
 31دادرم11 مرداد تا1شده سیاهه فیلمنامه های ثبت 
 ژانر قالب اسم  فیلم فیلمنامه نویسان ردیف

 اجتماعی سینمایی آرامش در کندو هما بذر افشان 1

 دفاع مقدس سینمایی آرامش از نوعی دیگر کورش سلیم زاده 2

 اجتماعی طرح مستند علی جان؛علی ناز؛آقاجان و بقیه امیر حسین ماکوئی 1

 ترسناک سینمایی اسیر چاه محمد علی تشکری بهشتی 4

 کمدی سینمایی آتیشپاره حسن مشگالتی 5

 اجتماعی سینمایی بی شعور علیرضا کریمی لیلی 6

 د رام سینمایی داربست احمد رضا کرمی 7

 اجتماعی سینمایی ترکیه سهیل بیرقی 8

 اجتماعی سینمایی جیرجیرک حسن هدایت 3

 اجتماعی سینمایی تالقی صابر عسگری 11

 درام سینمایی 2رادیکال  علی دادرس 11

12 
طرح  دزدان با شرافت سید علیرضا موگوئی

 سینمایی

 کمدی

 اجتماعی سینمایی باران های گاه به گاه کاوه دانشمند-ترنگ دانشمند 11

 اجتماعی سینمایی النتوری رضا درمیشیان 14

 طنز سینمایی گوجه ایپیکان  حسین بابائیان 15

 اجتماعی سینمایی طوفان سنجاقک محمد ضا شفیعی 16

 اجتماعی سینمایی ر مثل ریحانه مرتضی ابدالی تکلر 17

 اجتماعی سینمایی خورشید پشت ابر ... حمید ایمانی خاکریز 18

 حادثه ای سینمایی مهره ی سرخ پویان غفاری 13

 اجتماعی سینمایی با هم تا ... ژیال اویسی 21

 اجتماعی سینمایی پلک من ژیال اویسی 21

 اجتماعی سینمایی آبادان فرزاد کریمی پور 22

 کودک سینمایی جزیره مهربانی غالمرضا آزادی 21

 درام کوتاه مرگ ممتد رستمیمصطفی  24

 روانشناختی سینمایی در میان شیاطین دنبال فرشته نگرد راحله افخمی مصطفوی 25

 اجتماعی سینمایی فقط این نیست آبادی نجمه علی 26

 اجتماعی سینمایی من از صفر شروع کردن نمی ترسم فرزانه الهی 27

 اجتماعی سینمایی چهار راه یونس گلسرخی 28

 کمدی سینمایی دو بلیط چهار مسافر شهریار صابری 23



 جنگی کوتاه جنگ جهانی سوم علی نیکوکار 11

 حادثه ای سینمایی مشت آهنین حجت اله انصاری 11

 اجتماعی سینمایی جاده تاریکی مجتبی کوه کن 12

 جنایی سینمایی مسافر خانه کیوان محرابیان -کامران محرابیان 11

 کوتاه روانشناختی مرگ گرفتگی امیر حسین انصاری 14

 حادثه ای سینمایی سایه های شوم مرجان علیزاده باروق 15

 جنگی سریال پهلوانان کوچک مهناز رکنی 16

 تاریخی سینمایی بوریحان بیرونی مهناز رکنی 17

 تاریخی سینمایی بالهای کاغذی مهناز رکنی 18

 اجتماعی سینمایی صحرا جعفر مهیاری 13

 کمدی سینمایی دو یو اسپیک انگلیش حسین درخشان 41

 کمدی سینمایی بچه فروش مهدی مطلبی-علی توحید پرست 41

 اجتماعی سینمایی تدریجی یک عشقمرگ  نسیم فطرت 42

 درام سینمایی کالژ مازیار حبیبی نیا-نگار آذربایجانی 41

 درام سینمایی جایی هست فرنام مرادی نژاد 44

 کمدی سینمایی مکان موجود است فرنام مرادی نژاد 45

 کمدی سینمایی مجلس گرم کن فرنام مرادی نژاد 46

 ورزشی سینمایی ابرهام مصطفی مانیان 47

 درام سینمایی زواره عارف نظام االسالمی 48

 دفاع مقدس سینمایی زیر سنگ سیاه مجتبی عباسی 43

 درام سینمایی به خاطر... حسین بابایی 51

 اجتماعی سینمایی چهارشنبه دوم وحید حسن زاده 51

 اجتماعی کوتاه 311ساالر  آرش انیسی 52

51 
طرح  ابسالسلمان و  سیروس علی زرگر زاده

 سینمایی

 جنگی

 کودک سینمایی شهر گربه ها سید جواد هاشمی  54

 اجتماعی تلویزیونی خدا با ما نشسته چای می نوشد زهره توکلی مهر 55

 کمدی سینمایی من متاهل نیستم شیما سبحانی 56

 اجتماعی سینمایی صد و یازده کلمه رضا حسن زاده 57

 اجتماعی سینمایی آرزوی رضا فرشاد آرمان دوست 58

 اجتماعی سینمایی دیر آمدی آسیه حیدری 53

 درام تلویزیونی دست نوشته خوانده نشده احسان زیور عالم 61



 اجتماعی سینمایی پانسیون بابک کایدان 61

 کودک سینمایی مورد عجیب باربد و باران وحید بیطرفان 62

 اجتماعی کوتاه آرامش؛ شلیک ناصر ضمیری 61

 جاسوسی سریال پروفسور امیر حسین نصرتی متین 64

 کمدی سینمایی عملیات انعکاسی امیر حسین نصرتی متین 65

 اجتماعی سینمایی 2هم دوره ای ها  امیر عباس ذکریا 66

 کمدی سینمایی دروغهای شیشه ای سروش پاریزی 67

 کودک سینمایی سرزمین قصه ها محبوبه ناصری 68

63 
طرح  دختری به نام آلتینای  علیرضا نجف زاده

 سینمایی

 کودک

 اجتماعی سینمایی این ملک به فروش می رسد شادمهر راستین 71

 ملودرام سینمایی وقایع نگاری یک تشویش امین بهروزی-امیر بوالی 71

 درام سینمایی آدرنالین آرش تیمور نژاد 72

 پلیسی سینمایی سارا ج اعظم بدخشان 71

 اجتماعی سینمایی کوثر آسمانی اعظم بدخشان 74

 اجتماعی فیلم کوتاه ؛شکست؛اشتباه عشق اعظم بدخشان 75

 اجتماعی سینمایی سرنوشت یاور اعظم بدخشان 76

 کودک سینمایی دکمه های بابا موسی طلیعه لطفی زاده 77

 درام سینمایی قصاص پروانه امید احمدی 78

 اجتماعی سینمایی کبریت شهرام مسلخی 73

 اجتماعی سینمایی حرف های درگوشی حسین نمازی 81

 کودک سینمایی نوروز می آید حسین خورزوقی 81

 کودک سینمایی قلعه طلسم شده حسین خورزوقی 82

 کودک سینمایی آبی مثل دریا حسین خورزوقی 81

84 
طرح  داستان سرزمین شام حسین خورزوقی

 سینمایی

 اجتماعی

 اجتماعی سینمایی یخبندانعصر  مصطفی کیایی 85

 اجتماعی تلویزیونی شاید برای شما اتفاق بیفتد )سقوط( متین غیاثمند 86

 اجتماعی سینمایی پری مسعود نوری 87

 اجتماعی سینمایی روز شهاب حسین مهکام 88

83 
طرح  زن و اسلحه حسین مهکام

 سینمایی

 اجتماعی



31 
طرح  ابراهیم ما پیمان حقانی

 سینمایی

 جنگی

31 
طرح  22معجزه در خانه شماره  پیمان حقانی

 سینمایی

 اجتماعی

 

32 
طرح  رها شونده احمد رضا پویا

 سینمایی

 کودک

 اجتماعی سینمایی جاده های فرعی اشکان احمدی 31

 جنگی سینمایی پ مثل پرنده محمد مهدی فخری زاده 34

 اجتماعی سینمایی  خانه ی آرزوها اکبر رحمانی 35

36 
انیمیشن  پیکان جوانان)رالی خودروهای کالسیک( احسان قاسمی

 سینمایی

 اجتماعی

 اجتماعی سینمایی غیر مجاز محمد سلیمانی 37

 کمدی سریال مشاورین امالک عزیز سواری 38

 اجتماعی سینمایی سیاوش و پونه رامین کاظمی 33

 کمدی سینمایی من دیه گو مارادونا هستم؛شما چطور؟ بهرام توکلی 111

 کمدی سینمایی بعداز ظهر لیموئی فرهاد نقد علی 111

112 
طرح  خاتون صحرا شیرین شاهین

 سینمایی

 اجتماعی

 معناگرا مستند شفق سبز شیرین شاهین 111

 اجتماعی سینمایی همخونه رضا بهشتی 114

 اجتماعی سینمایی شیفت شب نیکی کریمی 115

116 
طرح  نعیما سید جواد صفوی

 سینمایی

 اجتماعی

 درام سینمایی اگه کارم داشتی تلفن کن! سید جواد صفوی 117

 اجتماعی سینمایی عشق زیبای رویای من فرهاد مهدیان نیک 118

 کودک سینمایی پرواز مینورام ها مژگان ترابی 113

 دفاع مقدس سینمایی حلقه در خاک حمید زرگر نژاد 111

 درام سینمایی یوسف گم گشته سجاد دروند 111

 اجتماعی تلویزیونی گواهی عشق)وصف حال( علی ابراهیمی 112

 کودک سینمایی پدرهای تعویضی وحید نیکخواه آزاد 111

 کمدی سینمایی یک داماد و بیست مادر زن محمد جواد حاجی عباسی فارسی 114

 کمدی سینمایی ماتیک قرمز نوید توحیدی 115



 اجتماعی سینمایی آخرهفتهتعطیالت  مرجان علی زاده کرامتی 116

 اجتماعی سینمایی نقاشی از مامان بابا مرجان علی زاده کرامتی 117

 اجتماعی سینمایی مادرها مرخصی نمی روند مرجان علی زاده کرامتی 118

 اجتماعی سینمایی رهایی در صبح یک روز تعطیل محمد حسن موقوفه ای 113

 تخیلی سینمایی شنا با فانوس دریایی حسین عامری 121

 ملودرام طرح سریال روزهای سیاه و سفید محمد زبرجد 121

 درام سینمایی الهیه حمیدرضا حاج موسی 122

 حادثه ای تلویزیونی ماموریت شخصی حمیدرضا حاج موسی 121

 اجتماعی سینمایی مست از جام تهی فرامرز پورقربانی 124

 اجتماعی سینمایی تمنای عشق مهسا احمدی 125

 اجتماعی سینمایی عشق؛پول؛حسرت امیر حسین ساغر چی 126

 اجتماعی سینمایی بخوان از عشق و صبوری مرجان ایوبی صانع 127

 درام سینمایی وارستگان حسین اشتری 128

 کمدی تلویزیونی سانس خوشبختی احمد تقی خانی-امیرحسین احدی 123

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
    


