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 گزارش روزانه پروژه های سینمایی و غیر سینمایی

 تشرمن کرونا بیماری به مان همکاران از بعضی قطعی ابتلای ی مساله مورد در که مهمی ی اطلاعیه پیرو

 .دهیم یم انتشار پیوست به را ایران فیلم صنعت تولیدات از گزارشی ، عمومی افکار تنویر برای یم ،کرد

 تر عسری چه هر توقف خواستار فرهنگی مدیران و کنندگان تهیه کلیه از قاطعیت با و همچنان گروه کار

 .است ای مرحله هر در تولیدات تمامی

 لازم به ذکر میباشد ، گزارش روزانه شامل تغییر شرایط پروژه ها و اضافه شدن پروژه های جدید می باشد./

 

 : شپلوتکا فیلم نام. 81

 حسین قناعت:  و تهیه کننده کارگردان
 روکا : فیلم نام. 81 ف در فیلمبرداریتوق

 حسین صابری: کننده تهیه احمد مراد پور: کارگردان

 در حال فیلمبرداری

 توقف مرخصی عیدبرق   و رعد:  سریال نام. 81

 افخمی بهروز:  کارگردانهاشمى  داوود :کننده تهیه

 : لحظه ای و دیگر هیچ فیلم نام. . 8

 غلامرضا موسویسید :  کننده تهیهکاوه قهرمان :  کارگردان

 پدر پسری:  سریال نام. 81

 جودى رضا: کننده تهیهغلامى  حاجى:  کارگردان

 میانبر:  سریال نام. 8

 صالحیان محمد :کننده تهیه. فتوحى  یزدان: کارگردان

  متر 1٨:  سریال نام. 4 ف در پیش تولیدتوق

 عیارى کیانوش:  کارگردان و کننده تهیه

 برون سر جشن:  سریال نام. 8٨

 نجاریان حسن:کنند تهیهراعى  مجتبى: کارگردان

 گرم زمین. نام سریال : 4

 شفیعى محمدرضا: کننده تهیهالله   نعمت سعید: کارگردان

 4: عاشقانه  سریال نام. 8

 هومن کبیری:  کننده تهیه منوچهر هادی:  کارگردان

 خ نون:  سریال نام. 9

 فرجى مهدى:  کننده تهیهآقاخانى  سعید:  کارگردان

 سبزها کلاه : فیلم نام. 81

 نسب هاشمى حسن: کننده تهیهتکاور  مسعود: کارگردان

 مهندس بچه:  سریال. نام 9

 سعدی سعید : کننده تهیهغفارى  علی:  کارگردان

 یدا : فیلم ام. ن4

 مصباح محمدرضا کننده تهیهجعفرى  مهدى:  کارگردان

  ماهور:  خانگى سریال نام. 2

 سلطانی سعید:  کارگردانکوب  زرین آرمان:  کننده تهیه

  

 

 کامیون:  سریال نام. 2

 دانشپور شهرام : کننده تهیهاطیابی  مسعود:  کارگردان

 جیران:  سریال نام. 9

 عفیفه اسماعیل:  کننده تهیهفتحی  حسن:  کارگردان

 آقازاده:  خانگى سریال نام. 1

 توفیقى بهرنگ:  کارگردانعنقا  حامد:  کننده تهیه

 1 پایتخت:  سریال نام. 1 

 غفورى الهام :کننده تهیهمقدم  سیروس: کارگردان

  نیوجرسی:  سریال نام. 2

 س. انصاری ج.رضویان:  کارگردانمهدی فرجی:  کننده تهیه

 شاهرگ سریال نام. 1

 اشکذرى جلال:  کارگردانشفیعى  محمدرضا:  کننده تهیه

 در حال پیش تولید

 

 على ضیاء  اجراى  تا گام یک:  ترکیبى. برنامه 1

 نوین ایران: کننده تهیهپایدارى  احمد: کارگردان

 : بهشت تبهکاران فیلم نام. 1

 ع. قایم مقامی:  کننده تهیهمسعود جعفری جوزانی:  کارگردان

 راست چپ:  فیلم ام. ن٨

 محمدى حامد:  کارگردانمحمدى  منوچهر:  کننده تهیه

 : رقصنده فیلم نام. 8

 شایستهمرتضی :  کننده تهیهبهمن گودرزی :  کارگردان

  2 ایرانی شام. نام سریال خانگی ٨

 ابوطالب سعید: کنندهتهیه و کارگردان

 : کلاغ سریال نام. 1

 جمال گلی:  کننده تهیه علی عطشانی:  کارگردان

 امن خانه:  سریال نام. 1

 صفرى ابوالفضل : کننده تهیه معظمى احمد:  کارگردان

 9گشت ارشاد :  فیلم نام. 4

 سهیلى سعید:  کارگردان و کننده تهیه

  گیلدخت:  سریال نام. 1

 ىشفیع محمدرضا :کننده تهیهاسماعیلى  مجید: کارگردان

 پدرى:  فیلم نام. ٨

 شفاه محمدرضا:  کننده تهیه دارابی حسین:  کارگردان

 تیغى جوجه:  فیلم نام. 3

 مهاجر مستانه : کارگردان و کننده تهیه

 چیز همه بى:  فیلم نام. 9

 نوروزبیگى جواد:  کننده تهیه قرایى محسن:  کارگردان

 است من با بیگانه:  سریال نام. 3

 مفید بهروز:  کننده تهیهامینى  احمد: کارگردان

 : نیش فیلم نام. 1

 سیفی ازادرحمان :  کننده تهیه حجت قاسم زاده:  کارگردان

  میجان:  سریال نام. 81

 ادهز اشرفی مرجان:  کارگردانپروینی  سعید:  کننده تهیه

 : ... سریال نام. 2

 رافعى عباس:  کارگردان و کننده تهیه

 خاکی زیر : سریال ام. ن81

 سامان جلیل: کارگردان نیا   نصیری رضا : کنندهتهیه

 وقتی بى:  فیلم نام. 3

 آبیار نرگس:  کارگردان  قاسمى محمد:  کننده تهیه

  طلاق:  سریال نام. 88

 ابوالقاسم طالبی:  کارگردان بهزاد هاشمی:  کننده تهیه

  کسترنالا:  خانگى سریال نام. 1

 قدیانى آقاى:  کننده تهیه سالارتهرانى  : کارگردان

 دا ایل. نام سریال : 88

 قویدل راما:  کارگرداناحمدی  سبط علیرضا:  کننده تهیه

 

 
 روشن:  فیلم نام. 84

 نوروزبیگی جواد :کننده تهیهحجازی  الله روح: کارگردان

 : مجوز خروج فیلم نام. 1

 کامبیز بابایی:  کننده تهیهکیارش اسدی زاده :  کارگردان

 نفوذ:  سریال نام. 84

 اکبرى على محسن: کننده تهیه شمقدرى جواد: کارگردان

 : قورباغه سریال نام. 89 

 اسدزاده:  کننده تهیه هومن سیدی:  کارگردان

 

 

 فارسى سلمان : سریال نام. 89

 سیما و صدا: کننده تهیهمیرباقرى  داوود: کارگردان

 سیاووش:  سریال نام. 82 

 یارى مهدى:  کننده تهیهاقلیما  نیما: کارگردان

 مرثیه:  سریال مینى نام. 82 

 اسدى بهادر : کارگردان و کننده تهیه

 پروژه 22:  متوقف تعداد پروژه های  پروژه                                  24: دایر تعداد پروژه های    


