
 سقف اعتبارهدف کمیسنجه عملکردعنوان فعالیتردیف
هدف کمی 

محقق شده
توضیحاتپرداخت شده

 3,500            50عنوان فیلم نامه حمایت از تحقیق، نگارش و تقویت متن فیلم کوتاه1

1پیوست شماره 1829,989 76,500           700عنوان فیلم (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه 2

 20,000          1جشنوارهحمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و برگزاری همزمان در استانها3

            37,500جشنوارهحمایت از برگزاري جشنواره هاي منطقه اي فیلم کوتاه4

2پیوست شماره 2252 5,000            58رویدادحمایت از برگزاري هفته فیلم و عکس استانها5

3پیوست شماره 24701 15,000          3500هنرجوحمایت از برگزاري دوره هاي آموزش فیلم سازي از طریق دفاتر انجمن سینماي جوانان ایران6

 3,000            1رویدادحمایت از برگزاري المپیاد فیلم سازي نوجوانان7

4پیوست شماره 8772 4,000            25شهر/ سانسحمایت از اکران فیلم در مناطق غیربرخوردار به صورت سینماسیار8

         323,000استانحمایت از عرضه فیلم کوتاه در سینما تک و پاتوق فیلم استانها9

       201,000عنوان فیلمحمایت از عرضه فرهنگی و تجاري فیلم کوتاه در دیگر کشورها10

         101,000عنوان کمک به تالیف و ترجمه کتب و مقاالت تخصصی فیلم کوتاه 11

           1500همایشبرگزاري همایش فیلم کوتاه 12

       49,636     130,000فعالیت(فیلم کوتاه)کمک به راهبري مدیریت فیلم سازي جوانان13

270,000       61,349

(1399ماهه اول 4)خالصه گزارش عملکرد انجمن سینمای جوانان ایران 

جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)
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پس تولید1398/11/1598/10/77061398/11/282720136136تهرانپیش از تولیدمستندحدیث جان بزرگیپابه توپ1

تسویهنهایی1398/11/1998/10/77091398/11/26870870تهرانپس از تولیدتجربیسیدمصطفی رحیمیزندگی زیباست2

نهایی1398/10/3098/10/76421398/11/2610905454تهرانپس از تولیدداستانیعلی موذنیک ظهر بارانی3

تسویهنهایی1398/07/2398/10/76481398/11/19217021701398/11/26تهرانپس از تولیدداستانیمحسن نجفی مهریسقف کاذب4

تولید1398/11/1998/10/77051398/11/282720136136تهرانپیش از تولیدداستانیحسام رحمانی ترکمنالنه خرگوش5

تسویهنهایی1398/10/3098/10/76441398/11/21109010901399/03/26تهرانپس از تولیدداستانیمیرعباس خسروی نژادآیدین6

تولید1398/11/2098/100/4451398/11/203001515کرمانشاهپیش از تولیدداستانیمحدثه بهرادسگ ها نمی میرند7

تولید1398/11/1398/3381398/11/133001515ایالمپیش از تولیدداستانیزهرا رضاییرویای آبی8

پیش تولید1398/10/1298/3751398/12/01250063188زنجانپیش از تولیدانیمیشنوریا نیک منشپرده دوم9

پیش تولید1398/07/2398/10/76451398/11/16326081244تهرانپیش از تولیدداستانیآزاده سلیمیاندرقاب10

پیش تولید1398/11/1998/10/77121398/11/26326081244تهرانپیش از تولیدداستانیعلی خسرویبهشت ابری11

تولید3761398/10/2519009595-1398/09/1098اردبیلپیش از تولیدداستانیرضا جعفر زادهشهرزاد درآینه12

پس تولید1398/11/1998/10/79231398/12/04272068204تهرانپیش از تولیدداستانیمهدی بوستانی شهربابکیحافظ13

پیش تولید1398/11/1998/10/79261398/12/03272068204تهرانپیش از تولیدداستانیمحمدرضا رحمانیآخرین روز14

پیش تولید1398/11/1598/10/79221398/12/03162041122تهرانپیش از تولیدداستانینرمین فرهنگ فرهیقایم موشک15

پیش تولید1398/07/2398/10/78311398/11/30272068204تهرانپیش از تولیدداستانیمصیب حناییخرمگس16

پس تولید1398/11/1998/10/79281398/12/033790190190تهرانپیش از تولیدداستانیحامد اصالنیگونه نادر17

نهایی10041398/11/302170109109/ان1398/11/19بندرانزلیپس از تولیدداستانیمهران همت زادرویا بین18

پیش تولید1398/12/0398/100/4511398/12/033001515کرمانشاهپیش از تولیدتجربیمیالد رضاییتاخیر19

تولید2731398/12/012720136136/الف ن1398/11/07رفسنجانپیش از تولیدداستانیامیر پذیرفتهکپسول20

پیش تولید1398/12/07300075225پ/1398/11/2898/10تبریزپیش از تولیدداستانیمهدی آذریجیغ21

پیش تولید1398/12/0710002575پ/1398/11/2898/9تبریزپیش از تولیدداستانیفریبا قاسم زادهپی یس22

پیش تولید24871398/12/103001515/ م د1398/12/10مالیرپیش از تولیدداستانیمصطفی تشکری گودرزیراننده تاکسی23

پیش تولید24721398/12/153001515/ م د1398/12/15مالیرپیش از تولیدداستانیعلی رفیعی مقدماتصال24

تولید1711398/11/30160040120/الف خ1398/11/16خرم آبادپیش از تولیدداستانیپروین مراحمیصورت بازار25

تولید1701398/11/30180045135/الف خ1398/11/16خرم آبادپیش از تولیدداستانیآمین صحراییخفقان26

تولید1398/11/013301616-1398/11/01بروجردپیش از تولیدانیمیشنرامشیر گودرزیقرمزآبی27

تولید1398/11/013301616-1398/11/01بروجردپیش از تولیدداستانیعلی کمرهمحیا28

تولید1398/11/103301616-1398/11/10بروجردپیش از تولیدداستانیشیداابراهیمیتخم مرغ29

تولید1398/11/203301616-1398/11/20بروجردپیش از تولیدانیمیشنمحمدجواد زندیهفاصله30

تولید1398/12/01100/17411398/12/013001515مشهدپیش از تولیدداستانیآرمین رحیمی نژادسایه31

تولید1398/12/088704444-1398/11/16بروجردپیش از تولیدداستانیاصالن ناهیچآبی یا نقطه قر مز32

تولید1681398/11/30220055165/الف خ1398/11/16خرم آبادپیش از تولیدداستانیفضل اله تاریبودن33

تولید1691398/11/3012003090/الف خ1398/11/16خرم آبادپیش از تولیدداستانیامین اناریساعت شش34

تولید1398/12/034661398/12/03330824گرگانپیش از تولیدداستانیافروز افشاراکتومانیا35

پیش تولید1398/12/087603838-1398/11/16بروجردپیش از تولیدداستانیسیاوش خانباباییالمثنی36

(مبالغ به میلیون ریال)1399ماهه اول سال4در  (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پیوست 
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پیش تولید1398/10/1298/3791398/12/0110902781زنجانپیش از تولیدانیمیشنجعفر صیادینشان37

/1398/11/2898تبریزپیش از تولیدمستندامین اکتسابیدوربین با کودکان38 تولید111398/12/0710002575/پ

/1398/11/2898تبریزپیش از تولیدداستانیپریسا قادریداستان ناتمام39 پیش تولید81398/12/05150038113/پ

/1398/11/2898تبریزپیش از تولیدمستنداحد حکاکی فردزندگی روی گسل40 پیش تولید71398/12/05150038113/پ

پیش تولید1398/09/1598/4061398/11/022170109109یزدپیش از تولیدداستانیمحمدرضا دهستانی اردکانیبدرقه سکوت41

تولید1398/12/083301616-1398/12/08بروجردپیش از تولیدداستانیمحمدمظفریعکس ها42

پیش تولید1398/11/1598/1082581398/12/05217054163تهرانپیش از تولیدداستانیرضا استادی431648000

پیش تولید1398/11/1998/10/82591398/12/073260163163تهرانپس از تولیدداستانیروناک حسینی جعفریمورس44

پیش تولید1398/12/034701398/12/03330824گرگانپیش از تولیدداستانینگار حبیبیآن مرد آمد45

پیش تولید2981398/12/0110005050/الف ن ق1398/09/25قزوینپیش از تولیدمستنداعظم خدارحمیآشوب هفت سالگی46

تولید1398/12/15100/17481398/12/153001515مشهدپیش از تولیدداستانیمحمد گلیوحشی ها47

پیش تولید123721398/12/20240055185/ا ق1398/12/06قمپیش از تولیدداستانیسیدرضا موسویناخوانا48

پیش تولید123691398/12/20206052155/اق1398/12/06قمپیش از تولیدداستانیمحمدرضا عرب زادهجامپ49

تولید123671398/12/2010055/اق1398/12/20شاهرودپیش از تولیدمستندحسن شهنماتارعشق50

تولید1398/12/08163041122-1398/11/16بروجردپیش از تولیدداستانیسعید گودرزیبعدازمهمانی51

تولید1398/12/034691398/12/03330824گرگانپیش از تولیدداستانیمهرناز خسرویماجرای آخرین قتل آقای ت52

تولید1398/12/034671398/12/03330824گرگانپیش از تولیدمستندسلیمان عرب زادهبابه53

تولید1398/11/184651398/12/0310902781گرگانپیش از تولیدداستانیعلی شاهینیمجتمع54

تولید1398/12/034721398/12/03330824گرگانپیش از تولیدمستندکمیزی.. حبیب اگرامافون55

تولید3091398/12/1515007575/الف ن ق1398/09/25قزوینپیش از تولیدمستندگل اندام صفریمهرمادری56

تولید1398/12/2012151398/12/203001515تربت حیدریهپیش از تولیدداستانیمحمدعلی سهیلیانتظار57

پیش تولید1398/12/1012301398/12/103001515تربت حیدریهپیش از تولیدداستانیلیال سرویدرهمین نزدیکی58

تولید93021398/12/033000150150/الف ک 1398/11/07کرمانپیش از تولیدداستانیعباس حسین زادهماهکان59

پیش تولید93041398/12/0310005050/الف ک1398/11/07کرمانپیش از تولیدداستانینجمه ذوالفقاریگندمزار60

تولید1398/11/2812161398/11/283001515تربت حیدریهپیش از تولیدداستانیمحمد اعتقادیسکوت61

پیش تولید93031398/12/03300075225/الف ک1398/11/07کرمانپیش از تولیدداستانیسجاد امیرمجاهدیاخته62

63low batteryتسویهنهایی98/11/12991398/12/01150015001398/12/14/اب1398/11/27بیرجندپس از تولیدداستانیسیدحمید حسینی

تولید4051398/12/075002525-1398/12/0798اردبیلپیش از تولیدمستندمجید مهدیداستان اسلحه64

تولید2751398/12/0110905454/الف ن1398/11/10رفسنجانپیش از تولیدداستانیمحمدرضاحسینی قاسم آبادطلسم65

تولید4111398/12/078004040-1398/12/0798اردبیلپیش از تولیدتجربیفرهان بهپوربهشت رویایی مه آلود66

پیش تولید93011398/12/03300075225/الف ک1398/11/07کرمانپیش از تولیدداستانیسیدهادی مهدویمرگ غم انگیز پری دریایی67

پیش تولید565/981398/12/073001515/الف س1398/12/07سنندجپیش از تولیدداستانیسینا حسن زاده7372پرواز68

تولید236/981398/12/1213203399/ الف ش1398/12/12شهرکردپیش از تولیدداستانیمسلم فدایی6915

تولید235/981398/12/1317508888/الف ش1398/12/12شهرکردپیش از تولیدداستانیامیرحسین ریاحیمیرا70
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(مبالغ به میلیون ریال)1399ماهه اول سال4در  (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پیوست 

پس تولید234/981398/12/12152011438/الف ش1398/12/12شهرکردپیش از تولیدداستانیمجید صابریان بروجنیچوب خط71

تولید4141398/12/0713006565-1398/12/0798اردبیلپیش از تولیدداستانیشاهین جاللیدست های سپید72

تولید4081398/12/0712006060-1398/12/0798اردبیلپیش از تولیدداستانیمهدی شادابکلفت73

پیش تولید1398/11/031800451398/11/03320824نیشابورپیش از تولیدداستانیمحمدحسین فخاریهروز آخر74

تولید1398/11/1398/3261398/11/133001515ایالمپیش از تولیدداستانیرضا زیدیپروانه75

پیش تولید123671398/12/20228057171/اق1398/12/06قمپیش از تولیدداستانیامیربهادر مظاهریماه چهارم76

تولید1398/12/0698/10/83971398/12/2013003398تهرانپس از تولیدداستانیسعید محسن یوسفیتیه ری77

پیش تولید1398/10/0112031398/11/27217054163تربت حیدریهپیش از تولیدداستانیمازیار کاظمیقربانی78

تولید2761398/12/013250163163/الف ن1398/11/10رفسنجانپیش از تولیدداستانیمهدی موسی زادهوارستگی79

تولید98/12/13081398/12/018004040/اب1398/10/14بیرجندپیش از تولیدمستنداحسان مهدی زادهقدرت وکشور80

تولید1398/10/1498/3231398/11/1315007575ایالمپیش از تولیدداستانیحمیدرضا ارجمندیوضع حمل81

تولید1398/12/11803101398/12/142500125125کرجپیش از تولیدداستانیامیر مهندسیانصحنه82

83ufoتولید98/11/12951398/12/012700135135/اب1398/10/14بیرجندپیش از تولیدداستانیسیدحمید حسینی

تولید1398/11/2698/3401398/11/263001515ایالمپیش از تولیدداستانیحامد منصوریانسندرم داون84

تولید1398/12/2012141398/12/203001515تربت حیدریهپیش از تولیدداستانیعباس باقریانگل بانو85

پیش تولید1398/12/0698/10/83941398/12/20272068204تهرانپیش از تولیدمستندفرح زارع مهرجردیبه من اشاره کن86

تولید1398/11/1398/3301398/11/133001515ایالمپیش از تولیدداستانیامید میرزایینشانی87

تولید1398/11/2698/3431398/11/263001515ایالمپیش از تولیدداستانیمحمدرضا فرامرزیروبان صورتی88

تولید1398/11/2698/3821398/11/263001515ایالمپیش از تولیدتجربیسعید اسماعیل بیگیچای ونفت89

تولید1398/11/2698/3461398/11/263001515ایالمپیش از تولیدداستانیاحمدنورمحمدیپانکراس90

تولید2811398/12/0810905454/الف ن1398/11/07رفسنجانپیش از تولیدداستانیحسین زینلی پور علم آبادیزورق91

پیش تولید1398/07/03802911398/09/042001005050کرجپیش از تولیدداستانیسیداحمد کشمیریدلقک92

تولید1398/12/0798/4231398/12/2510005050اردبیلپیش از تولیدداستانیبهنام اسدالهیآن سوی مین های خاردار93

تولید531/981398/11/2110005050/الف س1398/07/10سنندجپیش از تولیدداستانیایوب گلکارشامپانزه94

تولید501/981398/10/182000100100/الف س1398/07/10سنندجپیش از تولیدداستانیآرمین پورمحمدشیرین95

تولید583/981398/12/213001515/الف س1398/12/21سنندجپیش از تولیدداستانیپویا احمدی دهرشیدچشم ها96

دربه مثابه اثر هنری97
فرهاد -ژینا مدرس گرجی

سلیمانی
تولید581/981398/12/193001515/الف س1398/12/19سنندجپیش از تولیدمستند

پیش تولید10081398/11/30330825/ان1398/11/30بندرانزلیپیش از تولیدمستندامیرحسین خانی پورخان طومان98

پیش تولید1398/12/1834/4091398/12/2110002575دزفولپیش از تولیدداستانیسامان علی نژادیانقایق کاغذی99

تولید25091398/12/283001515/ م ر1398/12/28مالیرپیش از تولیدداستانیمهران بیاتسپیده دم100

تولید3191398/12/203001515/الف ن ق1398/12/20قزوینپیش از تولیدداستانیعلی شکریآنچه پنهان شد101

تولید3151398/12/153001515/الف ن ق1398/12/15قزوینپیش از تولیدداستانیپیمان فالححرفه ای102

پیش تولید1398/12/1834/4081398/12/2110002575دزفولپیش از تولیدداستانیمحمدامین لطفیانخاطرات عاشقانه103

پیش تولید1398/12/1834/4061398/12/21150038113دزفولپیش از تولیدداستانیفراز ستایشیکی بود که دیگه نبود104



شهرنوع حمایتنوع محصولنام کارگرداننام فیلمردیف
تاریخ تأیید در 

پیچینگ
تاریخ قراردادشماره قرارداد

مبلغ کل 

قرارداد

مبلغ 

پرداختی تا 

1398پایان 

مبلغ پرداختی در 

1399

مانده 

تعهدات
تاریخ اتمام تولید

درصد پیشرفت 

کار
توضیحات

(مبالغ به میلیون ریال)1399ماهه اول سال4در  (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پیوست 

پیش تولید1398/10/1298/3921398/12/28163041122زنجانپیش از تولیدداستانیمجتبی حیدریتصنیف همایون105

پیش تولید1398/12/1834/4071398/12/2110002575دزفولپیش از تولیدداستانیامین طرفی جاللی بی توقف106

پیش تولید1398/12/1834/4051398/12/21200050150دزفولپیش از تولیدانیمیشنعباس صاحبیدورازنزدیک107

پیش تولید1398/12/21200050150الف-205-1398/12/1861اهوازپیش از تولیدداستانیرویا نژاد شجاعیمعامله 108

پیش تولید1398/12/11803171398/12/143000150150کرجپیش از تولیدداستانیپوریا پیشوایینیمه شب109

پیش تولید1398/12/21250063188الف-206-1398/12/1861اهوازپیش از تولیدداستانیمهران کلنگ دارراهبر110

نهایی1781398/08/012001005050/الف ن ق1398/06/10قزوینپیش از تولیدداستانی/ تجربیمهری رحیم زادهدروازه بان هانوفر111

تولید3161398/10/22130333365-1398/10/1498ایالمپیش از تولیدداستانیولی کریم نیاوارسلونا112

پیش تولید1398/12/21150038113الف-207-1398/12/1861اهوازپیش از تولیدداستانیمحمدرضا بابادینرسیده به چهارراه113

پیش تولید14001398/12/254001030/ان1398/12/25شاهرودپیش از تولیدمستندسیدعبداله تقویاورس114

تولید1398/12/21803221398/12/213301617کرجپیش از تولیدداستانیمجید مستخدمیسالگرد115

پیش تولید2261398/12/20150038113/الف ن ش1398/11/16شیرازپیش از تولیدداستانیمحمدحسین لک زادهاستودان116

پیش تولید1398/11/27100/17631398/11/273001515مشهدپیش از تولیدمستندمهرداد حدادیانحاج شیخ محمد واله117

نهایی5631398/10/282175454109/ان1398/10/18اصفهانپس از تولیدداستانیمعصومه قوامی رویا پناهگاه118

پیش تولید1398/07/2398/10/64741398/10/032720136136تهرانپیش از تولیدداستانینوشین معراجیسایه روباه119

پیش تولید10121398/12/1113003398/الف1398/11/219بندرانزلیپیش از تولیدمستندسیده محبوب موالییخانه مریم120

نهایی1398/12/11803211398/12/212720136136کرجپیش از تولیدمستندامیرمهدی صادقیابری که باران نشد121

تسویهنهایی67548/31398/12/24100010001399/02/27/ان1398/09/23ساریپس از تولیدداستانیمریم رزاقیمیرکا122

تسویهنهایی67547/31398/12/24150015001399/02/27/ان1398/09/04ساریپس از تولیدمستندرضا اکبریان گالشکالئیکوز123

پیش تولید1398/12/11803151398/12/198004040کرجپیش از تولیدداستانیصادق ابراهیمیکمپ124

پیش تولید1398/12/21803261398/12/213301617کرجپیش از تولیدداستانیداوودحاصلیکاپیتان125

پیش تولید1398/05/1698/100/3611398/06/2380402020کرمانشاهپیش از تولیدداستانیاشکان چاوشیعکس126

پیش تولید275/981398/12/17217054163/ان ل1398/11/21الهیجانپیش از تولیدداستانیمحسن نجفی مهریویال پنجاه127

پیش تولید1398/10/01100/17661398/12/052720136136مشهدپیش از تولیدداستانینسرین محمدپورچپ دست128

پیش تولید276/981398/12/17217054163/ل/ان1398/11/21الهیجانپیش از تولیدداستانیمصطفی کشاورزسالکویهاو یک دختر است129

تسویهنهایی1001398/07/223072301399/02/27/الف خ1398/07/22خرم آبادپیش از تولیدانیمیشنمهین دژآگاهروز خاکستری130

تولید1399/01/313500175175سنندجپیش از تولیدداستانیسالم صلواتیدایه آسیه131

تولید1398/12/0699/10/7501399/03/072720136136تهرانپیش از تولیدداستانیمحمدگذرآبادیباغ جاللی132

پیش تولید1398/05/1698/100/3631398/06/2450251313کرمانشاهپیش از تولیدداستانیمحسن یاوریقالب133

نهایی96/10/30121395/12/26230180500-تهرانپیش از تولیدداستانیسیدعباس طاهری غروبه43روز134

تولید1398/12/061399/02/24272068204تهرانپیش از تولیدداستانیمحمد نوریدندان موشی135

تولید67396/31398/10/04104265226/ان1398/09/10ساریپیش از تولیدداستانیمرسده فالح نژادپیرمرد رمانتیک بود136

تولید127/98/641398/10/10141353571/ان1398/09/27یاسوجپیش از تولیدداستانیشکوفه میرزایی1300شماره 137

نهایی1398/10/1998/2071398/12/012821417171اراکپیش از تولیدداستانیمحمدرضا مرادیدوال پا138

نهایی97/5331397/08/077456180-همدانپیش از تولیدداستانیفرزانه قائمی زادهثریا139

نهایی123181398/09/1717487870/اق1398/05/23قمپیش از تولیدداستانیمحمدجوادحکمیجعبه قرمز140

تسویهنهایی1398/09/01632120606001398/12/21رشتپس از تولیدداستانیحسین پورصیادکم وبیش141

پس تولید2571398/10/153007575150/الف ن ق1398/09/25قزوینپیش از تولیدداستانیامیررضا جاللیانسنگ پشت142

پیش تولید3411398/10/01140353570-1398/09/1098اردبیلپیش از تولیدداستانیسونیه فتحیگلین143

تسویهنهایی1011398/07/223072301398/12/20/الف خ1398/07/22خرم آبادپیش از تولیدانیمیشنلیال ولی پورشکوه144



شهرنوع حمایتنوع محصولنام کارگرداننام فیلمردیف
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پرداختی تا 

1398پایان 

مبلغ پرداختی در 
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(مبالغ به میلیون ریال)1399ماهه اول سال4در  (داستانی، مستند، انیمیشن)حمایت از تولید فیلم کوتاه: 1پیوست 

تسویهنهایی197/981398/11/012722046801398/12/21/الف ش1398/10/18شهرکردپس از تولیدمستندآرمان قلی پورتنها میان سنگ ها145

تولید1398/09/2398/10/67041398/10/0718509293تهرانپس از تولیدداستانیحمیدرضا مقصودیبی پدر146

تسویهنهایی1021398/07/223072301398/12/20/الف خ1398/07/22خرم آبادپیش از تولیدداستانیمصطفی صفوی پورلوتشنه147

نهایی97/10/54671398/06/13187141460-تهرانپیش از تولیدداستانینوید صولتیجونده148

تولید1398/11/2998/3501398/11/293001515ایالمپیش از تولیدداستانییحیی پاک طینتعشق دربرابر عشق149

تولید131/98/641398/10/053301617/ا ن1398/10/05یاسوجپیش از تولیدداستانیعلی صالحی فرتقلب150

تولید1398/11/1599/10/9451399/03/102720136136تهرانپیش از تولیدداستانیدریا نظریجای خالی151

تسویهنهایی1398/05/0298/10/37241398/06/173802859501399/03/12تهرانپیش از تولیدداستانیرضا فهیمیسفیدپوش152

/1398/06/0861اهوازپیش از تولیدانیمیشنهدیه عطائیانجای خالی153 پس تولید1251398/08/04100502525/الف 

پیش تولید1398/12/20217054163ا ن ه 527-1398/09/2098بندرعباسپیش از تولیدداستانیایمان رضائیکادانس154

پیش تولید1398/12/2010902782ان ه -517-1398/09/2098بندرعباسپیش از تولیدداستانیطاهره رحیمیگل یاسمین155

پیش تولید1398/12/2010902782ا ن ه-516-1398/09/2098بندرعباسپیش از تولیدانیمیشننیما محمودیرنگ مو156

تولید20/11398/12/012170109109/الف/ق1398/11/24بوشهرپیش از تولیدداستانیعبدالمجید فخریاننگهبانان157

تولید19/11398/12/012720136136/الف/ق1398/11/24بوشهرپیش از تولیدداستانیراحیل بوستانیشکستنی158

تولید22/11398/12/012720136136/الف/ق1398/11/24بوشهرپیش از تولیدداستانیحنیف موسویصوراسرافیل159

پس تولید21/11398/12/01217013681/الف/ق1398/11/24بوشهرپیش از تولیدداستانیمریم اسماعیلیقرمزآبی سبز قرمز160

پس تولید166/981398/10/012005010050/الف ش1398/08/08شهرکردپیش از تولیدداستانیمجید ابراهیمیان دهکردیدریچه161

پیش تولید1398/10/1998/2091398/12/01141035106اراکپیش از تولیدداستانیشمس اله دائی زادهگلفروشی162

پیش تولید33/991399/02/1810902782/ا ن ه1399/02/18بندرعباسپیش از تولیدتجربیغفور شهبازیدرگذشتن163

تولید1398/06/25113581398/07/152726868136نجف آبادپیش از تولیدداستانیغالمرضا حیدریزورگیر164

پیش تولید1398/10/1998/2101398/12/018702265اراکپیش از تولیدداستانیمحمد کوهیخانه بی صدا165

پیش تولید1398/10/1998/2121398/12/015401440اراکپیش از تولیدداستانیوحید مالمیربرج نگهبانی166

پیش تولید1398/10/1998/2111398/12/018702265اراکپیش از تولیدداستانیمحمود شکرائیهخاک چال167

/1398/11/1099تالشپیش از تولیدداستانیحسن پورصیادشب بخیر ملیکا168 پیش تولید1301399/02/30217054163/ا ن ت

پیش تولید1371399/03/10163041122/ا ن 1399/02/18اصفهانپیش از تولیدمستندغالمرضا جعفریسوپراستار169

پیش تولید1411399/03/11217054163/ا ن 1399/02/18اصفهانپیش از تولیدداستانیزیور حجتیزنان لجمن170

پیش تولید59581399/02/24325081244/ا ن خ1399/02/18خمینی شهرپیش از تولیدانیمیشنسیداحمد جعفریانپرنده باز171

تولید1398/11/20114291398/11/203301617نجف آبادپیش از تولیدداستانیوحید خدادادیبیگناهی172

تولید1398/11/20114391398/11/203301617نجف آبادپیش از تولیدداستانیحیدرعلی رحمانیآرزو173

پیش تولید1398/10/1998/2081398/12/0110902782اراکپیش از تولیدداستانیبیژن بیاتزخم ترس174

پیش تولید1261399/02/27325081244/ان1399/02/18اصفهانپیش از تولیدداستانیامین قشقائیانغرق شدگی175

پس تولید1397/09/11150455353الف ش/166/97-شهرکردپیش از تولیدانیمیشنمحسن باقری دستگردیپلکان176

نهایی97/10/56771397/06/312251246041-تهرانپیش از تولیدداستانیابوالفضل کریمی اصلنازنین177

تولید25201399/01/313001515م د -مالیرپیش از تولیدداستانیعلی جاللیهیچکس178

تولید1398/07/2398/10/60741398/09/113258181163تهرانپیش از تولیدتجربیفرهاد غالمیصبحدم179

پس تولید67102/31398/10/1076193819/ان1398/10/09ساریپیش از تولیدداستانیمبین نوریان ایوبیروز شغال180

شهرکردپیش از تولیدانیمیشنامیرحسین ریاحیگاردن181
1398/10/18

تسویهنهایی195/981398/11/011341003401399/04/03/ الف ش

تسویهنهایی241395/02/011401053501399/02/22-تهرانپیش از تولیدمستندسعیده سپهی زنان کوچ182

26,5572,3409,98914,226 جمع کل
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مکان و استان برگزار شدهتاریخ برگزاريعنوان هفته و فیلم و عکس

تعداد هیات 

انتخاب فیلم و 

عکس

(فیلمنامه/عکس /فیلم )تعداد آثار رسیده 
/ عکس/ فیلم)تعداد آثار منتخب 

(فیلمنامه

استان مشارکت 

کننده
عملکرد مالی

240استان آذربایجان غربی عکسی 5 مجموعه 2 تک عکس و 41 عکس در دو بخش تک عکس و مجموعه5840 نفر5فضای مجازی کانال تلگرامی و اینستاگرام و واتساپ1399/1/5جشنواره فیلم و عکس استان آذربایجان غربی1

12استان قم فیلم کوتاه35عکس و 40 فیلم کوتاه111عکس و 0150تاالر مرکزی شهر و انجمن سینمای جوان استان قم_هفته فیلم و عکس استان قم2

252 جمع کل

1399ماهه اول سال4حمایت از برگزاری هفته فیلم و عکس استان با مشارکت استان ها در : 2پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)



نام دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1011فیلم سازیحق مشاوره استاد راهنمااردبیلاردبیلبهزاد فرزانه وش1

32385فیلم سازیفیلمبرداریاردبیلاردبیلمرتضی عدلی2

32385فیلم سازیفیلمبرداری گروه باردبیلاردبیلمرتضی عدلی3

22254فیلم سازی1عکاسی کالس اصفهاناصفهانشهرام احمدزاده4

481914فیلم سازیایده تا فیلمنامهاصفهاناصفهانسیاوش گلشیری5

482310فیلم سازیایده تا فیلمنامهاصفهاناصفهانمجتبی اسپنانی6

482514فیلم سازیایده تا فیلمنامهاصفهاناصفهانفهیمه سیاحیان7

36198فیلم سازیکارگردانیاصفهاناصفهاناحمدرضا سیستان8

36239فیلم سازیکارگردانیاصفهاناصفهانمحمد پسران رزاق9

32257فیلم سازیفیلمبرداریاصفهاناصفهانبهنام تاجمیر ریاحی10

32297فیلم سازیفیلمبرداریاصفهاناصفهانمحمدصادق داوری11

32236فیلم سازیفیلمبرداریاصفهاناصفهانعلی حسین زاده12

482214فیلم سازیایده تا فیلمنامهنجف آباداصفهاناحمد شریعتی13

36318فیلم سازیکارگردانیاصفهاناصفهانامین قشقائیان14

70820تک درسفیلمنامه نویسیکرجالبرزصادق مه نگار15

70820تک درسفیلمنامه نویسیکرجالبرزصادق مه نگار16

36358فیلم سازیکارگردانیکرجالبرزمحمد ناصری17

36166فیلم سازیکارگاه مستندایالمایالمکمال زحمت کش18

36166فیلم سازیکارگاه داستانیایالمایالموحید اسالمی19

60109تک درستصویربرداری و نورپردازیایالمایالممهدی صالحی20

44128تک درستکدرس عکاسیمراغهآذربایجان شرقیاحمد دادرس21

3016فیلم سازیکارشناس دوره فیلمسازیتبریزآذربایجان شرقیحسن وحدانی22

16272فیلم سازیصداارومیهآذربایجان غربیحسین نوری23

36176فیلم سازیکارگاه داستانیارومیهآذربایجان غربیباقر حبیب پیران24

1399ماهه اول سال4حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در  : 3پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)



نام دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1399ماهه اول سال4حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در  : 3پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)

4479تک درستکدرس عکاسیبوشهربوشهرعلی اصغر نصوری25

18143فیلم سازینشست فیلم کوتاهبوشهربوشهرعبدالمجید فخریان26

44107تک درستکدرس عکاسیبرازجانبوشهررضا عباسی27

425411فیلم سازیحق کارشناسی بازبینی فیلمتهرانتهرانابراهیم تجدد28

482613فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانپیمان یادگاری29

482019فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانداود رضایی30

482319فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانداود رضایی31

482019فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانداود رضایی32

481919فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانداود رضایی33

482319فیلم سازیایده تا فیلمنامهتهرانتهرانداود رضایی34

24269فیلم سازیعکاسیتهرانتهرانمجید دهقان35

24239فیلم سازیعکاسیتهرانتهرانمجید دهقان36

16172فیلم سازیصدابیرجندخراسان جنوبیحسین خزاعی37

32176فیلم سازیفیلمبرداریبیرجندخراسان جنوبیمحمدرضا زمانی پور38

22224فیلم سازیعکاسیگنابادخراسان رضویمیترا عربشاهی39

14223فیلم سازیآشنایی با سینماگنابادخراسان رضویعلی اکبر اسماعیلی40

12222فیلم سازیکارگاه تجربه اولگنابادخراسان رضویمحمد برادران41

14152فیلم سازیآشنایی باسینماتربت حیدریهخراسان رضویعباس باقریان42

14152فیلم سازیکارگاه تجربه اولتربت حیدریهخراسان رضویمازیار کاظمی43

22155فیلم سازیعکاسیتربت حیدریهخراسان رضویسعید شیبانی44

681512فیلم سازیایده تا فیلمنامهتربت حیدریهخراسان رضویمحمدعلی سهیلی45

3013فیلم سازیکارشناس دوره فیلمسازیتربت حیدریهخراسان رضویعباس باقریان46

22244فیلم سازیعکاسیآبادانخوزستانامین زمزم47

28446فیلم سازی(ب- الف)آشنایی با سینمااهوازخوزستانفرهاد پروین48



نام دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1399ماهه اول سال4حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در  : 3پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)

44448فیلم سازی(ب- الف )عکاسیاهوازخوزستانمجید رمضانپور49

24445فیلم سازی(ب-الف)کارگاه تجربه اولاهوازخوزستانفرهاد پروین50

36189فیلم سازیکارگردانیآبادانخوزستانسیدوحید طباطبائیان51

48166فیلم سازیایده تا فیلمنامهدزفولخوزستانمهران بقایی52

30166فیلم سازیتدویندزفولخوزستانحجت ظفری پور53

32163فیلم سازیفیلمبرداریدزفولخوزستانمحمدحسین یاحقی54

36165فیلم سازیکارگردانیدزفولخوزستانمحمدباقر حنطوش زاده55

22194فیلم سازیعکاسی زاهدانسیستان و بلوچستانآرمان گلستانه56

14194فیلم سازیآشنایی با سینمازاهدانسیستان و بلوچستانمهدی نجارپیشه57

36175فیلم سازیکارگاه تجربیشیرازفارسمحمدرضا حق نگهدار58

36178فیلم سازیکارگردانیشیرازفارسسیدحسین آزادی59

18236فیلم سازینشست فیلم کوتاهقزوینقزوینرضا غیاث60

3016فیلم سازیکارشناس دوره فیلمسازیقزوینقزوینعطاءاله مجابی61

70714تک درستکدرس فیلمنامهقمقمجواد یقموری62

12232فیلم سازیکارگاه تجربه اولقمقمسیدرضا موسوی63

14232فیلم سازیآشنایی با سینماقمقمداود جلیلی64

22232فیلم سازیعکاسیقمقمحسن قدیانی65

441110تک درستکدرس عکاسیسنندجکردستاناحمد کریمی66

14243فیلم سازیآشنایی با سینماسنندجکردستانزانیار حبیبی67

22245فیلم سازیعکاسیسنندجکردستاناحمد کریمی68

12242فیلم سازیکارگاه تجربه اولسنندجکردستانتوفیق امانی69

12502تک درسعکاسی رایگان طرح امیدرفسنجانکرمانمیکائیل شریفی70

12742تک درسعکاسی رایگان طرح امیدکرمانکرمانمجتبی انجم شعاع71

14233فیلم سازیآشنایی با سینمارفسنجانکرمانعباس بلوچی72



نام دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1399ماهه اول سال4حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در  : 3پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)

22233فیلم سازیعکاسیرفسنجانکرمانمحمد خلیلی73

12232فیلم سازیکارگاه تجربه اولرفسنجانکرمانرضا فهیمی74

3087تک درستکدرس عکاسی دیجیتالرفسنجانکرمانحسام الدین کفاش75

3087تک درستکدرس عکاسی دیجیتالرفسنجانکرمانعباس بلوچی76

32267فیلم سازیفیلمبرداریکرمانکرمانامیر شجاع حیدری77

36267فیلم سازیکارگردانیکرمانکرمانسیدهادی مهدوی78

18264فیلم سازینشست فیلم کوتاهکرمانکرمانمحسن مجیدی79

22152فیلم سازیعکاسیتالشگیالنمجتبی دولت دوست80

14153فیلم سازیآشنایی با سینماتالشگیالنعلیرضا زارعی81

36158فیلم سازیکارگاه تجربه گراتالشگیالنعلی رشیدی فر82

14242فیلم سازیآشنایی با سینماالهیجانگیالنمیرمسعود حیدری83

3285تک درسفتوشاپتالشگیالنمعصومه مختارزاده84

24124تک درستکدرس پرترهانزلیگیالنمیالد حامد85

44157تک درستکدرس عکاسیانزلیگیالنمیالد حامد86

32153فیلم سازیفیلمبرداریتالشگیالنمجتبی دولت دوست87

30236فیلم سازیکارشناس دورهبروجردلرستانکاوه حدادی88

36179فیلم سازیکارگردانیبروجردلرستانمحمد نصیری89

482212فیلم سازیایده تا فیلمنامهخرم آبادلرستانپروین مراحمی90

32225فیلم سازیتصویربرداریخرم آبادلرستانمحمد فرزانمنش91

36229فیلم سازیکارگردانیخرم آبادلرستانغالمرضا نعمت پور92

481510فیلم سازیایده تا فیلمنامهساریمازندرانمحمد فضلی93

32156فیلم سازیتصویربرداریساریمازندرانمسعود عظیم زاده94

30147تک درستکدرس فتوشاپساریمازندرانمریم فضل اله نژاد95

44148تک درستکدرس عکاسی مقدماتیاراکمرکزیایرج کیانیان96



نام دوره(دفتر)نام شهراستان نام استادردیف
سطح دوره

(تکدرس، فیلمسازی)
عملکرد مالیتعداد هنرجوساعت تدریس 

1399ماهه اول سال4حمایت از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فیلمسازی توسط انجمن سینمای جوانان ایران در  : 3پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)

701313تک درستکدرس فیلمنامه نویسیاراکمرکزیمحمد زنده نام97

4497تک درستکدرس عکاسیبندرعباسهرمزگانحسن نوروزی98

36216فیلم سازیکارگاه مستندمالیرهمدانمحسن حسینی تبار99

12282فیلم سازیکارگاه تجربه اولیزدیزدحسین صباغ100

3,2542,051701 دوره100استان24 جمع 



فیلمهاي اکران شدهاستقرار سینما سیارشهراستانردیف
تعداد فیلم اکران 

شده در هر شهر
عملکرد مالی 

10منطقه پرواز ممنوع1هشتگردالبرز1

60چشم و گوش بسته/ اژدر / مطرب / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1کاشاناصفهان2

30بنیامین/ آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 2نجف آباداصفهان3

20بنیامین/ منطقه پرواز ممنوع 1صفادشتالبرز4

30اژدر/  بنیامین / منطقه پرواز ممنوع 1سردرودآذربایجان شرقی5

40چشم و گوش بسته/ بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1هریسآذربایجان شرقی6

40اژدر/ مطرب / بنیامین / منطقه پرواز ممنوع 1جلفاآذربایجان شرقی7

30بنیامین/ آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1شاهین دژآذربایجان غربی8

20اژدر/  آن بیست وسه نفر1برازجانبوشهر9

50چشم و گوش بسته/ مطرب / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1آبیکقزوین 10

10بنیامین1شهرکردچهارمحال بختیاری11

60چشم و گوش بسته/ اژدر / آخرین داستان / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 2حسن آبادتهران12

40چشم و گوش بسته/ مطرب / بنیامین /  منطقه پرواز ممنوع 1بهارستانتهران13

30چشم و گوش بسته/ مطرب /   بنیامین 1جوینخراسان رضوی14

30آخرین داستان/ اژدر /   آن بیست وسه نفر1تربت حیدریهخراسان رضوی15

20بنیامین/  آن بیست وسه نفر1سرخسخراسان رضوی16

40مطرب/ بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1بردسکنخراسان رضوی17

70خداحافظ دختر شیرازی/ چشم و گوش بسته/ آخرین داستان/ مطرب / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 3چنارانخراسان رضوی18

20آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1بیرجندخراسان جنوبی19

30مطرب/ بنیامین /  منطقه پرواز ممنوع 2بهبهانخوزستان20

10آن بیست وسه نفر1طارمزنجان21

70خداحافظ دختر شیرازی/ چشم و گوش بسته/ اژدر / مطرب / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1شهمیرزادسمنان 22

30آخرین داستان/ بنیامین /  آن بیست وسه نفر1ایوانکیسمنان 23

50چشم و گوش بسته/ مطرب / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1تاکستانقزوین 24

20بنیامین/  آن بیست وسه نفر1قمقم25

30مطرب/ بنیامین /منطقه پرواز ممنوع 1بمکرمان 26

30بنیامین/ آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1عنبرآبادکرمان 27

1399ماهه اول سال 4حمایت از اکران فیلم در مناطق غیربرخوردار به صورت سینماسیار  توسط انجمن سینمای جوانان ایران در : 4پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)



فیلمهاي اکران شدهاستقرار سینما سیارشهراستانردیف
تعداد فیلم اکران 

شده در هر شهر
عملکرد مالی 

1399ماهه اول سال 4حمایت از اکران فیلم در مناطق غیربرخوردار به صورت سینماسیار  توسط انجمن سینمای جوانان ایران در : 4پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)

10 آن بیست وسه نفر1اسالم آباد غربکرمانشاه28

30بنیامین/ آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1مینودشتالوند/گلستان29

50خداحافظ دختر شیرازی/ چشم و گوش بسته/ اژدر / مطرب /  آن بیست وسه نفر1کردکویگلستان30

30مطرب/ بنیامین /  منطقه پرواز ممنوع 2املشرها/گیالن 31

60آخرین داستان/ اژدر / مطرب / بنیامین / آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1سوادکوهمازندران32

30بنیامین/ آن بیست وسه نفر/ منطقه پرواز ممنوع 1چالوسمازندران33

30مطرب/ بنیامین /  آن بیست وسه نفر1خدابندهزنجان34

20بنیامین/  منطقه پرواز ممنوع 1اللجینهمدان35

20بنیامین/  منطقه پرواز ممنوع 1آشتیانمرکزی 36

713

59

772دستگاه42شهر36استان22جمع عنوان فیلم اکران شده است8

سهم شرکت های پخش

پشتیبانی فنی سرورهای سینما سیار


