
عنوانرديف
سنجه 

عملکرد

هدف

 كمي
سقف اعتبار

هدف كمي

محقق شده

پرداخت 

شده

توضیحات و 

ضمائم

1پیوست116,000136,473جشنوارهكمك به برگزاري جشنواره بین المللي سینما حقیقت و برگزاري همزمان در استانها1

2پیوست7061,0008019,887عنوان فیلم(كوتاه ، نیمه بلند ، بلند )كمك به تولید فیلم مستند2

420,00000عنوان فیلمحمايت از تولید فیلم  سینمايي تجربي3

12540,00032,500عنوان فیلمحمايت از اكران فیلم هاي هنري و تجربي4

3پیوست25,0004909فیلمحمايت از تولید مشترك فیلم مستند با ديگر كشورها5

4پیوست102,300132,479استان/مركزكمك به خانه مستند استان ها و ساير مجامع سینمايي6

5پیوست62,7004919عنوانحمايت از تولید و انتشار فصلنامه هاي انیمیشن و سینما حقیقت7

6پیوست324,0001800عنوان فیلمحمايت از تولید فیلم انیمیشن سینمايي8

7پیوست2512,000464,932عنوان فیلمحمايت از تولید فیلم انیمیشن كوتاه9

8پیوست213,00011,800عنوان فیلمحمايت از تولید مشترك فیلم انیمیشن با ديگر كشورها10

127,000125,094عنوان فیلمپروژه سینمايي الله11

9پیوست1030,00021,575عنوان فیلم(كم بودجه)حمايت از تولید فیلم سینمايي خالق 12

40,00068,180__هزينه پشتیباني13

293,000195,548

 مركز گسترش سينماي مستند و تجربي1398ماهه سال 12جدول عملكرد 

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)



مبلغمقدارواحد توضیحاتشرح هزينهرديف

12548نفرشوراي سیاست گذاري و مشاوران1

9549نفرهیأت انتخاب2

161,135نفرهیأت داوري3

300406نفركارگاههاي آموزشي و پخش استريم بصورت سوئیچ تلويزيوني آنالين4

1201,008نفر(همکاران خارج از مركز)عوامل اجرايي جشنوارهعوامل اجرايي5

76003,093نسخهانتشارات،كاتالوگ، كتاب و پوستر6

30001,078نسخهآگهي و تبلیغات و نشريه روزانه و تیزر جشنواره7

25772فعالیتفعالیت هاي رسانه اي و ستاد خبري8

9
تولید و پخش برنامه هاي تلويزيوني از شبکه هاي

يك ، دو ،چهار و آي فیلم
51,675برنامه

312,162نفر(خارجي)بلیط هواپیما10

320نفر(داخلي)بلیط هواپیما11

452,284اتاقهتل12

30352دستگاهخودرو13

36830برنامه(نفر35)ترانسفر فرودگاهي و نیروي تشريفاتي جشنواره 14

5193نفرمترجم15

140ا سالنمحل مراسم افتتاحیه16

1,365 سالن1نفر 1000محل نفر800اجاره محل و برگزاري مراسم اختتامیه و پذيرايي 17

61,750سالنسالن سینما18

0_محلمحل دبیرخانه19

235221عدداجاره میز و صندلي20

4335دستگاهلوازم صوتي و تصويري و مخابراتي21

2114خطاينترنت22

23
 دوربین 6واحد سیار تلويزيوني مستقر در چارسو با 

و كلیه عوامل فني
9616برنامه

1000نفرنهار24

1000نفرشام25

100نفرمیان وعده26

2501,117عنوان فیلمخدمات فني و آماده سازي فیلم27

1300فعالیتطراحي و اجراي كتابخانه ويدئويي سخت افزار و نرم افزار جهت بازار فیلم28

1470فعالیت(خانه سینما)حمايت از اجراي بخش بهترين فیلم از نگاه مخاطبان29

156فیلم حق نمايش فیلم30

00برنامهاجراي موسیقي31

ترابري و اقامت

تشريفات

كمك به برگزاري جشنواره بين المللي سينما حقيقت و برگزاري همزمان در استانها: 1پیوست

مهمانان - صاحبان آثار)پذيرايي 

اهالي - مهمانان بین الملل - ويژه 

(عوامل اجرايي-رسانه 

5,183

برنامه هاي فرهنگي و هنري

خدمات كارشناسي و اساتید

آگهي و تبلیغات

اكران و نمايش

اجاره محل و تجهیزات

(مبالغ به میلیون ریال)



مبلغمقدارواحد توضیحاتشرح هزينهرديف

كمك به برگزاري جشنواره بين المللي سينما حقيقت و برگزاري همزمان در استانها: 1پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)

2180نفراستفاده از مجري و سخنران مراسم افتتاحیه و اختتامیه32

21,686موردفضاسازي محیطي و طراحي صحنه جهت مجموعه فضاهاي چارسو33

10عنوان فیلمتهیه فیلم هاي مرتبط با مراسم افتتاحیه و اختتامیه34

304,868نفرجوايز و هدايا به برگزيدگان35

180235قطعهطراحي و ساخت تنديس و لوح تقدير جشنواره36

700640نفرهداياي تبلیغاتي جشنواره37

1518فعالیتصحنه آرايي ، ساخت كلیپ ، هداياي بزرگداشت و اجراي مراسم بزرگداشت38

574ساير هزينه ها و فعالیت جنبي39

36,473جمع

برنامه هاي فرهنگي و هنري

اهدا جوايز و هدايا و ساخت  لوح 

تقدير



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
نوع محصول

کوتاه،نیمه )

(بلند،بلند

محل 

اقامت
ژانر/ موضوع

شماره 

قرارداد

تاريخ

 قرارداد

تاريخ

 تولید

مبلغ 

قرارداد

پرداختي 

97تا پايان

پرداختي در 

98

درصد 

پیشرفت 

كار

%89/96989/06/2889/10/2821816949100هنريتهرانکوتاهمصطفي شیريمصطفي شیريردیف1

%93/56893/06/0493/10/0122515273100محیط زیستتهرانکوتاهمحسن سخاءمحسن سخاءتهران شهر بي پرنده2

3
ملوانان تنها 

به دریا نمي روند
%93/103793/09/0694/03/0132526164100اجتماعيبندر انزليکوتاهاله کرم رضایي زادهاله کرم رضایي زاده

%93/111193/9/2594/02/0134030040100اجتماعيتهرانکوتاهخاطره حناچيخاطره حناچيهمه بچه هاي من4

%95/82595/12/1496/06/0131570245100اجتماعيیزدکوتاهاحمد صراف یزداحمد صراف یزدسراپرده5

%97/5697/02/0997/07/0115010347100اجتماعيکرمانشاهکوتاهکامران رضایيسهیال دادخواهامید چراغي در دل آوارها6

%97/31197/05/0197/12/0145010116265اجتماعيتهرانکوتاهمسعود بخشي مسعود بخشيباباپیكاسو7

رشتکوتاهشهریار پورسیدیانشهریار پورسیدیانزالو8
- اقتصادي

کارآفریني
97/93097/12/2698/07/013002720385%

%97/98897/12/2898/08/30495020125اجتماعيتهرانکوتاهسیدوحید حسیني ناميسیدوحید حسیني ناميصف9

%06/0120008145//98/10898/02/2398دفاع مقدساردبیلکوتاهحسن قهرمانيحسن قهرمانيآب من را با خود برد10

%98/1098/02/2598/05/251500150100پژوهش فیلمنامهالهیجانکوتاهمحمود مزرعتي تاج آباديمحمود مزرعتي تاج آبادياسم من امید11

%98/14198/03/0798/12/01360014645انقالب-سیاسيکرمانکوتاهمحمدصادق اسمعیليمحمدصادق اسمعیليمافیها12

%98/29098/05/0698/11/061500150100پژوهش تصویريکرجکوتاهفرزاد جعفريفرزاد جعفريآزادي13

%98/29798/05/0698/08/0615004530پژوهش تصویريتهرانکوتاهغالمرضا کتالغالمرضا کتالعید مردگان14

%98/29698/05/0698/08/0640040100پژوهش فیلمنامهتهرانکوتاههادي ملك اسمعیليهادي ملك اسمعیليروشنایي هاي شب15

%98/40398/06/2598/06/301000100100اجتماعياصفهانکوتاهمجتبي اسپنانيمجتبي اسپنانياتاق تاریك اتاق روشن16

%98/42898/07/0398/11/0315009060پژوهش تصویريتهرانکوتاههادي کمالي مقدمهادي کمالي مقدمآب ، باد ، داني17

تهرانکوتاهمحمدسعید وزیريمحمدسعید وزیريپرتره مرحوم قندچي18
پژوهش

 فیلمنامه
98/44198/07/0898/09/081000100100%

(كوتاه، نيمه بلند، بلند)كمك به توليد فيلم مستند : 2پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
نوع محصول

کوتاه،نیمه )

(بلند،بلند

محل 

اقامت
ژانر/ موضوع

شماره 

قرارداد

تاريخ

 قرارداد

تاريخ

 تولید

مبلغ 

قرارداد

پرداختي 

97تا پايان

پرداختي در 

98

درصد 

پیشرفت 

كار

(كوتاه، نيمه بلند، بلند)كمك به توليد فيلم مستند : 2پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)

%98/45898/07/1598/10/151000100100پژوهش فیلمنامهتهرانکوتاهکتایون جهانگیريکتایون جهانگیريتأمین اجتماعي19

%98/49698/07/2998/10/291000100100پژوهش فیلمنامهتهرانکوتاهفرشاد اکتسابيفرشاد اکتسابي204200

%98/53398/08/1898/12/1815004530پژوهش تصویريتهرانکوتاهفرید فرخنده کیشفرید فرخنده کیششب هاي سوئیت21

%98/58698/09/0298/12/0210003030پژوهش تصویريتهرانکوتاهمسعود امیني تیرانيمسعود امیني تیرانيفضاي کسب و کار22

%98/68798/10/1099/02/1015006040پژوهش تصویريسنندجکوتاهبیژن زمان پیرابیژن زمان پیراهه وار23

%98/93098/12/1398/12/25150010067هنريتهرانکوتاهمهرشاد کارخانيمهرشاد کارخانيتیتراژ در سینماي ایران24

25
شهر محبوب من

 خداحافظ
%93/47093/05/1493/09/01360210150100اجتماعيتهراننیمه بلندفریده صارميفریده صارمي

تهراننیمه بلندمحمد حسیني جعفريمحمد حسیني جعفريساله13ژنرال هاي 26
اجتماعي

دفاع مقدس
95/8195/02/1295/09/12446200246100%

%96/20996/04/1797/03/251,023365658100اجتماعيتهراننیمه بلندسام کالنتريمحمد شكیبانیادختراني از جنس فوالد27

%97/24097/04/0598/03/204952008965میراث فرهنگيتهراننیمه بلندکیوان طباطبائي صمیميکیوان طباطبائي صمیميبذر نخست28

سنندجنیمه بلندجالل ویسيجالل ویسيخوشه چین ها29
اجتماعي

محیط زیست
97/32297/05/0398/04/1049524513485%

%97/38697/05/2997/12/0163014211445پرترهکرجنیمه بلندشهرام درخشانشهرام درخشانلولي وش مغموم30

%97/44797/06/2598/04/20950427523100اجتماعيتهراننیمه بلندفرهادمجلل ورهرامفرهادمجلل ورهراممرگ در وطن31

%97/40797/06/0798/05/0169012218749اجتماعيتهراننیمه بلندآریان عطارپورآریان عطارپورمرجان32

%97/47997/07/0498/03/2054012214645اجتماعيتهراننیمه بلندشهرام میراب اقدمشهرام میراب اقدمما را نگاه کنید33

تهراننیمه بلندامیرحسین فرض اللهيامیرحسین فرض اللهياندر خم دوران34
-تاریخي

اجتماعي
97/50997/7/1498/06/3069325233693%

تهراننیمه بلندفراز فدائیانعلي اکبر فدائیانآخرین نفس هاي دریاچه 35
اجتماعي

محیط زیست
97/56997/08/0598/08/011,15020354985%



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
نوع محصول

کوتاه،نیمه )

(بلند،بلند

محل 

اقامت
ژانر/ موضوع

شماره 

قرارداد

تاريخ

 قرارداد

تاريخ

 تولید

مبلغ 

قرارداد

پرداختي 

97تا پايان

پرداختي در 

98

درصد 

پیشرفت 

كار

(كوتاه، نيمه بلند، بلند)كمك به توليد فيلم مستند : 2پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)

%97/76897/10/2598/07/019908949065معماري-پرترهتهراننیمه بلندمهوش ضیاء شیخ االسالميمهوش ضیاء شیخ االسالميمارکوف36

%97/86597/12/0898/11/208107311025اجتماعيتهراننیمه بلندهادي معصوم دوستهادي معصوم دوستمزمن37

زاهداننیمه بلندمهدي رخشانيمهدي رخشانيترانه هاي رود38
-اجتماعي 

 محیط زیست
97/86697/12/0898/12/10250237945%

%97/90697/12/1898/07/0163025511365اجتماعيکرماننیمه بلندحامد سعادتحامد سعادتعباس خالدار39

%98/12698/02/3199/03/019008120325میراث فرهنگيتهراننیمه بلندمینا مشهدي مهديمینا مشهدي مهديگسن40

%98/22698/04/0599/03/01630025545اجتماعياصفهاننیمه بلندعطیه زارع آرنديعطیه زارع آرنديپر شود... جاهاي 41

%98/28898/05/0698/12/01693069365اجتماعيشهرکردنیمه بلندآرمان قلي پور دشتكيآرمان قلي پور دشتكيگل طال42

تهراننیمه بلندنیما مهدیان اصلنیما مهدیان اصلاز انقالب تا آزادي43
طنز اجتماعي

تاریخي
98/30698/05/0999/03/01720016225%

44
به دانش بزرگ و 

به همت بلند
%98/40498/06/2599/07/01630025545پرترهتهراننیمه بلندمنوچهر مشیريمنوچهر مشیري

%98/45198/07/1399/04/0163005710تاریخيتهراننیمه بلندرحیم مرتضي وندرحیم مرتضي وندخوشه مهر45

%98/57898/08/2998/10/309500950100اجتماعيتهراننیمه بلندمحمدباقر شاهینمرتضي شعبانيجمیله46

مرتضي شعبانيگلوله باران47
مرتضي پایه شناس

حسین مؤمن
%98/57898/08/2998/10/309500950100مقاومتتهراننیمه بلند

%98/58098/08/2999/07/20630014225اجتماعيتهراننیمه بلندفرح زارع مهرجرديفرح زارع مهرجرديکدا48

%98/59098/09/0398/11/201,73093060080تاریخيتهراننیمه بلندارد عطارپورارد عطارپوررؤیاي سیاه49

%98/62698/09/1199/06/201,530089565پرتره تاریخيتهراننیمه بلندمصطفي رزاق کریميمحمدسعید وزیريپرتره مرحوم قندچي50

حبیب احمدزاده مكي مردي از اربعین51
حبیب احمدزاده

حسین روشنكار

مهرداد افراسیابي

%98/72198/10/3098/11/017500750100اجتماعيتهراننیمه بلند

%98/70398/10/1899/11/29810.7310اجتماعيتهراننیمه بلندحانیه یوسفیانحانیه یوسفیانمهد کودك زندان قرچك52

%98/70498/10/1898/11/016600660100اجتماعيتهراننیمه بلندمحسن جعفري رادمهدي مطهررنج زیر پوست53

%98/73998/11/0699/06/201,350012210پرترهتهراننیمه بلندجمشید بیات تركجمشید بیات تركامین الضرب54



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
نوع محصول

کوتاه،نیمه )

(بلند،بلند

محل 

اقامت
ژانر/ موضوع

شماره 

قرارداد

تاريخ

 قرارداد

تاريخ

 تولید

مبلغ 

قرارداد

پرداختي 

97تا پايان

پرداختي در 

98

درصد 

پیشرفت 

كار

(كوتاه، نيمه بلند، بلند)كمك به توليد فيلم مستند : 2پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)

تهراننیمه بلندمحمد احسانيمحمد احسانيمهاجرت آبي55
محیط زیست

اجتماعي
98/80098/11/2199/11/201,080024325%

%98/90098/12/0499/11/201,260047842آیینيتهراننیمه بلندسودابه مجاوريسودابه مجاوريپري56

%98/100198/12/2899/07/30630010015اجتماعيتهراننیمه بلندنادر خادم طریقتنادر خادم طریقتمیهماني در بهشت57

%94/111394/11/2097/06/017204524577هنري-تاریخيتهرانبلندمهرداد شیخانمهرداد شیخانانیمیشن ایراني58

%96/33196/05/3197/04/018104747375اجتماعيتهرانبلندبهروز نوراني پوربهروز نوراني پورفرزندان شب59

%97/48697/07/0998/05/25693482211100اجتماعيتهرانبلندپناه برخدا رضایيپناه برخدا رضایيبوي خوش نان60

%97/50897/07/1498/05/2096021634665اجتماعيتهرانبلندهادي آفریدههادي آفریدهکامیون آبي61

62
در جستجوي کلینت

 ایست وود
%97/50797/07/1498/12/011,08024319445اجتماعيتهرانبلندسیدعلیرضا رسولي نژادسید علیرضا رسولي نژاد

%97/53497/07/2398/04/01960324636100پرتره فلسفيتهرانبلندمسعود طاهريمسعود طاهريمردي با گوش هاي سنگین63

تهرانبلندمحسن خان جهانيمحسن خان جهانيبر سر خاك64
-اجتماعي 

 محیط زیست
97/89897/12/1898/10/101,08024347255%

%97/92697/12/2598/12/151,08024319545پرترهتهرانبلندمریم اسلوبيمهدي شامحمديآشیانه عقاب65

تهرانبلندمحمدعلي فارسيمحمدعلي فارسيصدسال تنهایي66
-اجتماعي

پرتره
97/92797/12/2598/04/201,10077514160%

%98/5098/02/0298/12/01990040125تاریخيتهرانبلندکامیار فاروقيکامیار فاروقيخاوران نامه67

%98/10798/02/2399/02/201,170057955پرترهتهرانبلندمحمد فرزین نیامحمد فرزین نیاکنتر پوان68

مژگان صیاديشهري که بود69
مژگان صیادي

علي اکبر ولدبیگي
%98/30098/05/0799/03/011,305011710اجتماعيتهرانبلند

%98/42198/06/3199/05/0190008110تاریخيتهرانبلندمهدي اسديمهدي اسديداستان پرواز 70

تهرانبلندمریم حق پناه مریم حق پناهسال تا هرگز71350
محیط زیست

اجتماعي-
98/49398/07/2999/07/0181007310%

%98/48498/07/2999/07/158640864100اجتماعيتهرانبلندپناه برخدا رضایيپناه برخدا رضایي(خانه در آب)روایت آب72



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
نوع محصول

کوتاه،نیمه )

(بلند،بلند

محل 

اقامت
ژانر/ موضوع

شماره 

قرارداد

تاريخ

 قرارداد

تاريخ

 تولید

مبلغ 

قرارداد

پرداختي 

97تا پايان

پرداختي در 

98

درصد 

پیشرفت 

كار

(كوتاه، نيمه بلند، بلند)كمك به توليد فيلم مستند : 2پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)

%98/55198/08/2299/04/01675015225تاریخي اجتماعيتهرانبلندحنیف شهپررادحنیف شهپررادحمایت تا قیامت73

%98/59498/09/0499/06/20720029245تاریخي اجتماعيتهرانبلندجواد وطنيجواد وطنيگرامافون74

تهرانبلندفرشاد اکتسابيفرشاد اکتسابيالف-ف75
اجتماعي

اقتصادي
98/74098/11/0699/05/011,170010510%

تهرانبلندناصر ضمیريناصر ضمیري حیات76
اجتماعي

روانشناسي
98/82898/11/2699/11/201,260028425%

%98/90798/12/0599/07/01400016245هنريتهرانبلنداسماعیل شهامت منشاسماعیل شهامت منشپاساژ77

تهرانبلندلقمان خالديلقمان خالديایستادن در ارتفاع باال78
پرتره 

تاریخي
98/92698/12/1299/07/011,530034525%

%98/96698/12/1799/07/3090008110اجتماعيتهرانبلندکتایون جهانگیريکتایون جهانگیريزوو79

%98/99898/12/2799/06/311,170010510اجتماعيتهرانبلندامیرحسین خلیل زادهسعید الهي نیاها-هشتادي80

19,887 جمع



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
نوع 

محصول

كشور 

مشاركت كننده
ژانر/ موضوع

شماره 

قرارداد

تاريخ

 قرارداد

مبلغ

 قرارداد

پرداختي 

97تا پايان

پرداختي در 

98

درصد 

پیشرفت كار

حسام الدین اسالميخیره به خورشید1
حسام الدین اسالمي

عطیه عطارزاده
%97/23997/04/05500203297100اجتماعيفرانسهمستند

کردستان سوریهمستندماریه ماوتيماریه ماوتيمن زنده ام2
-اجتماعي

مقاومت
97/92597/12/2580018028865%

%95/38095/06/2070041012685دفاع مقدسسوریهمستندامیرحسین نوروزيامیرحسین نوروزيشهید همداني3

%96/47696/08/03382207198100مذهبيعراقمستندمحمدتقي یازرلومحمدتقي یازرلواربعین 4

909

حمايت از توليد مشترك فيلم مستند با ديگر كشورها: 3پیوست

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)



عملکرد ماليشرح هزينهرديف

200حمایت از فعالیت هاي خانه مستند لرستان1

250حمایت از فعالیت هاي انجمن آسیفا ایران2

30حمایت از برگزاري مروري بر آثار منتخب جشنواره پویانمایي3

250حمایت از برگزاري جشن مستقل سینماي مستند ایران4

250حمایت از برگزاري آیین شب کارگردانان سینماي مستند5

222برگزاري جلسات نمایش و نقد فیلم در سالن سینما حقیقت6

197برگزاري کارگاه آموزشي از ایده تا فیلمنامه در سینماي مستند7

300(آذربایجان شرقي)حمایت از فعالیت هاي خانه مستند تبریز8

200حمایت از فعالیت هاي خانه مستند مازندران9

30حمایت از برگزاري هفته انیمیشن دانشگاه هنر10

100حمایت از فعالیت هاي انجمن صنفي فیلمسازان انیمیشن ایران11

200حمایت از فعالیت هاي خانه مستند استان قم12

250حمایت از جشنواره دانش آموزي شاد فیلم دفاع مقدس13

2,479 جمع

(مبالغ به میلیون ریال)كمك به خانه مستند استان ها و ساير مجامع سينمايي: 4پیوست



پرداخت شدهسال انتشارتیراژتعداد نسخهفصلنامه/ عنوان نشريه رديف

290___ سینما انیمیشن15طراحي و تهیه فصلنامه شماره 1

98113آبان1150 سینما انیمیشن15چاپ فصلنامه شماره 2

3
چاپ کتاب شكل شناسي و 

صدا و موسیقي در فیلم مستند
9852آذر2200

98140آبان10تألیف کتاب پژوهش هاي سینمایي4

98195آذر11000چاپ کتاب پژوهش هاي سینمایي5

129__1 سینما حقیقت18طراحي و تهیه فصلنامه شماره  6

919 جمع 

(مبالغ به میلیون ریال)حمايت از توليد و انتشار فصلنامه هاي انيميشن و سينما حقيقت: 5پیوست



ژانر/ موضوعنوع محصولكارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
شماره

 قرارداد

تاريخ

 قرارداد
مبلغ قرارداد

پرداختي

97تا پايان 

پرداختي در 

98

درصد 

پیشرفت 

كار

%98/99498/12/2619,250080010فانتزيسینمایيفرنوش عابدي رنانياسداله دیانتيعمو نوروز1

800

حمايت از توليد فيلم انيميشن سينمايي: 6پیوست

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
نوع 

محصول
ژانر/ موضوع

شماره

 قرارداد

تاريخ 

قرارداد

مبلغ

 قرارداد

پرداختي

97تا پايان 

پرداختي 

98در 

درصد 

پیشرفت كار

%94/60294/06/1855827610575کودك و نوجوانکوتاهاحمد پوررفیع عربانياحمد پوررفیع عربانيملودي1

%94/80294/08/1119112863100اجتماعيکوتاهشیوا ممتحنسیما ممتحنچله کودکي2

%95/8595/02/1345040545100اجتماعيکوتاهشهرام خوارزميشهرام خوارزميچشمان سرخ3

%95/11495/02/26207653755کمديکوتاهحبیبه فاطميحبیبه فاطميقوزي4

%95/18095/03/243601783365اجتماعيکوتاهمهسا شجاع عراقيمهسا شجاع عراقيمجموعه دار5

%95/35795/06/103961257255درامکوتاهالیكا مهران پورالیكا مهران پورخروس قندي6

%96/30496/05/21153484265اجتماعيکوتاهفهیمه قباديفهیمه قباديتعادل7

%96/89096/12/234952458975درامکوتاهمسعود صفريمسعود صفريهمیشه گمشده اي هست8

%96/1996/01/2027020664100اجتماعيکوتاهایمان لطفیانایمان لطفیانجیك 9

%96/9296/02/19243778855اجتماعيکوتاهپژمان علي پورپژمان علي پوربادها کجا مي میرند10

%96/11396/02/3060534026585اجتماعيکوتاهفرنوش عابديفرنوش عابدي ملكوت11

%96/11896/02/3140523710985اجتماعيکوتاهحمید محمديحمید محمديگذشته12

%96/21096/04/173601136555اجتماعيکوتاهابراهیم وطن دوستابراهیم وطن دوستکافه13

%96/33296/05/312882202795اجتماعيکوتاهالهه قمشي بزرگالهه قمشي بزرگتنهایي پر هیاهو14

علیرضا صالحيهویت 15
علیرضا صالحي

حسین ابراهیم زاده
%96/34296/06/0532424876100اجتماعيکوتاه

(مبالغ به میلیون ریال)حمايت از توليد فيلم انيميشن كوتاه: 7پیوست



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
نوع 

محصول
ژانر/ موضوع

شماره

 قرارداد

تاريخ 

قرارداد

مبلغ

 قرارداد

پرداختي

97تا پايان 

پرداختي 

98در 

درصد 

پیشرفت كار

(مبالغ به میلیون ریال)حمايت از توليد فيلم انيميشن كوتاه: 7پیوست

%96/42196/07/17504689135اجتماعيکوتاهرامك امین کاظميرامك امین کاظميگل هاي کاغذي16

%96/90096/12/262881435275فانتزيکوتاهآزاد معروفيآزاد معروفيدژکاك17

%97/10597/02/304682896985اجتماعيکوتاهنجمه نامجونجمه نامجوزیر آسمان نقاشي18

%97/25997/04/125722255855اجتماعيکوتاههاجر مهرانيهاجر مهرانيکهربا19

%97/27797/04/20315998565درامکوتاهشیدا غالمرضا کاشيشیدا غالمرضا کاشيبرگشت ناپذیر20

%97/31697/05/022979410755فانتزيکوتاهنازیال رجائیهنازیال رجائیهخانه صورتي21

%97/3297/05/031802410775اجتماعيکوتاهمرضیه شمس الهيمرضیه شمس الهيشام آخر22

23
مردي که براي ماهیها 

آواز مي خواند
%97/38797/05/296308544155جنگ-درام کوتاهامیرحسین مهرانامیرحسین مران

%97/48897/07/09504689135درامکوتاهمرجان کاشانيمرجان کاشانيپیانو24

%97/49597/07/1032410214655اجتماعيکوتاهمهسا سامانيمهسا سامانيهبوب25

کوتاهوحید نورعلي رضایيوحید نورعلي رضایيهرم غذایي26
اقتصادي 

کارآفریني- 
97/57097/08/05270369735%

%97/57197/08/05270369735اجتماعيکوتاهشاهنگ کیاني رشیدشاهنگ کیاني رشیدفصل پریدن27

%97/71397/10/08243328835اجتماعيکوتاهمیالد دائميمیالد دائميدیوار28



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
نوع 

محصول
ژانر/ موضوع

شماره

 قرارداد

تاريخ 

قرارداد

مبلغ

 قرارداد

پرداختي

97تا پايان 

پرداختي 

98در 

درصد 

پیشرفت كار

(مبالغ به میلیون ریال)حمايت از توليد فيلم انيميشن كوتاه: 7پیوست

%97/78597/11/0270022125275پرتره معماريکوتاهمحمد زارع جنانمحمد زارع جناننقطه29

%97/78497/11/023785113655اجتماعيکوتاهمحبوبه محمدزکيمحبوبه محمدزکيآنیما30

%97/83097/11/28225718155اجتماعيکوتاهمجیدرضا عیوضيمجیدرضا عیوضيبهشت 31

%97/83397/11/29423577635اجتماعيکوتاهایرج محمديایرج محمديگل سرخ32

%97/88397/12/132505613385فیلمنامهکوتاهفرنوش عابديفرنوش عابديافسانه عمو نوروز33

%97/91097/12/19315435735درام اجتماعيکوتاهمحبوبه کالیيمحبوبه کالیيدیوار پرنده34

%98/1098/01/175002550فاتزيکوتاهفاطمه غروي منجیليفاطمه غروي منجیليدست و تخم مرغ35

%98/2398/01/20630034661اجتماعيکوتاهعلیرضا کاویان رادعلیرضا کاویان رادمن ایراني ام36

%98/9398/02/21540026735درامکوتاهحسین مرادي زادهحسین مرادي زادهعقل سرخ37

%98/14798/03/1131504315فانتزيکوتاهبهاره حاتميبهاره حاتميدختر و پرنده38

%98/42098/06/31675021315فانتزيکوتاهعلیرضا صالحي دوزلوعلیرضا صالحي دوزلوغار39

%98/49598/072958507910درامکوتاهسارا رحیم زادهسعادت رحیم زادهشیریني نخودچي40

%98/66998/10/0222507115فانتزيکوتاهپریسا جعفريپریسا جعفريماهي41



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
نوع 

محصول
ژانر/ موضوع

شماره

 قرارداد

تاريخ 

قرارداد

مبلغ

 قرارداد

پرداختي

97تا پايان 

پرداختي 

98در 

درصد 

پیشرفت كار

(مبالغ به میلیون ریال)حمايت از توليد فيلم انيميشن كوتاه: 7پیوست

کوتاهمحمد لطفعليمحمد لطفعليخاطرات زمین42
ماجراجویي

زیست محیطي
98/69698/10/1472009715%

کوتاهسپهر مؤمني ایزد موسيسپهر مؤمني ایزد موسيسالخي43
سیاسي 

اجتماعي
98/73198/11/0526108225%

%98/88098/12/350406815فانتزيکوتاهسلمان اربابونسلمان اربابونصید44

کوتاهشیدخت دژم شهابيشیدخت دژم شهابيخوردم خوردي45
-اکشن

کمدي سیاه
98/89998/12/04225011255%

%98/92998/12/1363008515اجتماعيکوتاهشهرام خوارزميشهرام خوارزميپدر و پسر 46

4,932 جمع



ژانر/ موضوعكشورنوع محصولكارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
شماره

 قرارداد

تاريخ

 قرارداد

مبلغ 

قرارداد

پرداختي

97تا پايان 

پرداختي 

98در 

درصد 

پیشرفت 

كار

%96/89196/12/2320,0008,1001,80055حادثه ايکره جنوبيسینمایيهیون جو کیمعلي نوري اسكویيکوش نامه1

1,800

حمايت از توليد فيلم انيميشن با ديگر كشورها: 8پیوست

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)



ژانر/ موضوعمحل اقامتنوع محصولكارگردانتهیه كنندهنام فیلمرديف
شماره

 قرارداد

تاريخ

 قرارداد
مبلغ قرارداد

پرداختي تا 

97پايان 

پرداختي در 

98

درصد 

پیشرفت كار

%98/91598/12/073,000067510تجربيتهرانسینمایيکریم عظیميمهدي کریميشیهه اسب1

%98/96598/12/173,000090010اجتماعيتهرانسینمایيآرش انیسيآرش انیسيمامان2

1,575

(كم بودجه)كمك به توليد فيلم سينمايي خالق : 9پیوست

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)


