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3,5003,00000             50عنوان فیلم نامه حمایت از تحقیق، نگارش و تقویت متن فیلم کوتاه1

1پیوست شماره 77,50045,00017714,882          700عنوان فیلم (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه 2

2پیوست شماره20,00015,000128,177             1جشنوارهحمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و برگزاری همزمان در استانها3

000            37,500جشنوارهحمایت از برگزاری جشنواره های منطقه ای فیلم کوتاه4

3پیوست شماره 5,000073,198              58رویدادحمایت از برگزاری هفته فیلم و عکس استانها5

4پیوست شماره 15,00088,0004,0411,523            3500نفر دورهحمایت از برگزاری دوره های آموزش فیلم سازی از طریق دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران6

5پیوست شماره 4,000015184              25شهر/ سانسحمایت از اکران فیلم در مناطق غیربرخوردار به صورت سینماسیار7

6پیوست شماره02210             323,000استانحمایت از عرضه فیلم کوتاه در سینما تک و پاتوق فیلم استانها8

000              201,000عنوان فیلمحمایت از عرضه فرهنگی و تجاری فیلم کوتاه در دیگر کشورها9

7پیوست شماره10008396              151,000عنوان کمک به تالیف و ترجمه کتب و مقاالت تخصصی فیلم کوتاه 10

8پیوست شماره 500010707            5820,000دفترکمک به شعب انجمن سینمای جوان در کشور11

0131,169          58150,000دفتر(پشتیبانی )کمک به راهبردی مدیریت فیلم سازی جوانان12

307,500  157,0004,261180,445

(1400ماهه 8)خالصه گزارش عملکرد انجمن سینمای جوانان ایران 

جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)



مبلغ کل قراردادتاریخ قراردادشماره قراردادتاریخ تأیید در پیچینگژانر/موضوعشهرنوع حمایتنوع محصولنام کارگرداننام فیلمردیف
مبلغ پرداختی تا 

1399پایان 

مبلغ پرداختی در 

 1400
توضیحاتدرصد پیشرفت کارتاریخ اتمام تولیدمانده تعهداتجمع پرداختی

تسویهنهایی351/991399/05/13700707001399/09/25/ان کمضامین معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت ملیکاشانپس از تولیدمستندمصطفی شبان پشت مشهدیدشت آدمخوار1

تسویهنهایی1151398/05/26150757515001399/09/20/الف ن ش1398/04/26آسیب های اجتماعیشیرازپیش از تولیدداستانیفرزاد قبادی نژادتماس2

تسویهنهایی931398/07/101505010015001399/09/15/الف خ1398/07/04مضامین معطوف به افزایش سرمایه اجتماعیخرم آبادپیش از تولیدمستندکیومرث سرشارزیر صفر3

تسویهنهایی1399/07/06163016316301399/09/25ان-999-1399/06/25111مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبك زندگیبندرعباسپس از تولیدداستانینسترن محسنیاپیدمی4

تسویهنهایی115/11398/12/012010102001399/09/25/ق/الف1398/12/01اجتماعیبوشهرپیش از تولیدداستانیعلیرضا فرهومندتورسفید5

تسویهنهایی12/11398/12/013015153001399/09/25/ق/الف1398/12/01بیماری کرونابوشهرپیش از تولیدداستانیاکبر انصاری مقدمهدیه6

/1398/10/2698آسیب های اجتماعیبجنوردپیش از تولیدداستانیامیربیاتیولی اله خان7 پیش تولید10041398/11/1130007575225پ/14/05/دخ

تسویهنهایی1399/06/1299/10/31271399/06/3035017517535001399/11/28(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانیفردین انصاری نژادماجان8

تولید94861399/10/15500252525/ الف ک1399/10/15اجتماعیکرمانپیش از تولیدداستانیمحمد ترابی نژادبلوغ9

پس تولید1398/07/2398/10/73631398/11/063268116324482 مضامین معطوف به عدالت خواهی و مبارزه با فسادتهرانپیش از تولیدداستانیمصطفی ربانیتبر10

تولید95051399/10/202000100100100/ الف ک1399/09/07دفاع مقدسکرمانپیش از تولیدداستانیمجید فداییمثل باد11

تولید99/1381399/10/221630818182آسیب های اجتماعیاراکپیش از تولیدانیمیشنفاطمه احمدیحفره بعدی12

تولید1398/12/1834/4051398/12/212005050100100جواناندزفولپیش از تولیدانیمیشنعباس صاحبیدورازنزدیك13

پس تولید1398/12/034661398/12/0333816249زنانگرگانپیش از تولیدداستانیافروز افشاراکتومانیا14

تولید1398/12/1834/4061398/12/2115038387674آسیب های اجتماعیدزفولپیش از تولیدداستانیفراز ستایشیکی بود که دیگه نبود15

تسویهنهایی991399/10/13300030030001399/12/19-295/الف ساجتماعیسنندجپس از تولیدمستندجمشید فرجوند فرداکاک ئیرج16

تولید1399/05/24100/11081399/07/082720136136136جوانانمشهدپیش از تولیدداستانیمهدی رمضانزادهمجلس شبیه17

تسویهنهایی1398/2/1598/10/37231398/06/1726316310026301399/05/04مهاجران غیرقانونیتهرانپیش از تولیدداستانیمحمدرضا وفائی نژادلکنت18

تسویهنهایی1398/06/25113571398/07/1527213613627201399/11/25فلسفینجف آبادپیش از تولیدانیمیشنمحسن صالحی فرمجسمه ساز19

پس تولید1398/10/01100/17061398/10/10166834612937  مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبك زندگیمشهدپیش از تولیدداستانیفرهاد حاجرینزدیك غروب20

تولید94991399/10/232000100100100/الف ک1399/09/07حقوق شهروندیکرمانپیش از تولیدمستندسمیه موالئی فوزیجوردیگر عشق21

تسویهنهایی59581399/02/2432516216332501399/12/20/ا ن خ1399/02/18مضامین معطوف به افزایش امید و نشاط اجتماعیخمینی شهرپیش از تولیدانیمیشنسیداحمد جعفریانپرنده باز22

تولید94851399/10/15500252525/ الف ک1399/10/15اجتماعیکرمانپیش از تولیدانیمیشنعلی تهرانیذره ای از ترس23

تسویهنهایی1399/06/1299/10/29241399/07/013258124432501399/10/09(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانییاسین رضوانیپابوس آقا24

پس تولید1399/06/1299/10/29921399/06/30488244122366122(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانیسیما رسولیگناه25

تسویهنهایی1398/07/2398/10/69961398/10/013753255037501399/07/16مضامین معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت ملیتهرانپیش از تولیدداستانیمجتبی اسپنانییك گوشه پرنور26

پس تولید94941399/10/22500383812/ الف ک1399/10/22اجتماعیکرمانپیش از تولیدداستانیمحمد قادریعروس قنات27

تسویهنهایی134/991399/07/14130013013001399/08/19/الف ش1399/06/25مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبك زندگیشهرکردپس از تولیدداستانیمصطفی رستم پورگوسفندان مارا خواهند بلعید28

تسویهنهایی1398/10/1998/2111398/12/018744438701399/11/15محیط زیستاراکپیش از تولیدداستانیمحمودشکرائیهخاک چال29

تسویهنهایی1398/10/1998/2121398/12/015440145401399/08/28جهان عاری از خشونتاراکپیش از تولیدداستانیوحید مالمیربرج نگهبانی30

تسویهنهایی1398/10/1998/2091398/12/01141707114101399/08/28دفاع مقدساراکپیش از تولیدداستانیشمس اله دائی زادهگلفروش31

تسویهنهایی1398/10/1998/2101398/12/018744438701399/10/15آسیب های اجتماعیاراکپیش از تولیدداستانیمحمد کوهیخانه بی صدا32

پس تولید124281399/04/145013253812/اق1399/04/14اجتماعیقمپیش از تولیدداستانیزهرا میریتسلیم33

تسویهنهایی1398/08/25100/16111398/08/253015153001399/08/19کودکان کارمشهدپیش از تولیدداستانینسیم سهیلیعصر بارانی34

/1398/11/1099آسیب های اجتماعیتالشپیش از تولیدداستانیحسن پورصیاد سنگاچینشب بخیر ملیکا35 تسویهنهایی1301399/02/3021710910821701399/10/09/ا ن ت

تسویهنهایی164/981398/10/011801354518001399/10/09/الف ش
1398/08/08مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبك زندگیشهرکردپیش از تولیدداستانیفرشاد صالحیجیغ برای آنچه اتفاق افتاد36

پس تولید1398/10/30100/17261398/10/3030158237اجتماعیمشهدپیش از تولیدداستانیسیده فاطمه حسینیشب زده37

تسویهنهایی74/11398/12/013015153001399/09/25/ق/الف1398/12/01اعتیادبوشهرپیش از تولیدداستانیعلی طباطبایی مهرقبل از سفیدی38

تسویهنهایی236/981398/12/12132993313201399/10/09/ الف ش1398/12/12آسیب های اجتماعیشهرکردپیش از تولیدداستانیمسلم فدایی39+15

تسویهنهایی7/11398/12/013015153001399/09/25/ق/الف1398/12/01بیماری کرونابوشهرپیش از تولیدداستانیعلی کارگرجشن کوچك پری40

پس تولید1398/11/1998/10/79231398/12/042721366820468سبك زندگی ایرانی اسالمیتهرانپیش از تولیدداستانیمهدی بوستانی شهربابکیحافظ41

پس تولید1399/09/3099/10/46541399/10/08380028528595محیط زیستتهرانپیش از تولیدمستندحدیث جان بزرگینخل یوسف42

تسویهنهایی951398/07/103002257530001399/10/09/الف خ1398/07/04معضالت اجتماعیخرم آبادپیش از تولیدداستانیسیدغالمرضا نعمت پورسکوت آوا43

44RK-1648000پس تولید1398/11/1598/1082581398/12/052175410916354دفاع مقدستهرانپیش از تولیدداستانیرضا استادی

تسویهنهایی1398/08/0298/5581398/10/1521710910821701399/10/09 مضامین معطوف به افزایش امید و نشاط اجتماعیهمدانپیش از تولیدانیمیشناکبرتراب پوریك بار دیگر برایم آلوچه پرتاب کن45

تولید94961399/10/152000100100100/الف ک1399/09/07اجتماعیکرمانپیش از تولیدداستانیبابك دقیقیجاده ای روبه جنوب46

تسویهنهایی1398/05/1698/100/3631398/06/245038125001399/10/15سالمندان- آسیب های اجتماعی کرمانشاهپیش از تولیدداستانیمحسن یاوریقالب47

تسویهنهایی1398/11/20114391398/11/203316173301399/10/09جدال هنرمند و اثر هنرینجف آبادپیش از تولیدداستانیحیدرعلی رحمانیآرزو48

تسویهنهایی2501398/05/15300303001399/10/09/ان ه 1398/05/1598اجتماعیبندرعباسپیش از تولیدمستندیوسف محمودپورسرانجام این راش ها49

تسویهنهایی97/10/38341397/04/20200162382000معضالت اجتماعیتهرانپیش از تولیدداستانیابوالفضل عزیزیمرده کش50

تسویهنهایی83/991399/05/1443432610843401399/11/11/الف ش1399/05/11مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبك زندگیشهرکردپس از تولیدداستانیمرجان خسرویوادیار51

تسویهنهایی93021398/12/033002257530001399/10/24/الف ک 1398/11/07آسیب های اجتماعیکرمانپیش از تولیدداستانیعباس حسین زادهماهکان52

تسویهنهایی1398/07/101398/07/102010102001399/10/30شاهرودپیش از تولیدمستندبیژن عرب عامریباغ فردوس53

تولید1399/07/1799/2471399/10/134880240240248زنانهمدانپیش از تولیدداستانیمحمدرضا میقانیفیش مانگر54

 تولید1399/09/3099/10/48611399/10/063800190190190فرهنگ بومی و اقلیمیتهرانپیش از تولیدداستانیشهرام میراب اقدمزمین55

تسویهنهایی1399/03/2099/10/14921399/03/2543421721743401400/02/08زنانتهرانپیش از تولیدداستانیسیدمهدی موسوی برزکیآبان56

تسویهنهایی58281398/08/0140022517540001399/11/15/ا ن خ1398/06/25جهان عاری از خشونتخمینی شهرپیش از تولیدداستانیسیدبابك مصطفویدکل57

تسویهنهایی1398/11/1998/10/79262722046827201399/11/26محیط زیستتهرانپیش از تولیدداستانیمحمدرضا رحمانیآخرین روز58

تسویهنهایی1398/11/2998/3501398/11/293015153001399/10/09کودکان و بیماری های خاصایالمپیش از تولیدداستانییحیی پاک طینتعشق دربرابر عشق59

تولید1399/11/15550282827س م /1399/11/1599/218اجتماعیساریپیش از تولیدداستانیمریم مقصودیکارولینای شمالی60

تسویهنهایی1399/10/01550555501400/03/12س ر م/1399/10/0199/195اجتماعیساریپیش از تولیدداستانیمحمدولی دارابیکبود61

پس تولید325/991399/07/172005010015050/ا ن ک1399/02/19مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبك زندگیکاشانپیش از تولیدداستانیداوود عبدالملکیاتاق آبی62

نهایی1399/09/3099/10/51151399/10/151630828281مضامین معطوف به عدالت خواهی و مبارزه با فسادکرجپس از تولیدداستانیمیالد رضاییمداربسته63

پیش تولید1399/11/29995311399/12/2527006868202(پویش ماکا)محیط زیستزاهدانپیش از تولیدداستانیرضا خدادبیکیگوازینك64

پیش تولید1399/11/29995211399/12/18500131337(پویش ماکا)اجتماعیزاهدانپیش از تولیدمستندفاطمه د انشهانل65

پیش تولید1399/11/29995321399/12/2519004848142(پویش ماکا)مضامین معطوف به افزایش سرمایه اجتماعیزاهدانپیش از تولیدمستندحمید حمیدزادهاشترمورو66

پیش تولید1399/11/29995181399/12/1722005555165(پویش ماکا)سبك زندگی ایرانی اسالمیزاهدانپیش از تولیدمستندامیرمسعود سهیلیکهن کهور67

پیش تولید1399/11/29995221399/12/1827006868202(پویش ماکا)فرهنگ بومی و اقلیمیزاهدانپیش از تولیدمستندحجت دهقانسرزمین لکو68

پیش تولید1399/11/29995141399/12/1317004343127(پویش ماکا)اجتماعیزاهدانپیش از تولیدمستندمرتضی کاویانیتونك69

پیش تولید1399/11/29995231399/12/1914003535105(پویش ماکا)اجتماعیزاهدانپیش از تولیدمستندعبدالمجید بلوچدختران تاالب70

پیش تولید1399/11/29995171399/12/1717004343127(پویش ماکا)فرهنگ بومی و اقلیمیزاهدانپیش از تولیدمستندسارا طالبیانالین مخالف71

پیش تولید1399/11/291400/10/11651399/12/2035008888262(پویش ماکا)فرهنگ بومی و اقلیمی زاهدانپیش از تولیدمستندامید کریممبارز72

/1399/11/1199مضامین معطوف به عدالت خواهی و مبارزه با فسادساریپیش از تولیدداستانیسیدرضا رادجوخوراک ماهیان دریاچه73 تولید2281399/12/101090545455/س م

تسویهنهایی1521399/06/121501133715001399/12/05-1399/06/1199اجتماعییزدپس از تولیدداستانیهادی رحیم دلهوادار74

پیش تولید125731399/10/24500131337/اق1399/10/24اجتماعیقمپیش از تولیدداستانیمجتبی قانونینامه رسان75

تسویهنهایی1399/06/1299/10/50621399/10/08870878701399/10/30(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدمستندرضا اکبریانشفاعت76

تسویهنهایی1399/06/1299/10/49501399/10/08109010910901399/10/10(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانیجعفر صادقیعهد77

تسویهنهایی1399/09/3099/10/50571399/11/14380038038001399/11/19مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبك زندگیتهرانپس از تولیدداستانیسحر نور منورزخم78

تسویهنهایی1399/09/3099/10/51791399/10/24434043443401399/11/12آسیب های اجتماعیتهرانپس از تولیدداستانیامیر کرمیگوشه پوسیده مرگ79

تولید1431399/11/153500175175175/ خ/ الف1399/10/02سالمتخرم آبادپیش از تولیدداستانیمحمدحسن حیاتی پورایستگاه متروک80

پیش تولید1451399/11/2515003838112/ خ/ الف1399/10/02اجتماعیخرم آبادپیش از تولیدانیمیشنسعید شاهوردیقهرمانها81

تولید99/12211399/11/253250163163162اجتماعیمشهدپیش از تولیدداستانیمحمدصادقیاشیا82

تولید1441399/11/2515003838112/ خ/ الف1398/11/16کودک و نوجوانخرم آبادپیش از تولیدداستانیحجت اله حافظیپدرم83

تولید99/12131399/11/114340217217217اجتماعیمشهدپیش از تولیدانیمیشنمهدیه سادات سلیمانیماه و ماهی84

پیش تولید1401399/11/251250313194/ خ/ الف1399/10/02آسیب های اجتماعیخرم آبادپیش از تولیدانیمیشنلیال ولی پورتقاطع85

تسویهنهایی1398/11/2698/3431398/11/263015153001399/12/02کودکانایالمپیش از تولیدداستانیمحمدرضا فرامرزیروبان صورتی86

پس تولید1398/12/212001005015050الف-205-1398/12/1861زناناهوازپیش از تولیدداستانیرویا نژاد شجاعیمعامله87

تولید1398/07/1599/10/54101399/11/273800190190190مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبك زندگیتهرانپس از تولیدداستانیامیر صرافهابیداری88

پس تولید1411399/03/112175410916354/ا ن 1399/02/18زناناصفهانپیش از تولیدداستانیزیور حجتیزنان لجمن89

تولید99/12161399/12/082000100100100اجتماعیمشهدپیش از تولیدداستانیالهام رحیم زادهنابرده90

تولید1399/10/2799/12011399/10/27300151515اجتماعیمشهدپیش از تولیدداستانییاسمن اتار مشكپروازک91

تسویهنهایی1741399/11/21163016316301399/12/05-1399/09/3099اجتماعیچالوسپس از تولیدداستانیامیرشهاب مهدی زادهگرامافونی در تاریکی92

پس تولید1399/06/1299/10/29881399/07/073007515022575(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانیمحمدعلی هاشم پورخانه ای دراین حوالی93

تولید94841399/10/15500252525/الف ک1399/10/15اجتماعیکرمانپیش از تولیدداستانیمحمد امین کمالیمکالمه94

تولید3211399/11/051500757575-99/الف ساجتماعیسنندجپیش از تولیدمستندسرکوت نیکدلتویوتا پیکاپ95

تولید331399/11/134500225225225-99/الف سزنانسنندجپیش از تولیدداستانیهادی احمدیمرز شیرین96

تولید3741399/11/204500225225225-99/الف سسبك زندگی ایرانی اسالمیسنندجپیش از تولیدداستانیزانیار لطفیتخمه خوار97

پس تولید1398/12/20991161399/03/123258116324481سنت ها و آیین های غیرخرافی بومیزاهدانپیش از تولیدمستندمحسن شیرزاییعروس گز98

تولید3251399/11/154500225225225-99/الف سمضامین معطوف به افزایش امید و نشاط اجتماعیسنندجپیش از تولیدداستانیفرهاد عبدیمعجزه99

پس تولید1399/06/2599/10/31761399/07/062175410916354مفاهیم قرآنی و اخالقی و ارزش های دینیتهرانپیش از تولیدداستانیپگاه انصاریبرفك100

پس تولید1398/10/23991181399/03/113251628124382فرهنگ بومی و اقلیمیزاهدانپیش از تولیدمستندامیدکریمازما بهترون101

پیش تولید1399/10/2811361399/11/2921705454163آسیب های اجتماعیتربت حیدریهپیش از تولیدداستانیمسعود جعفریدخمه102

تولید1399/11/0126/99/70411399/11/01540272727اجتماعیخمینی شهرپیش از تولیدداستانیجواد نوریانالمیرا103

پس تولید1398/11/1998/10/79281398/12/033792844733148محیط زیستتهرانپیش از تولیدداستانیحامد اصالنیگونه نادر104

پس تولید1399/01/3145017518836387خانواده- زنانسنندجپیش از تولیدداستانیسالم صلواتیدایه آسیه105

تسویهنهایی1399/06/1299/10/25281399/06/1827213613627201399/12/22(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدداستانینواب محمودیکبوتری پشت پنجره106

تولید1399/11/021399/12/021630828281زنانبروجردپیش از تولیدداستانیرامشیر گودرزیسیاهپوش107

تسویهنهایی1399/06/1299/10/55571399/10/29109010910901399/12/05(جشنواره رضوی)(ع)امام رضاتهرانپیش از تولیدمستندمحمدحسین صفری رودباردرمیان دیوارها108

پس تولید1398/11/1099/14/58491399/03/18150753811337فرهنگ بومی و اقلیمیرودبارپیش از تولیدداستانیمصطفی مهربانتربه109

فیلم نامه های تایید شده ایسفا1400/10/55951399/12/2350050500--تهران--الهام معروفیصلوات شمار چینی110

فیلم نامه های تایید شده ایسفا1400/10/56231399/12/2350050500--تهران--سید وحید حسینی نامیدرخت پالیزی111

فیلم نامه های تایید شده ایسفا1400/10/55971399/12/2350050500--تهران--علی اعالیینزدیك دریا112

فیلم نامه های تایید شده ایسفا1400/10/56151399/12/2350050500--تهران--مهدی بوستانی شهر بابکیزخم113

فیلم نامه های تایید شده ایسفا1400/10/56251399/12/2350050500--تهران--نوشین معراجیمهمان عصرانه114

فیلم نامه های تایید شده ایسفا1400/10/56191399/12/2350050500--تهران--قصیده گلمکانیکارت روبکن115

فیلم نامه های تایید شده ایسفا1400/10/56211399/12/2350050500--تهران--نوید نیکخواه آزادوضعیت سفید116

(مبالغ به میلیون ریال) 1400ماهه 8توسط انجمن سینمای جوانان ایران در  (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه  : 1پیوست شماره 



مبلغ کل قراردادتاریخ قراردادشماره قراردادتاریخ تأیید در پیچینگژانر/موضوعشهرنوع حمایتنوع محصولنام کارگرداننام فیلمردیف
مبلغ پرداختی تا 

1399پایان 

مبلغ پرداختی در 

 1400
توضیحاتدرصد پیشرفت کارتاریخ اتمام تولیدمانده تعهداتجمع پرداختی

(مبالغ به میلیون ریال) 1400ماهه 8توسط انجمن سینمای جوانان ایران در  (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه  : 1پیوست شماره 

فیلم نامه های تایید شده ایسفا1400/10/11141399/12/2350050500--تهران--امید عبدالهیچیزها117

فیلم نامه های تایید شده ایسفا1400/10/11131400/01/1650050500--تهران--احسان شادمانیخرده سیاره118

فیلم نامه های تایید شده ایسفا1400/10/146050050500--تهران--شمس الدین آروندشانا119

پیش تولید1399/11/29995151399/12/19500131337اجتماعیزاهدانپیش از تولیدمستندمهدی امیریتاجایی که پاهایم توان رفتن داشت120

پیش تولید1399/11/29995251399/12/2517004343127اجتماعیزاهدانپیش از تولیدداستانیمعصومه میرکازهیگواتی121

پیش تولید1399/11/29995191400/01/0720005050150محیط زیستزاهدانپیش از تولیدمستندنسیم سهیلیماته وطن122

تولید1400/03/011400/10/19661400/03/242170109109108اعتیادتهرانپیش از تولیدداستانینوشین معراجیطنین123

تولید1400/03/011400/10/20211400/03/242170109109108اعتیادتهرانپیش از تولیدداستانیامیر مهندسیانپانیك124

تولید1400/03/011400/10/20221400/03/242170109109108اعتیادتهرانپیش از تولیدداستانیابوالفضل عزیزیمقصد125

تولید1400/03/011400/10/17061400/03/172170109109108اعتیادتهرانپیش از تولیدداستانیفرید حاجیتعمیر کولر126

تولید1400/03/011400/10/17041400/03/172170109109108اعتیادتهرانپیش از تولیدداستانیاصغر الئینان حالل/عادت127

تولید1400/03/011400/10/20121400/04/012170109109108اعتیادتهرانپیش از تولیدداستانیمرجان خسرویناخوشی128

تولید1400/03/011400/10/20101400/04/052170109109108اعتیادتهرانپیش از تولیدداستانیحمیدرضامقصودیچای تلخ129

تولید1400/03/011400/10/20081400/04/022170109109108اعتیادتهرانپیش از تولیدداستانیبابك طاهریشب130

فیلم های اداره کل ارشاد تهران- تسویهنهایی1400/10/14891400/02/26100101001400/02/26-سبك زندگی/آسیب های اجتماعیتهرانپس از تولیدداستانیسیامك چاردولینوزده131

فیلم های اداره کل ارشاد تهران- تسویهنهایی1400/10/14851400/02/26200202001400/02/26-سبك زندگی/آسیب های اجتماعیتهرانپس از تولیدداستانیسیامك چاردولیعزم باورها132

فیلم های اداره کل ارشاد تهران- تسویهنهایی1400/10/14901400/02/26200202001400/02/26-سبك زندگی/آسیب های اجتماعیتهرانپس از تولیدداستانیسیامك چاردولییك لحظه سکوت133

فیلم های اداره کل ارشاد تهران- تسویهنهایی1400/10/14911400/02/26250252501400/02/26-سبك زندگی/آسیب های اجتماعیتهرانپس از تولیدداستانیسیامك چاردولیسکوت بی پروا134

فیلم های اداره کل ارشاد تهران- تسویهنهایی1400/10/14821400/02/18500505001400/02/25-سبك زندگی/آسیب های اجتماعیتهرانپس از تولیدتجربیعباس جوادیسینما دلقك135

فیلم های اداره کل ارشاد تهران- تسویهنهایی1400/10/14811400/02/18600606001400/04/05-سبك زندگی/آسیب های اجتماعیتهرانپس از تولیدمستندرضا قلی پور شهابیهرکجا136

فیلم های اداره کل ارشاد تهران- تسویهنهایی1400/10/19391400/03/18700707001400/03/18-سبك زندگی/آسیب های اجتماعیتهرانپس از تولیدتجربییوسف حسینیبی سو137

فیلم های اداره کل ارشاد تهران- تسویهنهایی1400/10/19371400/02/29100101001400/02/29-سبك زندگی/آسیب های اجتماعیتهرانپس از تولیدداستانیرضا شاه محمدیچهارم ب138

پس تولید1398/11/1099/14/58501399/03/242501256318862جهان عاری از خشونترودبارپیش از تولیدداستانیسهیال پورمحمدیجان داد139

پیش تولید1601399/12/08500131337/ الف خ1399/12/08اجتماعیخرم آبادپیش از تولیدانیمیشناکرم اکبرینقش عشق140

پیش تولید1591399/12/06500131337/ الف خ1399/12/06اجتماعیخرم آبادپیش از تولیدداستانیسجاد بهاروندیاز فاطمه141

پیش تولید1611399/12/064000100100300/ الف خ1399/12/05فرهنگ بومی و اقلیمیخرم آبادپیش از تولیدداستانیفرود عوض پورکویر باران142

پیش تولید126131399/12/134800120120360/اق 1399/11/15کودک و نوجوانقمپیش از تولیدداستانیمهشاد ولیسهم من143

پیش تولید2601399/11/1032008080240/الف ن ق1398/09/25محیط زیستقزوینپیش از تولیدداستانیمیثم قادریشکار144

پیش تولید1399/12/2099/1871399/12/204800120120360سبك زندگی ایرانی اسالمیاراکپیش از تولیدداستانیمحمدرضا مرادیرنگارنگ145

/1399/12/2061کودک و نوجواناهوازپیش از تولیدداستانیمحمدکوردمان پویشچوب جادو146 پیش تولید1641399/12/2315003838112/الف

/1399/06/2761مضامین معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت ملیاهوازپیش از تولیدداستانیفرید دغاغلهدوپیرمرد ودریا147 پیش تولید1571399/12/0437009090280/الف

تولید1399/12/2099/1881399/12/20400202020اجتماعیاراکپیش از تولیدداستانیسید نیاوش مقدسییلدا148

پیش تولید2691399/11/1020005050150/الف ن ق1399/11/11فرهنگ بومی و اقلیمیقزوینپیش از تولیدمستندنیما حسن بیگیپل های پنهان149

پیش تولید2641399/11/1025006363187/ الف ن ق1399/11/11کودک و نوجوانقزوینپیش از تولیدداستانیمحمودآقازادهژامبون150

پوتین151
سید محسن پورمحسنی 

شکیب
پس تولید1398/11/101141399/04/012001005015050جهان عاری از خشونترشتپیش از تولیدانیمیشن

تولید93041398/12/0310050257525/الف ک1398/11/07کودک و نوجوانکرمانپیش از تولیدداستانینجمه ذوالفقاریگندمزار152

تسویهنهایی78/991399/05/072561926425601399/12/19/الف ش1399/05/17مضامین معطوف به خودباوری ، اراده و قدرت ملیشهرکردپس از تولیدمستندمختار عبداللهیخط بغض153

تولید1398/11/101161399/04/012005050100100مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبك زندگیرشتپیش از تولیدداستانیمحمدرضا مجلسیآیینه154

تسویهنهایی1398/11/203316173301399/12/20-1398/11/20جوانانبروجردپیش از تولیدانیمیشنمحمدجواد زندیهفاصله155

تسویهنهایی64/991399/04/173216163201399/12/24/الف ش1399/04/17خانوادهشهرکردپیش از تولیدداستانیمعصومه کریم زادهبرف156

تسویهنهایی1398/11/013316173301399/12/20-1398/11/01عدالت خواهیبروجردپیش از تولیدداستانیعلی کمرهمحیا157

پیش تولید2791399/11/10500131337/ق/الف ن1399/11/10اجتماعیقزوینپیش از تولیدداستانیعلی لشگریزنگ همسایه158

پیش تولید2771399/11/10500131337/ ق/الف ن1399/11/10اجتماعیقزوینپیش از تولیدتجربیمریم کریمیکرونا159

تولید99/12/14101399/12/10500252525_ب.ا1399/12/10اجتماعیبیرجندپیش از تولیدداستانیمینا علی نژاددوپامین160

پیش تولید247/991399/12/2521705454163/ ان همحیط زیستبندرعباسپیش از تولیدتجربیعلیرضا زارعیگاریزها161

تسویهنهایی1399/11/2999/10/55591399/12/03217021721701399/12/09مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبك زندگیتهرانپس از تولیدداستانیمریم اشرفیآوا162

پیش تولید1398/11/191400/10/11121399/12/234800120120360دفاع مقدستهرانپیش از تولیدداستانیشهرام درویشدرسایه جنگ163

تولید1399/12/201400/10/11671399/12/233800190190190اجتماعیتهرانپیش از تولیدداستانیمهدی جعفریامتحان اصلی164

تسویهنهایی97/10/98681397/12/044222721504220سبك زندگیتهرانپیش از تولیدداستانیعلیرضا مشهدی تفرشیدشنه165

تسویهنهایی441399/05/29500505001399/12/20/الف ن ش1399/05/29اجتماعیشیرازپس از تولیدتجربیمسعود احمدیپرومته درخواب166

پیش تولید1399/12/201400/10/11661399/12/244340109109325زنانتهرانپیش از تولیدداستانیافشین اخالقی فیض آثارهاجرو167

تولید1399/12/201400/10/11981399/12/253250163163162اجتماعیتهرانپس از تولیدمستندمحمدباقر حنطوش زادهماه خاکستری168

تسویهنهایی1399/10/18200020020001400/02/08کودک و نوجوانکاشانپیش از تولیدداستانیمحمدمعین روح االمینیحصارها169

تسویهنهایی1398/11/1998/10/82591398/12/073262448232601400/02/22آسیب های اجتماعیتهرانپس از تولیدداستانیروناک حسینی جعفریمورس170

تسویهنهایی2731398/12/0127213613627201400/02/22/الف ن1398/11/07کودک و نوجوانرفسنجانپیش از تولیدداستانیامیر پذیرفتهکپسول171

/1398/11/2898حقوق شهروندیتبریزپیش از تولیدداستانیپریسا قادریداستان ناتمام172 تسویهنهایی81398/12/05150757515001400/02/08/پ

تسویهنهایی131/98/631398/10/043316173301400/02/00/ا ن1398/10/04اخالقیاسوجپیش از تولیدداستانیعلی صالحی فرتقلب173

پس تولید1399/12/1199/2461399/12/27165012212243دفاع مقدسزنجانپیش از تولیدمستنداسماعیل مظاهریخانعلی174

تولید370/991399/10/13600303030/ا ن کاجتماعیکاشانپیش از تولیدداستانیعلیرضا مالامینیآزمایش175

پیش تولید2491399/12/25540141440-1399/12/2599اجتماعیبندرعباسپیش از تولیدداستانیحسین قنبریرنگ خدا176

تسویهنهایی126012612601400/1/10تاریخچه هنر مفهومیسمنانپیش از تولیدمستندسعید خجسته فرمجموعه مستند هنرهای مفهومی177

33,0596,95414,88221,83611,223 جمع کل 



(مبالغ به میلیون ریال)

فعالیت ها

ف
دی

ر

عملکرد مالی توضیحاتشرح هزینه 

0نفر6شورای سیاست گذاری 381: (چندمین دوره  )نام جشنواره 

0(نفر7)، داستانی(نفر3)، تجربی (نفر3)، مستند(نفر3)، پویا نمایی(نفر7)بخش بین الملل(مشاورین دبیرجشنواره در بخش انتخاب)هیأت انتخاب14002 آبان ماه2مهر الی 27: مکان/تاریخ برگزاری 

0(نفر5)، بخش بین الملل(نفر7 )بخش ملیهیأت داوری3سیدصادق موسوی:  نام دبیر جشنواره

1,600افتتاحیه14004 آبان2: مراسم اختتامیه

2,800اختتامیه5

3,777جوایز و هدایای برگزیدگان81756: تعداد آثار رسیده به جشنواره 

560(نفر )حق الزحمه عوامل اجرایی1257:         تعداد آثار در مسابقه ملی

0(نفر)هزینه بلیط هواپیمای مهمانان خارجی59: تعداد آثار در مسابقه بین الملل

0(اتاق)شب -(هتل استقالل)هزینه اقامت هتل مهمانان خارجی13:تعداد فیلمهای جایزه گرفته 

0(اتاق)شب -(هتل استقالل)هزینه اقامت هتل مهمانان داخلی23:تعداد جوایز اهدا شده 

1,961...هزینه تشریفات و مترجم همزمان و تجهیز ورودی محیط و ساخت جایگاه ها و 

2,229(صندلی و میز و غیره )شب - هزینه اجاره میز و صندلی 

312(دستگاه اتومبیل و ترانسفر رفت و برگشتی)شب - هزینه ایاب ذهاب مهمانان و ترانسفر نمایشگاه عکاسی:  فعالیت جنبی 

477(..هزینه ناهار و شام و میان وعده و  )شب - هزینه پذیرایی 1775: تعداد آثار رسیده به بخش ملی جشنواره

تعداد آثار رسیده به بخش  بین الملل 

6400:جشنواره
0(نفر)هزینه سفر و مأموریت 

1,301خدمات فنی و آماده سازی فیلم 9

0هزینه پرداختی به اساتید کارگاه ها و نشست های تخصصی10

90انتشارات و کاتالوگ11

3,284آگهی و تبلیغات و پوستر12

3,320فعالیت های رسانه ای و ستاد خبری 13

2,826برنامه های تلویزیونی14

0حق نمایش فیلم 15

3,342اجرای محل برگزاری جشنواره و سالن سینما16

60طراحی و ساخت تندیس و لوح تقدیر جشنواره17

239نمایشگاه عکس(با ارائه توضیحات)سایر هزینه و فعالیت جانبی 18

28,177

1400ماهه سال 8حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و برگزاری همزمان در استانها در :2پیوست شماره 

پشتیبانی8

جمع کل 



(مبالغ به میلیون ریال)

ف
دی

ر

(فیلمنامه/عکس /فیلم )تعداد آثار رسیدهتعداد هیات انتخاب فیلم و عکسمکان و استان برگزار شدهتاریخ برگزاریعنوان هفته و فیلم و عکس
عکس /فیلم )تعداد آثار منتخب

(فیلمنامه/
عملکرد مالیاستان مشارکت کننده

_برگزاری جشنواره فیلم فجر در یزد1 176از فجر ارسال شدهپخش آثارسینما تك یزد_

571,845 فیلم541( نفره 3چهار گروه  ) نفر12آنالین   اختتامیه باغ دولت آباد بخش خصوصی فروردین   20 الی 17برگزاری جشنواره ساباط یزد2

_برگزاری هفته فیلم و عکس یزد3 0156عکس56-فیلم023اختتامیه دفتر انجمن سینمای جوان یزد/ آنالین_

اصفهان519726سالن سوره حوزه هنری اصفهان1400تیر 10تا6برگزاری جشن دوم فیلم کوتاه اصفهان4

اصفهان58911سالن سوره حوزه هنری اصفهان1400تیر 10تا6برگزاری جشن سوم فیلم کوتاه اصفهان5

85فارس1387 نفر3مجازی- استان فارس1400تیر28(ع)جشنواره عکس شاهچراغ6

250سمناناثر30اثر10300نفر9تئاتر شهر/ سمنان_سوگواره مهر محرم7

3,198

1400ماهه8حمایت از برگزاری هفته فیلم و عکس استان با مشارکت استان ها توسط انجمن سینمای جوانان ایران در  : 3پیوست شماره 

686

جمع کل



(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس سطح دورهنام دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
46812تك درستکدرس منشی صحنهاردبیلاردبیلسعیده عدلی1
9127تك درستدوین زیبایی شناسیمشکین شهراردبیلمجید مهدی2
1087تك درسعکاسیمشکین شهراردبیلمحمدآقاجانی3
20235فیلم سازی2کارگاه مستند کالس اصفهاناصفهانابراهیم مرادی4
36188فیلم سازیکارگاه داستانیاصفهاناصفهانابراهیم مرادی5
36185فیلم سازیکارگاه مستنداصفهاناصفهانمجتبی اسپنانی6
32175فیلم سازیکارگاه پروژه فیلم سازیاصفهاناصفهانامین قشقائیان7
322018فیلم سازیکارگاه پروژه فیلم سازیاصفهاناصفهانمحمد پسران رزاق8
20126فیلم سازیکارگاه مستنداصفهاناصفهاناحمدرضا سیستان9

36198فیلم سازیکارگاه پروژه فیلم سازیاصفهاناصفهانمحمد پسران رزاق10
3036فیلم سازیاستاد راهنمااصفهاناصفهانمحمد پسران رزاق11
631913فیلم سازیکارگاه داستانیاصفهاناصفهانمحمد پسران رزاق12
70108تك درسفیلمنامه نویسیخمینی شهراصفهانسیاوش گلشیری13
443011تك درستکدرس عکاسینجف آباداصفهانیداله عابدی14
441010تك درستکدرس عکاسینجف آباداصفهانرضا قلیچ خانی15
50511فیلم سازیکارشناس دورهکرجالبرزمحید مصباح16
30185فیلم سازیتدوینکرجالبرزحسین فالح آبادی17
48198فیلم سازیایده تا فیلمنامهکرجالبرزمحمد ناصری18
20233فیلم سازیکارگاه مستندکرجالبرزمحمد ناصری19
481812فیلم سازیایده تا فیلمنامهکرجالبرزسیاوش دولت سرایی20
36199فیلم سازیکارگردانیکرجالبرزمهدی اصالنی21
20215فیلم سازیکارگاه مستندکرجالبرزحسن نقاشی22
362110فیلم سازیکارگاه تجربه گراکرجالبرزتیام یابنده23
362110فیلم سازیکارگاه داستانیکرجالبرزتیام یابنده24
16214فیلم سازیکارگاه مستندکرجالبرزمحمد نصرت خوارزمی25
30258فیلم سازیتدوینتبریزآذربایجان شرقیحسین شایقی26
36258فیلم سازیکارگردانیتبریزآذربایجان شرقیحسن وحدانی27
18255فیلم سازینشست فیلم کوتاهتبریزآذربایجان شرقیحسین شایقی28
482518فیلم سازیایده تا فیلمنامهتبریزآذربایجان شرقیعلی دلکاری29
16254فیلم سازیصداتبریزآذربایجان شرقیاسمعیل محمدی30
14253فیلم سازیآشنایی با سینماتبریزآذربایجان شرقیامیررضا وهابی31
16253فیلم سازیصداتبریزآذربایجان شرقیامیررضا وهابی32
32254فیلم سازیفیلمبرداریتبریزآذربایجان شرقیمحمدحسن نوری33
36168فیلم سازیکارگردانیمراغهآذربایجان شرقیاحمد دادرس34
44810تك درستکدرس عکاسیمراغهآذربایجان شرقیاحمد دادرس 35
441010تك درستکدرس عکاسیمراغهآذربایجان شرقیاحمد دادرس 36
481711فیلم سازیایده تا فیلمنامهمهابادآذربایجان غربیرامین محمدیار37
30176فیلم سازیتدوینمهابادآذربایجان غربیشیالن سعدی38
20135فیلم سازیکارگاه تجربه گرامهابادآذربایجان غربیکیوان فهیمی39
36142تك درسافترافکتبرازجانبوشهرمحمدجواد عبدالهی40
481011تك درسعکاسیبرازجانبوشهررضا عباسی41
30124تك درسفتوشاپبرازجانبوشهرمحمدرضا بحرینی42
2495فیلم سازیعکاسی پرترهبرازجانبوشهرحسین زیارتی43
44159فیلم سازیفیلمنامه نویسیبوشهربوشهرعبدالمحمد انصاری44
30258فیلم سازیتدوینتهرانتهرانامیر جوزدانی45
362612فیلم سازیکارگردانیتهرانتهرانتی یام یابنده46

362612فیلم سازیکارگردانیتهرانتهرانتی یام یابنده47

362612فیلم سازیکارگردانیتهرانتهرانسعید نجاتی48

362612فیلم سازیکارگردانیتهرانتهرانسعید نجاتی49
322611فیلم سازیتصویربرداریتهرانتهرانمجید دهقان50
322611فیلم سازیتصویربرداریتهرانتهرانمجید دهقان51
322611فیلم سازیفیلمبرداریتهرانتهرانامیر جوزدانی52
322611فیلم سازیفیلمبرداریتهرانتهرانامیر جوزدانی53
562622فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانداود رضایی54

562622فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانداود رضایی55

562622فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانداود رضایی56

2608الیو بر خط فرضیچگونه فیلم کوتاه نقد کنیمتهرانتهرانرامتین شهبازی و حامد سلیمان زاده57

2603الیو بر خط فرضیچگونه فیلم کوتاه نقد کنیمتهرانتهرانحامد سلیمان زاده58
2608الیو بر خط فرضیچگونه فیلم کوتاه نقد کنیمتهرانتهرانسحر عصر آزاد و حامد سلیمان زاده59

2608الیو بر خط فرضیچگونه فیلم کوتاه نقد کنیمتهرانتهرانمحمدرضا نعمتی و حامد سلیمان زاده60

2603الیو بر خط فرضینشانه ها و معنا در فیلم کوتاهتهرانتهرانحامد سلیمان زاده61

2608الیو بر خط فرضیمواجهه با متن/ کارگردانی تهرانتهرانکیوان علی محمدی و عطا مجابی62

2608الیو بر خط فرضیآسیب شناسی یك اپیدمی/ کارگردانی تهرانتهرانمجید برزگر و عطا مجابی63

2608الیو بر خط فرضیجهان شخصی یك فیلمساز/ کارگردانی تهرانتهرانمریم اسمی خانی و عطا مجابی64

26013الیو بر خط فرضیچگونه پای از واقعیت محض فراتر بگذاریمتهرانتهرانبهمن ارک و بهرام ارک و عطا مجابی65

2608الیو بر خط فرضیفیلمسازی به سبك جریان اصلی یا سینمای هنریتهرانتهراننیکولتا کاتالدو و عطا مجابی66

2608الیو بر خط فرضیمالقات با یك طراح تولید ایتالیاییتهرانتهرانالئونورا دیانا و عطا مجابی67

2608الیو بر خط فرضیروایت و تصویر خوانش داستان در دوران جدیدتهرانتهرانمسعود سفالیی و رامتین شهبازی68

2608الیو بر خط فرضیکنش یا اکتیویتهتهرانتهرانسید سعید رحمانی و رامتین شهبازی69

2608الیو بر خط فرضینقد روایت در فیلم کوتاهتهرانتهرانحمید فدوی و رامتین شهبازی 70

2608الیو بر خط فرضیروایت و روایت گری در فیلم کوتاهتهرانتهراننوید پور محمدرضا و رامتین شهبازی 71

1400ماهه 8حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :4پیوست شماره



(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس سطح دورهنام دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف

1400ماهه 8حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :4پیوست شماره

2608الیو بر خط فرضیفیل در اتاق فریم ها/ فرم تهرانتهرانمسعود امینی تیرانی و تی یام یابنده72

2608الیو بر خط فرضیفیلم های تجربی نورمن مك الرنتهرانتهراناحمد الستی و تی یام یابنده73

2608الیو بر خط فرضیسینمای تجربی در دوران کروناتهرانتهرانعاطفه خادم الرضا و تی یام یابنده74

2608الیو بر خط فرضیسینمای تجربی و فرمتهرانتهرانشهرام مکری و تی یام یابنده75

2608الیو بر خط فرضیمکتب های هنری مدرن و سینمای اکسپریمنتالتهرانتهرانمحمدرضا اصالنی و تی یام یابنده76

36129فیلم سازیکارگاه مستندبیرجندخراسان جنوبیاحسان عمیدیان77

2086فیلم سازیکارگاه تجربه گرابیرجندخراسان جنوبیاحمدرضا یاوری78

36158فیلم سازیکارگاه مستندتربت حیدریهخراسان رضویسمیرا قمبریان79

361516فیلم سازیکارگاه داستانیتربت حیدریهخراسان رضویعباس باقریان80

20104فیلم سازیکارگاه مستندگنابادخراسان رضویمحمد برادران81

25105فیلم سازیکارگاه تجربه گراگنابادخراسان رضویامیرعلی عرب خزائی82

681015فیلم سازیکارگاه داستانیگنابادخراسان رضویعلی اکبر اسماعیلی83

36228فیلم سازیAکارگردانی کد مشهدخراسان رضویاحمد شادکامی84

36218فیلم سازیBکارگردانی کد مشهدخراسان رضویاحمد شادکامی85

482211فیلم سازیAایده تا فیلمنامه کد مشهدخراسان رضویاحمد شادکامی86

482111فیلم سازی Bایده تا فیلمنامه کد مشهدخراسان رضویاحمد شادکامی87

18225فیلم سازی Aکد - نشست فیلم کوتاه مشهدخراسان رضویمهدی رضایی88

18215فیلم سازی Bکد - نشست فیلم کوتاه مشهدخراسان رضویمهدی رضایی89

12153فیلم سازیکارگاه تدوین و صدا نیشابورخراسان رضویعلیرضا جوکار90

36158فیلم سازیکارگاه تجربه گرانیشابورخراسان رضویپویان پاک نژاد91

361513فیلم سازیکارگاه داستانینیشابورخراسان رضویمحمدحسین مختاریه92

601011فیلم سازیکارگاه داستانینیشابورخراسان رضویمحمدحسین مختاریه93

2074فیلم سازیکارگاه تجربه گرانیشابورخراسان رضویجعفر پوینده94

1292فیلم سازیصدا و تدویننیشابورخراسان رضویعلیرضا جوکار95

18167فیلم سازینشست فیلم کوتاهدزفولخوزستانحجت ظفری پور96

30166فیلم سازیتدویندزفولخوزستانحجت ظفری پور97

25105فیلم سازیکارگاه تجربه گرادزفولخوزستانرضا چراغ چشم98

16233فیلم سازیصدازاهدانسیستان و بلوچستانامید کریم99

36238فیلم سازیکارگاه مستندزاهدانسیستان و بلوچستانمسعود شیخ ویسی100

36239فیلم سازیکارگردانیزاهدانسیستان و بلوچستانجواد سلمان نژاد101

362310فیلم سازیکارگاه مستندزاهدانسیستان و بلوچستانمحسن شیرزایی102

302310فیلم سازیتدوینزاهدانسیستان و بلوچستانحسین مظلوم103

20196فیلم سازیکارگاه تجربه گرازاهدانسیستان و بلوچستاناحمدرضا یاوری104

36198فیلم سازیکارگاه داستانیزاهدانسیستان و بلوچستانجواد سلمان نژاد105

36197فیلم سازیکارگاه مستندزاهدانسیستان و بلوچستانسیمین سرابندی106

4849فیلم سازیایده تا فیلمنامهآبادهفارسحسین قسامی107

3647فیلم سازیکارگردانیآبادهفارسمهدی کارگران108

3689فیلم سازیکارگاه مستندشیرازفارسمحمدرضا حق نگهدار109

36712فیلم سازیکارگاه داستانیشیرازفارسنادعلی شجاعی110

32176فیلم سازیفیلمبرداریقزوینقزوینحسن لطفی111

1283فیلم سازیتدوین و صداقزوینقزوینحمید شفیعی112

44139تك درستکدرس عکاسیقزوینقزوینعرفان دادخواه113

2283فیلم سازیکارگاه مستندقزوینقزوینابوالفضل سروشمهری114

30265فیلم سازیتدوینسنندجکردستانزانیار لطفی115

18263فیلم سازینشست فیلم کوتاهسنندجکردستانتوفیق امانی116

16266فیلم سازیصداسنندجکردستانبصیر سلیم عالقه مند117

36269فیلم سازیکارگردانیسنندجکردستانخسرو سینا118

44167تك درستکدرس عکاسیسنندجکردستاناحمد کریمی119

441026تك درستکدرس عکاسیسنندجکردستاناحمد کریمی120

3288فیلم سازی3کارگاه تولید پروژه کالس بمکرمانامیرعباس قمری121

32811فیلم سازی2کارگاه تولید پروژه کالس بمکرمانامیرعباس قمری122

32811فیلم سازی1کارگاه تولید پروژه کالس بمکرمانمحمدحسین صبوری123

50513فیلم سازی1کارشناس دوره بمکرمانحمید ابراهیم پور124

50513فیلم سازی2کارشناس دوره بمکرمانمسعود اسدی125

50513فیلم سازی3کارشناس دوره بمکرمانمیالد توحیدیان126

30208فیلم سازیتدوینبمکرمانمحسن جعفری127

3096تك درستکدرس فتوشاپبمکرمانعباس بلوچی128

44129تك درستکدرس عکاسیرفسنجانکرمانسیمین محیط129

18173فیلم سازینشست فیلم کوتاهرفسنجانکرمانروح اله ابوالهادی130

681427فیلم سازیکارگاه داستانیرفسنجانکرمانرضا فهیمی131

12172فیلم سازیتدوین و صدارفسنجانکرمانحامد حاج علی اشرفی132

20145فیلم سازیکارگاه تجربه گرارفسنجانکرمانسیدهادی مهدوی133



(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس سطح دورهنام دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف

1400ماهه 8حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :4پیوست شماره

20146فیلم سازیکارگاه مستندرفسنجانکرمانمحمدصادق اسماعیلی134

30145فیلم سازیتدوینرفسنجانکرمانمحمد خلیلی نژاد135

12263فیلم سازیکارگاه تدوین و صدا کرمانکرمانمهدی بوستانی136

16263فیلم سازیصدا در سینماکرمانکرمانمحمدصادق اسمعیلی137

25115فیلم سازیکارگاه تجربه گراکرمانکرمانسیدهادی مهدوی138

4497تك درستکدرس عکاسیکرمانشاهکرمانشاهمیثم منیعی139

36116فیلم سازیکارگاه داستانیکرمانشاهکرمانشاهحامد حیدری ذاکر140

25114فیلم سازیکارگاه تجربه گراکرمانشاهکرمانشاهمهرداد افتخاری141

20114فیلم سازیکارگاه مستندکرمانشاهکرمانشاهکامران رضایی142

12163فیلم سازیصداگرگانگلستانمحمد کریمی143

12163فیلم سازیتدوین و صداانزلیگیالنزهره زمانی144

20184فیلم سازیکارگاه مستندانزلیگیالنفریدون بحرپیما145

12183فیلم سازیکارگاه تدوین و صدا انزلیگیالنمیالد حامد146

30187فیلم سازیتدوینانزلیگیالنمیالد حامد147

24104تك درستکدرس پرترهانزلیگیالنمیالد حامد148

18154فیلم سازینشست فیلم کوتاهتالشگیالنرسول لطیفی149

32158فیلم سازیفیلمبرداریتالشگیالنمجتبی دولت دوست150

36158فیلم سازیکارگاه تجربه گراتالشگیالنمجتبی دولت دوست151

36158فیلم سازیکارگاه داستانیتالشگیالنمعصومه مختارزاده152

18154فیلم سازینشست فیلم کوتاهتالشگیالنعلیرضا زارعی153

20154فیلم سازیکارگاه مستندتالشگیالناعظم نجفیان154

12113فیلم سازیصدا و تدوینرشتگیالنعلیرضا دریادل155

16114فیلم سازیصدارشتگیالنعلیرضا دریادل156

18114فیلم سازینشست فیلم کوتاهرشتگیالنعلیرضا والی نژاد157

30117فیلم سازیتدوینرشتگیالنحسن پورصیاد158

18245فیلم سازینشست فیلم کوتاهالهیجانگیالنمصطفی خانی پور159

441110تك درستکدرس عکاسیالهیجانگیالنمحمدرضا صفابخش160

36206فیلم سازیکارگاه مستندبروجردلرستانسیدمحمد یاراحمدی161

441011تك درستکدرس عکاسیبروجردلرستانسعیده معظمی162

25157فیلم سازیکارگاه تجربه گرابروجردلرستانوحید بهروزیان163

361511فیلم سازیکارگاه داستانیبروجردلرستانمحمد نصیری164

16223فیلم سازیصداخرم آبادلرستانحسین سپهوند165

12222فیلم سازیکارگاه تدوین و صدا خرم آبادلرستانغالمرضا نعمت پور166

30225فیلم سازیتدوینخرم آبادلرستانامیرعباس امیری167

32226فیلم سازیفیلمبرداریخرم آبادلرستانشمس الدین آروند168

25127فیلم سازیکارگاه تجربه گراخرم آبادلرستانفردوس خسروی نژاد169

25126فیلم سازیکارگاه مستندخرم آبادلرستانحجت اله حافظی170

361210فیلم سازیکارگاه داستانیخرم آبادلرستانغالمرضا نعمت پور171

18133فیلم سازینشست فیلم کوتاهچالوسمازندرانحسین طهماسبی172

12132فیلم سازیکارگاه تدوین و صدا چالوسمازندرانالیاس عسگرپور173

32137فیلم سازیفیلمبرداریچالوسمازندرانغالمرضا صفاتیان174

36710فیلم سازیکارگاه داستانیچالوسمازندرانبهنام طهماسبی175

1675فیلم سازیصداچالوسمازندرانبهنام طهماسبی176

2076فیلم سازیکارگاه مستندچالوسمازندرانبهنام طهماسبی177

2577فیلم سازیکارگاه تجربه گراچالوسمازندرانمهرداد عطاری178

12203فیلم سازیکارگاه تدوین و صدا اراکمرکزیشمس اله دایی زاده179

30206فیلم سازیتدویناراکمرکزیمظاهر آذرپی180

4497تك درس2مبانی عکاسیاراکمرکزیسعید شاه حسینی181

361912فیلم سازیکارگاه داستانیاراکمرکزیسعید شاه حسینی182

32196فیلم سازیتدوین زیبایی شناسیاراکمرکزیشمس اله دایی زاده183

16197فیلم سازیمبانی صدااراکمرکزیسلیمان عباسی نیا184

36194فیلم سازیکارگاه مستنداراکمرکزیمحمد زنده نام185

44203تکدرستکدرس عکاسیاراکمرکزیایرج کیانیان186

30146تك درستکدرس فتوشاپمالیرهمدانمسعود حسینی187

20166فیلم سازیکارگاه مستندمالیرهمدانصائب نوائی188

36107فیلم سازیکارگاه مستندمالیرهمدانمحسن حسینی تبار189

36107فیلم سازیکارگاه تجربه گرامالیرهمدانامید وفایی190

36107فیلم سازیکارگاه داستانیمالیرهمدانامید وفایی191

32106فیلم سازیفیلمبرداریمالیرهمدانقاسم نهاوندی192

44149تك درستکدرس عکاسی آزادمالیرهمدانامید وفایی193

3297فیلم سازیفیلمبردارینهاوندهمدانداود قپانوری194

1893فیلم سازینشست فیلم کوتاهنهاوندهمدانسینا بحیرایی195



(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس سطح دورهنام دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف

1400ماهه 8حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در :4پیوست شماره

3697فیلم سازیکارگردانینهاوندهمدانسینا بحیرایی196

48910فیلم سازیایده تا فیلمنامهنهاوندهمدانیعقوب مهرداد197

3096فیلم سازیتدویننهاوندهمدانسوگند مختاری198

1292فیلم سازیتدوین و صدانهاوندهمدانسوگند مختاری199

1693فیلم سازیصدانهاوندهمدانسوگند مختاری200
5,6424,0411,523 دوره200استان22جمع 



(مبالغ به میلیون ریال)

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

10منصور1تربت حیدریهخراسان رضوی 1

10منصور1مینو دشت

10دینامیت1درگز

20دینامیت/ منصور 1خرمدره

10دینامیت1طارم

10دینامیت1خدابنده

10دینامیت1آبیكقزوین 4

10دینامیت1اردکانیزد 5

10دینامیترودسر

10دینامیتلنگرود

10دینامیتصومعه سرا

10دینامیت1شهمیرزادسمنان 7

10دینامیت3هریسآذربایجان شرقی 8

10دینامیتجاسك

10دینامیتکنگان

42

141

184دستگاه16شهر15استان9جمع

سهم شرکت های پخش

پشتیبانی فنی سرورهای سینما سیار

عنوان فیلم اکران شده است2

2هرمزگان 9

2گیالن 6

1400ماهه سال 8حمایت از اکران فیلم در مناطق غیربرخوردار به صورت سینماسیار  توسط انجمن سینمای جوانان ایران در : 5پیوست شماره

گلستان 2

زنجان 3



عملکرد مالینام استاننام محل فعالیتنام فعالیتردیف

گلستانجشنواره رضویکارگاه فیلم خودت را بساز1

گلستانجشنواره رضویکارگاه اصالت نگاه؛ از فیلم کوتاه تا بلند2

گلستانجشنواره رضویکارگاه بازنگری بر عناصر فیلم کوتاه با تأکید بر کارگردانی3

گلستانجشنواره رضویکارگاه مهندسی فیلم؛ از ایده تا فیلمنامه4

گلستانجشنواره رضویکارگاه صدای فیلمت را در فیلمنامه بشنو5

گلستانجشنواره رضویکارگاه فیلمسازی بومی نمایش جهانی6

گلستانجشنواره رضویکارگاه نکته هایی که فیلمسازان جوانتر باید بدانند7

گلستانجشنواره رضویکارگاه جهان خودت را بساز و برای آن چراغی بیافروز8

گلستانجشنواره رضویچطور کات نزنیم؟: کارگاه تدوین9

گلستانجشنواره رضویکارگاه یادداشت های یك فیلمبردار10

گلستانجشنواره رضویفیل در اتاق فریم ها: کارگاه فرم11

140سمنانتاالر افتاب-سمنانهمایش یار در خانه با موضوع کرونا12

210

70

1400ماهه سال 8حمایت از عرضه فیلم کوتاه در سینما تک و پاتوق فیلم استانها توسط انجمن سینمای جوانان ایران در  :6پیوست 

جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)



(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد مالیشرح فعالیتتیراژانتشاراتمترجم/ نام نویسندهنام کتابردیف

23تألیف200جیکامجموعه نویسندگانروایت در فیلم کوتاه1

129ترجمه700آبانحمیدرضا احمدی الری/ پیتر واردترکیب بندی تصویر در سینما و تلویزیون2

50ترجمه1000آبانپیمان فالحی/ پاتریسیا کوپر و کن دانسیگر نوشتن فیلم کوتاه3

50ترجمه1000آبانپیمان شوقی/ ریچارد راسکین هنر داستان گویی در فیلم کوتاه4

50ترجمه1000آبانرضوان حسنی/ آندری زویاگینتسف دوره فیلمسازی پیشرفته 5

50ترجمه1000آبانپیمان شوقی/ مجموعه نویسندگان داستان ها چگونه فیلم می شوند6

13تألیف ترجمه300جیکامجموعه نویسندگانمطالعات فیلم کوتاه7

31ترجمه300جیکاروناک رنجی/ ریس .ای.التاریخ فیلم تجربی8

396

1400ماهه سال 8کمک به تالیف و ترجمه کتب و مقاالت تخصصی فیلم کوتاه  توسط انجمن سینمای جوانان ایران در  :7پیوست شماره

جمع 



عملکرد مالینام استاننام محل فعالیتنام فعالیتردیف

100خراسان شمالیدفتر انجمن سینمای جوانان  بجنوردفعالیتهای سینمایی و برگزاری ورکشاپ1

81سمنانتاالر افتاب-سمنانفعالیتهای سینمایی و برگزاری نمایشگاه عکس2

130سمنانتاالر افتاب-سمنانمراسم بزرگداشت روز سینما3

75سمنانتاالر افتاب-سمنانبرگزاری ورکشاپ تصویربرداری و کارگردانی4

20مرکزیفرهنگسرای اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ساوه-ساوهبرگزاری ورکشاپ کارگردانی 5

95مرکزیفرهنگسرای آیینه-اراکبرگزاری ورکشاپ فیلمبرداری و برگزاری مسابقه عکاسی6

20هرمزگاندفتر انجمن سینمای جوانان بندرعباسبرگزاری نمایشگاه عکس مجازی7

55سمناندفتر انجمن سینمای جوانان شاهرودبرگزاری مسابقه فیلمنامه نویسی8

112یزددفتر انجمن سینمای جوانان یزدبرگزاری ورکشاپ عکاسی، فیلمنامه نویسی و کارگردانی9

18همداندفتر انجمن سینمای جوانان همدانفعالیتهای سینمایی10

707

1400ماهه سال 8کمک به شعب انجمن سینمای جوان در کشور توسط انجمن سینمای جوانان ایران در  :8پیوست 

جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)


