ایانيميشنمحسن صالحيمجسمه ساز119

پيش توليد122411398/07/01174044131/اق1398/06/25جهان عاری از خشونتقمحرفه ایداستانيمهدی يوسفعليغير عمد120

پسا توليد1398/05/1698/100/3621398/07/15200015050معضالت اجتماعيکرمانشاهحرفه ایداستانياصغر اليينبش121

پيش توليد951398/07/10300075225/الف خ1398/07/04معضالت اجتماعيخرم آبادحرفه ایداستانيغالمرضا نعمت پورسکوت آوا122

پيش توليد931398/07/10200050150/الف خ1398/07/04مضامين معطوف به افزايش سرمايه اجتماعيخرم آبادحرفه ایمستندکيومرث سرشارزيرصفر123



(مبالغ به میلیون ریال)

ژانر/موضوعشهرنوع حمایتنوع محصولنام کارگرداننام فیلمردیف
تاریخ تأیید 

در پیچینگ
تاریخ قراردادشماره قرارداد

مبلغ کل 

قرارداد

مبلغ 

پرداختی 

تا پایان 

1397

مبلغ 

پرداختی در 

 1398

مانده 

تعهدات
تاریخ اتمام تولید

درصد پیشرفت 

کار
توضیحات

1398ماهه سال12در (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پيوست شماره

پيش توليد1398/05/1698/100/3611398/06/238004040کودک و نوجوانکرمانشاهنيمه حرفه ایداستانياشکان چاوشيعکس124

پيش توليد991398/07/22300823/الف خ1398/07/22اجتماعيخرم آبادفيلم اولداستانيسعيد مرادی فرپناهگاه125

پيش توليد1011398/07/22300823/الف خ1398/07/22محيط زيستخرم آبادفيلم اولانيميشنليال ولي پورشکوه126

پيش توليد1021398/07/22300823/الف خ1398/07/22اجتماعيخرم آبادفيلم اولداستانيمصطفي صفوی پورلوتشنه127

پيش توليد1001398/07/22300823/الف خ1398/07/22محيط زيستخرم آبادفيلم اولانيميشنمهين دژآگاهروز خاکستری128

تسويهنهايي1398/07/2498/10/48401398/07/28163016301398/07/28معضالت اجتماعيکرجحرفه ایداستانيمحمدعلي حسينيچايي در ميان گاوها129

تسويهنهايي1398/07/2498/10/48371398/08/01217021701398/08/01خانواده و سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانيآبتين سليمي طاریبنفشه زار130

تسويهنهايي1398/07/2498/10/48421398/08/01217021701398/09/03معضالت اجتماعيتهرانحرفه ایداستانيابراهيم اشرف پورگاوميش131

پيش توليد1151398/05/2615007575/الف ن ش1398/04/26آسيب های اجتماعيشيرازحرفه ایداستانيفرزاد قبادی نژادتماس132

پسا توليد1398/06/2798/10/48471398/08/013250163163خانواده و سبک زندگيتهرانحرفه ایانيميشنبهمن دادفرخانواده مرحوم133

پيش توليد1398/06/25113581398/07/15272068204آسيب های اجتماعينجف آبادحرفه ایداستانيغالمرضا حيدریزورگير134

تسويهنهايي1398/06/2798/10/47461398/07/20272027201398/09/20پليسيتهرانحرفه ایداستانيشاهين حق شعاردراپ135

پيش توليد1398/05/1698/100/3631398/06/245002525خانواده و سبک زندگي ايراني/ سالمندانکرمانشاهنيمه حرفه ایداستانيمحسن ياوریقالب136

پسا توليد1851398/08/01150011337/الف ن ق1398/06/10خانواده و سبک زندگيقزوينحرفه ایداستانيوحيد عليمردانياثرآبي137

پيش توليد1398/07/101398/07/102001010شاهرودفيلم اولمستندبيژن عرب عامریباغ فردوس138

پيش توليد1731398/08/0115007575/الف ن ق1398/06/10هويت/ مهاجرتقزوينحرفه ایداستاني/ تجربيسيدفرهادنجفي فردانباشتگي139

پيش توليد1398/07/15100/16071398/08/04217054163اراده و قدرت ملي/ خودباوریمشهدحرفه ایمستنداحمد صراف يزدکلنل140

پيش توليد1781398/08/012000100100/الف ن ق1398/06/10خانواده و سبک زندگيقزوينحرفه ایداستاني/ تجربيمهری رحيم زادهدروازه بان هانوفر141

پيش توليد58281398/08/013000150150/ا ن خ1398/06/25جهان عاری از خشونتخميني شهرحرفه ایداستانيسيد بابک مصطفویدکل142

تسويهنهايي1398/09/0498/10/60681398/09/13272027201398/09/14کودکانتهرانحرفه ایداستانيرضا نجاتيشوفر143

پيش توليد1398/07/2398/10/60641398/09/103260163163دفاع مقدستهرانحرفه ایداستانيجاويد سبحانيسوت144

نهايي1398/08/0498/10/60711398/09/12217016354خانواده و سبک زندگي ايراني/ سالمندانتهرانحرفه ایداستانيشيرين قره داغيخانم وآقای فالني145

پيش توليد1398/07/2398/10/60661398/09/112720102170خانواده و سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانيتهمينه بهرام عليانسهراب کشي146

پيش توليد345/11398/09/02326082245/اب1398/07/04عدالت خواهي و مبارزه با فسادبروجردحرفه ایداستانيمحمدنصيریمن قهرمان نيستم147

پيش توليد1398/07/2398/10/60761398/09/113250163163عدالت خواهي و مبارزه با فسادتهرانحرفه ایداستانيسيدوحيد حسيني ناميدست148

پيش توليد1398/07/2398/10/60741398/09/11325081244زنان _بحران آب _تجربيتهرانحرفه ایتجربيفرهاد غالميصبحدم149

تسويهنهايي1396/09/11100257501397/11/23خانوادهکاشانحرفه ایداستانيعلي شاهيدهانتهای جاده150

پيش توليد345/21398/09/02272020468/اب1398/07/04مهاجرين غيرقانوني/ کودکانبروجردحرفه ایداستانيفاطمه محمدیداغي151

پيش توليد1398/07/03802911398/09/042000100100آسيب های اجتماعيکرجحرفه ایداستانياحمدسيدکشميریدلقک152

تسويهنهايي1395/10/302001505001398/09/02ت-10-95خانوادهاروميهحرفه ایداستانيعليرضا سلمان پورسازاق153

پيش توليد345/31398/09/0210902781/اب1398/07/04افزايش سرمايه اجتماعيبروجردنيمه حرفه ایداستانيمارال فتاح الحسينيصندلي عقب154

پيش توليد1398/08/25100/16111398/08/253001515کودکان کارمشهدفيلم اولداستانينسيم سهيليعصر باراني155

پيش توليد1821398/07/155002525/ الف ن ق1398/06/10خانواده و سبک زندگي ايراني/ سالمندانقزويننيمه حرفه ایداستانيايلنازسادات خيرخواهکوئين156

پيش توليد3411398/10/01140035105-1398/09/1098اهميت خانواده و سبک زندگي اردبيلحرفه ایداستانيسونيه فتحيگلين157

پيش توليد3241398/10/0110005050-1398/09/1098خودباوری ، اراده و قدرت ملي اردبيلحرفه ایداستانيشهنام سجوديزادهامي158

پيش توليد1398/10/016001545پ-3-1398/09/1298مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگيتبريزنيمه حرفه ایداستانيحبيبه آهنگرياشا159

پيش توليد1398/10/017001853پ-1-1398/09/1298مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگيتبريزنيمه حرفه ایتجربيآيسان فائقيالميا160

تسويهنهايي1398/08/04803231398/09/29185018501398/10/07خانواده و سبک زندگي ايراني/ زنانکرجحرفه ایداستانيمهدی نورینوراجان161

/1398/06/0861آسيب های اجتماعياهوازحرفه ایداستانيشهاب حسين پوربازگشت162 پيش توليد1398/09/302500125125الف/170ا  

پيش توليد2571398/10/15300075225/الف ن ق1398/09/25مضامين معطوف به عدالت خواهي و مبارزه با فساد قزوينحرفه ایداستانياميررضا جالليانسنگ پشت163

پيش توليد67396/31398/10/0410402678/ان1398/09/10افزايش اميد و نشاط اجتماعيسارینيمه حرفه ایداستانيمرسده فالح نژادپيرمرد رمانتيک بود164

پيش توليد1398/10/10100/16831398/10/103001515مشهدفيلم اولداستانيعلي جعفریوقت اضافه165

پيش توليد2611398/10/152500125125/ الف ن ق1398/09/25مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگيقزوينحرفه ایداستانيمائده باقریشکار166

پيش توليد1398/10/0111791398/10/073001515مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگيتربت حيدريهفيلم اولداستانيمحمدرضا کاظميسگ خور167

نهايي1398/09/463212006060مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگيرشتحرفه ایداستانيحسن پورصيادکم وبيش168

پيش توليد1398/09/1511561398/09/153001515تربت حيدريهفيلم اولتجربيعلي رمضان زادهکيوسک خاطره169

پيش توليد1398/07/151800811398/09/20217054163خانواده و سبک زندگينيشابورحرفه ایداستانيعلي شورورزیبيرون پشت در170

پيش توليد1398/07/2398/10/69961398/10/013250163163مضامين معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت مليتهرانحرفه ایداستانيمجتبي اسپنانييک گوشه پرنور171

تسويهنهايي1398/08/0498/10/62861398/09/19272027201398/10/18کودکانتهرانحرفه ایداستانيامير ربوئين روئينيحفره172

/1398/06/0861مهاجرتاهوازنيمه حرفه ایانيميشنهديه عطائيانجای خالي173 پيش توليد1251398/08/0410005050/الف 

پيش توليد1398/07/2398/10/64741398/10/03272068204مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانينوشين معراجيسايه روباه174

نهايي1398/09/2398/10/67041398/10/0718509292مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانيحميدرضا مقصودیبي پدر175

پيش توليد3201398/10/0112006060-1398/09/1098خودباوری ، اراده و قدرت ملياردبيلحرفه ایمستندداور نجفيچهره176

پيش توليد4141398/08/182000100100-98/الف س1398/07/10خانواده و سبک زندگي- فرهنگ بومي و اقليميسنندجحرفه ایمستندپرويز رستميهفت بند عشق177

پيش توليد1398/10/012300115115پ-2-1398/09/1298عدالت خواهي و مبارزه با فسادتبريزحرفه ایداستانيبابک ناهيدیسايبرزوئيک178

پيش توليد3251398/10/017003535-1398/09/1598خانواده و سبک زندگياردبيلحرفه ایداستانيسليم معزی17912

پيش توليد3271398/10/0117008585-1398/09/1098اهميت خانواده و سبک زندگي اردبيلحرفه ایمستندليال احدیشش فوت پايين تر180

پيش توليد3231398/10/015002525-1398/09/1098مضامين معطوف به افزايش اميد و نشاط اجتماعياردبيلنيمه حرفه ایداستانيساسان خانعليزادهرخ افسرده181

پيش توليد3221398/10/0117008585-1398/09/1098 خانواده و سبک زندگياردبيلحرفه ایداستانيحميد عزيزیبايرامليق182

پيش توليد3191398/10/0110005050-1398/09/1098افزايش اميد و نشاط اجتماعي اردبيل حرفه ایانيميشنآرمين دانشوروداد183

پيش توليد3261398/10/017003535-1398/09/1098معطوف به عدالت خواهي و مبارزه با فساداردبيلحرفه ایداستانيمهدی خروشيروسياه184

پيش توليد3181398/10/015002525-1398/09/1098 خانواده و سبک زندگياردبيلنيمه حرفه ایداستانيآرمان دانشوريک پايان ديگر185

پيش توليد4601398/09/202000100100-98/الف س1398/07/10کودک و نوجوان-اهميت خانواده و سبک زندگيسنندجحرفه ایداستانينويد زارعوآواها در موج186

پيش توليد1398/10/016001545پ-5-1398/09/1298تبريزحرفه ایداستانيوحيد فوالدوندطرالن187

پيش توليد1398/10/01140035105پ-4-1398/09/1298افزايش سرمايه اجتماعي- آسيب های اجتماعيتبريزحرفه ایداستانيرضا جوانشيربيمار رواني188

پيش توليد1398/10/01140035105پ-6-1398/09/1298خانواده و سبک زندگيتبريزحرفه ایداستانيجواد ياریبورخس189

تسويهنهايي1398/09/23100/16801398/09/26217021701398/10/23معطوف به عدالت خواهي و مبارزه با فسادمشهدحرفه ایداستانيمحمود محمديانخطور190

پيش توليد123181398/09/1717408787/اق1398/05/23خانواده و سبک زندگيقمحرفه ایداستانيمحمدجواد حکميجعبه قرمز191

پيش توليد1398/10/1998/2071398/12/012820141141مضامين معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت ملياراکحرفه ایداستانيمحمدرضا مرادیدوال پا192

پيش توليد5491398/09/293260163163/ان1398/06/25مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگياصفهانحرفه ایداستانيمحمدوستين دوزدال و مدلول193

مرحله فيلمبرداری97/10/29761397/04/032205511055مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگيتهرانحرفه ایداستانيهوشنگ ميرزاييدادزن194

مرحله فيلمبرداری97/10/56771397/06/31165418341تهرانحرفه ایداستانيابوالفضل کريمينازنين195

مرحله فيلمبرداری67399/31398/10/103301617/ان1398/10/19مضامين معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت مليساریفيلم اولداستانيمحمداسمعيل پوشيانسرزمين آب196

پيش توليد130/98/641398/10/10141035106/ان1398/09/27 مضامين معطوف به عدالت خواهي و مبارزه با فسادياسوجحرفه ایداستانيمهدی غالميسايه197

پيش توليد133/98/641398/10/10272068204/ان1398/09/27 مضامين معطوف به عدالت خواهي و مبارزه با فسادياسوجحرفه ایداستانياحسان احمدی برآفتاببي ناموسي198

پيش توليد134/98/641398/10/10141035106/ان1398/09/27  مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگيياسوجحرفه ایداستانيجواد مهرابي نسبکشتار روز199

پيش توليد67102/31398/10/107601957/ان1398/10/09  مضامين معطوف به عدالت خواهي و مبارزه با فسادسارینيمه حرفه ایداستانيمبين نوريان ايوبي روزشغال200

پيش توليد129/98/641398/10/033301617/ان1398/10/03انيميشنياسوجفيلم اولداستانيحامد خوش سروريک بلوط يک داستان201

پيش توليد9651398/07/283001515/ان1398/07/28خانواده و سبک زندگيانزليفيلم اولداستانيعبداله کاظیم ارسو202

مرحله فيلمبرداری1398/09/1098/3531398/10/102200110110 مضامين معطوف به افزايش اميد و نشاط اجتماعي اردبيلحرفه ایداستانيرضا جمالي يوخوسوز203

پيش توليد1398/09/1098/3601398/10/1519009595 مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگي اردبيلحرفه ایداستانيسيدابراهيم جواد خازني دورددووار204

پيش توليد13811398/10/012001010/ان1398/10/01سبک زندگيشاهرودفيلم اولمستندسيدعبداله تقوی شيخ ابوالحسن205

پيش توليد1398/07/2398/10/68791398/10/18272068204 مضامين معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت مليتهرانحرفه ایمستنداسماعيل يوسفي رامندیدستهايش206

تسويهنهايي1398/11/1998/10/68771398/10/217607601398/10/29مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگيتهراننيمه حرفه ایمستندعلي بلندنظراجاق207

پيش توليد1398/10/01100/17091398/10/1510905455 مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگي مشهدنيمه حرفه ایداستانيسهراب سلطاني دعوتنامه208

مرحله فيلمبرداری1398/10/01100/17061398/10/1016608383  مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگيمشهدحرفه ایداستانيفرهاد حاجرینزديک غروب209

مرحله فيلمبرداری1398/08/0298/4581398/10/113260163163  مضامين معطوف به عدالت خواهي و مبارزه با فسادهمدانحرفه ایداستانياميررضا رشتيسگي210
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مرحله فيلمبرداری1398/08/0298/5581398/10/152170109108 مضامين معطوف به افزايش اميد و نشاط اجتماعي همدانحرفه ایانيميشناکبرتراب پوريک بار ديگر برايم آلوچه پرتاب کن211

پيش توليد3801398/10/113260163163-1398/09/1598 مضامين معطوف به افزايش اميد و نشاط اجتماعي يزدحرفه ایداستانيمهدی مرعشي جاده بي انتها212

مرحله فيلمبرداری3831398/10/112170109108-1398/09/1598 مضامين معطوف به افزايش اميد و نشاط اجتماعي يزدحرفه ایداستانياميرجالليبرسد به دست پری213

پيش توليد128/98/641398/10/033301617/ان1398/10/03اجتماعيياسوجفيلم اولداستانيسعيد رحيمي کوبيده214

پيش توليد132/98/641398/10/10141035106/ان
1398/09/27مضامين معطوف به افزايش سرمايه اجتماعي ياسوجحرفه ایداستانيمجتبي سليماني فرجاده مارين215

پيش توليد1398/10/01100/17031398/10/1116608383 مضامين معطوف به افزايش اميد و نشاط اجتماعي مشهدحرفه ایانيميشنحسن مهدوی پور پسر فنری216

پيش توليد1398/07/2398/10/73631398/11/06326081245 مضامين معطوف به عدالت خواهي و مبارزه با فساد تهرانحرفه ایداستانيمصطفي رباني تبر217

پيش توليد164/981398/10/01180045135/الف ش
1398/08/08مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگي شهرکردحرفه ایداستانيفرشاد صالحيجيغ برای آن چه اتفاق افتاد218

/1398/08/30محيط زيستماليرفيلم اولداستانيعلي ترکزبانشکار219 پيش توليد1398/08/303001515د/م2404

پيش توليد1398/10/30100/17261398/10/303001515اجتماعيمشهدفيلم اولداستانيسيده فاطمه حسيني شب زده220

پيش توليد1398/10/29100/17171398/10/293001515خانواده شهدامشهدفيلم اولداستانيريحانه مرتضايي نياپالک221

پيش توليد1398/10/29100/17211398/10/293001515اجتماعيمشهدفيلم اولداستانيسامان کافيمرسانا222

مرحله فيلمبرداری159/981398/10/01200050150/الف ش1398/08/08 مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگي شهرکردحرفه ایداستانيمحسن باقری دستگردیکابوک223

مرحله فيلمبرداری166/981398/10/01200050150/الف ش
1398/08/08مضامين معطوف به افزايش اميد و نشاط اجتماعي شهرکردحرفه ایداستانيمجيدابراهيميان دهکردیدريچه224

پيش توليد1398/10/01100/17131398/10/2416608185 مضامين معطوف به افزايش اميد و نشاط اجتماعي مشهدحرفه ایداستانيليدا صادقيسايه درمه225

پيش توليد98-3161398/10/2213003397
1398/10/14مضامين معطوف به عدالت خواهي و مبارزه با فساد ايالمحرفه ایداستانيولي کريم نياوارسلونا226

مرحله فيلمبرداری4041398/11/032720136136-1398/09/1598 مضامين معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت ملي يزدحرفه ایداستانيهادی رحيم دلکمي نزديکتر227

مرحله فيلمبرداری127/98/641398/10/10326081245/ان1398/09/27 مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگي ياسوجحرفه ایمستندزيبا ارژنگخانه من228

نهايي5631398/10/28217054163/ان
1398/10/18 مضامين معطوف به افزايش سرمايه اجتماعياصفهانحرفه ایداستانيمعصومه قواميرويا،پناهگاه229

پيش توليد9641398/08/303001515/ان1398/08/30آسيب های اجتماعيانزليفيلم اولداستانيمحمدتقي اشرفي ملکيکيک تولد230

پيش توليد136/98/641398/10/10141035106/ان
1398/09/27مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگي ياسوجحرفه ایداستانيشکوفه ميرزايي عبدلي1300شماره 231

پيش توليد24461398/10/243001515/م/د1398/10/24خانواده و سبک زندگيماليرفيلم اولداستانيمسعود حسيني کاهوی پالسيده232

نهايي197/981398/11/01272020468/الف ش
1398/10/18 مضامين معطوف به افزايش اميد و نشاط اجتماعيشهرکردحرفه ایمستندآرمان قلي پورتنها ميان سنگ ها233

نهايي195/981398/11/01134010034/ الف ش
1398/10/18 مضامين معطوف به افزايش اميد و نشاط اجتماعيشهرکردحرفه ایانيميشناميرحسين رياحيگاردن234

مرحله فيلمبرداری3061398/11/0810005050/ن/الف ن
1398/08/02مضامين معطوف به افزايش سرمايه اجتماعي نهاوندنيمه حرفه ایداستانيپدرام مقيميآينه قدی235

تسويهنهايي98/10/75191398/10/2527202720
1398/11/15مضامين معطوف به اهميت خانواده و سبک زندگي تهرانحرفه ایداستانيمحمد رحمتيبي ريختي236

تسويهنهايي98/10/81071398/12/1317401740فرهنگ ايثار و شهادتتهرانحرفه ایمستندابوالفضل عزيزیمستند سردار سليماني237

0000اراک آماتوریداستانيمرتضي اشوریترديد238

0000اراک آماتوریداستانيارشام صوفيانيعبور از سايه239

0000اراک آماتوریداستانيسيدنياوش مقدسينگاه روشن240

0000اراک آماتوریداستانيزهره اميدیمامان241

0000اراک آماتوریداستانيعلي شاهمرادیمسير روشن242

0000اراک آماتوریداستانيسيما رمضاني فرمالقات243

0000اراک آماتوریداستانيحسين رضاييشکار244

0000اراک آماتوریداستانيحميد مجداالشرافيچرخ و فلک245

0000اراک آماتوریداستانيمحمد اهلل مرادیخون و آب246

0000اراک آماتوریداستانيمحمد رضايي نيکنرو247

0000اراک آماتوریداستانيسحر رمضاني فرمسير مهرباني248

0000اراک آماتوریداستانيحسين خديميگل فروش249

0000اردبيلآماتوریداستانيکاظم قلي زادهفيلم250

0000اردبيلآماتوریداستانيزهره حضرتيقرمز251

0000اردبيلآماتوریداستانيياشار فرجيچورک252

0000اردبيلآماتوریداستانيسميرا بهشتيآزادی253

0000اردبيلآماتوریداستانيحورا دانش تيموریاميد254

0000اصفهان آماتوریداستانيآيلين نوشادشب زخمي255

0000اصفهان آماتوریمستندمهدی محرابيگوش خاطرات256

0000اصفهان آماتوریداستانيرضا درخشان نژادآفسايد257

0000اصفهان آماتوریداستانيميالد ايزدیريکاوری258

0000اصفهان آماتوریداستانياميرمحمد دادخواهو پس از زمستان259

0000اصفهان آماتوریداستانيامير کيانيميدان260

0000اصفهان آماتوریداستانيايمان رساييبه خاطر يک فيلم کوتاه261

0000اصفهان آماتوریداستانياميرمحمد اماميحس262

0000اصفهان آماتوریداستانيمسعود غفارپورفروشگاه263

0000اصفهان آماتوریداستانيعرفان شفيعيتابو264

0000اصفهان آماتوریداستانيعماد اشتياقيلس265

0000اصفهان آماتوریداستانيفريناز فرهومندپورظاهر و باطن266

0000اهوازآماتوریداستانيعارف اصل شرهانياز خاک تا افالک267

0000اهوازآماتوریتجربيحسين نوروزیآژير268

0000اهوازآماتوریتجربيکوردمان پويشتداوم به واسطه تدوين269

0000ايالمآماتوریداستانيسعيد اسماعيل بيگيرژلب آبي270

0000ايالمآماتوریداستانيمبين ميدیريسمان271

0000آبادانآماتوریداستانيمحمد بن رشيدیدعای گندم272

0000بجنوردآماتوریمستندبنيامين سرگل زهيعزت273

0000بجنوردآماتوریداستانياميد اديبمونس274

0000بجنوردآماتوریداستانيجواد روحانيپاييزی با طعم نارنج275

0000بجنوردآماتوریداستانيمحمود اخالقيدنيای خميده276

0000بجنوردآماتوریداستانيحسين توحيدیتوپ زمان277

0000بجنوردآماتوریمستندعلي حيدریمقني فوت کرد278

0000بجنوردآماتوریداستانيعقيل خاکشورکارگرداني نکرده است279

0000بجنوردآماتوریداستانياحسان حسن پور زينتيکارگرداني نکرده است280

0000بجنوردآماتوریداستانيکامران سيف اهللکارگرداني نکرده است281

0000بجنوردآماتوریمستندجواهر رضازادهخاله صغری282

0000بروجردآماتوریداستانيمهدی جودکيايستگاه خيال283

0000بوشهرآماتوریداستانيعليرضا فرهومندحصار284

0000بوشهرآماتوریداستانياکبر جوکارگاهي فراموش مي شود285

0000بوشهرآماتوریداستانيمجتبي رضاييرهايي286

0000بيرجندآماتوریداستانيسجاد بهمنيپيشنهاد287

0000تالشآماتوریداستانيرضا رفيع زادهعوارض جانبي288

0000تالشآماتوریداستانيعلي فرحبخشسقوط289

0000تالشآماتوریداستانيسجاد باالجانيايهام290

0000تالشآماتوریداستانيمهدی احمدی مقدمنداشته هايم291

0000تالشآماتوریداستانيمعصومه مختارزادسپيد292

0000تالشآماتوریداستانيميثم پورجعفریبرگها مي بارند293

0000تالشآماتوریداستانيناديا جعفرپورفرصتي برای خنده294

0000تالشآماتوریداستانينسترن جبارزادهپاهای شرمگين295

0000تالشآماتوریداستانيحامد مهرزادشکاف296

0000تربت حيدريه آماتوریداستانيمحسن اميریآن شب297

0000تربت حيدريه آماتوریداستانيمحمدرضا اعتقادیتاريکي298

0000تربت حيدريه آماتوریداستانيسعيد آگشتریلحظه299

0000تربت حيدريه آماتوریداستانيمحمد جباریزاويه های ناموازی300

0000تربت حيدريه آماتوریداستانياميررضا قائميحفره301
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0000تهرانآماتوریتجربيسيدعليرضا حسينيرو- يا - رو 302

0000تهرانآماتوریداستانيسارا اقابابايياناسنپ شما رسيد303

0000تهران آماتوریداستانيمحسن ظهرابيآتليه304

0000تهران آماتوریداستانيشهرزاد قادری صانعآکواريوم305

0000تهران آماتوریداستانيآرمين اعتمادیلغزش306

0000تهران آماتوریداستانيشاهين حق شعارهوک307

0000تهران آماتوریداستانيافشين عيساييدستکش308

0000تهران آماتوریداستانيکوروش احمدیفرياد309

0000تهران آماتوریداستانيرامين شيروانيدر جستجوی معنا310

0000خرم آبادآماتوریداستانيميالد رسنميهفت311

0000دزفول آماتوریداستانيمجتبي غالمي ورنامخواستيسورپرايز312

0000دزفول آماتوریداستانيمهدی ديده بانويالن313

0000دزفول آماتوریداستانيمريم ثابت ناموقتي سيگارم تمام مي شود314

0000دزفول آماتوریداستانيتورج صفدریپنجره باز بسته315

0000دزفول آماتوریداستانيعلي فداکارکليد316

0000دزفول آماتوریداستانيمحسن قمشيسنگچين317

0000دزفول آماتوریداستانيمجتبي ميرعالي رضاييمسير بي بازگشت318

0000دزفول آماتوریداستانيالدن داچکوصال319

0000دزفول آماتوریداستانيرويا پورنادریمهمان320

0000رفسنجانآماتوریداستانيحسين زينلي پورمالقات321

0000ساریآماتوریداستانيسعيد هاشميانگشت اشاره322

0000ساریآماتوریداستانيسيامک ساداتيکتاب خوان323

0000ساریآماتوریداستانيدانيال نصيریاشتباهي324

0000ساریآماتوریداستانيعلي مهدوياندرز کوچک325

0000ساریآماتوریداستانيسيدمحمدعلي ره گشایری مل326

0000ساریآماتوریداستانيفرشته اکبرزاده زنگنهپناه327

0000ساریآماتوریداستانيسيدمحمد تقيان سيدمحلهديدار328

0000ساریآماتوریداستانياميرمحمد حسين زادهشخص سوم329

0000ساریآماتوریداستانيفرشته اکبرزاده زنگنهپالک330

0000ساریآماتوریداستانيجابر قرباني اندواریالشه زرين331

0000ساریآماتوریداستانياميرحسين جالليشاهد باش332

0000ساریآماتوریداستانيامين بهزاديانگرگدن333

0000ساریآماتوریداستانيمحمداسماعيل پوشيانبازی ذهن334

0000ساریآماتوریداستانيسيدمهدی قاسمي اکندیسکوت کيلويي چند؟335

0000ساریآماتوریداستانيمحمدحسين باغبانيتالقي336

0000ساریآماتوریداستانيحامد ابکاييپل آزادی337

0000ساریآماتوریداستانيحسين پيله کوهيماموريت شبانه338

0000ساریآماتوریداستانيسيدنسيبه سيدیسوزنبان339

0000ساریآماتوریداستانيمحمد کلبادی نژادوداع340

0000ساریآماتوریداستانيحامد قاسميگوزن زرد341

0000ساریآماتوریداستانيمحمدمهدی محمدی گرجيکتابخوان342

0000ساریآماتوریداستانيمعين خان زمانيبي راهه343

0000ساریآماتوریداستانيسيدعسکر نبویبرادر344

0000ساریآماتوریداستانيمحمدولي دارابيدر انتظار345

0000ساریآماتوریداستانيمحمدحسين نبویگل رز346

0000ساریآماتوریداستانيمهدی فالحتشريفات347

0000سنندجآماتوریداستانيجمال اسمعيليحريت348

0000شاهرودآماتوریداستانيصدف ابراهيميانشکنجه349

0000شهرکردآماتوریداستانيعفت سميعبانو350

0000شهرکردآماتوریداستانيمحمدرضا صادقيفعل مجهول351

0000شهرکردآماتوریداستانيمسلم فدايي+35215

0000شهرکردآماتوریداستانيمحمدمهدی اکبریپايان نامه353

0000شيرازآماتوریداستانيمحمود شريعتيبيک قرمز354

0000شيرازآماتوریداستانيعلي دريانوردديگری355

0000شيرازآماتوریداستانيرويا زنبقازکنار هم مي گذريم356

0000شيرازآماتوریداستانيمهدی سامانيرولت روسي357

0000شيرازآماتوریداستانيسعيده شجاعيآيس358

0000شيرازآماتوریداستانيفرشيد فتوت2خوابگاه شماره 359

0000شيرازآماتوریداستانيفاطمه کياسيتهي360

0000شيرازآماتوریداستانيليلي مرادیخانه دربست361

0000شيرازآماتوریداستانيخميد علينقي پورانجماد362

0000شيرازآماتوریداستانياحمد نورآذرداالن363

0000شيرازآماتوریداستانيحديث جاهدپریپالت364

0000شيرازآماتوریداستانيسميه فرزادی فردگذران365

0000شيرازآماتوریداستانيامير عباس زادهپيش از اجرا366

0000شيرازآماتوریداستانيمصطفي رستم پورريسکات367

0000شيرازآماتوریداستانيحسين محمدياناليه پنهان368

0000قزوينآماتوریداستانيسيداحسان حسينيويلچر369

0000قزوينآماتوریداستانيمحسن خادمي خوبانيدر راه370

0000قزوينآماتوریداستانيايل ناز خيرخواهحرف حساب371

0000قزوينآماتوریداستانيناهيد پورمرادرفيق372

0000قزوين آماتوریداستانيسيدحسن حسينيزنده به گور373

0000قزوين آماتوریداستانيعلي حيدریمهره374

0000قزوين آماتوریداستانيساالر صفدریمجلل375

0000قزوين آماتوریداستانيسيدداود موسوینقاب376

0000قزوين آماتوریمستندعلي لشگریرستاک377

0000قزوين آماتوریداستانيمحبوبه خليليگلدان378

0000قزوين آماتوریداستانيسامان البرزیزخم379

0000قمآماتوریداستانياميرحسين بهرامسيریتردميل 380

0000قمآماتوریداستانيمريم صالح پورايستگاه381

0000قمآماتوریداستانيزهرا ميریروز سياوش382

0000کرج آماتوریداستانيمحمدصادق دلشلدتولد383

0000کرج آماتوریداستانيعلي اکبر رحمتيسربازان بي بي384

0000کرج آماتوریداستانيرضا رضائيپرواز بادبادک ها385

0000کرج آماتوریداستانيمحمدحسام حيدرزادهشرف386

0000کرج آماتوریداستانيداوود حاصليآب387

0000کرج آماتوریداستانيميالد صباغيشلنگ تخته388

0000کرج آماتوریداستانيمجيد عمرانيمهماني389

0000کرج آماتوریداستانيسپيده سهرابيميزبان390
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1398ماهه سال12در (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پيوست شماره

0000کرج آماتوریداستانيابوفاضل اميرسوپ مرغ در سي دقيقه391

0000کرج آماتوریداستانيوحيد بيگلریشب يلدا392

0000کرج آماتوریداستانيزهرا درويش شاهمرادیداداشي393

0000کرج آماتوریداستانيرقيه زارع بيدکيسيب سرخ394

0000کرج آماتوریداستانيزهرا ترحم جوبي نوايان395

0000کرج آماتوریداستانيمجيد مستخدميبچه396

0000کرج آماتوریداستانيحسين محمدی مجردزالو397

0000کرج آماتوریداستانيمهرداد قدرتي کيازخم398

0000کرمانآماتوریداستانيعلي اکبر رضايينازنين399

0000کرمان آماتوریداستانيزهرا يزدان پناهفرصتي برای يک رويا400

0000کرمان آماتوریداستانيسجاد عمادیخواب زدگي401

0000کرمانشاهآماتوریداستانينويد محمدیرويا402

0000کرمانشاهآماتوریداستانيمحمدارشيا مرادیخوابگاه403

0000کرمانشاهآماتوریداستانيمحمدامين اميریبازی404

0000کرمانشاهآماتوریداستانيمحمدصابر شريفيشنا خالف جريان آب405

0000کرمانشاهآماتوریداستانيمحمدمعين رحيميمسافری به نام مرگ406

0000کرمانشاهآماتوریداستانيفروغ گل چينيوقت گير آوردی؟407

0000کرمانشاهآماتوریداستانيجواد ردهآيينه408

0000کرمانشاهآماتوریداستانيشادی کامليتو هنوز اينجايي409

0000کرمانشاهآماتوریداستانيمحمدرضا شهرياریسايه ها410

0000کرمانشاهآماتوریداستانيمحمد قاسمپورهيس411

0000کرمانشاهآماتوریداستانيپريسا الهوترويای سرد412

0000کرمانشاهآماتوریداستانيمحمدحسين صارمي نياشغال ها413

0000کرمانشاهآماتوریداستانيحسين سليمانيفاصله414

0000گرگانآماتوریتجربيعلي رستمياناختالل415

0000گرگانآماتوریداستانيجعفر صادقيبيگانه416

0000گنابادآماتوریداستانيزهرا اسماعيليآخرين اميد417

0000گنابادآماتوریداستانيپوريا پدراممالقات418

0000گنابادآماتوریداستانيمرضيه عجميروی ديگر419

0000گنابادآماتوریداستانيمليکا صدوقيخيال شيشه ای420

0000گنابادآماتوریداستانيمژگان رستگارپورامروز مي خواهم بميرم421

0000گنابادآماتوریداستانيعلي فتاحي نژاد...اگر 422

0000گنابادآماتوریداستانيمحمود احمدزادهيادگار423

424D is conne ct0000گنابادآماتوریتجربيعليرضل جفايي

0000گنابادآماتوریمستندبداهلل پدرامخانه دوست کجاست425

0000گنابادآماتوریداستانيزهره نجفياولين سفر426

0000الهيجانآماتوریداستانيرقيه کوچکي سليمي3ميز شماره 427

0000الهيجانآماتوریداستانيزهرا يعقوبي بازکياييبرف لعنتي428

0000الهيجانآماتوریمستندسعيد قربان پورشکوفه های زمستان429

0000الهيجانآماتوریداستانيسعيد زادرع ليهخانه430

0000الهيجانآماتوریداستانيصاحبه خدمتگذار جالليتلخون431

0000الهيجانآماتوریداستانيفاطمه خيشکيورژن جديد432

0000الهيجانآماتوریداستانيفرزاد بهمن پوررهبر ارکستر433

0000الهيجانآماتوریداستانيفاطمه عليزاده تجنشبرووني434

0000الهيجانآماتوریمستندهيمن سپهریعادل435

0000الهيجانآماتوریداستانيحمداله بداغيرقص آخر436

0000الهيجانآماتوریداستانيميرمسعود ميرحيدریمدال کاغذی437

0000الهيجانآماتوریداستانيناصر احمدی گوروانر.م.ش438

0000مشهد آماتوریداستانيعلي جعفریحس کشنده439

0000مشهد آماتوریداستانيعليرضا صادقيکودک440

0000مشهد آماتوریداستانيمحمد باغانيانتخاب441

0000مشهد آماتوریداستانيسارا يساقيچهارديواری442

0000مشهد آماتوریداستانيسامان کافيسردرگم443

0000مشهد آماتوریداستانيمسعود حسين زادهزمين خيس444

0000مشهد آماتوریداستانيعلي باسرهپهلوان خسته445

0000مشهد آماتوریداستانيمحمد گليمادر مبتکر من446

0000مشهد آماتوریداستانياميد طاهریکفش های قديمي447

0000مشهد آماتوریداستانياهورا ابراهيمياولين کار448

0000مشهد آماتوریداستانيمليکا گليپاک کن449

0000مشهد آماتوریداستانيمطهره جعفریهم بازی450

0000مشهد آماتوریداستانيمحمدرضا نوریفرياد يک مغز جذامي451

0000مشهد آماتوریداستانيپارسا دهقانيانرد تماس452

0000ماليرآماتوریداستانيمصطفي تشکریموتور سيکلت453

0000ماليرآماتوریداستانيمهال روحبخشسلفي454

0000ماليرآماتوریداستانيمريم نوروز طجریشعار455

0000ماليرآماتوریداستانيعرفان سلطانيپرواز456

0000ماليرآماتوریداستانيمهناز اسدیافکت457

0000ماليرآماتوریداستانيعصمت نعمتي5ساعت 458

0000ماليرآماتوریداستانيمهسا شريفيطناب459

0000ماليرآماتوریداستانيمهسا شريفيطناب460

0000ماليرآماتوریداستانيجمال الدين حسينياولين شب461

0000ماليرآماتوریداستانيعرفان سلطانيپرواز462

0000ماليرآماتوریداستانيمريم نوروز طبریشعار463

0000ماليرآماتوریداستانيمهتاب عبدليظن464

0000مهابادآماتوریداستانيآگری سلطانيلبه465

0000مهابادآماتوریداستانيداود مهين دوستبرادر466

0000مهابادآماتوریداستانيهژار فتحيدنيای کوچک467

0000مهابادآماتوریداستانيسيده شنه حسينيکالس ديکته468

0000مهابادآماتوریداستانيبيان معرفتفندک469

0000مهابادآماتوریداستانيپوالد آغازيک عاشقانه بي صدا470

0000مهابادآماتوریداستانيصالح عزيزيانگريز471

0000مهابادآماتوریداستانيهرمان وطماييتهي در ميان تنهايي472

0000مهابادآماتوریداستانيپژمان اسمعيل نژادبي ربطستان473

0000مهابادآماتوریداستانيجالل مجيدینت474

0000مهابادآماتوریداستانيمهردا الماسيديوانه475

0000مهابادآماتوریداستانيمسعود معروفيکشه476

0000نجف آبادآماتوریداستانياحمدرضا رضاييکتاب خدا477

0000نجف آبادآماتوریداستانيحيدرعلي رحمانيزنگ آخر478

0000نجف آبادآماتوریداستانيوحيد خدادادیبرخورد479
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1398ماهه سال12در (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پيوست شماره

0000نجف آبادآماتوریداستانيسارا ميرزاوندسرسام480

0000نجف آبادآماتوریداستانيجواد خادمتنگنا481

0000نهاوندآماتوریداستانيروح اله پارسائي کيابه رنگ سکوت482

0000نهاوندآماتوریداستانيمصطفي يابرومندانتخاب483

0000نهاوندآماتوریداستانيسيروس جمشيدی رادخط سوم484

0000نهاوندآماتوریداستانيمهرداد عليمراديانساعت دگرگوني485

0000نهاوندآماتوریداستانينيما اصغریتوهم486

0000همدانآماتوریداستانيمهدی نوریجعبه موسيقي487

0000همدانآماتوریداستانيسجاد آذرپيوندگلدان خالي488

0000همدانآماتوریداستانيستاره رستمييک مشت آرزو489

0000همدانآماتوریداستانياکبر چراغي نظرکليسای آنجلي490

0000همدان آماتوریداستانيفرزانه قائمي زادهاعال491

0000همدان آماتوریداستانيعلي مهرابيدستفروش492

0000همدان آماتوریداستانيعباس اکبرینگار دوم493

0000همدان آماتوریداستانيامين محمودیساخت ايران494

0000همدان آماتوریداستانيعهديه نورعليبه نام دخترم آتاناز495

0000همدان آماتوریمستندمهدی کوثری يگانهتالش496

0000ياسوجآماتوریداستانيعلي صالحي فرحيله497

0000ياسوجآماتوریداستانيداريوش محمدی نژادمالرو498

35,8283,92319,05712,853 جمع 



(مبالغ به  ميليون ريال)
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عملکرد مالی توضیحاتشرح هزینه 

300نفر7شورای سياست گذاری 361: (چندمین دوره  )نام جشنواره 

 / 98 آبان ماه 24 الی 18: مکان/تاریخ برگزاری 

پردیس ملت
1,230(نفر10)، داستاني(نفر3)، تجربي (نفر3)، مستند(نفر3)، پويا نمايي(نفر4)بخش بين المللهيأت انتخاب2

560(نفر5)، بخش بين الملل(نفر7 )بخش مليهيأت داوری3سیدصادق موسوی:  نام دبیر جشنواره

0افتتاحيه4سالن همایش های برج میالد: مراسم اختتامیه

2,978اختتاميه56485: تعداد شرکت کننده 

2,145جوايز و هدايای برگزيدگان56486: تعداد آثار رسیده به جشنواره 

2,600(نفر65 )حق الزحمه عوامل اجرايي1907: تعداد آثار در مسابقه

1,231(نفر15)هزينه بليط هواپيمای مهمانان خارجي24:تعداد فیلمهای جایزه گرفته 

1,484(اتاق25)شب 9-(هتل استقالل)هزينه اقامت هتل مهمانان خارجي21:تعداد جوایز اهدا شده 

1,813(اتاق70)شب 7-(هتل استقالل)هزينه اقامت هتل مهمانان داخلينفر250: تشریفات و پذیرایی 

4,116...هزينه تشريفات و مترجم همزمان و تجهيز ورودی محيط و ساخت جايگاه ها و نفر25:تعداد مهمانان خارجی

1,533(ميز و غيره25صندلي و 420 )شب 7- هزينه اجاره ميز و صندلي نفر95: اسکان مهمان خارجی و داخلی 

1: فعالیت جنبی 
ترانسفر رفت و 50دستگاه اتومبيل و 30)شب 7- هزينه اياب ذهاب مهمانان و ترانسفر 

(برگشتي
1,357

2,765(..هزينه ناهار و شام و ميان وعده و  )شب 7- هزينه پذيرايي 1648: تعداد آثار رسیده به بخش ملی جشنواره

: تعداد آثار رسیده به بخش  بین الملل جشنواره

4000
732(نفر168)هزينه سفر و مأموريت 

826خدمات فني و آماده سازی فيلم 9

745هزينه پرداختي به اساتيد کارگاه ها و نشست های تخصصي10

420انتشارات و کاتالوگ11

2,985آگهي و تبليغات و پوستر12

1,370فعاليت های رسانه ای و ستاد خبری13

0حق نمايش فيلم 14

1,900اجرای محل برگزاری جشنواره و سالن سينما15

244طراحي و ساخت تنديس و لوح تقدير جشنواره16

0(با ارائه توضيحات)ساير هزينه و فعاليت جانبي 17

33,333 جمع کل 

پشتيباني8

1398ماهه سال 12حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و برگزاری همزمان در استانها در :2پیوست شماره 



مبالغ به ميليون ريال

ف
دی

ر

تعداد هیات داوری تعداد هیات انتخاب فیلممکان و استان برگزار شدهتاریخ برگزاریعنوان جشنواره
عکس /فیلم )تعداد آثار رسیده

(فیلمنامه/

عکس /فیلم )تعداد آثار منتخب

(فیلمنامه/
عملکرد مالیاسپانسرهای جشنوارهاستان مشارکت کننده

شصت و چهارمین جشنواره منطقه 

آسوریک- ای 
 دی ماه12 الي 9

استان -     زاهدان

سيستان و بلوچستان
39

، 304: داستاني - 531: فيلم

، 35: ، پويانمايي147: مستند

 - 532: عکس/   45: تجربي

: ، مجموعه 352: تک عکس

- 298: فيلمنامه/  عکس180

39: ، اقتباسي259: آزاد

 ، 31: داستاني   - 52: فيلم 

 - 3: پويانمايي- 12: مسند

تک  - 43: عکس / 6: تجربي

تک عکس - 21: عکس آزاد

: مجموعه عکس  - 20: ويژه

 ، 12: آزاد - 18: فيلمنامه / 2

6: اقتباسي

خراسان شمالي، سمنان، 

لرستان، ايالم، خوزستان، 

چهارمحال و بختياری، يزد، 

کهگيلويه و بويراحمد، 

بوشهر، تهران و سيستان و 

بلوچستان

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي زاهدان و انجمن 

سينمای جوانان ايران

1,084

2
شصت و سومین جشنواره منطقه ای 

سروناز- 
39استان فارس- شيراز  بهمن ماه6 الي 3

، 422: داستاني  - 661: فيلم

، 79: ، تجربي109: مستند

- 1577: عکس/ 51: پويانمايي

: ، مجموعه1192: تک عکس

بخش  - 590: فيلمنامه / 385

:  ، بخش اقتباسي440: آزاد

150

، 46: داستاني - 93: فيلم

، 8: ، پويانمايي19: مستند

:  ، سينما و ادبيات8: تجربي 

: تک عکس - 38: عکس/  12

 / 4: ، مجموعه عکس34

 9: بخش آزاد - 24: فيلمنامه

15: ، بخش اقتباسي

فارس، خراسان رضوی، 

خراسان جنوبي، کرمان، 

هرمزگان، اصفهان، قم، 

مرکزی و البرز

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي شيراز و انجمن 

سينمای جوانان ايران

2,056

جمع                3,140

1398ماهه سال 12حمايت از برگزاري جشنواره هاي منطقه اي فيلم كوتاه در : 3پیوست شماره 



(مبالغ به ميليون ريال)

ف
دی

عنوان هفته و فیلم و ر

عکس
تاریخ برگزاری

مکان و استان 

برگزار شده

تعداد هیات 

انتخاب فیلم و 

عکس

فیلم )تعداد آثار رسیده

(فیلمنامه/عکس /

فیلم )تعداد آثار منتخب

(فیلمنامه/عکس /
عملکرد مالیاستان مشارکت کننده

1

شانزدهمين جشنواره 

استاني فيلم وفيلمنامه 

وعکس استان قزوين

 ارديبهشت15الي12

سالن نمايش -قزوين

امام خميني نگارخانه 

مجتمع

300قزوين9509112

2
هشتمين هفته فيلم 

وعکس دزفول
20عکس122فيلم و27عکس122فيلم و27 0دزفول ارديبهشت12الي8

شهريور27الي25هفته فيلم وعکس يزد3

مجتمع فرهنگي -يزد

-هنری جنوب شرق

سالن نمايش انجمن 

سينمای جوانان ايران

83يزدفيلم34عکس و 35فيلم35عکس و 0107

4
نهمين هفته فيم وعکس 

ياسوج
 شهريور25الي 23

استان کهگيلويه 

-شهرياسوج-وبويراحمد

مجتمع فرهنگي 

وهنری ياسوج سالن 

سينما تک

3

فيلم 35قطعه عکس و35

مستند داستاني  )کوتاه

(انيميشن

30کهگيلويه و بويراحمد11

5
يازدهمين جشنواره فيلم 

و عکس دفتر رودبار
 مهر8 الي 7

سالن سينما زيتون 

شهرستان رودبار
30گيالن عکس22 فيلم ، 12 قطعه عکس350 فيلم  و 322

آبان16الي 13چالوس6

دانشگاه علمي 

ورکشاپ،  : کاربردی

سالن نمايش : بهزيستي

فيلم

20عکس20فيلم و 11عکس20فيلم و 211

30مرکزیفيلم36عکس و  43فيلم41عکس و 3250فرهنگسرای آيينهآبان14الي11اراک7

04504520سينما کلستان امين آذز21 الي 16رفسنجان8

 آذر24 الي 21کرج9
پرديس سينمايي 

اکومال
20 عکس49 فيلم 80 عکس400فيلم 5100

5سينما کانون ساری آذر19 الي 17ساری10
 25عکس، 60 فيلم، 29

فيلمنامه

 فيلم ، 29عکس ، 23

فيلمنامه31
30

 آذر27الي 25نهاوند11
سالن نمايش انجمن 

(استان همدان )نهاوند 
10 عکس25 فيلم 25 عکس60فيلم 025

20 عکس20 فيلم8 عکس36 فيلم 611تماشا خانه پارس دی5 الي 3کرمان12

0 فيلم25-  عکس45 فيلم25عکس 6120مجتمع فرهنگي ارشاد دی6 الي 4بروجرد13

2 الي 12شهرکرد14
- گالری شهيد شهراني

مجتمع فرهنگي هنری 
20 فيلم50- عکس41 فيلم70- عکس6200

10 عکس16- فيلم 14 عکس106- فيلم620مجتمع فرهنگي ارشاد دی3 الي 1تالش15

 دی4 الي 2الهيجان16
سالن اجتماعات 

شهرداری الهيحان
10 عکس140- فيلم 39 عکس300-  فيلم648

 دی3 الي 1زنجان17
فرهنگسرای امام 

خميني و سينما بهمن
20 عکس20- فيلم22 عکس120- فيلم630

 دی4 الي 3مهاباد18
مجتمع فرهنگي هنری 

ارشاد
10 عکس25 فيلم 35 عکس250 فيلم و 644

20 عکس35- فيلم29 عکس72- فيلم642مجتمع فرهنگي ارشاد دی26 الي 24خرم آباد19

20 فيلم5- عکس27 فيلم16-عکس 0300سينما ناجي دی26 الي 21تبريز20

10 عکس35 فيلم 12 عکس80-  فيلم 615سينما انديشه دی3030 الي 28تربت حيدريه21

 دی11 الي 9مشکين شهر22
مجتمع تاالر انديشه 

ارشاد
10 عکس35 فيلم 12 عکس80 فيلم 612

0 عکس35 فيلم 12 عکس150فيلم 612مجتمع فرهنگي ارشاد دی3 الي 1بم23

20 عکس28-  فيلم 50 عکس40- فيلم350سينما عميق بجنورد دی30 الي 25بجنورد24

25
چهاردهمين هفته فيلم 

مراغه
 بهمن16 الي12

تاالر عبد القادر و 

انجمن سينمای حوان
0 فيلم20- عکس39 فيلم20- عکس 3400

1398ماهه سال 12حمايت از برگزاري هفته فيلم و عكس استان با مشاركت استان ها در :4پیوست شماره 



(مبالغ به ميليون ريال)

ف
دی

عنوان هفته و فیلم و ر

عکس
تاریخ برگزاری

مکان و استان 

برگزار شده

تعداد هیات 

انتخاب فیلم و 

عکس

فیلم )تعداد آثار رسیده

(فیلمنامه/عکس /

فیلم )تعداد آثار منتخب

(فیلمنامه/عکس /
عملکرد مالیاستان مشارکت کننده

1398ماهه سال 12حمايت از برگزاري هفته فيلم و عكس استان با مشاركت استان ها در :4پیوست شماره 

26
پنجمين هفته فيلم 

همدان
 بهمن3 الي 1

سالن شهيد آويني 

مجتمع فرهنگي ارشاد
20 فيلم33-  عکس49فيلم33- عکس3298

 بهمن27 الي 25انزلي27
آمفي تئاتر اداره ارشاد 

انزلي
0 فيلم22- عکس25 فيلم22- عکس665

28
بيست و چهارمين هفته 

فيلم نيشابور
 بهمن16 الي 12

نگار خانه کمال الملک 

و تاالر اديب
0 فيلم36- عکس40 فيلم36- عکس6508

 بهمن17 الي 12شاهرود29
مجتمع فرهنگي و 

هنری  مهر
10 فيلم30- عکس40 فيلم30- عکس12275

30

نخستين جشنواره 

استاني فيلم و فيلمنامه 

و عکس شورابيل اردبيل

آذر27الي 25
فرهنگسرای بانوان 

اردبيل
5

فيلم، 150

فيلمنامه198عکس،1000

فيلم، 58

فيلمنامه54عکس،28
247

1,040 جمع کل



(مبالغ به میلیون لایر)

نام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

18153فیلمسازیکارگاه نشست فیلماردبیلکریم عظیمی1

32154فیلمسازیفیلمبرداریاردبیلمرتضی عدلی2

481511فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهاردبیلمیردولت موسوی3

44167تکدرسکالس عکاسي مقدماتیاردبیلسجاد دادپور4

12152فیلمسازیصدااردبیلمحمدعلی بدلی5

12152فیلمسازیتدوین و صدااردبیلمحسن جعفری6

30154فیلمسازیتدویناردبیلآناهیتا شیرین صفت7

1012فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمااردبیلمیردولت موسوی8

1011فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمااردبیلبهزاد فرزانه وش9

70916تکدرسفیلمنامه نویسیاردبیلمیردولت موسوی10

36158فیلمسازیکارگردانیاردبیلمیردولت موسوی11

1854تکدرس(ویژه المپیاد)آشنایی با سینما اردبیلسعیده عدلی12

36153فیلمسازیکارگاه تجربه گرااردبیلیوسف یزدانی13

44127تکدرستکدرس عکاسیاردبیلسجاد دادپور14

36158فیلمسازیکارگاه داستانیاردبیلمیردولت موسوی15

36156فیلمسازیکارگاه مستنداردبیلعبداله عزیزی16

30157فیلمسازیکارشناس دورهاردبیلمیردولت موسوی17

12203فیلمسازیکارگاه تجربه اول گروه باردبیلمیردولت موسوی18

12193فیلمسازیکارگاه تجربه اول گروه الفاردبیلمیردولت موسوی19

14193فیلمسازیآشنایی با سینما گروه الفاردبیلسیدابراهیم جوادخانی20

14203فیلمسازیآشنایی با سینما گروه باردبیلسیدابراهیم جوادخانی21

22194فیلمسازیالف- آشنایی با سینمااردبیلسجاد داداپور22

22204فیلمسازیب- آشنایی با سینمااردبیلسجاد داداپور23

32104تکدرسفتوشاپمشکین شهرساسان پویان24

48136تکدرسفیلمبرداریمشکین شهراسماعیل ابراهیمی25

4486تکدرسمبانی عکاسیمشکین شهرمحمد آقاجانی26

32103تکدرسزیبایی شناسی-تدوین مشکین شهرمجید مهدی27

44106تکدرسمبانی عکاسیمشکین شهراسماعیل ابراهیمی28

3385تکدرس فتوشاپمشکین شهرمحمدآقاجانی29

12272تکدرسطرح امید- تکدرس عکاسیمشکین شهراسماعیل ابراهیمی30

12302تکدرسطرح امید- تکدرس عکاسیمشکین شهررضا سلیمانی31

4486تک درستکدرس عکاسی مشکین شهرمحمد آقاجانی32

32104تک درسزیبایی شناسی تدوینمشکین شهرمجید مهدی33

22604فیلمسازیعکاسی اصفهانمحمدصادق داوری34

32606فیلمسازیفیلمبرداریاصفهانمحمدصادق داوری35

32606فیلمسازیفیلمبرداریاصفهانبهنام تاجمیری36

36607فیلمسازیکارگردانیاصفهاناحمدرضا سیستان37

36607فیلمسازیکارگردانیاصفهانفریبز آهنین38

32608فیلمسازیفیلمبرداریاصفهانامیرحسین دیباج39

48609فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهاصفهانمجتبی اسپنانی40

366010فیلمسازیکارگردانیاصفهانهامون شیرازی41

486013فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهاصفهانفهیمه سیاحیان42

486013فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهاصفهانسیاوش گلشیری43

18604فیلمسازی3کارگاه نشست فیلم کوتاه اصفهانارسالن مقدس44

30607فیلمسازی1کالس تدوین اصفهاناحسان محمدي45

30605فیلمسازی2کالس تدوین اصفهانامین قشقائیان46

30607فیلمسازی3کالس تدوین اصفهانحمید رسولي47

18604فیلمسازیکارگاه نشست فیلم کوتاهاصفهانمحمد پسران رزاق48

18604فیلمسازی2کارگاه نشست فیلم کوتاهاصفهانارسالن مقدس49

1723فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمااصفهانمجتبی اسپنانی50

1823فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمااصفهاناحمدرضا سیستان51

1012فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمااصفهانسیاوش گلشیری52

2023فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمااصفهانبهنام تاجمیری53

18174تکدرس(ویژه المپیاد)آشنایي با سینما اصفهان محمدپسران رزاق54

36607فیلمسازی2کارگاه داستاني  کالس اصفهاناحمدرضا سیستان55

36607فیلمسازی1کارگاه داستاني  کالس اصفهانفریبرز آهنین56

36608فیلمسازی3کارگاه مستند کالس اصفهانمحمد پسران رزاق57

12603فیلمسازی 1کارگاه تدوین و صدا کالس اصفهاناحسان محمدي58

16603فیلمسازی 1صدا کالس اصفهانسعید بهرامي59

16603فیلمسازی2صدا کالس اصفهانسعید بهرامي60

36607فیلمسازی2کارگاه مستند کالس اصفهانرسول انتشاري61

36607فیلمسازی1کارگاه مستند کالس اصفهانعزت اله پروازه62

12602فیلمسازی2کارگاه تدوین و صدا کالس اصفهان امین قشقائیان63

12603فیلمسازی3کارگاه تدوین و صدا کالس اصفهانحمید رسولي64

366010فیلمسازی1- کارگاه تجربه گرا اصفهانمینو ایران پور65

1398ماهه سال 12حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :5پیوست شماره

33اردبیل

107اصفهان



(مبالغ به میلیون لایر)

نام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1398ماهه سال 12حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :5پیوست شماره

33اردبیل

366010فیلمسازی2- کارگاه تجربه گرا اصفهانمینو ایران پور66

441716تکدرس1 مبانی عکاسی اصفهانحسین شجاعی منش67

441413تکدرس2مبانی عکاسی اصفهانحسین شجاعی منش68

30606فیلمسازی1کارشناس دوره فیلمسازی اصفهانمجتبی اسپنانی69

30606فیلمسازی2کارشناس دوره فیلمسازی اصفهانمجتبی اسپنانی70

30606فیلمسازی3کارشناس دوره فیلمسازی اصفهانمجتبی اسپنانی71

12182تکدرسطرح امید- تکدرس عکاسیاصفهانسیامک تراکمه زاده72

14734فیلمسازی1/آشنایی با سینمااصفهانهامون شیرازی73

14733فیلمسازی2/آشنایی با سینمااصفهانپژمان نظر زاد74

14734فیلمسازی3/آشنایی با سینمااصفهانسیدمهدی سجادزاده75

12733فیلمسازی1/کارگاه تجربه اولاصفهاناحمدرضا سیستان76

12733فیلمسازی2/کارگاه تجربه اولاصفهانمحمدپسران رزاق77

12733فیلمسازی3/کارگاه تجربه اول اصفهانامین قشقائیان78

22205فیلمسازی2عکاسی کالس اصفهانمحمدصادق داوری79

22224فیلمسازی3عکاسی کالس اصفهانعلی حسین زاده80

30215فیلمسازیتدوینخمینی شهرمجتبي وطن خواه 81

16212فیلمسازیکالس صداخمینی شهرامیرحسین نصیری82

12212فیلمسازیکارگاه تدوین و صداخمینی شهرمجتبي وطن خواه 83

44217تکدرسعکاسي مقدماتيخمینی شهرعلي نجات بخش84

44137تکدرستدوین و نرم افزارخمینی شهر مجتبي وطن خواه85

18124تکدرس(ویژه المپیاد)آشنایي با سینما خمینی شهرسیدمرتضي احمدي86

36216فیلمسازیکارگاه مستندخمینی شهرعزت اله پروازه87

30105تکدرس1فتوشاپ خمینی شهرعلی نجات بخش88

30115تکدرس2فتوشاپ خمینی شهرعلی نجات بخش89

36216فیلمسازیکارگاه داستانیخمینی شهرسیدمرتضی احمدی90

30215فیلمسازیکارشناس دوره فیلمسازیخمینی شهر    سیدمرتضی احمدی91

36218فیلمسازیکارگاه تجربه گراخمینی شهرمحمدپسران رزاق92

26114تکدرستکدرس الیت رومخمینی شهرعلی نجات بخش93

44129تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیخمینی شهرسیدحمیدرضا صیادی94

14223فیلمسازیآشنایی با سینماخمینی شهرمحمدپسران رزاق95

22224فیلمسازیعکاسیخمینی شهرمسعودکاظم اصالنی96

12222فیلمسازیکارگاه تجربه اولخمینی شهرسیدمرتضی احمدی97

70920تک درستکدرس فیلمنامه نویسیخمینی شهر سیاوش گلشیری98

60917تک درستکدرس نقد و تحلیل فیلمخمینی شهر سیاوش گلشیری99

36227فیلمسازیکارگردانیخمینی شهرسیدمدتضی احمدی100

32226فیلمسازیفیلمبرداریخمینی شهرناصر صفار101

18222فیلمسازینشست فیلم کوتاهخمینی شهرامیر نصراصفهانی102

30214فیلمسازیکارشناس دورهکاشانمصطفي بهمني103

22224فیلمسازیکالس عکاسيکاشانعباس شافعي104

36225فیلمسازیکارگاه داستانيکاشانمحمدعلي یزدان پرست105

36225فیلمسازیکارگاه مستندکاشانمصطفي شبان106

12222فیلمسازیکارگاه تجربه اولکاشانمصطفي شبان107

36225فیلمسازیکارگاه تجربه گرا کاشانمصطفي بهمني108

36225فیلمسازیکارگردانیکاشانسیدمهدی موسوی109

32224فیلمسازیتصویربرداريکاشانعلي شاهیده110

482210فیلمسازیفیلمنامه نویسيکاشانفرنام مرادي نژاد111

12222فیلمسازیصداکاشانمصطفی بهمنی112

12221فیلمسازیکارگاه تدوین و صداکاشانعلی خوشدلی113

4487تک درستکدرس عکاسیکاشانسعید استادیان114

4497تک درستکدرس عکاسیکاشانسعید استادیان115

36225فیلمسازیکارگاه مستندکاشانمصطفی شبان116

36225فیلمسازیکارگاه داستانیکاشانسیدمهدی موسوی117

36225فیلمسازیکارگاه تجربه گراکاشانمصطفی بهمنی118

18223فیلمسازیکارگاه نشست فیلم کوتاهکاشانسیدمهدی موسوی119

30225فیلمسازیتدوینکاشانماهان عمادی120

32195فیلمسازیتصویربردارینجف آبادعادل عباسپور121

36197فیلمسازیکارگردانینجف آبادمحمد پسران122

481913فیلمسازیایده تا فیلمنامهنجف آبادسیاوش گلشیری123

18193فیلمسازینشست فیلم کوتاهنجف آبادسلمان باهنر124

16193فیلمسازیصدانجف آبادمهران ثابتي فر125

107اصفهان

اصفهان



(مبالغ به میلیون لایر)

نام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1398ماهه سال 12حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :5پیوست شماره

33اردبیل

12192فیلمسازیکارگاه تدوین و صدانجف آبادمحمدمهدي کاظمي126

36198فیلمسازیکارگاه مستندنجف آبادمحمدپسران رزاق127

30195فیلمسازیتدویننجف آباد محمدمهدي کاظمي128

44117تکدرستکدرس مبانی عکاسینجف آبادرضا قلیچ خانی129

36196فیلمسازیکارگاه تجربه گرانجف آبادمحمد ابوالقاسمی130

36196فیلمسازیکارگاه داستانینجف آبادمصطفی نادری131

1012فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنمانجف آبادسهیال کریمی132

1012فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنمانجف آبادمصطفی نادری133

24124تکدرستکدرس عکاسی پرترهنجف آبادرضا قلیچ خانی134

30195فیلمسازیکارشناس دورهنجف آبادمصطفی نادری135

1854تک درسالمپیاد فیلمسازینجف آبادسهیال کریمی136

4488تک درستکدرس عکاسینجف آبادرضا قلیچ خانی137

12222فیلمسازیکارگاه تجربه اولنجف آبادمصطفی نادری138

22224فیلمسازیعکاسینجف آبادرضا قلیچ خانی139

14223فیلمسازیآشنایی با سینمانجف آبادمصطفی نادری140

22432فیلمسازیعکاسیکرجوحید شعبانی141

22432فیلمسازیعکاسیکرجوحید شعبانی142

12433فیلمسازیکارگاه تجربه اولکرجمحمد ناصری143

12433فیلمسازیکارگاه تجربه اولکرجمحمد ناصری144

12433فیلمسازیکارگاه تدوین و صداکرجمحمد ناصری145

12433فیلمسازیکارگاه تدوین و صداکرجمحمد ناصری146

14433فیلمسازیآشنایی با سینماکرجحسین فالح آبادی147

14434فیلمسازیآشنایی با سینماکرجصادق مه نگار148

30437فیلمسازیتدوینکرجمحمد ناصری149

30437فیلمسازیتدوینکرجمحمد ناصری150

36438فیلمسازیکارگردانیکرجمحمد ناصری151

36438فیلمسازیکارگردانیکرجمحمد ناصری152

484311فیلمسازیایده تا فیلمنامهکرجسیاوش دولت سرایی153

484311فیلمسازیایده تا فیلمنامهکرجسیاوش دولت سرایی154

70920تکدرسفیلمنامه نویسیکرجفرهاد طب نوری155

44915تکدرسمباني عکاسيکرجکاوه فرزانه156

16433فیلمسازیب- صدا کرجمجید مصباح157

16433فیلمسازیالف- صدا کرجمجید مصباح158

18434فیلمسازیب-نشست فیلم کوتاه  کرجحسین نمازی159

18434فیلمسازیالف- نشست فیلم کوتاه  کرجحسین نمازی160

32439فیلمسازیالف- فیلمبرداری کرجمجید دهقان161

32439فیلمسازیب- فیلمبرداری کرجمجید دهقان162

364312فیلمسازیالف- کارگاه تجربه گرا کرجسعید نجاتی163

364312فیلمسازیب-کارگاه تجربه گرا کرجسعید نجاتی164

36439فیلمسازیکارگاه مستندکرجحسن نقاشی165

364310فیلمسازیکارگاه داستانیکرجتیام یابنده166

30436فیلمسازیکارشناس دورهکرجمحمد ناصری167

30306فیلمسازیکارشناس دورهکرجمحمد ناصری168

22174فیلمسازیعکاسیایالمهادي کریمي169

14172فیلمسازیآشنایی با سینماایالموحید اسالمی170

36176فیلمسازیکارگردانیایالموحید اسالمی171

18173فیلمسازینشست فیلم کوتاهایالموحید اسالمی172

12452تکدرس(طرح امید)تکدرس عکاسی ایالمهادی کریمی173

4497تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیایالمهادی کریمی174

12172فیلمسازیکارگاه تدوین وصداایالممحمدباقر محمدی175

16173فیلمسازیصداایالممحمدباقر محمدی176

30174فیلمسازیتدوینایالمسعید شاه محمدی177

44127تکدرس(نرم افزار)تکدرس تدوین ایالمسعید شاه محمدی178

481710فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهایالمعلی شکری179

32175فیلمسازی تصویربرداریایالممهدی صالحی 180

1011فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماتبریزرشید قربانی181

1012فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماتبریزمریم امیني182

12213فیلمسازیکارگاه تدوین و صدا تبریزحسن وحداني183

30216فیلمسازیکالس تدوینتبریزحسن وحداني184

36217فیلمسازیکارگردانیتبریزحسین پورستار185

16213فیلمسازیصداتبریزابوالفضل میرزایی186

1011فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماتبریزرشید قربانی187

1012فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماتبریزمریم امینی188

12 ایالم

اصفهان

28البرز
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33اردبیل

1012فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماتبریزحسن وحدانی189

1884تکدرس(ویژه المپیاد)آشنایي با سینما تبریزرشید قرباني190

36217فیلمسازیکارگاه داستانیتبریزحسین پورستار191

36218فیلمسازیکارگاه تجربه گراتبریزحسن وحدانی192

36217فیلمسازیکارگاه مستندتبریزمریم امینی193

12153فیلمسازیکارگاه تجربه اولتبریزحسین شایقی194

14152فیلمسازیآشنایی با سینماتبریزرشید قربانی195

22154فیلمسازیعکاسیتبریزوحید فوالدوند196

12203فیلمسازیکارگاه تجربه اولمراغهفریدون والیی197

22203فیلمسازیعکاسیمراغهاحمد دادرس198

14204فیلمسازیآشنایی با سینمامراغهصالح عرفانی فام199

36206فیلمسازیکالس کارگردانيمراغههادي افتخارزاده200

482010فیلمسازیایده تا فیلمنامهمراغهفریدون والیي 201

18203فیلمسازینشست فیلم کوتاهمراغهاحمد دادرس202

32205فیلمسازیتصویربرداريمراغهاحمد دادرس203

30205فیلمسازیتدوینمراغهحسن توفیق204

16202فیلمسازی صدامراغهفرشید ضیاءالملکی205

12202فیلمسازیکارگاه تدوین و صدامراغهفرشید ضیاءالملکی206

18154تکدرس(ویژه المپیاد)آشنایی با سینما مراغهاحمد دادرس207

4487تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیمراغهاحمد دادرس208

36206فیلمسازیکارگاه مستندمراغهاحمد دادرس209

36206فیلمسازیکارگاه تجربه گرامراغههادی افتخار زاده210

12172تکدرس(1کالس )عکاسی طرح امید مراغهاحمد دادرس211

12202تکدرس(2کالس )عکاسی طرح امید مراغهاحمد دادرس212

30204فیلمسازیکارشناس دورهمراغهحسن توفیق213

36156فیلمسازیکارگاه داستانیمراغهحسن رحیمی214

12162فیلمسازیکارگاه تجربه اولمراغههادی افتخارزاده215

22164فیلمسازیعکاسیمراغهاحمد دادرس216

14164فیلمسازیآشنایی با سینمامراغهصالح عرفانی فام217

18173فیلمسازینشست فیلم کوتاهارومیهایرج محرمی218

36175فیلمسازیکارگردانیارومیهبهنام رضازاده219

36175فیلمسازیکارگاه تجربه گراارومیهبهنام رضازاده220

32175فیلمسازیتصویربرداریارومیهفرهنگ صفایی پور221

36176فیلمسازیکارگاه داستانیارومیهباقر حبیب پیران222

809520تکدرسعکاسیارومیهرومین محتشم223

20255تکدرسعکاسی مقدماتیارومیهرومین محتشم224

20245تکدرسعکاسی مقدماتیارومیهرومین محتشم225

44227تکدرستصویربرداريارومیهفرهنگ صفایي پور226

14172فیلمسازیآشنایی با سینماارومیهبهنام رضا زاده227

22174فیلمسازیعکاسیارومیهفرهنگ صفایی پور228

30173فیلمسازیتدوینارومیهحسین فعال نوری229

12172فیلمسازیکارگاه تجربه اولارومیهایرج محرمی230

36177فیلمسازیکارگاه مستندارومیهایرج محرمی231

48179فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهارومیهایرج محرمی232

18173فیلمسازینشست فیلم کوتاهارومیهایرج محرمی233

12171فیلمسازیکارگاه تدوین و صداارومیهحسین فعال نوری234

32175فیلمسازیتصویربرداریارومیهفرهنگ صفایی پور235

36175فیلمسازیکارگردانیارومیهبهنام رضازاده236

48178فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهارومیهایرج محرمی237

30173فیلمسازیتدوینارومیهحسین نوری238

16172فیلمسازیصداارومیهحسین نوری239

12273فیلمسازیکارگاه تجربه اولارومیهایرج محرمی240

20184تک درس(اتحادیه)تکدرس تصویربرداریارومیهفرهنگ صفایی پور241

4498تک درستکدرس عکاسیارومیهفرهنگ صفایی پور242

20173تک درس(اتحادیه)تکدرس عکاسیارومیهفرهنگ صفایی پور243

12171فیلمسازیکارگاه تدوین و صداارومیهحسین نوری244

36175فیلمسازیکارگاه تجربه گراارومیهبهنام رضا زاده245

14272فیلمسازیآشنایی با سینماارومیهبهنام رضا زاده246

22274فیلمسازیعکاسیارومیهفرهنگ صفایی پور247

36178فیلمسازیکارگاه مستندارومیهایرج محرمی248

12211فیلمسازیکارگاه تدوین و صدامهابادحسین عزیزی249

16213فیلمسازیصدامهابادعادل حدادی250

30213فیلمسازیتدوینمهابادحسین عزیزی251

37آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

53آذربایجان غربی



(مبالغ به میلیون لایر)

نام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1398ماهه سال 12حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :5پیوست شماره

33اردبیل

48215فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهمهاباددانیال الیاسی252

32215فیلمسازیکالس فیلمبرداريمهابادعبدالقادر طه زاده253

18212فیلمسازیکارگاه نشست فیلم کوتاهمهاباددانیال الیاسي254

1012فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمامهابادبختیار پنجه ای 255

1511فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمامهابادعبدالقادر طه زاده256

1222فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنمامهابادرحیم بایزیدی257

36217فیلمسازیکارگاه تجربه گرامهابادکیوان فهیمی258

36216فیلمسازیکارگاه داستانیمهابادرحیم بایزیدی259

36215فیلمسازیکارگاه مستندمهابادشیالن سعدی260

36217فیلمسازیکارگردانیمهابادناصر نورانی261

44127تکدرستکدرس عکاسی مهابادزانیار دانشیار262

2323فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنمامهابادرحیم بایزیدی263

14162فیلمسازیآشنایی با سینمامهابادحسین عزیزی264

22164فیلمسازیعکاسیمهابادزانیار دانشیار265

12162فیلمسازیکارگاه تجربه اولمهابادرحیم بایزیدی266

5351فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنمامهابادکیوان فهیمی267

12162فیلمسازیکارگاه تدوین و صدامهابادحسین عزیزی268

16163فیلمسازیصدامهابادعادل حدادی269

18162فیلمسازینشست فیلم کوتاهمهاباددانیال الیاسی270

36155فیلمسازیکارگردانیبوشهرنصیر درویشوند271

4459تکدرسمبانی عکاسیبوشهرعلی اصغر نصوری272

18153فیلمسازینشست فیلم کوتاهبوشهرعبدالحمید فخریان273

32154فیلمسازیفیلمبرداریبوشهرمحمدرضا جنگی274

12152فیلمسازیکارگاه تدوین و صدابوشهرمحمدرضا پورشکیبا275

30154فیلمسازیتدوینبوشهرمحمدرضا پورشکیبا276

44164تکدرستکدرس مبانی عکاسیبوشهرجلیل گلستانیان277

4046فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنمابوشهرنصیر دریشوند278

3264تکدرستکدرس تدوین زیبایی شناسیبوشهرمحمدرضا پورشکیبا279

4466تکدرستکدرس تدوین نرم افزاربوشهرمحمدرضا پورشکیبا280

36155فیلمسازیکارگاه مستندبوشهرنصیر درویشوند281

36157فیلمسازیکارگاه تجربه گرابوشهرعبدالمجید فخریان282

36155فیلمسازیکارگاه داستانیبوشهرمسعود نجف پور283

12142فیلمسازیکارگاه تجربه اولبوشهرنصیر درویشوند284

22145فیلمسازیعکاسیبوشهربابک منصوریان285

14143فیلمسازیآشنایی با سینمابوشهرنصیر درویشوند286

16153فیلمسازیصدابوشهرمهدی تنگستانی زاده287

تهرانآرمین ایثاریان288
ماهه با روش 2کارگاه فیلمسازي 

استادمحور
451228تکدرس

20684فیلمسازیآشنایي با سینماتهرانحافظ آهي289

36689فیلمسازیتصویربرداريتهرانامیر جوزداني 290

16685فیلمسازیکالس صداتهرانخسرو حاجي شیزري291

30686فیلمسازیتدوینتهرانمهرداد سلیماني292

36688فیلمسازیکالس کارگردانيتهرانامید عبدالهي293

366812فیلمسازیکالس کارگردانيتهرانسعید نجاتي294

30687فیلمسازیکالس تدوینتهرانعماد خدابخش295

12683فیلمسازیکارگاه تدوین و صداتهرانعماد خدابخش296

441810تکدرسکالس تدوینتهرانعماد خدابخش297

441210تکدرستدوین نرم افزارتهرانعماد خدابخش298

481915تکدرسفیلمبرداريتهرانمجید دهقان299

486811فیلمسازیایده تا فیلمنامهتهرانحسین نمازی300

12682فیلمسازیتدوین و صداتهرانمهرداد سلیمانی301

366811فیلمسازیکارگردانیتهرانکاوه سجادی302

486815فیلمسازیایده تا فیلمنامهتهرانآرمین ایثاریان303

366811فیلمسازیکارگردانیتهرانآرمین ایثاریان304

486816فیلمسازیایده تا فیلمنامهتهرانداود رضایی305

326810فیلمسازیتصویربرداریتهرانمجید دهقان306

326810فیلمسازی(روز فرد)تصویربرداریتهرانمجید دهقان307

21687فیلمسازینشست فیلم کوتاهتهرانداود رضایی308

24686فیلمسازیعکاسیتهرانسعید پوراسماعیلی309

53آذربایجان غربی

17بوشهر

68تهران

بوشهر
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سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1398ماهه سال 12حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :5پیوست شماره

33اردبیل

762125تکدرسفیلمنامه نویسیتهرانداود رضایی310

701323تکدرسفیلمنامه نویسیتهرانداود رضایی311

30687فیلمسازی(صبح)تدوین روز فردتهرانبابک بهرام بیگي312

366812فیلمسازیکارگاه مستندتهرانعلیرضا دهقان313

306810فیلمسازی(صبح)تدوین روز زوجتهرانعماد خدابخش314

تهرانبابک بهرام بیگي315
کارگاه تدوین و صدا روز 

(صبح)فرد
12683فیلمسازی

481915تکدرستصویربرداريتهرانمجید قرباني فر316

12684فیلمسازیکارگاه تدوین و صداتهرانعماد خدابخش317

442114تکدرستدوینتهرانعماد خدابخش318

16684فیلمسازی کالس صداتهرانمجید نجاتي319

18686فیلمسازینشست فیلم کوتاهتهرانکاوه قهرمان320

706821فیلمسازیتدوین و صداگذاریتهرانپویان شعله ور321

18686فیلمسازینشست فیلم کوتاهتهران آرمین ایثاریان322

366813فیلمسازیکارگاه مستندتهرانشیرین برق نورد323

24687فیلمسازیصداتهرانخسرو حاجی شیزری324

36688فیلمسازیکارگاه مستندتهرانحسن نقاشی325

16185تکدرسطرح امید- تکدرس عکاسیتهرانامیر جوزدانی326

366812فیلمسازیکارگاه تجربه گراتهرانآرمین ایثاریان327

366812فیلمسازیکارگاه داستانیتهرانتیام یابنده328

366812فیلمسازیکارگاه تجربه گرا- خبرنگاران تهرانتیام یابنده329

366812فیلمسازیکارگاه تجربه گراتهرانتیام یابنده330

701425تکدرستکدرس فیلمنامهتهرانداود رضایی331

481715تکدرستکدرس تصویربرداریتهرانامیر جوزدانی332

361145تکدرستکدرس لذت فیلمبرداریتهرانمسعود امینی333

451314تکدرستکدرس نورپردازیتهرانمجید دهقان334

366812فیلمسازیکارگاه داستانیتهرانسعید نجاتی335

366812فیلمسازیکارگاه داستانیتهرانآرمین ایثاریان336

12194فیلمسازی7کارگاه تجربه اول کالستهرانسعید نجاتی337

12184فیلمسازی2کارگاه تجربه اول کالستهرانسعید نجاتی338

12244فیلمسازی6کارگاه تجربه اول کالستهرانتیام یابنده339

12254فیلمسازی1کارگاه تجربه اول کالستهرانتیام یابنده340

12183فیلمسازی3کارگاه تجربه اول کالستهرانحسین نمازی341

12204فیلمسازیکارگاه تجربه اولتهرانآرمین ایثاریان342

12194فیلمسازیکارگاه تجربه اولتهرانآرمین ایثاریان343

24209فیلمسازیعکاسیتهرانعلی رشیدفر344

18185فیلمسازی2-آشنایی با سینما تهرانحافظ آهی345

18245فیلمسازی6-آشنایی با سینما تهرانحافظ آهی346

18185فیلمسازی4-آشنایی با سینما تهرانحافظ آهی347

18195فیلمسازی7-آشنایی با سینما تهرانحافظ آهی348

14225فیلمسازی5-آشنایی با سینما تهرانداود رضایی349

24198فیلمسازی7-عکاسی تهرانامیرجوزدانی350

24208فیلمسازی1-عکاسی تهرانامیرجوزدانی351

24188فیلمسازی2-عکاسی تهرانامیرجوزدانی352

24248فیلمسازی6-عکاسی تهرانامیرجوزدانی353

14197فیلمسازی3- آشنایی با سینماتهرانحامد سلیمان زاده354

14207فیلمسازی1-آشنایی با سینماتهرانحامد سلیمان زاده355

36185فیلمسازیکارگاه مستندشهرکردیزدان کیانی356

36186فیلمسازیکارگاه داستانیشهرکردناصر قائدی357

36186فیلمسازیکارگاه تجربیشهرکردحمید علیدوستی358

44128تکدرسمبانی عکاسیشهرکردکریم منزوی359

14183فیلمسازیآشنایی با سینماشهرکردشهرام فرجی360

12182فیلمسازیکارگاه تجربه اولشهرکردمجید ابراهییمان361

22183فیلمسازیعکاسیشهرکردامین پاسی شیرازی362

44127تکدرسعکاسی مقدماتیشهرکردآمنه طاهرزاده363

24104تکدرس عکاسی پرترهشهرکردکریم منزوی364

18183فیلمسازینشست فیلم کوتاه شهرکردصادق عبدالهی365

48187فیلمسازیایده تا فیلمنامهشهرکردمحسن باقری366

32184فیلمسازیفیلمبرداریشهرکردمحمدامیر راستکار367

361810فیلمسازیکارگردانیشهرکردمختار عبداللهی368

44167تکدرستکدرس عکاسیشهرکردرضا زیرک پور369

12252تک درسطح امید- عکاسی رایگانشهرکردکریم منزوی370

44168تک درستکدرس عکاسیشهرکردایوب پشتوار371

19چهارمحال و بختیاری
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33اردبیل

12122فیلمسازیکارگاه تدوین و صداشهرکردمجید ابراهیمیان372

16124فیلمسازیصدابرداریشهرکردمجید کبیری373

30125فیلمسازیتدوینشهرکردمجید ابراهیمیان374

16112فیلمسازیصدابیرجندحسین خزاعی375

32115فیلمسازیفیلمبرداریبیرجندمحمدرضا زمانی پور376

36116فیلمسازیکارگاه مستندبیرجندمحمدصادق دهقانی377

12112فیلمسازیکارگاه تدوین و صدابیرجندسامان ضابطی378

30115فیلمسازیتدوینبیرجندسامان ضابطی379

36116فیلمسازیکارگردانیبیرجندمحمدرضا زمانی پور380

12442تکدرس(طرح امید)تکدرس عکاسی بیرجندمحمدرضا زمانی پور381

30115فیلمسازیکارشناس دورهبیرجندمحمدرضا زمانی پور382

36116فیلمسازیکارگاه داستانیبیرجندمحمدرضا زمانی پور383

44137تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیبیرجندمحمدرضا زمانی پور384

22185فیلمسازی عکاسیبیرجنداحمد عابدی385

14183فیلمسازیآشنایی با سینمابیرجنداحمدرضا یاوری386

12182فیلمسازیکارگاه تجربه اولبیرجندمحمدرضا زمانی پور387

4498تک درستکدرس عکاسیبیرجندمحمدرضا زمانی پور388

44158تکدرسعکاسی مقدماتیتربت حیدریهسعید شیبانی389

48157فیلمسازیایده تا فیلمنامهتربت حیدریهمحمدعلی سهیلی390

30155فیلمسازیتدوینتربت حیدریهمحمود پورسلطانی391

18152فیلمسازینشست فیلم کوتاهتربت حیدریهعباس باقریان392

32154فیلمسازیتصویربرداریتربت حیدریهمازیار کاظمی393

12152فیلمسازیکارگاه تدوین وصداتربت حیدریهمحمود پورسلطانی394

36158فیلمسازیکارگردانیتربت حیدریهمهدی رضایی395

1844تکدرس(ویژه المپیاد)آشنایي با سینما تربت حیدریهعباس باقریان396

36155فیلمسازیکارگاه مستندتربت حیدریهعباس باقریان397

36158فیلمسازیکارگاه داستانیتربت حیدریهمهدی رضائی398

36158فیلمسازیکارگاه تجربه گراتربت حیدریهمهدی رضائی399

16154فیلمسازیصداتربت حیدریهمحسن طیبی400

2022فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماتربت حیدریهعباس باقریان401

2023فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماتربت حیدریهمحمدعلی سهیلی402

44157تکدرسعکاسی مقدماتیگناباداحمد صادقی403

3085تکدرسعکاسی دیجیتالگنابادآرش امیری404

48188فیلمسازیایده تا فیلمنامهگنابادمحمدبرادران405

36186فیلمسازیکارگردانیگنابادعلی اکبر اسماعیلی406

12182فیلمسازیکارگاه تدوین و صداگنابادبهزاد برادران407

30185فیلمسازیتدوینگنابادبهزاد برادران408

16183فیلمسازیصداگنابادمحمد خشنود409

32187فیلمسازیتصویربرداریگنابادمحمد خشنود410

36186فیلمسازیکارگاه تجربه گراگنابادآرش امیری411

36186فیلمسازیکارگاه داستانیگنابادعلی اکبر اسماعیلی412

36186فیلمسازیکارگاه مستندگنابادمحمد برادران413

18183فیلمسازینشست فیلم کوتاه گنابادمجید امیری414

30185فیلمسازیکارشناس دورهگنابادعلی اکبر اسماعیلی415

44137تکدرستکدرس عکاسیگنابادمیترا عربشاهی416

18275فیلمسازینشست فیلم کوتاهمشهدمهدی رضایی417

32276فیلمسازیفیلمبرداریمشهدعلی عظیم زاده 418

36277فیلمسازیکارگردانیمشهداحمد شادکامی419

482713فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهمشهدمهدی رضایی420

12272فیلمسازیکارگاه صدا و تدوینمشهدسعید ملتجی421

30278فیلمسازیتدوینمشهدسید وحید حسینی422

12273فیلمسازیصدامشهدمحسن طیبی423

44118تکدرستدوینمشهدسعید ملتجی424

24145تکدرسAعکاسی پرتره مشهدابراهیم بهرامی425

24125تکدرسBعکاسی پرتره مشهدابراهیم بهرامی426

30136تکدرسعکاسی دیجیتالمشهدامیر حاجی عباسی427

36277فیلمسازیکارگاه داستانیمشهداحمد شادکامی428

36277فیلمسازیکارگاه مستندمشهدجمشید مجددی429

362710فیلمسازیکارگاه تجربه گرامشهدمهدی رضائی430

12382تکدرسطرح امید- تکدرس عکاسیمشهد امیر حاجی عباسی431

701614تکدرستکدرس فیلمنامهمشهداحمد شادکامی432

14203فیلمسازیAآشنایی با سینما کدمشهدجواد علیزاده433

14233فیلمسازیBآشنایی با سینما کدمشهدجواد علیزاده434

22205فیلمسازی Aعکاسی کد مشهدامیرحاجی عباسی435

چهارمحال و بختیاری
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33اردبیل

22235فیلمسازی Bعکاسی کد مشهدامیرحاجی عباسی436

12203فیلمسازیAکارگاه تجربه اول کدمشهداحمد شادکامی437

12233فیلمسازیBکارگاه تجربه اول کدمشهداحمد شادکامی438

701014تک درستکدرس فیلمنامه نویسیمشهداحمد شادکامی439

3084تکدرسعکاسی دیجیتالنیشابورعلی امینی440

36205فیلمسازیکارگردانينیشابورابوالفضل شکیبا441

32205فیلمسازی فیلمبرداري نیشابورعلیرضا جوکار442

48207فیلمسازیایده تا فیلمنامهنیشابورمرتضي فخري443

16202فیلمسازیصدانیشابورسیدمهدی حسینی444

18203فیلمسازینشست فیلم کوتاهنیشابورامین اله جوشن445

3074تکدرسعکاسی دیجیتالنیشابورعلی امینی446

30105تکدرسعکاسی دیجیتالنیشابورمحسن فرجامی447

36205فیلمسازیکارگاه مستندنیشابورمحمدحسین مختاریه448

36205فیلمسازیکارگاه تجربه گرانیشابورجعفر پوینده449

30204فیلمسازیتدویننیشابورعلیرضا جوکار450

12202فیلمسازیکارگاه تدوین و صدانیشابورعلیرضا جوکار451

18114تکدرس(ویژه المپیاد)آشنایی با سینما نیشابورعلی امینی452

4486تکدرسعکاسی تکدرسنیشابورمحسن فرجامی453

4486تکدرستکدرس عکاسی مقدماتینیشابورمحمدمهدی حسینی454

4496تکدرستکدرس عکاسی مقدماتینیشابورعلی امینی455

12152فیلمسازیتجربه اولنیشابورابوالفضل شکیبا456

22154فیلمسازیعکاسینیشابورحمیدرضا هاللی457

14152فیلمسازیآشنایی با سینمانیشابورامین اله جوشن458

12242تک درسطرح امید- عکاسی رایگان نیشابورمحسن فرجامی پور459

36115تک درس عکاسی پیشرفتهنیشابورحمیدرضا هاللی460

30125فیلمسازیتدوینبجنوردمحمدرضا علی آبادی461

18123فیلمسازینشست فیلم کوتاهبجنوردمحمدتقی علی آبادی462

48127فیلمسازیایده تا فیلمنامهبجنوردمحمدتقی علی آبادی463

12122فیلمسازیتدوین و صداگذاریبجنوردمحمدرضا علی آبادی464

32122فیلمسازیفیلمبرداریبجنوردعلی ظریفیان465

36125فیلمسازیکارگردانیبجنوردمسعود انفرادی466

16122فیلمسازیصدابجنوردامیر بیاتی467

12342فیلمسازیصدااهوازبهشاد مطیعی468

12342فیلمسازیکارگاه تدوین و صدااهوازمهدی کیخایی469

12342فیلمسازیکارگاه تجربه اولاهوازفرهاد پروین470

14343فیلمسازیآشنایی با سینمااهوازفرهاد پروین471

22344فیلمسازیعکاسیاهوازمجید رمضانپور472

30345فیلمسازیتدویناهوازمهدی کیخایی473

32345فیلمسازیتصویربرداریاهوازمجید رمضانپور474

36346فیلمسازیکارگردانیاهوازمهدی کیخایی475

48349فیلمسازیایده تا فیلمنامهاهوازفرهاد پروین476

14343فیلمسازیآشنایی با سینمااهوازفرهاد پروین477

12342فیلمسازیب-کارگاه تجربه اولاهوازفرهاد پروین478

22344فیلمسازیب-عکاسی اهوازمجید رمضانپور479

30345فیلمسازیتدویناهوازمهدی کیخایی480

12342فیلمسازیصدااهوازبهشاد مطیعی481

12342فیلمسازیکارگاه تدوین و صدااهوازمهدی کیخایی482

48349فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهاهوازفرهاد پروین483

32345فیلمسازیتصویربرداریاهوازمجید رمضانپور484

36347فیلمسازیکارگاه تجربیاهوازمهدی کیخائی485

36343فیلمسازیکارگاه مستنداهوازایوب مروانی پور486

18343فیلمسازینشست فیلم کوتاهاهوازامیر حاتمیان487

36197فیلمسازیکارگردانيآبادانسیدوحید طباطبائیان488

22193فیلمسازیعکاسيآبادانمنا چراغچي489

481915فیلمسازیایده تا فیلمنامهآبادانفرهاد پروین490

32195فیلمسازیفیلمبرداریآبادانرضا واله491

16193فیلمسازیصداآبادانبهشاد مطیعی492

18194فیلمسازینشست فیلم کوتاهآبادانسیدوحید طباطبائیان493

1864تکدرس(ویژه المپیاد)آشنایي با سینما آبادانسیدوحید طباطبائیان494

30194فیلمسازیتدوینآبادانحمید منصوری495

36198فیلمسازیکارگاه داستانیآبادانسیدوحید طباطبائیان496

36196فیلمسازیکارگاه مستندآبادانعماد سلمانیان497

44107تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیآبادانکورش سنائی498

121402تکدرسطرح امید- تکدرس عکاسیآبادانکورش سنائی499

7خراسان شمالی

خراسان رضوی

48خوزستان

خوزستان



(مبالغ به میلیون لایر)

نام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1398ماهه سال 12حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :5پیوست شماره

33اردبیل

14243فیلمسازیآشنایی با سینماآبادانسیدوحید طباطبائیان500

12242فیلمسازیکارگاه تجربه اولآبادانمجید عیدان501

361914فیلمسازیکارگاه تجربه گراآبادانسعید نجاتی502

2023فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنما دزفولآرمان تیمور 503

4045فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنمادزفولحبیب جعفري504

3035فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنمادزفولرضا چراغ چشم505

4497تکدرسکالس عکاسی مقدماتیدزفولآرمان تیمور506

44108تکدرسعکاسی پرترهدزفولرضا چراغ چشم507

4487تکدرسمباني عکاسيدزفولآرمان تیمور508

44128تکدرسمبانی عکاسیدزفولرضا چراغ چشم509

30105تکدرسفتوشاپدزفولحجت ظفری پور510

12502تکدرس(طرح امید)تکدرس عکاسی دزفولرضا چراغ چشم511

12163فیلمسازیکارگاه تجربه اولدزفولرضا چراغ چشم512

44108تک درستکدرس عکاسیدزفولآرمان تیمور513

22164فیلمسازیعکاسیدزفولآرمان تیمور514

14162فیلمسازیآشنایی با سینمادزفولمحمدباقر حنطوش زاده515

32212فیلمسازیفیلمبرداریزنجانسیدجعفر موسوی516

36217فیلمسازیکارگردانیزنجانناصر قهرمانی517

18213فیلمسازینشست فیلم کوتاهزنجانحسن مهرآذر518

48217فیلمسازیایده تا فیلمنامهزنجانجبار اجاقلو519

30215فیلمسازیتدوینزنجانمهدی عباسی520

16212فیلمسازیصدازنجانداریوش صفری521

36217فیلمسازیکارگاه مستندزنجاناسماعیل کرمي522

12212فیلمسازیکارگاه تدوین و صدازنجانمهدي عباسي523

1844تکدرس(ویژه المپیاد)آشنایی با سینما زنجانحسن مهرآذر524

44119تکدرسمبانی عکاسیزنجانناصر محمدی525

36216فیلمسازیکارگاه داستانیزنجانجبار اجاقلو526

30216فیلمسازیکارشناس دورهزنجانلیال بیگلی527

44105تکدرستکدرس تدوین نرم افزارزنجانخلیل محمدی528

22195فیلمسازیعکاسیزنجانناصر محمدی529

14193فیلمسازیآشنایی با سینمازنجانلیال بیگلی530

12202تک درسعکاسی رایگان طرح امیدزنجانناصر محمدی531

3096تک درستکدرس عکاسی دیجیتالزنجانناصر محمدی532

12192فیلمسازیکارگاه تجربه اولزنجانساسان قجر533

36127فیلمسازیکالس کارگردانيسمنانسعید خجسته فر534

16122فیلمسازی کالس صداسمنانسعید میرعماد535

32125فیلمسازیکالس فیلمبرداریسمنانپوریا حیدری536

4474تکدرسعکاسیسمنانخسرو به آئین537

48127تکدرسفیلمبرداریسمنانپوریا حیدری538

12302تکدرس(طرح امید)تکدرس عکاسی سمنانمهدی مردانی مقدم539

701512تکدرستکدرس فیلمنامه نویسیسمنانسعید خجسته فر540

4484تک درستکدرس عکاسی سمنانخسرو به آیین541

18123فیلمسازینشست فیلم کوتاهشاهروداسماعیل صاحبی542

22123فیلمسازیعکاسيشاهرودسعید شهابي543

32125فیلمسازیتصویربرداريشاهرودسیدعبداله تقوي544

481212فیلمسازیایده تا فیلمنامهشاهرودعماد عبادي545

30124فیلمسازیکارشناس دوره فیلمسازیشاهرودسیدعبداله تقوی546

12122فیلمسازیصداشاهرودوحید بیان547

36125فیلمسازیکارگردانیشاهرودایرج امیرعبدالهیان548

30124فیلمسازیتدوینشاهرودوحید بیان549

30104تکدرستکدرس عکاسی دیجیتالشاهرودعبداله تقوی550

12122فیلمسازیکارگاه تجربه اولشاهرودوحید بیان551

36126فیلمسازیکارگاه تجربه گراشاهروداسماعیل صاحبی552

36125فیلمسازیکارگاه مستندشاهرودعبداله تقوی553

36125فیلمسازیکارگاه داستانیشاهرودوحید بیان554

4484تکدرسمبانی عکاسیزاهدانمسعود شیخ ویسی555

22162فیلمسازیکالس عکاسیزاهدانمسعود شیخ ویسي556

36165فیلمسازیکارگاه مستندزاهدانمهدی رخشانی557

32163فیلمسازیفیلمبرداریزاهدانمسعود شیخ ویسی558

36165فیلمسازیکارگردانیزاهدانجواد سلمان نژاد559

30165فیلمسازیتدوینزاهدانجواد سلمان نژاد560

16162فیلمسازیصدازاهدانمهدی نورا561
9سیستان و بلوچستان

خوزستان

18زنجان

21سمنان



(مبالغ به میلیون لایر)

نام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1398ماهه سال 12حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :5پیوست شماره

33اردبیل

36164فیلمسازیکارگاه مستندزاهدانسیمین سرابندی562

36165فیلمسازیکارگاه داستانیزاهدانجواد سلمان نژآد563

16113فیلمسازیتصویربرداریآبادهمحمدجواد دهقان564

3084تکدرسفتوشاپآبادهغالمرضا حیدرپناه565

36114فیلمسازیکارگردانيآبادهمهدي کارگران566

18124تکدرس(ویژه المپیاد)آشنایی با سینما آبادهحسین قسامی567

12112فیلمسازیصداآبادهجمال دهقان568

12602تکدرسطرح امید- تکدرس عکاسی آبادهغالمرضا حیدرپناه569

16112فیلمسازیتدوینآبادهغالمرضا حیدرپناه570

12322تکدرس(2کالس )عکاسی طرح امید آبادهغالمرضا حیدرپناه571

44327تک درسطرح امید-  عکاسیآبادهغالمرضا حیدرپناه572

36436فیلمسازیکارگرداني روز زوجشیرازحسین ازادي573

32435فیلمسازیکالس فیلمبرداري روز فردشیرازحسین سلطان پور 574

32435فیلمسازیکالس فیلمبرداري روز زوجشیرازحسین سلطان پور 575

36436فیلمسازیکالس کارگرداني روز فردشیرازحسین ازادي576

18434فیلمسازیزوج/نشست فیلم کوتاهشیرازنادعلی شجاعی577

30435فیلمسازیزوج/ تدوین شیرازسیدحسین آزادی578

16432فیلمسازیزوج/ صدا شیرازحسین باباخانی579

48438فیلمسازیزوج/ایده تا فیلمنامهشیرازعباس بیاتی580

18434فیلمسازیفرد/نشست فیلم کوتاهشیرازنادعلی شجاعی581

30435فیلمسازیفرد/ تدوین شیرازسیدحسین آزادی582

16432فیلمسازیفرد/ صدا شیرازحسین باباخانی583

48438فیلمسازیزوج/ایده تا فیلمنامهشیرازعباس بیاتی584

12432فیلمسازیکارگاه تدوین و صدا روز فردشیرازسیدحسین آزادي585

12432فیلمسازیکارگاه تدوین و صدا روز زوجشیرازسیدحسین آزادي586

36438فیلمسازیفرد- کارگاه مستند شیرازنادعلی شجاعی587

36438فیلمسازیزوج- کارگاه مستند شیرازنادعلی شجاعی588

36436فیلمسازیفرد-کارگاه داستانی شیرازسیدحسین آزادی589

36436فیلمسازیزوج- کارگاه داستانی شیرازسیدحسین آزادی590

30437فیلمسازیکارشناس دورهشیرازنادعلی شجاعی591

36436فیلمسازیروززوج- کارگاه تجربی شیرازمحمدرضا حق نگهدار592

36436فیلمسازیروزفرد- کارگاه تجربی شیرازمحمدرضا حق نگهدار593

14173فیلمسازیآشنایی با سینماشیرازسیدحسین آزادی594

12173فیلمسازیکارگاه تجربه اولشیرازنادعلی شجاعی595

22176فیلمسازیعکاسیشیرازکیهان ولی نژاد596

1012فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنما قزوینعطا مجابي597

4497تکدرسکالس عکاسي مقدماتیقزوینمهران مافي بردار 598

16222فیلمسازیصداقزوینحمید شفیعی599

48228فیلمسازیایده تا فیلمنامهقزوینحسن لطفی600

32225فیلمسازیتصویربرداریقزوینوحید گلریز601

30226فیلمسازیتدوینقزوینمحسن آقالر602

36228فیلمسازیکارگردانیقزوینعطا مجابی603

12222فیلمسازیکارگاه تدوین و صداقزوینحمید شفیعی604

1723فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماقزوینعطا مجابی605

1012فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماقزوینمحسن آقالر606

1011فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماقزوینحسن لطفی607

4487تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیقزوینمهران مافی بردبار608

44157تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیقزوینعرفان دادخواه609

36223فیلمسازیکارگاه مستندقزوینابوالفضل سروشمهر610

36228فیلمسازیکارگاه داستانیقزوینعطاءاله مجابی611

36228فیلمسازیکارگاه تجربیقزوینمحسن آقالر612

14233فیلمسازیآشنایی با سینماقزوینحسن لطفی613

22234فیلمسازیعکاسیقزوینمهری رحیم زاده614

12233فیلمسازیکارگاه تجربه اولقزوینمحسن آقالر615

12162فیلمسازیکارگاه تجربه اولقمرضا ابوذر616

14163فیلمسازیآشنایی با سینماقممحمدحسین سلیمانیان617

36163فیلمسازیکارگاه مستندقمروح اله مولوی618

33فارس

19قزوین

20قم

9سیستان و بلوچستان



(مبالغ به میلیون لایر)

نام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1398ماهه سال 12حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :5پیوست شماره

33اردبیل

22163فیلمسازیعکاسیقمحسین مظاهری619

36168فیلمسازیکارگاه تجربه گراقمسعید نجاتی620

36168فیلمسازیکارگاه داستانیقممحمدحسین سلیمانیان621

32165فیلمسازیفیلمبرداریقمروح اله داوری622

481611فیلمسازیایده تا فیلمنامهقمجواد یقموری623

36166فیلمسازیکارگردانیقمعلی بیطرفان624

30165فیلمسازیتدوینقمامیربهادر مظاهري625

18164فیلمسازینشست فیلم کوتاهقممحمدرضا آزاد626

16162فیلمسازیکالس صداقممصطفي کوچکي627

12162فیلمسازیکارگاه تدوین و صداقمامیربهادر مظاهری628

12392تکدرسطرح امید- تکدرس عکاسیقمحسین قدیانی629

36166فیلمسازیکارگاه داستانیقمعلی بیطرفان630

36165فیلمسازیکارگاه تجربه گراقممهدی یوسفعلی631

36164فیلمسازیکارگاه مستندقمداود جلیلی632

32205تکدرستکدرس عکاسیقمروح اله داوری633

30176فیلمسازی96کارشناس دوره قمسعید نجاتی634

30165فیلمسازی97کارشناس دوره قمرضا ابوذر635

12231فیلمسازیکارگاه تدوین و صداسنندجمفاخری (ارسطو)مادح636

12233فیلمسازیکارگاه تجربه اولسنندججالل نصیری637

14233فیلمسازیآشنایی با سینماسنندجامیر غالمی638

22233فیلمسازیعکاسیسنندجاحمد کریمی639

32234فیلمسازیفیلمبرداریسنندجهیوا صوفیه640

44126تکدرسعکاسیسنندجاحمد کریمی641

482310فیلمسازیایده تا فیلمنامهسنندجمحمدرضا کلهر642

36238فیلمسازیکالس کارگردانيسنندجامیر غالمي643

12232فیلمسازیکالس صداسنندجمادح مفاخري644

18235فیلمسازینشست فیلم کوتاه سنندججالل نصیری هانس645

32236فیلمسازیفیلمبرداریسنندجزانیار لطفی646

12232فیلمسازیتدوین و صداسنندجپرویز مقدمی647

12252تکدرس(طرح امید)عکاسی سنندجاحمد کریمی648

44127تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیسنندجاحمد کریمی649

44127تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیسنندجاحمد کریمی650

36236فیلمسازیکارگاه مستندسنندجبرهان احمدی651

30235فیلمسازیتدوینسنندجزانیار لطفی652

36236فیلمسازیکارگاه تجربیسنندجزانیار لطفی653

36236فیلمسازیکارگاه داستانیسنندجتوفیق امانی654

12193فیلمسازیکارگاه تجربه اولرفسنجانعباس بلوچی655

22193فیلمسازیعکاسیرفسنجانمحمد خلیلی نژاد656

14193فیلمسازیآشنایی با سینمارفسنجانعباس بلوچی657

3086تکدرسعکاسی دیجیتالرفسنجانعباس بلوچی658

32194فیلمسازیفیلمبرداریرفسنجانمحمد خلیلی نژاد659

30194فیلمسازیتدوینرفسنجانمحمد خلیلی نژاد660

18194فیلمسازینشست فیلم کوتاهرفسنجانعباس بلوچی661

36198فیلمسازیکارگردانیرفسنجانعباس بلوچی662

16192فیلمسازیصدارفسنجانحامد حاجی علی اشرفی663

12192فیلمسازیکارگاه تدوین و صدارفسنجانحامد حاجی علی اشرفی664

48196فیلمسازیایده تا فیلمنامهرفسنجانروح اله ابوالهادی زاده665

361912فیلمسازیکارگاه داستانیرفسنجانرضا فهیمی666

2485تکدرستکدرس عکاسی پرترهرفسنجانعباس بلوچی667

3086تکدرستکدرس عکاسی دیجیتالرفسنجانحسام الدین باقری668

20قم

قم

19کردستان
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(مبالغ به میلیون لایر)

نام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1398ماهه سال 12حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :5پیوست شماره

33اردبیل

36197فیلمسازیکارگاه تجربه گرارفسنجانهادی مهدوی669

36197فیلمسازیکارگاه مستندرفسنجانمحمدصادق اسماعیلی670

12502تک درسعکاسی رایگان طرح امیدرفسنجانعباس بلوچی671

18203فیلمسازیکارگاه نشست فیلمکرمانسیدهادی مهدوی672

24105تکدرسعکاسی پرترهکرمانفاطمه یوسف زاده673

36207فیلمسازیکارگردانیکرمانمحسن مجیدی674

32207فیلمسازیفیلمبرداریکرمانمحمد شریفی675

16203فیلمسازیکالس صدا کرمان سعید شیخ بهایي676

48209فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهکرمانآرش شفیعي677

16203فیلمسازیکالس صدا کرمان سعید شیخ بهایي678

12203فیلمسازیکارگاه تدوین و صداکرمانمسعود محمدي679

30205فیلمسازیکالس تدوینکرمانسیدهادي مهدوي680

30136تکدرستکدرس عکاسی دیجیتالکرمانفاطمه یوسف زاده681

44107تکدرستکدرس تدوینکرمانهادی مهدوی682

36207فیلمسازیکارگاه تجربه گراکرمانمسعود محمدی683

36208فیلمسازیکارگاه مستندکرمانمحمدصادق اسمعیلی684

36206فیلمسازیکارگاه داستانیکرمانهادی مهدوی685

30206فیلمسازیکارشناس دورهکرمانمحسن مجیدی686

12262فیلمسازیکارگاه تجربه اولکرمانسیدهادی مهدوی687

22264فیلمسازیعکاسیکرمانمجتبی انجم شعاع688

14263فیلمسازیآشنایی با سینماکرمانمحسن مجیدی689

30304فیلمسازیتدوینبمامیرعباس قمری690

48307فیلمسازیایده تا فیلمنامهبممحمدحسن صبوری691

18303فیلمسازینشست فیلم کوتاهبممیالد توحیدیان692

32305فیلمسازیفیلمبرداریبمحمید ابراهیم پور693

16302فیلمسازیصدابممرضیه  ریاحی694

12301فیلمسازیکارگاه تدوین و صدابمحمید اماندادی695

36305فیلمسازیکارگردانیبمسروش درویشی696

44198تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیبمحمید ابراهیم پور697

12352تکدرس(1کالس )عکاسی طرح امید بمفرزانه اکبری698

121502تکدرس(2کالس )عکاسی طرح امید بمفرزانه اکبری699

3016فیلمسازیکارشناس دورهبمعلیرضا تقاصی700

14152فیلمسازیآشنایی با سینمابممیالد توحیدیان701

22154فیلمسازیعکاسیبمامیرعباس قمری702

12152فیلمسازیکارگاه تجربه اولبمسروش درویشی703

362414فیلمسازیکارگاه مستندبممحمدصادق اسماعیلی704

362414فیلمسازیکارگاه داستانیبمعباس بلوچی705

36247فیلمسازیکارگه تجربه گرابممحمد اماندادی706

18224فیلمسازیکارگاه نشست فیلمکرمانشاهسهیال رمیم707

44135تکدرسعکاسی مقدماتیکرمانشاهمیثم منیعی708

32227فیلمسازیتصویربرداریکرمانشاهاصغر الئی709

36227فیلمسازیکارگردانیکرمانشاهکیوان شمشیربیگی710

12222فیلمسازیکارگاه تدوین و صداکرمانشاهایوب بلندین711

482210فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامه کرمانشاه اشکان چاوشي712

16223فیلمسازی کالس صدا کرمانشاهکورش بشکوه 713

30225فیلمسازیکالس تدوینکرمانشاهرامین صالحي714

44135تکدرسعکاسي مقدماتيکرمانشاهمیثم منیعي715

44124تکدرسعکاسی مقدماتیکرمانشاهمیثم منیعی716

36226فیلمسازیکارگاه تجربه گراکرمانشاهمهرداد افتخاری717

36227فیلمسازیکارگاه داستانیکرمانشاهکیوان شمشیربیگی718

4495تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیکرمانشاهمیثم منیعی719

36226فیلمسازیکارگاه مستندکرمانشاهطیبه بابایی720

12322تک درسطرح امید- عکاسی رایگان کرمانشاهمیثم منیعی721

1012فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماکرمانشاهایوب بلندین722

2024فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماکرمانشاهاشکان چاوشی723

1012فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماکرمانشاهکامران رضایی724

1011فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماکرمانشاهمیثم منیعی725

14223فیلمسازیآشنایی با سینماکرمانشاهرامین صالحی726

12222فیلمسازیکارگاه تجربه اولکرمانشاهکامران رضایی727

22223فیلمسازیعکاسیکرمانشاهمیثم منیعی728

22183فیلمسازیعکاسی یاسوجقدرت اله سلیمانی فر729

12183فیلمسازیکارگاه تجربه اولیاسوجخسرو حیدی730

48187فیلمسازیایده تا فیلمنامهیاسوججواد مهرابی نسب731

22کرمانشاه

14کهگیلویه و بویر احمد

52کرمان

کرمان
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33اردبیل

18184فیلمسازینشست فیلم کوتاهیاسوجمحمد سلیمی راد732

36187فیلمسازیکارگردانییاسوجمحمد سلیمی راد733

30185فیلمسازیتدوینیاسوجمجتبی سلیمانی فر734

12182فیلمسازیتدوین و صدایاسوجمجتبی سلیمانی فر735

32186فیلمسازیفیلمبردارییاسوجرضا شریعتی راد736

30186فیلمسازیکارشناس دوره فیلمسازییاسوجخسرو حیدري737

16182فیلمسازیصدایاسوجمجتبي سلیماني فر738

36187فیلمسازیکارگاه داستانيیاسوجمحمد سلیمي راد739

361811فیلمسازیکارگاه تجربيیاسوجمحمدرضا   نگهدار740

36188فیلمسازیکارگاه مستندیاسوجعبدالخالق طاهری741

44135تکدرستکدرس عکاسی مقدماتییاسوجقدرت اله سلیمانی فر742

12232فیلمسازیکارگاه تجربه اولگرگانمهدی صاحبدل743

14233فیلمسازیآشنایی با سینماگرگانمهدی صاحبدل744

22234فیلمسازیعکاسیگرگانمریم ذهبی745

36237فیلمسازیکارگاه تجربه گراگرگانعلیرضا حاجتی746

32236فیلمسازیکالس فیلمبرداریگرگانمسعود قرباني747

36237فیلمسازی کالس کارگردانيگرگانعلیرضا حاحتي748

482310فیلمسازی کارگاه ایده تا فیلمنامهگرگاننگار حبیبي749

44149تکدرسعکاسی مقدماتیگرگانمریم ذهبی750

44123تکدرستدوین نرم افزارگرگانسجاد خطیري 751

12232فیلمسازیکارگاه تدوین و صداگرگانمحمد کریمي752

30236فیلمسازیکالس تدوینگرگان   معصومه خامسي753

18233فیلمسازینشست فیلم کوتاهگرگان   مسعود امامي754

12232فیلمسازیصداگرگانمسعود امامي755

4499تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیگرگانمریم ذهبی756

36237فیلمسازیکارگاه مستندگرگانمهدی صاحبدل757

36237فیلمسازیکارگاه داستانیگرگانعلیرضا حاجتی758

36236فیلمسازیکارگاه  تجربه گراگرگانمسعود امامی759

3295تکدرس(زیبایی شناسی)تکدرس تدوین گرگانمسعود امامی760

44109تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیگرگانمریم ذهبی761

30236فیلمسازیکارشناس دورهگرگانمهدی صاحبدل762

24104تکدرستکدرس عکاسی پرتره گرگان  مسعود امامی763

44108تکدرس(نرم افزار)تکدرس تدوین گرگانمحمد کریمی764

22204فیلمسازیعکاسیگرگانمسعود امامی765

14203فیلمسازیآشنایی با سینماگرگانشهرام علی شریفی766

12203فیلمسازیکارگاه تجربه اولگرگانمهدی صاحبدل767

12152فیلمسازیکارگاه تجربه اولبندر انزلیکوروش فرزانگان768

14152فیلمسازیآشنایی با سینمابندر انزلیفریدون بحرپیما769

36155فیلمسازیکارگاه مستندبندر انزلیکوروش فرزانگان770

36155فیلمسازیکارگاه داستانیبندر انزلیفریدون بحرپیما771

44157تکدرسمبانی عکاسیبندر انزلیمیالد حامد772

361514فیلمسازیکارگاه تجربه گرابندر انزلیسعید نجاتی773

24154تکدرس2عکاسی پرتره بندر انزلیمیالد حامد774

22153فیلمسازیعکاسیبندر انزلیمیالد حامد775

70910تکدرسفیلمنامه نویسیبندر انزلیفریدون بحرپیما776

30154فیلمسازیتدوینبندر انزلیامیرحسین شاهسون777

12152فیلمسازیصدابندر انزلیامیرحسین شاهسون778

36155فیلمسازیکارگردانیبندر انزلیکوروش فرزانگان779

32155فیلمسازیتصویربرداریبندر انزلیمیالد حامد780

18152فیلمسازینشست فیلم کوتاهبندر انزلیزهره زمانی781

48158فیلمسازیایده تا فیلمنامهبندر انزلیفریدون بحرپیما782

12152فیلمسازیصدابندر انزلیامیرحسین شاهسون783

36155فیلمسازیکارگاه داستانیبندر انزلیفریدون بحرپیما784

36155فیلمسازیکارگاه مستندبندر انزلیکورش فرزانگان785

36155فیلمسازیکارگاه تجربه گرابندر انزلیآرمین ابراهیمی786

4497تک درستکدرس  عکاسیبندر انزلیمیالد حامد787

14212فیلمسازیآشنایی با سینماتالشعلیرضا زارعی788

12212فیلمسازیکارگاه تجربه اولتالشرسول لطیفی دیزگاه789

12212فیلمسازیکارگاه تدوین و صداتالشرسول لطیفی دیزگاه790

22213فیلمسازیعکاسیتالشمهدی حیدری نژاد791

30214فیلمسازیکارشناس دوره فیلمسازیتالشرسول لطیفی دیزگاه792

36216فیلمسازیکارگاه داستانیتالششهریار پورسیدیان793

36216فیلمسازیکارگاه مستندتالشمحمدعلی رخشانی794

3287تکدرسفتوشاپتالشمریم شیرالی795

25گلستان

گلستان

14کهگیلویه و بویر احمد

87گیالن
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33اردبیل

4494تکدرسعکاسي مقدماتیتالشمجتبي دولت دوست796

36218فیلمسازیکارگاه تجربه گراتالشعلي رشیدي فر797

48217فیلمسازیایده تا فیلمنامهتالشنواب محمودی798

18213فیلمسازینشست فیلم کوتاهتالشعلیرضا زارعي799

16212فیلمسازیصداتالشجاوید حسیني800

36217فیلمسازیکارگردانيتالشمحمدعلي رخشاني801

3034فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماتالشرسول برجی802

1012فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماتالشرسول لطیفی803

1012فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماتالشمجید شافعی804

12152فیلمسازیکارگاه تجربه اولتالشرسول لطیفی805

36127فیلمسازیکارگاه داستانیتالشرسول لطیفی806

12122فیلمسازیکارگه تدوین و صداتالشرسول لطیفی807

12252تک درسعکاسی رایگان طرح امیدتالشساسان جوادنیا808

36156فیلمسازیکارگاه تجربه گرارشتنواب محمودي809

18153فیلمسازیکارگاه نشست فیلم کوتاهرشتشهریار پورسیدیان810

14152فیلمسازیکالس آشنایي با سینمارشتمحمدرضا یکرنگ صفاکار811

22154فیلمسازیکالس عکاسي رشت الوند رضا زاده812

12152فیلمسازی کارگاه تجربه اولرشتنواب محمودي813

48158فیلمسازیایده تا فیلمنامهرشتمحمدرضا یکرنگ صفاکار814

32155فیلمسازیفیلمبرداریرشتعلیرضا والی نژاد815

36156فیلمسازیکارگردانیرشتنواب محمودی816

701412تکدرسفیلمنامه نویسیرشتنواب محمودی817

12152فیلمسازیکارگاه تدوین و صدارشتعلیرضا دریادل818

16152فیلمسازیصدارشتعلیرضا دریادل819

30155فیلمسازیتدوینرشتعلیرضا دریادل820

64812تک درسفیلمنامه نویسی تکمیلیرشتنواب محمودی821

44127تک درستکدرس مبانی عکاسیرشتالوند رضا زاده822

36116فیلمسازیکارگاه مستندرشتالوند رضا زاده823

36117فیلمسازیکارگاه داستانیرشتنواب محمودی824

36117فیلمسازیکارگاه تجربیرشتشهریار پورسیدیان825

14163فیلمسازیآشنایی با سینمارشت    محمدرضا یکرنگ صفاکار826

22164فیلمسازیعکاسیرشتعلیرضا والی نژاد827

12164فیلمسازیکارگاه تجربه اولرشتنواب محمودی828

30165فیلمسازیتدوینرودبارعلیمحمد اقبالدار829

44106تکدرسمبانی عکاسیرودبارالهام کریمی830

5087تکدرسمبانی عکاسیرودبارالهام کریمی831

44117تکدرسمبانی عکاسیرودبارالهام کریمی832

4887تکدرستصویربرداریرودبارجواد حیدری833

361610فیلمسازیکارگاه مستندرودبارالوند رضازاده834

36166فیلمسازیکارکاه داستانیرودبارمصطفی اکبری835

361610فیلمسازیکارگاه تجربه گرارودبارمحمدرضا صفاکار836

4487تکدرستکدرس مبانی عکاسیرودبارالهام کریمی837

16162فیلمسازیصدارودبارمصطفی اکبری838

12162فیلمسازیکارگاه تدوین و صدارودبارمصطفی اکبری839

44911تک درستدوین نرم افزاررودبارسپهر محمودیان840

44129تکدرسمبانی عکاسیالهیجانمحمدرضا صفابخش841

44139تکدرسکالس عکاسي مقدماتیالهیجانمحمدرضا صفابخش842

36165فیلمسازیکارگاه داستانيالهیجاننواب محمودي843

36166فیلمسازیکارگاه مستند الهیجانریحانه ملک شعار844

18162فیلمسازینشست فیلم کوتاهالهیجانحمید پروامه دیر845

16162فیلمسازیکالس صداالهیجانجاوید حسیني846

30164فیلمسازیکالس تدوینالهیجانمهرداد گرامي847

12162فیلمسازیکارگاه تدوین وصداالهیجانمهرداد گرامی848

4499تکدرسمبانی عکاسیالهیجانمحمدرضا صفابخش849

36167فیلمسازیکارگاه مستندالهیجاننواب محمودی850

22243فیلمسازیعکاسیالهیجانرحیم واعظ صالحی851

12242فیلمسازیکارگاه تجربه اولالهیجاننواب محمودی852

441110تک درستکدرس عکاسیالهیجانمحمدرضا صفابخش853

441110تک درستکدرس عکاسیالهیجانمحمدرضا صفابخش854

36238فیلمسازیکارگردانیبروجردمحمد نصیری855

4498تکدرسمبانی عکاسیبروجردسیدمحمد یاراحمدی856

482310فیلمسازیفیلمنامه نویسیبروجردکاوه حدادی857

32234فیلمسازیفیلمبرداريبروجردرامشیر گودرزي858

16233فیلمسازیکالس صدا بروجردسیما امام رضائي859

44148تکدرسعکاسي مقدماتیبروجردسید محمد یاراحمدي860

گیالن

33لرستان

87گیالن
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33اردبیل

36237فیلمسازیکارگاه مستندبروجردهمایون ص هنرور861

36238فیلمسازیکارگاه داستانیبروجردمحمد نصیری862

18234فیلمسازینشست فیلم کوتاهبروجرد   کاوه حدادي863

12232فیلمسازیکارگاه تدوین و صدابروجرد   مهدي گودرزي864

362313فیلمسازیکارگاه تجربه گرابروجردوحید بهروزیان865

30234فیلمسازیتدوینبروجردنیما کزاري866

44108تکدرستکدرس مبانی عکاسیبروجردسیدمحمد یاراحمدی867

3094تکدرستکدرس فتوشاپبروجردمحمد مظفری868

12173فیلمسازیکارگاه تجربه اولبروجردوحید بهروزیان869

14173فیلمسازیآشنایی با سینمابروجردوحید بهروزیان870

22174فیلمسازیعکاسیبروجردمحمد مظفری871

24104تکدرستکدرس عکاسی پرتره بروجردسیما سوداگر872

481712فیلمسازیایده تا فیلمنامهبروجردکاوه حدادی873

32174فیلمسازیفیلمبرداریبروجردرامشیر گودرزی874

12262تک درسعکاسی رایگان طرح امیدبروجردمحمد مظفری875

12352تک درسعکاسی رایگان طرح امیدبروجردمحمد مظفری876

4489تک درستکدرس عکاسیبروجردمحمد یاراحمدی877

1012فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماخرم آبادپروین مراحمی878

2023فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماخرم آبادغالمرضا نعمت پور879

2013فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماخرم آبادشمس الدین آروند880

44137/26تکدرسعکاسی خرم آبادمریم احسانی881

1011فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماخرم آبادحسین سپهوند882

44117تکدرسعکاسيخرم آبادمیثم یاراحمدیان883

44117تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیخرم آبادمریم احسانی884

12223فیلمسازیکارگاه تجربه اولخرم آبادغالمرضا نعمت پور885

22224فیلمسازیعکاسیخرم آبادمیثم یاراحمدیان مقدم886

14223فیلمسازیآشنایی با سینماخرم آبادفردوس خسروی نژاد887

48208فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهچالوسغالمرضا صفاتیان888

36208فیلمسازیکارگاه مستندچالوسمحمدعلی هاشم پور889

36208فیلمسازیکالس کارگردانیچالوسمحمدتقی روحی890

36208فیلمسازیکارگاه تجربه گراچالوسمهرداد عطاري891

16203فیلمسازیصداچالوسمهدي دارابي892

30205فیلمسازیتدوینچالوسغالمرضا صفاتیان893

12202فیلمسازیکارگاه تدوین و صداچالوسالیاس عسگرپور894

18204فیلمسازینشست فیلم کوتاهچالوسمهرداد عطاري895

32205فیلمسازیفیلمبرداريچالوسبهنام طهماسبي896

36208فیلمسازیکارگاه مستندچالوسمحمدعلی هاشم پور897

36208فیلمسازیکارگاه داستانیچالوسافشین آذریان898

12112فیلمسازیکارگا تجربه اولچالوسعلی  طویر سیاری899

14113فیلمسازیآشنایی با سینماچالوسامیرمسعود حسینی900

22115فیلمسازی عکاسیچالوسعلی کیانی901

16212/552فیلمسازیصداساریمرتضی کاظمی902

12211/914فیلمسازیکارگاه تدوین و صداساریمرتضی کاظمی903

36215/742فیلمسازیکارگردانیساریمهدی رسولپور904

4477/018تکدرستدوینساریسیدمحمدجوادعلوی905

18213/465فیلمسازی نشست فیلم کوتاهساریناعمه پازوکي906

36217فیلمسازیکارگاه مستندساریمریم رزاقی907

36216فیلمسازیکارگاه داستانیساریمهدی رسولپور908

36218فیلمسازیکارگاه تجربه گراساریآذر محمودی909

44139تکدرسعکاسی ساریرمضانعلی امامی910

701111تکدرستکدرس فیلمنامه نویسیساریمهدی قاسم زاده911

44157تکدرستکدرس عکاسیساریمحمد رضایی912

30216فیلمسازیکارشناس دورهساریآذر محمودی913

1012فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماساریآذر محمودی914

1522فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماساریمبین نوریان915

1011فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماساریمحمدرضا فامیلی916

2023فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماساریمرسده فالح نژاد917

44107تکدرستکدرس تدوینساریمحمدجواد علوی918

34مازندران

مازندران

33لرستان
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33اردبیل

22154فیلمسازیعکاسیساریمحمد رضایی919

12152فیلمسازیکارگاه تجربه اولساریسیدمحمدجواد علوی920

14153فیلمسازیآشنایی با سینماساریسیدمحمدجواد علوی921

12171فیلمسازیکارگاه تجربه اولاراکسعید عبدالحمیدی922

14172فیلمسازیآشنایی با سینمااراکسعید عبدالحمیدی923

22174فیلمسازیعکاسیاراکایرج کیانیان924

44147تکدرسعکاسی مقدماتیاراکایرج کیانیان925

48178فیلمسازی کارگاه ایده تا فیلمنامهاراکمحمد زنده نام926

32175فیلمسازیفیلمبرداریاراکایرج کیانیان927

361710فیلمسازیکارگردانیاراکسعید شاه حسینی928

12172فیلمسازیتدوین و صدااراکشمس اله دائی زاده929

30175فیلمسازیتدویناراکشمس اله دائی زاده930

16173فیلمسازیصدااراک سلیمان عباسی نیا زاده931

44177تکدرسعکاسي مقدماتياراکایرج کیانیان932

1824تکدرس(ویژه المپیاد) آشنایي با سینما اراکمحمد زنده نام 933

18172فیلمسازینشست فیلم کوتاهاراکسعید عبدالحمیدی934

36176فیلمسازیکارگاه مستنداراکمحمد زنده نام935

361710فیلمسازیکارگاه داستانیاراکسعید شاه حسینی936

36176فیلمسازیکارگاه تجربه گرااراکمظاهر آذرپی937

30175فیلمسازیکارشناس دورهاراکمحمد زنده نام938

44137تکدرستکدرس عکاسی مقدماتیاراکایرج کیانیان939

14192فیلمسازیآشنایی با سینمااراکسعید عبدالحمیدی940

22194فیلمسازیعکاسیاراکایرج کیانیان941

12192فیلمسازیکارگاه تجربه اولاراکسعید عبدالحمیدی942

14202فیلمسازیآشنایی با سینمابندرعباسمحمد عارفی نیا943

12202فیلمسازیکارگاه تجربه اولبندرعباسحسن نوروزی944

22202فیلمسازیعکاسیبندرعباسخوبیار ساالری945

2485تکدرسعکاسی پرترهبندرعباسحسین مشعری946

4495تکدرسمبانی عکاسیبندرعباسکیومرث خوش صفت947

70912تکدرسفیلمنامه نویسیبندرعباسشهاب آب روشن948

12202فیلمسازیکارگاه تدوین وصدابندرعباسپیمان ستارالعیوب949

30204فیلمسازیتدوینبندرعباسپیمان ستارالعیوب950

48208فیلمسازیایده تا فیلمنامهبندرعباسشهاب آبروشن951

18203فیلمسازینشست فیلم کوتاهبندرعباسحسن نوروزی952

36208فیلمسازیکارگردانیبندرعباسعلی خائف953

44125تکدرسمبانی عکاسیبندرعباسکیومرث خوش صفت954

4487تکدرستدوین و نرم افزاربندرعباسپیمان ستارالعیوب955

44175تکدرسمباني عکاسيبندرعباسکیومرث خوش صفت956

16203فیلمسازیصدابندرعباسعلی ترابی957

32203فیلمسازیفیلمبرداریبندرعباسمحمود شهبازی958

44115تکدرستکدرس مبانی عکاسیبندرعباسکیومرث خوش صفت959

36206فیلمسازیکارگاه تجربیبندرعباسعلی خائف960

36205فیلمسازیکارگاه داستانیبندرعباسحسن نوروزی961

36202فیلمسازیکارگاه مستندبندرعباسمحمود شهبازی962

22293فیلمسازیعکاسیبندرعباس کیومرث خوش صفت963

12293فیلمسازیکارگاه تجربه اولبندرعباسعلی خائف964

14293فیلمسازیآشنایی با سینمابندرعباسمطهره رضایی965

16165فیلمسازیکالس صداتویسرکانوحیدرضا مددي966

32165فیلمسازیکالس فیلمبرداريتویسرکانحیدر جمشیدي967

48167فیلمسازیایده تا فیلمنامهتویسرکانحیدر جمشیدی968

36166فیلمسازیکارگردانیتویسرکانامید وفایی969

12162فیلمسازیکارگاه تدوین و صداتویسرکانامید وفایی970

30165فیلمسازیتدوینتویسرکانامید وفایی971

18163فیلمسازینشست فیلم کوتاه تویسرکانامید وفایی972

1824تکدرس(المپیاد)آشنایی با سینما تویسرکانامید وفایی973

36136فیلمسازیکارگاه داستانیتویسرکان امید وفایی974

21مرکزی

62همدان

مازندران

23هرمزگان

هرمزگان



(مبالغ به میلیون لایر)

نام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1398ماهه سال 12حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :5پیوست شماره

33اردبیل

36136فیلمسازیکارگاه تجربه گراتویسرکان امید وفایی975

36135فیلمسازیکارگاه مستندتویسرکانحیدر جمشیدی976

30134فیلمسازیکارشناس دورهتویسرکانحیدر جمشیدی977

22212فیلمسازیعکاسیمالیرحسین هاشمی978

3285تکدرسفتوشاپمالیرسعید صیرفی افخم979

32105تکدرسفتوشاپمالیرسعید صیرفی افخم980

36215فیلمسازیکارگردانیمالیرامید وفائی981

4487تکدرستکدرس عکاسیمالیرمحسن حسینی تبار982

16212فیلمسازیکالس صدامالیرقاسم نهاوندی983

48217فیلمسازیایده تا فیلمنامهمالیرسعید حسین پور984

18213فیلمسازینشست فیلم کوتاهمالیرامید وفایی985

18174تکدرس(ویژه المپیاد)آشنایي با سینما مالیرسعید حسین پور986

12212فیلمسازیکارگاه تدوین و صدامالیرصائب نوائي987

44156تکدرسعکاسی مقدماتیمالیرامید وفایی988

32215فیلمسازیفیلمبرداریمالیرامید وفایی989

30214فیلمسازیتدوینمالیرصائب نوائی990

362111فیلمسازیکارگاه تجربه گرامالیروحید بهروزیان991

4487تکدرستکدرس عکاسی آزادمالیرعباس ونایی992

12191فیلمسازیکارگاه تجربه اولمالیرحسین هاشمی993

14192فیلمسازیآشنایی با سینمامالیرسعید حسین پور994

16101فیلمسازیصدامالیرمسعود حسینی995

44156تک درسعکاسی مالیرامید وفایی996

22194فیلمسازیعکاسیمالیرعباس ونایی997

36105فیلمسازیکارگاه داستانیمالیرامید وفایی998

36124فیلمسازیکارگاه تجربینهاوندداود قپانوری999

36124فیلمسازیکارگاه مستندنهاوندداود قپانوری###

36125فیلمسازیکارگاه داستانینهاوندسینا بحیرائی###

44135تکدرسعکاسي مقدماتي نهاوندنیما بردبار ###

44125تکدرستکدرس عکاسی مقدماتینهاوندنیما بردبار###

44167تکدرسمبانی عکاسیهمدانجواد وفایی###

362910فیلمسازیکارگردانیهمدانسجاد غنی پور###

2725فیلمسازیحق مشاوه استاد راهنماهمدانمحسن سعیدی###

32296فیلمسازیفیلمبرداریهمدانحجت اله محرابی فرد###

30298فیلمسازیتدوینهمداناسد سرکانی###

18124تکدرس(ویژه المپیاد)آشنایي با سینما همداننقی موسیوند###

30298فیلمسازیکارشناس دوره فیلمسازیهمدانسجاد غني پور###

36295فیلمسازیکارگاه مستندهمداننقي موسیوند1011

18295فیلمسازینشست فیلم کوتاههمدانسجاد غني پور###

12292فیلمسازیصداهمدانمسعود دولتیاري###

362910فیلمسازیکارگاه تجربه گراهمداناسد سرکانی###

12292فیلمسازیکارگاه تدوین و صداهمدانبهمن رحیمی وقار###

362910فیلمسازیکارگاه داستانیهمدانعلیرضا کالهچیان###

1411فیلمسازیحق مشاوره استاد راهنماهمدانابراهیم فرمانی###

44127تکدرستکدرس مبانی عکاسیهمدانجواد وفایی###

45157تکدرستکدرس نورپردازیهمدانجواد وفایی###

44257تکدرستکدرس مبانی عکاسیهمدانجواد وفایی###

30195تکدرستکدرس فتوشاپهمدانجواد وفایی###

70813تکدرسفیلمنامه نویسیهمداناعظم جعفری###

4489تکدرستدوین نرم افزارهمدانوحید به خوش###

4497تکدرستکدرس مبانی عکاسیهمدانحسین الوندی###

441011تکدرستکدرس مبانی عکاسیهمدانمیثم دادخواه###

44108تک درستکدرس عکاسیهمدانجواد وفایی###

48229فیلمسازیایده تا فیلمنامههمدانمحسن سعیدی###

18243فیلمسازینشست فیلم کوتاهیزدمهدی مرعشی###

482410فیلمسازیکارگاه ایده تا فیلمنامهیزدوحید آبرود###

22244فیلمسازیعکاسییزداحسان دادرس###

12242فیلمسازیکارگاه تجربه اولیزدسیدمجتبی حسینی###

18243فیلمسازینشست فیلم کوتاهیزدمهدی مرعشی###

36249فیلمسازیکارگاه مستندیزدعلی جعفری###

32245فیلمسازیفیلمبردارییزداحسان دادرس###

30246فیلمسازی تدوینیزدمحسن شادکام###

36245فیلمسازیکارگردانییزدسیدمجتبی حسینی###

62همدان

17یزد



(مبالغ به میلیون لایر)

نام دورهتعداد دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1398ماهه سال 12حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :5پیوست شماره

33اردبیل

16242فیلمسازیصدایزدجمال دهقان###

36227فیلمسازیکارگاه تجربه گرایزدمهدی مرعشی###

36226فیلمسازیکارگاه داستانییزدسیدمجتبی حسینی###

22285فیلمسازیعکاسییزداحسان دادرس###

14283فیلمسازیآشنایی با سینمایزدمهدی مرعشی###

36226فیلمسازیکارگاه مستندیزدمسعود آستانداری###

12232تک درسعکاسی رایگان طرح امیدیزدمسعود آستانداری###

12232تک درسعکاسی رایگان طرح امیدیزداحسان دادرس###

29,73222,9465,547شهر55استان31 دوره1044جمع کل

17یزد



(مبالغ به ميليون ريال)

ف
دی

ر

تعداد فیلمنامه ارسالیشهر
تعداد فیلمنامه پذیرفته 

شده
تعداد مربیان و مشاورین راهنماتعداد فیلم پذیرفته شدهتعداد فیلم ارسال شده

31101اراک1

41201اردبيل2

00101اروميه3

4785201اصفهان4

00201البرز5

41001آبادان6

182611آباده7

20201آذربايجان شرقي8

20201آمل9

00301بندر انزلي10

811821بندرعباس11

40311بوشهر12

12101تالش13

611421تبريز14

00521تربت حيدريه15

204701تهران16

41001تويسرکان17

10001خراسان رضوی18

10001خرم آباد19

96511خميني شهر20

00201دامغان21

00201رشت22

00301رفسنجان23

40001زاهدان24

11711زنجان25

00201ساوه26

420301سمنان27

00801سنندج28

00501شيراز29

001001قزوين30

30101قم31

10801کرج32

00301گرگان33

71411الهيجان34

100811مراغه35

20001مشکين شهر36

22201مشهد37

456001مالير38

170801نيشابور39

00301هرمزگان40

311521همدان41

41501ياسوج42

4321621يزد43

346422291643

عملکرد مالی

128

366

925

350

40

580

2,389

1398 ماهه سال 12كمک به برگزاري المپياد فيلم سازي كودک و نوجوان در  :6پیوست شماره

هزینه های اجرایی جشنواره

جمع کل

جمع

شرح هزینه

هزینه بلیط و ایاب و ذهاب

هزینه برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه المپیاد

هزینه اقامت مهمانان

حق الزحمه هیأت انتخاب و داوری

جوایز و هدایای جشنواره


