
گزارش عملکرد مالی انجمن سینمای جوانان ایران

ف
دی

ر

شماره صفحاتدرصد از کل97ماهه 11عملکرد مالی هدف کمی محقق شدهواحدعنوان فعالیت

4تا13617,832,000,00010.451فيلم(ملي و استاني)حمايت از توليد فيلم كوتاه حرفه اي 1

6تا551,020,350,0000.605فيلم(استاني)حمايت از توليد فيلم كوتاه نيمه حرفه اي 2

3
حمايت از ايجاد نمايندگي انجمن با مشاركت استان ها به منظور 

توليد محتوا
13325,000,0000.197نمايندگي

4
حمايت از برگزاري جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران و برگزاري 

همزمان در استان ها
9تا137,538,856,56822.008جشنواره

32,654,488,9001.5610جشنوارهحمايت از برگزاري جشنواره هاي منطقه اي فيلم كوتاه5

6
حمايت از برگزاري هفته فيلم و عكس استان با مشاركت استان ها و 

جشنواره عكس هيركاني
91,872,490,0001.1011جشنواره

7
حمايت از برگزاري جشنواره فيلم كوتاه ژيار با مشاركت استان 

كردستان
11,027,303,6900.6012جشنواره

1500,000,0000.2913جشنواره(يزد)حمايت از برگزاري جشنواره فيلم كوتاه رضوي 8

15تا563,000,938,0561.7614دفترحمايت از پاتوق فيلم كوتاه با مشاركت استان ها9

61,216,238,0000.7116برنامهحمايت از توليد، ترجمه و انتشار منابع اطالعاتي حوزه فيلم كوتاه10

11
حمايت از برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي فيلم سازي با 

مشاركت استان ها
29تا304,144,631,9282.4317استان

12
حمايت از برگزاري كارگاه هاي تخصصي در جشنواره بين المللي و 

جشنواره هاي منطقه اي
32تا422,450,000,0001.4430كارگاه

13
كمك به استقرار سينما سيار در شهرهاي غيربرخوردار و مرزي براي 

اكران فيلم هاي سينمايي برابر تفاهم نامه استاني سازمان
36تا581,498,000,0000.8833دستگاه

14

حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره 

 VODنمايش خانگي، تلويزيوني، )ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

، حمايت از برگزاري هفته فيلم كوتاه ايران در يونان(... و

106تا981511,622,0000.3037حضور فيلم

11,900,600,0001.11107المپيادكمك به برگزاري المپياد فيلم سازي كودک و نوجوان15

93,110,334,54354.58هزينه هاي پشتيباني انجمن سينماي جوانان16

170,602,853,685100.00 جمع کل



 (ملي و استاني)حمايت از توليد فيلم كوتاه حرفه اي 

نام کارگرداننام فیلمردیف
 مبلغ پرداخت شده در 

97سال 
مبلغ کل قرارداد

210,000,000               52,500,000آرمان خوانساریانموناکو1

157,500,000               78,750,000سیاوش شهابیتشریح2

70,000,000               35,000,000کوروش شیرالیزن پشت پنجره3

4lover157,500,000               39,375,000محمد ثریا

73,500,000               35,000,000فرزانه قائمی زادهثریا5

100,000,000               25,000,000کوروش فرزانگانزمین6

105,000,000               26,250,000محمد طالبیکوپه7

100,000,000               50,000,000محسن اخوان فراربعین8

210,000,000               52,500,000آزاد فرج محمدیماهرگز به هورامان میرسیم9

105,000,000               52,500,000طوفان نهان قدرتیرکس10

20,000,000               10,000,000سید حمید کرمانیتنهایی امیر11

126,000,000               31,500,000محمد منعمصفر مرزی12

90,000,000               45,000,000معین تک روستازندگی لزج13

110,000,000               82,500,000علی ثابت قدم مقدمده صبح14

70,000,000               35,000,000محمدحسین حمصیاننائبیان15

40,000,000               40,000,000محمد مروجمعجزه مخفی16

187,000,000               70,125,000نوید صولتیجونده17

140,250,000187,000,000سیدوحید حسینی نامیسرسام18

165,000,000               41,250,000ابوالفضل کریمی اصلنازنین19

77,000,000               77,000,000وحید رابودانتوارد20

110,000,000               55,000,000محمدهادی اسفندیاریگرایلی21

150,000,000               75,000,000رضا جمالیاینجا جایی برای فرود نیست22

200,000,000               50,000,000کریم عظیمیهتل 23

120,000,000               90,000,000مصیب حناییبچه24

130,000,000             130,000,000احسان شادمانیبالین25

40,000,000               20,000,000مهیار خسروانی تهرانیدرشب بارانی26

165,000,000             165,000,000سلیمان ابراهیمیخانه عروسک27

60,000,000               30,000,000آزاده مسیح زادهدوسربرد ودوسر باخت28

77,000,000               38,500,000بابک طاهریخان جان29

100,000,000               50,000,000پرستو علی نسبآسمان خالی30

50,000,000               25,000,000محمدامین جعفریمنسی31

50,000,000               50,000,000محمدعلی یزدان پرستازمکتبخانه تا مدرسه32

40,000,000               20,000,000محمدعلی یزدان پرستشب بارانی 33

50,000,000               50,000,000محمدطالبیزنبوردار34

50,000,000               37,500,000رضا اسدیتروما35

30,000,000               30,000,000محسن حبیبیکنترل36
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 (ملي و استاني)حمايت از توليد فيلم كوتاه حرفه اي 

نام کارگرداننام فیلمردیف
 مبلغ پرداخت شده در 

97سال 
مبلغ کل قرارداد

70,000,000               52,500,000بهنام عابدیبازگشت37

30,000,000               30,000,000محمد هرمزیکاج38

150,000,000               75,000,000سعید صادقیبعدی39

60,000,000               60,000,000مهران امیری حسینیدزدانه40

100,000,000               50,000,000محمدجواد عبداله زادهترجمه افول41

200,000,000               50,000,000سیدمرتضی جذاببادکنک42

30,000,000               22,500,000بابک طاهری1358مهر23واقعه43

150,000,000             150,000,000داریوش شهبازیشرعی44

150,000,000             150,000,000آرین لطفعلیانالل45

50,000,000               37,500,000طیبه آرتامستندکاظم چلیپا46

270,000,000             270,000,000فاطمه زنجانیانفیلم با موضوع اعتیاد475

120,000,000             120,000,000فرهاد غریبی کاللهمالقات خصوصی48

100,000,000               75,000,000شیوا قنبریانامیرعلی49

20,000,000               15,000,000شبنم طارمیبازگشته50

50,000,000               50,000,000طیبه آرتامستند ایرج اسکندری51

220,000,000               55,000,000هوشنگ میرزائیدادزن52

550,000,000             550,000,000احمد احمدی مرندییونس53

100,000,000               75,000,000احسان همتیپایان بازی54

200,000,000             200,000,000رضا نجاتیچندش55

200,000,000             162,500,000محمد رحمتیگیر56

70,000,000               17,500,000آکوزندکریمیدیگری57

220,000,000               55,000,000رقیه توکلیمجذور بیست سالگی58

55,000,000               55,000,000ابوذر پاک نژادکدر59

150,000,000               37,500,000عبدالرضا اکبرنژادجن نامه60

220,000,000               55,000,000مسعود حاتمیکاسه61

150,000,000             112,500,000ابوالفضل عزیزیمرده کش62

132,000,000               33,000,000محمد ایزدیقداره علی63

50,000,000               25,000,000محبوبه محرابی پورقصه ای برای بچه های حاشیه شهر64

450,000,000             450,000,000سعید نجاتیسرالک65

50,000,000               50,000,000سیاوش چاوشیآن مردآمد66

250,000,000               62,500,000امید عبدالهیباران بهاری67

200,000,000               50,000,000مهردادحسنیبدون عنوان68

200,000,000             100,000,000اشکان احمدیورم69

200,000,000               50,000,000جالل ساعد پناهخط های موازی70

100,000,000               25,000,000محمدرضا شهبانی نوریزینب زینب است71
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 (ملي و استاني)حمايت از توليد فيلم كوتاه حرفه اي 

نام کارگرداننام فیلمردیف
 مبلغ پرداخت شده در 

97سال 
مبلغ کل قرارداد

55,000,000               15,000,000بهاره للهیتالم یک تصویر72

80,000,000               20,000,000فاضل پورابوطالبتاوان73

150,000,000               75,000,000احسان فوالدی فردتجلی74

200,000,000               50,000,000توفیق امانیترانه اندوهگین یک ماهی75

55,000,000               17,500,000بیان ضرابیخط صورتی76

120,000,000               60,000,000امین قشقائیانیادآوری کامل77

100,000,000               25,000,000تورج هیبتیخط خطی78

40,000,000               10,000,000مرتضی منشیآمدم79

50,000,000               37,500,000معصومه صالح بیگی266واحد80

200,000,000               50,000,000شکوفا کریمیپیاده81

70,000,000               40,000,000عماد سلمانیاندوسرباز82

120,000,000               30,000,000میرعباس خسروی نژادفانوس83

80,000,000               40,000,000آیدا علی مددی842

120,000,000               60,000,000علی عرفان فرهادی(موقت)جاده85

200,000,000               50,000,000علی خوشدونی فراهانیروز مراسم86

120,000,000               30,000,000فردین انصاریوحشی87

100,000,000               25,000,000شهریار پورسیدیانانسانم آرزوست88

50,000,000               25,000,000محمدمقیم پوررکم89

50,000,000               25,000,000فرح زارعایکتیوز90

100,000,000               20,000,000فریده نادریمن ومادرم91

100,000,000               25,000,000سیداحمد میرهاشمیآنسوی خیابان92

250,000,000               62,500,000مهدی آقاجانیسیندرال93

30,000,000                7,500,000مجیدحقیقیامتحان ابدی94

250,000,000             135,000,000سهیل امیر شریفیگسل95

50,000,000               12,500,000آذر فرامرزییادگاری96

200,000,000               50,000,000یاسر خیرشاه رخ97

250,000,000               62,500,000کتایون پرمرشیهه اسب های سیاه98

250,000,000             125,000,000داوود رضاییمرداد99

200,000,000             150,000,000وحید الوندی فربازگشت100

200,000,000               75,000,000امیررضا زرین بخشمثال فیصل101

90,000,000               20,000,000حمیدرضا احمدی سلطان آبادیغریبه وباد102

180,000,000               45,000,000امیرحسین بیرجندیزنی درساحل103

150,000,000               37,500,000قصیده گلمکانیسرمه ای104

150,000,000               18,750,000محمد غریبییک لحظه نگاهم کن105

80,000,000               60,000,000سیدامین دریاباریپل106
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 (ملي و استاني)حمايت از توليد فيلم كوتاه حرفه اي 

نام کارگرداننام فیلمردیف
 مبلغ پرداخت شده در 

97سال 
مبلغ کل قرارداد

250,000,000               62,500,000بنیامین هفت لنگبازی107

70,000,000               17,500,000سامان آریان پورتاابد سکوت108

80,000,000               20,000,000احسان میرحسینیاینترنت نامحدود109

120,000,000               60,000,000نوشین معراجیبرادر110

100,000,000               25,000,000آزاده سلیمیانگرم یادآوری یانه111

100,000,000               20,000,000امید غریبیچشمان مگس112

320,000,000             132,500,000علی زمانی عصمتیکوهریگ113

180,000,000               40,000,000عباس طاهری غروبه43روز114

220,000,000             115,000,000هادی آفریدهشب درهتل115

160,000,000               40,000,000فرود عوض پورفراموشی116

50,000,000               25,000,000الهام معروفیسی سی خاطره117330

170,000,000               42,500,000حسین محروقیمه118

130,000,000               70,000,000مهدی صادقیپاگرد119

50,000,000               12,500,000فرهاد نجفی فردحلقه مفقوده120

121,500,000               30,750,000محمدرضا خسروی فرآب وآئینه121

200,000,000               36,000,000غالمرضا حیدریپالک گمشده122

140,000,000               35,000,000امیر مسعود سهیلیدادزن123

150,000,000               38,000,000مجتبی حیدریگوشه ها و زاویه ها124

135,000,000             108,000,000شهرام میراب اقدمشراره125

200,000,000               66,000,000مهدی فرد قادریابله126

36,000,000               18,000,000محمدخلیلی نژادپرتره شهید ارسالن127

87,000,000               30,000,000ابراهیم فرمانیفنس128

200,000,000               37,500,000غالمرضا جعفریبی سرزمین تر از باد129

80,000,000               40,000,000فاطمه محمدیفراموشی130

185,000,000               46,250,000عادل تبریزیضد ضربه131

100,000,000               25,000,000هادی رهبرگودال132

272,000,000               50,000,000فاطمه سرمدرویا، زرد خالدار133

157,500,000               39,375,000حامد اصالنیاس134

105,000,000               26,250,000مجتبی کیمیاییسفید135

73,500,000               36,750,000مهدی آقاجانیهول دان136

8,300,125,000           17,832,000,000 جمع کل 

 مابین معاونت توسعه 71/96324626 از محل توافق نامه شماره 65 و 53 و 47بودجه تولیدات ردیف های : توضیحات

مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن سینمای جوانان تأمین گردیده است
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 (استاني) حمايت از توليد فيلم كوتاه نيمه حرفه اي 

نام کارگرداننام فیلمردیف
 مبلغ پرداخت شده 

97در سال 
مبلغ کل قرارداد

40,000,000          30,000,000مصطفي مهربانآدامس1

40,000,000          30,000,000مصطفي اکبریآخر شب 2

30,000,000          15,000,000عليرضا معصوميمنسي3

5,000,000            5,000,000سجاد غزنویمجال4

33,000,000          33,000,000سيدابراهيم جوادخازنيخرمگس5

15,000,000          15,000,000حميد اسکندریپاراجانف6

12,000,000          12,000,000محبوب شکرزادهنقش خيال7

       10,000,000          10,000,000مرتضي عدليايشيق8

         5,000,000            5,000,000يوسف فتحي نژادماهور9

10,000,000          10,000,000داور نجفيسورمه لي قيز10

22,000,000          12,000,000محسن جعفریمگس11

10,000,000          10,000,000مجيد عليزادهپيری به نام مرد12

15,000,000          15,000,000رضا جعفرزاده13195

20,000,000          20,000,000آرمين دانشوردرياوار14

10,000,000          10,000,000حسين حبيبي اصلفهميده15

10,000,000          10,000,000بهنام کماليکپز16

7,000,000            7,000,000مهدی شادابسليم آغاجي17

10,000,000          10,000,000حميد عزيزیآسانسور18

10,000,000          10,000,000ليال عدليبادکنک19

20,000,000          20,000,000بهنام اسداللهيبدتر از باور يک رويا20

10,000,000          10,000,000احمد سليمانيانسايه ها21

7,000,000            7,000,000فضائيل قهرمانيروز18دوماه و 22

10,000,000          10,000,000ناصر شاهيتله23

50,000,000          20,000,000مصطفي داوطلبدزدی24

20,000,000          10,000,000حجت نظریخريد25

20,000,000          20,000,000مرضيه کمالوندگل باد26

20,000,000          10,000,000امين اناریتلنگر27

20,000,000            9,000,000مريم اميریکيک تولد28

30,000,000          30,000,000سهيل سهيليموزيکال قطره29

40,000,000          40,000,000عليرضا حسيني موسویتازه در جان30

40,000,000          40,000,000سيدوحيد سيدحسينيطرف ديگر باد31

30,000,000          20,000,000فاطمه سرمدقايق ران32

50,000,000          25,000,000مختار عبدالهيشرم33

25,000,000          25,000,000مرجان خسرویبهای خون34

10,000,000          10,000,000اسماعيل ميرزاييدوشيبپينگ35

10,000,000          10,000,000سيده نيلوفر موسویپارادوکس زمان36
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 (استاني) حمايت از توليد فيلم كوتاه نيمه حرفه اي 

نام کارگرداننام فیلمردیف
 مبلغ پرداخت شده 

97در سال 
مبلغ کل قرارداد

20,000,000          10,000,000ام البنين چای باشکيک شکالتي37

25,000,000          25,000,000سيد اميد وحدانيسفير38

15,000,000            7,500,000فروغ پور فردیخانه39

25,000,000          15,000,000محمدحسن شاهينان و عشق40

25,000,000          25,000,000قاسم شمسي پور ظهيرآبادیراديو نفتي41

15,000,000          15,000,000نواب محمودیگردنبند42

6,500,000            6,500,000گلچين دنيل ديدهنقطه کور43

11,000,000          11,000,000ماريا شعباني مهرکرچال44

24,550,000          24,550,000سهيل سميعيچيزهايي هست که نميداني45

11,800,000          11,800,000آرمان قنبریقاب46

4,000,000            4,000,000سينا بحيراييروياسازها47

5,000,000            5,000,000سينا بحيراييچرخش48

10,000,000          10,000,000سينا بحيراييمورچگي49

20,000,000          20,000,000عليرضا آخونزاده طرزجانيريورس50

5113 k30,000,000          30,000,000علي نيکوکار

15,000,000          15,000,000عاطفه صالحيهستم52

20,000,000          20,000,000کيمياسادات کيانوشهپروت53

1,500,000            1,500,000مجتبي غالميبال های فرشته54

10,000,000          10,000,000اسماعيل دهنویايستاده با مشت55

851,850,000        1,020,350,000 جمع کل 
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حمايت از ايجاد نمايندگي انجمن با مشاركت استان ها به منظور توليد محتوا

عملکرد مالیاستاننمایندگیردیف

25,000,000مرکزیساوه1

25,000,000کرمانشاهسنقرکلیایی2

25,000,000بوشهرخورموج-دشتی3

25,000,000سمناندامغان4

25,000,000سمنانسرخه5
25,000,000سمنانمیامی6
25,000,000خراسان رضویتایباد7

25,000,000خراسان رضویسرخس8

25,000,000خراسان رضویرشتخوار9

25,000,000خراسان رضویکاشمر10

25,000,000آذربایجان شرقیمرند11

25,000,000هرمزگانمیناب12

25,000,000سیستان وبلوچستان چابهار13

325,000,000 جمع کل
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حمايت از برگزاري جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران و برگزاري همزمان در استان ها

ف
دی

ر

(ریال )مبلغ تعدادتوضیحاتشرح هزینه 

1,900,000,000نفر37هیات انتخاب و داوری 1

افتتاحیه و اختتامیه 2
هزینه مراسم اختتامیه و اجاره سالن همایش برج 

میالد جهت اختتامیه
3,432,726,000

4,342,000,000نفر30(داخلی و بین المللی)جوایز و هدایای برگزیدگان 3

2,000,000,000نفر68حق الزحمه عوامل اجرایی4

2,601,663,395نفر25هزینه بلیط هواپیمای مهمانان خارجی 

3,120,000,000(اتاق35)شب6(هتل آزادی)هزینه اقامت هتل مهمانان خارجی

904,900,560(اتاق63)شب6(هتل باباطاهر)هزینه اقامت هتل مهمانان داخلی

هزینه تشریفات و مترجم همزمان و تجهیز ورودی 

...محیط و ساخت جایگاه ها و
1,825,000,000

843,750,000(میز50صندلی و 600)شب 6هزینه اجاره میز و صندلی

1,311,540,000(دستگاه اتومبیل34)شب 6هزینه ایاب ذهاب مهمانان و ترانسفر

3,545,402,113(هزینه ناهار و شام و میان وعده و پذیرایی)شب 6هزینه پذیرایی

792,515,000فیلم175خدمات فنی و آماده سازی فیلم 6

7
هزینه پرداختی به اساتید کارگاه ها و نشست های 

تخصصی
340,250,000کارگاه20

2,534,694,500انتشارات و کاتالوگ 8

2,696,715,000آگهی و تبلیغات و پوستر 9

2,722,700,000فعالیت های رسانه ای و ستاد خبری 10

0حق نمایش فیلم 11

2,500,000,000هزینه اجاره پردیس ملتاجرای محل برگزاری جشنواره و سالن سینما 12

125,000,000عدد50طراحی و ساخت تندیس و لوح تقدیر جشنواره 13

0سایر هزینه ها14

37,538,856,568 جمع کل 

پشتیبانی 5
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حمايت از برگزاري جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران و برگزاري همزمان در استان ها  

شرح فعالیتفعالیت و مصادیقردیف

سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهراننام جشنواره1

پردیس سینمایی ملت- تهران  / 1397 آبان ماه 22-18مکان/تاریخ برگزاری 2

سیدصادق موسوی نام دبیر جشنواره3

-مراسم افتتاحیه4

سالن همایش های  برج میالد-  آبان ماه 22مراسم اختتامیه5

1557تعداد شرکت کننده6

1557تعداد آثار رسیده به جشنواره7

175تعداد آثار در مسابقه8

27تعدا فیلم های جایزه گرفته9

30تعداد جوایز اهدا شده10

اسکان و پذیرایی همه میهمانانتشریفات و پذیرائی11

25تعداد میهمانان خارجی12

اسکان میهمانان خارجی و داخلی13
هتل - میهمانان داخلی/ هتل آزادی - میهمانان خارجی

باباطاهر

فعالیت جنبی14
جلسات آموزش و اجرای  – کارگاه تخصصی 20برگزاری 

بازار بین المللی فیلم کوتاه –پیچینگ فیلم 
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حمايت از برگزاري جشنواره هاي منطقه اي فيلم كوتاه 

ف
دی

عنوان ر

جشنواره

تاریخ 

برگزار

ی

مکان و 

استان 

برگزار 

شده

تعداد 

هیات 

انتخاب 

فیلم

تعداد 

هیات 

داوری

فیلم )تعداد آثار رسیده

(فیلمنامه/عکس /

فیلم )تعداد آثار منتخب

(فیلمنامه/عکس /

استان 

مشارکت 

کننده

اسپانسرهای 

جشنواره
 عملکرد مالی

1

-اردبیل

مشگین 

شهر

23-26 

مرداد

استان 

- اردبیل

شهر مشگین 

شهر

 نفر5 نفر5
3/عکس1330/فیلم421)اثر2075

(فیلمنامه24

فی17/عکس59/فیلم59)اثر135

(لمنامه
اردبیل

هتل های بخش 

خصوصی مشگین 

شهر
1,462,775,900

مالیر –آگر 2
15-18 

شهریور

استان 

- همدان

شهر مالیر

 نفر5 نفر5
 442) اثر1939

( فیلم395/عکس1102/فیلم

127 

فیلمنام16/عکس41/فیلم70)اثر

(ه

1,003,216,400فرمانداری مالیرهمدان

3

سومین 

جشنواره 

ملی تسنیم

22-25 

دی ماه
33مشهد

    371:  اثر     فیلم1189

281:  فیلمنامه 537: عکس

     70: اثر           فیلم138   

17:    فیلمنامه51:      عکس
خراسان رضوی

اداره کل فرهنگ و 

ارشاد خراسان رضوی
188,496,600

جمع 2,654,488,900    
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حمايت از برگزاري هفته فيلم و عكس استان با مشاركت استان ها 

ف
دی

ر

مکان و استان برگزار شدهتاریخ برگزاریعنوان جشنواره
تعداد هیات 

انتخاب فیلم

تعداد هیات 

داوری

تعداد آثار 

فیلم )رسیده

عکس /

(فیلمنامه/

تعداد آثار 

فیلم )منتخب

(فیلمنامه/عکس /

استان مشارکت 

کننده
عملکرد مالی

البرز1
25-22 

97اردیبهشت 

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی البرز
175,000,000البرز658075--

97 مرداد22-24قم2
تاالر مرکزی اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی قم
160,000,000قم9211100--

97 آذر 12-10بروجرد3

سالن دکتر زرین کوب اداره 

فرهنگ و ارشاد 

نگار -(بخش فیلم)اسالمی

بخش )خانه استاد بختیاری

(عکس

160,000,000لرستان333434

160,000,000استان مرکزی3337580فرهنگسرای آینه97 آذر 22-17اراک4

97 آذر 21-17نیشابور5

- (بخش فیلم)تاالر ادیب

نگارخانه کمال الملک 

(بخش عکس)

3334065
استان خراسان 

رضوی
160,000,000

6
جشنواره عکس 

جنگلهای هیرکانی

 7مهر الی 30

97آبان  
577,490,000استان تهران3331934کاخ موزه نیاوران تاالر آبی

160,000,000بوشهر8826839سینماشهید آوینی بوشهر97 دی ماه11-9بوشهر7

97 بهمن11-6 مشهد8

سینماهویزه ، نگارخانه 

سطان علی مشهدی 

ومجتمع امام رضا

66101161
اداره کل ارشاد و 

شهرداری
160,000,000

6623548مجتمع فرهنگی هنری مراغه97بهمن22-15 مراغه9

اداره ارشاد و 

شهرداری و 

آموزش وپرورش

160,000,000

1,872,490,000 جمع کل
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حمايت از برگزاري جشنواره فيلم كوتاه ژيار با مشاركت استان كردستان 

تاریخ برگزاریعنوان جشنوارهردیف
مکان و استان 

برگزار شده

تعداد 

هیات 

انتخاب 

فیلم

تعداد هیات 

داوری

تعداد آثار 

فیلم )رسیده

عکس /

(فیلمنامه/

تعداد آثار 

فیلم )منتخب

عکس /

(فیلمنامه/

 عملکرد مالی

24969 نفر بخش فیلم3

54340نفر بخش عکس3

نفر بخش 3

فیلمنامه
18321

975130 نفر9

    1,027,303,690 

جمع

1
دهمین جشنواره 

فرهنگ بومی ژیار

17-20 

اردیبهشت

استان کردستان 

شهر سنندج
 نفر5
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 (يزد)حمايت از برگزاري جشنواره فيلم كوتاه رضوي 

عنوان 

جشنواره

تاریخ 

برگزاری

مکان و استان 

برگزار شده

تعداد 

هیات 

انتخاب 

فیلم

تعداد 

هیات 

داوری

تعداد آثار 

فیلم )رسیده

(فیلمنامه/عکس /

تعداد آثار 

عکس /فیلم )منتخب

(فیلمنامه/

استان مشارکت 

کننده
عملکرد مالی

  جشنواره 

بین المللی 

فیلم کوتاه 

رضوی یزد

6550372سینما تک آبان27-30

انجمن سینمای 

جوانان ایران و مرکز 

گسترش سینمای 

مستند و تجربی و 

شرکت تصویرنگار

500,000,000
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حمايت از پاتوق فيلم كوتاه با مشاركت استان ها

عملکرد مالی(نفر)تعداد شرکت کنندگان(جلسه)تعداد پاتوق شهر/دفترردیف

1220138,865,215اراک1

3148174,221,154اردبیل2

2643062,846,991ارومیه 3

161,03550,890,933اصفهان4

2131657,271,188انزلی 5

57514,537,820اهواز6

1625049,201,445ایالم7

1454,325,680آبادان 8

1423246,849,548آباده 9

712029,166,667بجنورد10

22512,079,962برازجان 11

1217941,212,585بروجرد12

2230062,321,110بم13

2435368,823,529بندر عباس 14

57019,013,204بوشهر 15

2841073,500,000بیرجند16

3961089,287,251تالش17

1021534,485,206تبریز18

1419044,726,763تربت حیدریه19

1119040,791,667تنگستان20

1216539,788,001تویسرکان21

141,54039,666,350تهران22

2032053,950,540چالوس23

1929050,617,887خرم آباد 24

3550284,756,445خمینی شهر25

3247778,936,793دزفول26

1118235,085,619رشت27

1628051,111,111رفسنجان28

2131160,214,214رودبار29

3145276,464,101زاهدان30

2335056,378,784زنجان31

1826849,151,183ساری32

2772570,537,500سمنان33

34018,695,265سبزوار34

4060095,093,786شاهرود35

2941074,983,552شهرکرد 36

2457561,706,952قزوین37

2233559,186,803قم 38

926538,377,694کاشان39

1935062,613,636کرج40
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حمايت از پاتوق فيلم كوتاه با مشاركت استان ها

عملکرد مالی(نفر)تعداد شرکت کنندگان(جلسه)تعداد پاتوق شهر/دفترردیف

813029,774,539کرمان 41

1420536,980,986کرمانشاه42

2743577,133,434گرگان 43

913527,721,122گناباد44

44875103,888,236الهیجان45

2264566,940,102مراغه46

1321047,808,583مشکین شهر47

1126035,571,325مشهد48

4172098,407,369مالیر 49

3043874,146,958مهاباد50

1421539,914,237نجف آباد51

816022,640,998نهاوند52

3461085,926,117نیشابور53

1830059,571,988همدان54

2334559,602,440یاسوج55

2340063,175,495یزد56

1,08020,2473,000,938,056دفتر56جمع کل
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حمايت از توليد، ترجمه و انتشار منابع اطالعاتي حوزه فيلم كوتاه

اثر/مقاله/نام کتابردیف

تعداد 

نسخه و 

تیراژ

ناشرمترجم/نویسنده
سال 

چاپ
توضیحاتعملکرد مالی

1

C rafting S hort 

S creenplays  that 

Connectفن )، کم یعنی زیاد

(نگارش فیلمنامه کوتاه

300

 Claudia: نویسنده 

Hunter J ohnson /

محمد گذرآبادی: مترجم

1397220,000,000آبان

2

P icture 

Composition/ ترکیب بندی

تصویر در سینما و تلویزیون تاریخ، 

زیبایی شناسی و قاب بندی تصویر 

قطع عریض

2000

 Peter: نویسنده 

Ward / حمید : مترجم

احمدی الری

1397192,000,000آبان

100ساختن یک فیلم کوتاه3
/ روبرتومولیترنی : نویسنده

صنم نادری: مترجم
139764,000,000آبان

در مرحله صفحه بندی1397200,000,000آبانسعید عقیقی: نویسنده300نوشتن برای فیلم کوتاه4

1000درباره عکاسی5
سوزان سونتاگ : نویسنده

فرزانه طاهری: مترجم/
139710,000,000آبان

6
 بیست نشست DVDپکیج کتاب، 

سی و چهار
1397530,238,000آبانگروه سخنرانان300

1,216,238,000 جمع کل

16



حمايت از برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي فيلم سازي با مشاركت استان ها 

عملکرد مالینام شهراستاننام مربیشرح درسردیف

                4,735,042اردبیلاردبیلمحمد آريانينشست فیلم کوتاه1

                8,803,042اردبیلاردبیلمیردولت موسويداستاني2

                5,995,042اردبیلاردبیلعبداله عزيزيمستند3

                4,015,042اردبیلاردبیلکريم عظیميتجربه گرا4

                8,155,042اردبیلاردبیلمیردولت موسويکارگرداني5

                3,235,042اردبیلاردبیلرسول مهاجرصدا6

                5,575,042اردبیلاردبیلبهزاد فرزانه وشتدوين7

                3,115,042اردبیلاردبیلشاهین جالليتدوين و صدا گذاري8

              14,275,042اردبیلاردبیلمیردولت موسويفیلمنامه نويسي9

              45,675,042اردبیلاردبیلمهدي وثوقي نیاعکاسي10

              45,675,042اردبیلاردبیلاسماعیل عباسي يوسف آبادعکاسي11

                7,175,042مشکین شهراردبیلايمانعلي ايمانيمباني عکاسي12

                2,880,000مشکین شهراردبیلمجید مهديتدوين زيبايي شناسي13

                5,455,042اصفهاناصفهانهامون شیرازينشست فیلم کوتاه14

                4,267,042اصفهاناصفهانمجتبي اسپنانينشست فیلم کوتاه15

                6,445,042اصفهاناصفهانفريبرز آهنین1تدوين16

                6,445,042اصفهاناصفهانفريبرز آهنین2تدوين17

                3,403,042اصفهاناصفهانمهران ثابتي فرد1صدا18

                3,403,042اصفهاناصفهانمهران ثابتي فرد2صدا19

                7,039,042اصفهاناصفهاناحمدرضا سیستان2کارگرداني 20

                8,395,042اصفهاناصفهانابراهیم مرادي1تصويربرداري21

                6,763,042اصفهاناصفهانبهنام تاجمیري2تصويربرداري22

              11,755,042اصفهاناصفهانفهیمه سیاحیان1ايده تا فیلمنامه23

              11,755,042اصفهاناصفهانسیاوش گلشیري2ايده تا فیلمنامه24

                6,859,042اصفهاناصفهانمجتبي اسپنانيکارگرداني25

                7,773,442اصفهاناصفهانرسول انتشاري1فیلمسازي مستند26

                7,399,042اصفهاناصفهانبهنام تاجمیري2فیلمسازي مستند27

                3,583,042اصفهاناصفهانفرببرز آهنین2تدوين و صداگذاري28

                3,583,042اصفهاناصفهانفرببرز آهنین1تدوين و صداگذاري29

              19,175,042اصفهاناصفهانحسین شجاعي منشمباني عکاسي30

                7,651,042اصفهاناصفهاناحمد رضا سیستان2داستاني کالس31

                7,651,042اصفهاناصفهانمجتبي اسپناني1داستاني کالس32

                9,235,042اصفهاناصفهانهامون شیرازيتجربه گرا33

              15,325,042اصفهاناصفهانمسعود صراميفیلمنامه نويسي34

              14,611,042اصفهاناصفهانحسین شجاعي1مباني عکاسي کالس 35

              20,155,042اصفهاناصفهانحسین شجاعي2مباني عکاسي کالس 36

                4,320,000اصفهاناصفهانمجتبي اسپناني(1)کارشناس دوره فیلمسازي37

                4,320,000اصفهاناصفهانمجتبي اسپناني(2)کارشناس دوره فیلمسازي38

              13,195,042خمیني شهراصفهانسیاوش گلشیريفیلمنامه نويسي تکمیلي39

                5,425,042خمیني شهراصفهانعلي نجات بخشعکاسي ديجیتال40

                4,272,000خمیني شهراصفهاناحمد قاسميعکاسي پرتره41

                4,272,000خمیني شهراصفهاناحمد قاسميعکاسي پرتره42

                5,635,042کاشاناصفهانعباس شافعيعکاسي43

                4,195,042کاشاناصفهان سیدمهدي رضوي زادهآشنايي با سینما44

                3,175,042کاشاناصفهانسیدمهدي موسويتجربه اول45

                4,675,042کاشاناصفهانعلي خوشدليتدوين46

                2,875,042کاشاناصفهانعلي خوشدليتدوين و صدا47

              11,227,042کاشاناصفهانسیدمهدوي رضوي زادهايده تا فیلمنامه48

                2,430,000کاشاناصفهانسیدمهدي موسوينشست فیلم49

                4,860,000کاشاناصفهانمرتضي خرمدشتيکارگرداني50

                2,304,000کاشاناصفهان علي شاهیدهتصويربرداري51

                1,620,000کاشاناصفهانمصطفي بهمنيصدا52

                6,625,042نجف آباداصفهانمحمد ابوالقاسميتجربي53

                7,615,042نجف آباداصفهانرضا قیلچ خانيمباني عکاسي54
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                7,021,042نجف آباداصفهانمجتبي اسپنانيداستاني55

                7,615,042نجف آباداصفهانرضا قلیچ خانيمباني عکاسي56

                6,625,042نجف آياداصفهانمولود نعمتيتدوين57

                3,235,042نجف آياداصفهانمصطفي نادريتدوين و صدا گذاري58

                3,295,042نجف آياداصفهانحمیدرضا اسالمي نژادصدا59

                5,835,042نجف آياداصفهانعادل عباسپورعکاسي60

                5,455,042نجف آياداصفهانسیاوش گلشیريفیلمبرداري61

                7,915,042نجف آياداصفهانمحمد محمودينشست فیلم کوتاه62

                6,355,042نجف آياداصفهانمصطفي نادريکارگرداني63

                7,615,042نجف آياداصفهانرضا قلیچ خانيعکاسي64

                4,752,000نجف آباداصفهانمحسن علیداديفیلمسازي65

                9,835,042کرجالبرزمجید دهقانفیلمبرداري66

                4,795,042کرجالبرزمجید مصباحصدا67

                7,225,042کرجالبرززهره صباغیان فردتدوين68

                5,185,042کرجالبرزکارگاه- صري نشست فیلم کوتاه69

              11,035,042کرجالبرز سیاوش دئولت سراييايده تا فیلمنامه70

                8,695,042کرجالبرزمحمد ناصريکارگرداني71

                7,225,042کرجالبرززهره صباغیانتدوين72

                5,185,042کرجالبرز محمد ناصرينشست فیلم کوتاه73

                4,795,042کرجالبرزمجید مصباحصدا74

              10,080,000کرجالبرزسعید نجاتي تجربه گرا75

                7,560,000کرجالبرزحسن نقاشيمستند76

                2,574,000کرجالبرزمحمد ناصريتدوين و صدا77

                7,560,000کرجالبرزحسین نمازيمستند78

                5,835,042ايالمايالممهدي صالحيفیلمبرداري79

                4,645,042ايالمايالمفريدون رضاييتدوين80

                6,355,042ايالمايالموحید اسالميکارگرداني81

                3,495,042ايالمايالموحید اسالميآشنايي با سینما82

                5,195,042ايالمايالمسیروس لطیفیانعکاسي83

                6,355,042ايالمايالمامید وفاييکارگرداني84

                4,425,042ايالمايالمامید وفاييکارگرداني85

                4,315,042ايالمايالمجابر کاکاييمباني عکاسي86

                9,115,042ايالمايالمعلي شکريايده تا فیلمنامه87

                3,919,042تبريزآذربايجان شرقيحسن وحدانيتدوين و صدا88

                7,285,042تبريزآذربايجان شرقيحسن وحدانيتدوين89

                4,491,042تبريزآذربايجان شرقيابوالفضل میرزاييصدا90

                8,407,042تبريزآذربايجان شرقيحسن وحدانيتجربه گرا91

                8,011,042تبريزآذربايجان شرقيحسین پورستارداستاني92

                6,475,042تبريزآذربايجان شرقياکبر شريعتايده تا فیلمنامه93

                3,545,042تبريزآذربايجان شرقيمهدي پورنصرعکاسي94

                3,355,042تبريزآذربايجان شرقيرشید قربانيآشنايي با سینما95

                8,155,042تبريزآذربايجان شرقيحسین پورستارکارگرداني96

                5,515,042تبريزآذربايجان شرقيامیر پورحکمتفیلمبرداري97

                3,835,042تبريزآذربايجان شرقيرشید قربانينشست فیلم کوتاه98

                3,115,042تبريزآذربايجان شرقيرشید قربانيتجربه اول99

                5,075,042تبريزآذربايجان شرقياکبر حداديحق مشاوره استاد راهنما100

                6,732,000تبريزآذربايجان شرقيمريم امینيمستند101

                8,209,042مراغهآذربايجان شرقياحمد دادرس فیاضيعکاسي102

                6,130,042مراغهآذربايجان شرقياحمد دادرس فیاضيعکاسي ديجیتال103

                8,209,042مراغهآذربايجان شرقياحمد دادرس فیاضيعکاسي104

                8,935,042ارومیهآذربايجان غربيفرهنگ صفايي پورعکاسي105

                9,835,042ارومیهآذربايجان غربيايرج محرميايده تا فیلمنامه106

                2,455,042ارومیهآذربايجان غربيحسین نوريصدا107

                2,455,042ارومیهآذربايجان غربيحسین نوريصدا108
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                6,535,042ارومیهآذربايجان غربيبهنام رضازادهکارگرداني109

                4,735,042ارومیهآذربايجان غربيايرج محرمينشست فیلم کوتاه110

                6,955,042ارومیهآذربايجان غربيفرهنگ صفايي پورتصويربرداري111

                3,625,042ارومیهآذربايجان غربيحسین نوريتدوين112

                3,565,042ارومیهآذربايجان غربيبهنام رضازادهآشنايي با سینما113

                3,295,042ارومیهآذربايجان غربيبهنام رضازادهتجربه اول114

                8,935,042ارومیهآذربايجان غربيفرهنگ صفايي پورعکاسي115

                5,305,042ارومیهآذربايجان غربيفرهنگ صفايي پورعکاسي116

                2,675,042ارومیهآذربايجان غربيحسین نورينشست فرهنگي117

                3,175,042ارومیهآذربايجان غربيحسین نورينشست فرهنگي118

                3,175,042ارومیهآذربايجان غربيحسین نورينشست فرهنگي119

                3,675,042ارومیهآذربايجان غربيبهنام رضازادهنشست فرهنگي120

                3,675,042ارومیهآذربايجان غربيبهنام رضازادهنشست فرهنگي121

                3,675,042ارومیهآذربايجان غربيبهنام رضازادهنشست فرهنگي122

                3,630,000ارومیهآذربايجان غربيفرهنگ صفايي پورعکاسي123

                2,079,000ارومیهآذربايجان غربيبهنام رضازادهآشنايي با سینما124

                1,782,000ارومیهآذربايجان غربيبهنام رضازادهتجربه اول125

                6,732,000ارومیهآذربايجان غربيايرج محرميمستند126

                3,845,042مهابادآذربايجان غربي بختیار پنجهآشنايي با سینما127

                3,535,042مهابادآذربايجان غربيبختیار پنجهتجربه اول128

                4,425,042مهابادآذربايجان غربيرحیم بايزيديعکاسي129

                6,955,042مهابادآذربايجان غربي محسن سپهري فرفتوشاپ130

                3,205,042مهابادآذربايجان غربياحمد الیاسينشست فیلم کوتاه131

                4,395,042مهابادآذربايجان غربيحسین عزيزيتدوين132

                4,155,042مهابادآذربايجان غربيعادل حداديصدا133

                2,695,042مهابادآذربايجان غربيحسین عزيزيتدوين و صداگذاري134

                4,395,042مهابادآذربايجان غربيعبدالقادر طه زادهتصويربرداري 135

                5,635,042مهابادآذربايجان غربيزانیار دانشیارعکاسي ديجیتال136

              10,075,042مهابادآذربايجان غربيبختیار پنجهايده تا فیلمنامه137

                6,336,000مهابادآذربايجان غربيناصر نورانيکارگرداني138

                6,336,000مهابادآذربايجان غربيناصر نورانيداستاني139

                5,346,000مهابادآذربايجان غربيشیالن سعديمستند140

                7,395,042برازجانبوشهرسیدنواب موسويعکاسي141

                5,515,042بوشهربوشهرمسعود کازروني فیلمبرداري142

                3,215,042بوشهربوشهرجلیل گلستانیانعکاسي143

                3,355,042بوشهربوشهر نصیر درويشوند آشنايي باسینما144

                3,115,042بوشهربوشهر نصیر درويشوند تجربه اول145

                9,355,042بوشهربوشهرعبدالمحمد انصاريايده تا فیلمنامه146

                2,455,042بوشهربوشهراکبر ابراهیميصدا147

                4,375,042بوشهربوشهرهبدالمجید فخرياننشست فیلم کوتاه148

                6,535,042بوشهربوشهرداريوش غذبانيکارگرداني149

                8,275,042بوشهربوشهر علي نصوريمباني عکاسي150

                4,375,042بوشهربوشهرعبدالمجید فخرياننشست فیلم کوتاه151

                7,725,042بوشهربوشهرسیدمحمد فاطميمباني عکاسي152

                3,235,042بوشهربوشهر رضا پورشکیباتدوين و صداگذاري153

                4,810,042بوشهربوشهرآريو انصاريتدوين154

                5,148,000بوشهربوشهرمسعود نجف پورداستاني155

                4,405,042تهرانتهراننیما عباسپورآشنايي با سینما156

                6,515,042تهرانتهرانمجید دهقانعکاسي157

                5,965,042تهرانتهرانسعید پوراسماعیليعکاسي158

                4,015,042تهرانتهرانمسعود امیني تیرانيتجربه اول159

              20,035,042تهرانتهرانداوود رضاييفیلمنامه نويسي160

                5,175,042تهرانتهرانحامد سلیمان زادهآشنايي با سینما161

                4,015,042تهرانتهرانمسعود امیني تیرانيتجربه اول ويژه خبرنگار162
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                5,175,042تهرانتهرانحامد سلیمان زادهآشنايي با سینما163

              11,275,042تهرانتهرانمجید دهقانتصويربرداري164

                3,955,042تهرانتهرانعادل تبريزيتجربه اول165

                4,675,042تهرانتهرانکاوه قهرمانتجربه اول166

                5,525,042تهرانتهران حامد سلیمان زادهآشنايي با سینما167

              13,675,042تهرانتهران رضا سعیديايده تا فیلمنامه168

              11,327,542تهرانتهرانامید عبدالهيتجربه اول169

                9,199,042تهرانتهرانعادل تبريزيکارگرداني170

              13,915,042تهرانتهرانداود رضاييايده تا فیلمنامه171

              10,675,042تهرانتهرانآرمین ايثاريانکارگرداني172

              31,675,042تهرانتهرانامید عبدالهيتجربه اول173

              41,675,042تهرانتهرانمهرداد اسکوييکارگرداني174

              26,675,042تهرانتهراناحمدالستيکارگرداني175

              19,525,042تهرانتهرانداود رضاييفیلمنامه نويسي176

              17,995,042تهرانتهرانداود رضاييفیلمنامه نويسي177

                5,965,042تهرانتهرانسعید پوراسماعیليعکاسي178

                7,915,042تهرانتهران مسعود امینيتصويربرداري روز فرد179

                7,915,042تهرانتهران مسعود امینيتصويربرداري روز زوج180

              11,575,042تهرانتهرانکاوه قهرمانکارگرداني181

              23,675,042تهرانتهرانمهدي وثوق نیاطراحي درس عکاسي و نرم افزار اليت روم182

              11,035,042تهرانتهراننیما عباسپورايده تا فیلمنامه183

                8,110,042تهرانتهرانبابک بهرام بیگيتدوين184

                3,168,000تهرانتهرانحسین قورچیانصدا185

                8,580,000تهرانتهرانامیر جوزدانيتصويربرداري186

              10,296,000تهرانتهرانافشین علیزادهتصويربرداري187

              11,000,000تهرانتهرانشیرين برق نوردمستند188

                8,460,000تهرانتهرانمسعود امینيمستند189

                4,356,000تهرانتهرانحسین قورچیانصدا190

                5,940,000تهرانتهرانپويان شعله ورتدوين191

                4,400,000تهرانتهرانآرش قاسميصدا192

                7,175,042شهرکردچهارمحال و بختیاريعلي نجات بخشمباني عکاسي193

                7,175,042شهرکردچهارمحال و بختیاريعلي نجات بخشمباني عکاسي194

                3,775,042شهرکردچهارمحال و بختیاريشهرام فرجيآشنايي با سینما195

                4,975,042شهرکردچهارمحال و بختیاريايوب پشتوارعکاسي196

                3,115,042شهرکردچهارمحال و بختیاريمختار عبدالهيتجربه اول197

                7,075,042شهرکردچهارمحال و بختیاري کريم منزويعکاسي198

                9,595,042شهرکردچهارمحال و بختیاري کريم منزويعکاسي199

                7,075,042شهرکردچهارمحال و بختیاري کريم منزويعکاسي200

                7,435,042شهرکردچهارمحال و بختیاريشهرام ابراهیميکارگرداني201

                6,795,042شهرکردچهارمحال و بختیاريداود طارهريفیلمبرداري202

                4,555,042شهرکردچهارمحال و بختیاريفیلمبردارينشست فیلم کوتاه203

                7,483,042شهرکردچهارمحال و بختیاريرضا زيرک پورمباني عکاسي204

                7,435,042شهرکردچهارمحال و بختیاريمختار عبدالهيايده تا فیلمنامه205

                7,483,042شهرکردچهارمحال و بختیاريامین پاسيمباني عکاسي206

                3,355,042شهرکردچهارمحال و بختیاريمجید ابراهیمیانتدوين و صدا207

                4,395,042شهرکردچهارمحال و بختیاريمجید کبیرصدا208

                5,250,000شهرکردچهارمحال و بختیارياحسان ايزديتدوين209

                8,011,042بیرجندخراسان جنوبياحمدرضا ياوريفیلمسازي تجربي210

                5,575,042بیرجندخراسان جنوبي رضا زماني پورعکاسي ديجیتال و فتوشاپ211

                6,355,042بیرجندخراسان جنوبيمحمد عبدالهيمستند212

                6,355,042بیرجندخراسان جنوبيمحمدرضا زماني پورداستاني 213

                5,575,042بیرجندخراسان جنوبيمحمدرضا زماني پورکارشناس دوره فیلمسازي214

                3,175,042بیرجندخراسان جنوبيسامان ضابطيتدوين و صدا گذاري215

                5,425,042بیرجندخراسان جنوبيسامان ضابطيتدوين216
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                3,115,042بیرجندخراسان جنوبيحسین خزاعيصدا217

                6,355,042بیرجندخراسان جنوبيمحمدرضا زماني پورکارگرداني218

                4,555,042بیرجندخراسان جنوبياحمدرضا ياورينشست فیلم کوتاه219

                9,355,042بیرجندخراسان جنوبياحمدرضا ياوريايده تا فیلمنامه220

                5,835,042بیرجندخراسان جنوبيمحمدرضا زماني پورفیلمبرداري221

                5,575,042بیرجندخراسان جنوبيمحمدرضا زماني پورعکاسي ديجیتال222

              11,675,042بیرجندخراسان جنوبيمحمد صادق دهقانيمستند223

                4,975,042تربت حیدريهخراسان رضويسعید شیباني عکاسي 224

                2,935,042تربت حیدريهخراسان رضويپیمان عوض پورآشنايي باسینما225

                2,755,042تربت حیدريهخراسان رضويعباس باقريانتجربه اول226

                3,295,042تربت حیدريهخراسان رضويعباس باقرياننشست فیلم کوتاه227

                5,275,042تربت حیدريهخراسان رضويمحمود پورسلطانيتدوين228

                3,115,042تربت حیدريهخراسان رضويکارگاه تدوين- رسلطاني تدوين و صداگذاري229

                8,155,042تربت حیدريهخراسان رضويمهدي رضاييداستاني230

                4,915,042تربت حیدريهخراسان رضويعباس باقريانمستند231

                8,275,042تربت حیدريهخراسان رضويسعید شیبانيمباني عکاسي232

                6,175,042تربت حیدريهخراسان رضويسعید شیبانيعکاسي ديجیتال233

                7,675,042تربت حیدريهخراسان رضويمحمدعلي سهیليايده تا فیلمنامه234

                8,155,042تربت حیدريهخراسان رضويمهدي رضاييکارگرداني235

                5,515,042تربت حیدريهخراسان رضويمحمود محمديانتصويربرداري236

                6,480,000تربت حیدريهخراسان رضويمهدي رضاييتجربه گرا237

                3,295,042گنابادخراسان رضويمحمد برادرانتجربه اول238

                3,495,042گنابادخراسان رضويعلي اکبر اسماعیليآشنايي با سینما239

                4,425,042گنابادخراسان رضويعلي اکبرمحمدزادهعکاسي240

                7,115,042گنابادخراسان رضويکالس- محمد خوشنودفیلمبرداري241

              10,315,042گنابادخراسان رضويحمیدرضا مهدويايده تا فیلمنامه242

                6,355,042گنابادخراسان رضويعلي اکبر اسماعیليکارگرداني243

                5,635,042مشهدخراسان رضويمهدي فاضلعکاسي244

                3,495,042مشهدخراسان رضويجواد علیزادهآشنايي باسینما گام اول 245

                3,495,042مشهدخراسان رضويجواد علیزادهآشنايي باسینما گام اول 246

                2,875,042مشهدخراسان رضوياحمدرضا کرميآشنايي باسینما گام اول 247

                2,875,042مشهدخراسان رضوياحمدرضا کرميآشنايي باسینما گام اول 248

                5,635,042مشهدخراسان رضويمهدي فاضلعکاسي249

                8,635,042مشهدخراسان رضويمهدي رضاييتجربه گرا250

                4,915,042مشهدخراسان رضويمهدي رضايينشست فیلم کوتاه251

                6,475,042مشهدخراسان رضوياحمدرضا کرميايده تا فیلمنامه252

                6,475,042مشهدخراسان رضوياحمدرضا کرميايده تا فیلمنامه253

                4,675,042مشهدخراسان رضويامین نجم الدينعکاسي254

                5,275,042مشهدخراسان رضوياحمدرضا کرميکارگرداني255

                5,275,042مشهدخراسان رضوياحمدرضا کرميکارگرداني256

                3,715,042مشهدخراسان رضويمحسن طیب بجستانيصدا257

                3,715,042مشهدخراسان رضويمحسن طیب بجستانيصدا258

                4,915,042مشهدخراسان رضويمهدي رضايينشست فیلم کوتاه259

                3,115,042مشهدخراسان رضويمحمد حسین نعمتي پور)B)تدوين و صدا260

                3,115,042مشهدخراسان رضويمحمد حسین نعمتي پور)A(تدوين و صدا261

                5,725,042مشهدخراسان رضويسید وحید حسیني(A)تدوين262

                5,725,042مشهدخراسان رضويسید وحید حسیني(B)تدوين263

                5,995,042مشهدخراسان رضويعلي عظیم زاده طهرانيA فیلمبرداري264

                5,995,042مشهدخراسان رضوي علي عظیم زاده طهرانيB فیلمبرداري265

                6,535,042مشهدخراسان رضوي جمشید مجدديA فیلمسازي مستند266

                6,535,042مشهدخراسان رضوي جمشید مجدديB فیلمسازي مستند267

                7,075,042مشهدخراسان رضويمهدي فاظلعکاسي ديجیتال268

                5,995,042مشهدخراسان رضوي ابراهیم بهراميA عکاسي پرتره269

                5,995,042مشهدخراسان رضوي ابراهیم بهراميB عکاسي پرتره270
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                5,275,042مشهدخراسان رضوياحمدرضا کرمي Bداستاني کد271

                5,275,042مشهدخراسان رضوياحمدرضا کرمي Aداستاني کد272

                8,803,042مشهدخراسان رضويمهدي رضايي A تجربه گرا273

                8,803,042مشهدخراسان رضويمهدي رضايي  B تجربه گرا274

                5,995,042نیشابورخراسان رضويجعفر پويندهفیلمبرداري275

                5,725,042نیشابورخراسان رضويمحسن فرجامي پورعکاسي ديجیتال276

                5,725,042نیشابورخراسان رضويمحسن فرجامي پورعکاسي ديجیتال277

                5,725,042نیشابورخراسان رضويمحمدمهدي صنیعيعکاسي ديجیتال278

                4,645,042نیشاپورخراسان رضويحمید رضا هالليآشنايي با عکاسي279

                3,355,042نیشاپورخراسان رضويامین اله جوشن آشنايي باسینما280

                2,875,042نیشاپورخراسان رضوياحمد تفضیليتجربه اول281

                5,575,042نیشابورخراسان رضويمحسن فرجامي پورعکاسي282

                4,105,042نیشابورخراسان رضويمسعود سلیمانينشست فیلم کوتاه283

                7,395,042نیشابورخراسان رضويفرجامي پورعکاسي284

                6,535,042نیشابورخراسان رضويابوالفضل شکیباکارگرداني285

                5,725,042نیشابورخراسان رضويعلیرضا جوکارتدوين286

              10,315,042نیشابورخراسان رضويعلیرضا نیر آباديايده تا فیلمنامه287

                4,050,000نیشابورخراسان رضويمحسن فرجامي پورعکاسي ديجیتال288

                3,145,042آبادانخوزستانمجید نجاتيصدا289

                8,155,042آبادانخوزستانسید وحید طباطبائیانکارگرداني290

                5,425,042آبادانخوزستانحمید منصوريتدوين291

                3,235,042آبادانخوزستانمجید نجاتيصدا292

                4,195,042آبادانخوزستانسیدوحید طباطبايیانآشنايي با سینما293

                3,835,042آبادانخوزستانسیدوحید طباطبايیانتجربه اول294

                4,645,042آبادانخوزستانکوروش سناييعکاسي295

                5,675,042آبادانخوزستانرضا والهتصويربرداري296

                7,615,042آبادانخوزستانکوروش سنايي مباني عکاسي297

              10,315,042آبادانخوزستانفرهاد پروينايده تا فیلمنامه298

                3,175,042آبادانخوزستانحمید منصوريتدوين و صدا299

                8,155,042آبادانخوزستانسیدوحید طباطبايیانداستاني300

                3,787,042آبادانخوزستانمحمدجواد دهقانتدوين و صدا301

                3,240,000آبادانخوزستانوحید طباطبايیاننشست فیلم کوتاه 302

                6,480,000آبادانخوزستانسعید نجاتي تجربه گرا303

                5,940,000آبادانخوزستانکورش سنائيمباني عکاسي304

                5,346,000آبادانخوزستانعماد سلمانیانمستند305

                2,715,042دزفولخوزستانمحمدحسین ياحقيصدا306

                7,915,042دزفولخوزستانمرتضي سخاوتايده تا فیلمنامه307

                4,375,042دزفولخوزستانرضا چراغ چشمنشست فیلم کوتاه308

                5,425,042دزفولخوزستانحجت ظفري پورتدوين309

                3,755,042دزفولخوزستانمحمدحسین ياحقيفیلمبرداري310

                5,275,042دزفولخوزستانمحمدباقر حنطوش زادهکارگرداني311

                5,635,042دزفولخوزستانمحمدباقر حنطوش زادهفیلمسازي داستاني312

                6,175,042دزفولخوزستانرضا چراغ چشمعکاسي ديجیتال313

                7,075,042دزفولخوزستانرضا چراغ چشمتجربه گرا314

                5,995,042دزفولخوزستانآرمان تیمورمستند315

                9,835,042زنجانزنجانمیثم نبيايده تا فیلمنامه316

                9,155,042زنجانزنجانناصر محمديمباني عکاسي317

                6,175,042زنجانزنجانجبار اوجاقلوکارگرداني318

                3,595,042زنجانزنجانجعفر موسويفیلمبرداري319

                6,955,042زنجانزنجان مهدي عباسيتدوين نرم افزار اديوس320

                5,635,042زنجانزنجانمهدي عباسيتدوين321

                7,175,042زنجانزنجانسیده نیلوفر محموديانمباني عکاسي322

                6,427,042زنجانزنجانآذر مهرابيمستند323

                3,295,042زنجانزنجان علیرضا سلطانينشست فیلم کوتاه324
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                3,675,042زنجانزنجانداريوش صفريصدا325

                6,775,042زنجانزنجان ناصر محمديعکاسي ديجیتال و فتوشاپ326

                6,625,042زنجانزنجانپويا نبيداستاني327

                7,075,042زنجانزنجانعبدالرضا سلیميتجربه گرا328

                2,797,042زنجانزنجانعلي سعیديتدوين و صدا329

                9,155,042زنجانزنجانناصر محمديمباني عکاسي330

                3,275,042سمنانسمنانعلي همتيآشنايي با سینما331

                4,675,042سمنانسمنانامین نجم الدينعکاسي332

                3,875,042سمنانسمنانامین نجم الدينعکاسي ديجیتال333

                4,139,042سمنانسمنان سعید خجسته فرآشنايي با سینما 334

                3,787,042سمنانسمنانسعید خجسته فرتجربه اول335

                7,920,000سمنانسمنانحسن فرضي پورايده تا فیلمنامه336

                5,940,000سمنانسمنانحسن فرضي پورکارگرداني337

                4,555,042شاهرودسمناناسماعیل صاحبينشست فیلم کوتاه338

                4,535,042شاهرودسمنانسعید شهابيعکاسي339

              10,315,042شاهرودسمنانعماد عباديايده تا فیلمنامه340

                5,575,042شاهرودسمنانعلیرضا عابدينيديجیتال341

                3,391,042شاهرودسمنانوحید بیانصدا342

                5,995,042شاهرودسمنانسیدعبداله تقويتصويربرداري343

                4,290,000شاهرودسمنانعلیرضا عابدينيعکاسي ديجیتال344

                3,475,042زاهدانسیستان و بلوچستانمهدي افشار قهرمانيتجربه اول345

                3,075,042زاهدانسیستان و بلوچستانجواد سلمان نژادآشنايي با سینما346

                6,075,042زاهدانسیستان و بلوچستانمهدي نجار پیشهعکاسي347

                3,835,042زاهدانسیستان و بلوچستان امیدرضا میرنشست فیلم کوتاه348

                8,875,042آبادهفارسفرزانه زينليايده تا فیلمنامه349

                3,595,042آبادهفارسجمال دهقانصدا350

                3,835,042آبادهفارسمهدي کارگراننشست فیلم کوتاه351

                3,775,042آبادهفارسفرزانه زينليآشنايي با سینما352

                4,315,042آبادهفارسغالمرضا حیدرپناهعکاسي353

                3,115,042آبادهفارسمحمدعلي نعمت الهيتجربه اول354

                6,955,042آبادهفارسغالمرضا حیدرپناهعکاسي355

                5,275,042آبادهفارسغالمرضا حیدرپناهنشست فیلم کوتاه356

                5,275,042آبادهفارسمحمدعلي نعمت الهينشست فیلم کوتاه357

                6,475,042آبادهفارسمحمدجواد دهقان نیريتدوين358

                5,995,042آبادهفارسمحمدعلي نعمت الهيکارگرداني359

                4,555,042آبادهفارسامیررضا راستجوتصويربرداري360

                4,950,000آبادهفارسمسعود آستانداريمستند361

                5,808,000آبادهفارسغالمرضا حیدرپناهمباني عکاسي362

              10,315,042شیرازفارسنادعلي شجاييايده تا فیلمنامه363

                8,155,042شیرازفارسحسین آزاديايده تا فیلمنامه364

                3,835,042شیرازفارسمسعود شیخيصدا365

                3,835,042شیرازفارسمسعود شیخيصدا366

                4,735,042شیرازفارسسعیده صادقيفیلمنامه نويسي367

                4,105,042شیرازفارس محمدرضا حق نگهدارنشست فیلم کوتاه368

                4,105,042شیرازفارس محمدرضا حق نگهدارنشست فیلم کوتاه369

                5,575,042شیرازفارسغالمرضا يزداني اصلعکاسي370

                8,803,042شیرازفارس علي شجاعيداستاني گروه زوج371

                7,021,042شیرازفارس محمدرضا حق نگهدارمستند گروه فرد 372

                8,675,042شیرازفارسغالمرضا حافظيفیلمنامه نويسي373

                3,457,042شیرازفارس سیدحسین آزاديتدوين و  صدا روز زوج374

                7,021,042شیرازفارسمحمدرضا حق نگهدارمستند زوج 375

                5,995,042شیرازفارسحسین سلطانپورفیلمبرداري376

                5,995,042شیرازفارسحسین سلطانپورفیلمبرداري377

                7,435,042شیرازفارسنادعلي شجاعيکارگرداني378
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                5,995,042شیرازفارسحسین آزاديکارگرداني379

                4,050,000شیرازفارسسیدحسین آزاديتدوين380

                1,782,000شیرازفارسسیدحسین آزاديتدوين و صدا381

                5,346,000شیرازفارسسیدحسین آزاديداستاني382

                5,100,000قزوينقزوينعطا مجابيکارشناس دوره فیلمسازي383

                3,275,042قزوينقزوين عطا مجابينشست فیلم کوتاه384

                3,175,042قزوينقزوينعطا مجابينشست فیلم کوتاه385

                2,575,042قزوينقزوينابوالفضل سروشمهرنشست فیلم کوتاه386

                3,595,042قزوينقزوينحمید شفیعيصدا387

                4,315,042قزوينقزوينمهران مافي بردبارعکاسي 388

                6,955,042قزوينقزوينمهرامپن مافي بردبارعکاسي389

                7,795,042قزوينقزوينسیدعطاء اله مجابيکارگرداني390

                5,800,042قزوينقزوينرامین احمديتدوين391

                3,325,042قزوينقزوينرامین احمديتدوين و صدا392

                4,715,042قزوينقزوينوحید گلريزفیلمبرداري393

                4,735,042قزوينقزوينمحسن آقالرنشست فیلم کوتاه394

                8,155,042قزوينقزوينحسن لطفيايده تا فیلمنامه395

                2,574,000قزوينقزوينابوالفضل سروش مهرمستند396

                4,915,042قمقممحمدرضا آزادنشست فیلم کوتاه397

              10,315,042قمقمجواد يقموريايده تا فیلمنامه398

                5,995,042قمقمروح اله داوريفیلمبرداري399

                8,155,042قمقممحمد حسین سلمانیانکارگرداني400

                6,515,042قمقممحمودرضا رحمني فردتدوين401

              15,535,042قمقمجواد يقموريفیلمنامه نويسي402

                4,755,042سنندجکردستان آريز قادريعکاسي403

                4,435,042سنندجکردستانجالل نصیري هانیستجربه اول 404

                7,395,042سنندجکردستاناحمد کريميعکاسي405

                4,535,042 سنندجکردستاناحمد کريمي فیلمبرداري406

                4,895,042 سنندجکردستانجالل نصیري هانیسآشنايي با سینما 407

                5,720,000سنندجکردستاناحمد کريميعکاسي408

                5,808,000بمکرمانحمید ابراهیم پورعکاسي ديجیتال409

                6,475,042رفسنجانکرمانروح اهلل ابوالهادي زادهايده تا فیلم نامه410

                7,075,042رفسنجانکرمانحسام الدين باقريعکاسي411

                4,875,042رفسنجانکرمانمحمد خلیلي نژادفیلمبرداري412

                4,915,042رفسنجانکرمانعباس بلوچينشست فیلم کوتاه413

                8,155,042رفسنجانکرمانعباس بلوچيکارگرداني414

                7,075,042رفسنجانکرمانعباس بلوچيعکاسي415

                5,995,042رفسنجانکرمانعباس بلوچيعکاسي  پرتره416

                5,940,000رفسنجانکرمانعباس بلوچيعکاسي ديجیتال417

                4,752,000رفسنجانکرمانعباس بلوچيعکاسي پرتره418

                5,940,000رفسنجانکرمانحسام الدين باقريعکاسي ديجیتال419

                2,805,000رفسنجانکرمانايرج علي پورعکاسي ديجیتال420

                4,535,042کرمانکرمانياسر خديشيعکاسي421

                3,495,042کرمانکرمانعلیرضا فداييآشنايي با سینما422

                6,355,042کرمانکرمانسید هادي مهدويکارگرداني423

                9,835,042کرمانکرمانمحسن مجیديايده تا فیلمنامه424

                7,115,042کرمانکرمانمحمد شريفيفیلمبرداري425

                4,395,042کرمانکرمانسعید شیخ بهاييصدا426

                3,715,042کرمانکرمانمسعود محمديتدوين و صدا گذاري427

                4,105,042کرمانکرمانجواد موسوينشست فیلم کوتاه428

                3,715,042کرمانکرمانمحمدصادق اسماعیليتجربه اول429

                6,775,042کرمانکرمانمحمدصادق اسماعیليتدوين430

                6,625,042کرمانکرمانمژده مومن زادهعکاسي ديجیتال431

                7,075,042کرمانکرمانمحمدصادق اسماعیليمستند432
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                7,435,042کرمانکرمانسیدهادي مهدويداستاني433

                7,435,042کرمانکرمانسیدهادي مهدويداستاني434

                6,775,042کرمانکرمانمحمدصادق اسماعیليکارشناس دوره فیلمسازي435

                8,875,042کرمانشاهکرمانشاهاشکان چاوشيايده تا فیلمنامه436

                7,115,042کرمانشاهکرمانشاهکیوان شمشیربیگيکارگرداني437

                5,835,042کرمانشاهکرمانشاهرامین صالحيتصويربرداري438

                4,555,042کرمانشاهکرمانشاه سهبال رمیمنشست فیلم کوتاه439

                5,995,042کرمانشاهکرمانشاهمیثم منیعيعکاسي440

                3,235,042کرمانشاهکرمانشاهايوب بلندينتدوين و صداگذاري441

                5,575,042کرمانشاهکرمانشاهرامین صالحيتدوين442

                4,395,042کرمانشاهکرمانشاهکوروش بشکوهصدا443

                5,148,000کرمانشاهکرمانشاهکامران رضاييمستند444

                6,732,000کرمانشاهکرمانشاهکیوان شمشیربیگيداستاني445

                5,148,000کرمانشاهکرمانشاهمهرداد افتخاريتجربه گرا446

                5,100,000کرمانشاهکرمانشاهکیوان شمشیربیگيکارشناس دوره فیلمسازي447

                5,400,000کرمانشاهکرمانشاهنادعلي شجاعيکارشناس دوره فیلمسازي448

                5,346,000کرمانشاهکرمانشاهنادعلي شجاعيتجربه گرا449

                6,075,042ياسوجکهگیلويه و بوير احمدقدرت اله سلیماني فرعکاشي450

                4,840,000ياسوجکهگیلويه و بوير احمدقدرت اله سلیماني فر عکاسي451

                5,415,042گرگان گلستانمهدي شمقدريعکاسي452

                4,055,042گرگانگلستانشهرام علي شريفيآشنايي باسینما453

                3,715,042گرگانگلستانشهرام علي شريفيتجربه اول454

                7,795,042گرگانگلستانشهرام علي شريفي نیاکارگرداني455

                7,115,042گرگانگلستانمهدي شمقدريتصويربرداري456

                7,395,042گرگانگلستانکريم آباديعکاسي 457

              13,575,042گرگانگلستاننگار حبیبيفیلمنامه نويسي458

                7,615,042گرگانگلستانعلیرضا نوروزي خراسانيعکاسي459

                9,835,042گرگانگلستاننگار حبیبيايده تا فیلمنامه460

                4,735,042گرگانگلستان مهدي شمقدرينشست فیلم کوتاه461

                3,175,042گرگانگلستانمیالد بادليصدا462

                6,775,042گرگانگلستانزهرا ايران نژادتدوين463

                3,715,042گرگانگلستانزهرا ايران نژادتدوين و صداگذاري464

                7,395,042گرگانگلستانيحیي کريم آباديمباني عکاسي465

                4,150,042بندر انزليگیالنآرمین ابراهیمينشست فیلم کوتاه466

                5,275,042بندر انزليگیالنحسین پوراسمعیلتدوين467

                3,325,042بندر انزليگیالنحسین پوراسمعیلتدوين و صدا468

                3,875,042بندر انزليگیالنحسین پوراسمعیلصدا469

                5,835,042بندر انزليگیالنمیالد حامدتصويربرداري470

                4,315,042بندر انزليگیالنمیالد حامدعکاسي471

                6,955,042بندر انزليگیالنامیرمحبوب يگانهعکاسي472

                6,955,042بندرانزليگیالنامیرمحبوب يگانهمباني عکاسي473

                7,915,042بندرانزليگیالنفريدون بحرپیماايده تا فیلمنامه474

                6,955,042بندرانزليگیالنمیالد حامدعکاسي475

                4,555,042بندرانزليگیالنمیالد حامدعکاسي پرتره476

                3,235,042بندرانزليگیالنکوروش فرزانگانتجربه اول477

                3,495,042بندرانزليگیالنفريدون بحرپیماتجربه اول478

                3,565,042تالشگیالنحمید سلیمان زاده منفردصدا479

                3,075,042تالشگیالنحامد رحیمي جوکندانآشنايي با سینما480

                3,295,042تالشگیالنرسول لطیفي ديزگاهتجربه گرا481

                5,995,042تالشگیالنرسول لطیفي ديزگاهفیلمبرداري482

                3,875,042تالشگیالنمهدي حیدري نژادعکاسي483

                7,395,042تالشگیالنمريم اعتمادزادهعکاسي484

                5,905,042تالشگیالنرسول لطیفي ديزگاهتدوين485

                6,471,042تالشگیالنمهدي حیدري نژادعکاسي 486
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                3,835,042تالشگیالنعلیرضا زارعي ديزگاهنشست فیلم487

                7,435,042تالشگیالنمحمدعلي رخشانيکارگرداني488

                8,443,042تالشگیالنرسول لطیف ديزگاهتصويربرداري489

                4,535,042رشتگیالنالوند رضا زادهعکاسي490

                3,595,042رشتگیالنعلي ارکیانتجربه اول491

                4,555,042رشتگیالنعلي ارکیانفیلم کوتاه و گفتگو492

                8,155,042رشتگیالنمحمدرضايکرنگ صفاکارايده تا فیلمنامه493

                3,565,042رشتگیالنمحمدرضايکرنگ صفاکارآشنايي باسینما494

                4,575,042رشتگیالنالوند رضا زادهعکاسي495

                6,875,042رشتگیالنمحمدرضا يکرنگفیلمنامه نويسي496

                5,575,042رشتگیالنعلیرضا دريادلصدا و تدوين497

                4,275,042رشتگیالنالوند رضازادهحق مشاوره استاد راهنما498

                4,375,042رشتگیالنرضا يکرنگ صفاکارحق مشاوره استاد راهنما499

                4,224,000رشتگیالنمحمود اريبتصويربرداري500

                3,960,000رشتگیالنعلیرضا والي نژادتدوين501

                8,275,042رودبارگیالنالهام کريميعکاسي502

                3,565,042رودبارگیالنمحمد رضا يکرنگآشنايي با سینما503

                3,655,042رودبارگیالنعلي ارکیا شريفيتجربه اول504

                4,425,042رودبارگیالنفرزين احمديعکاسي505

                6,475,042رودبارگیالنعلیمحمد اقبالدارفیلمبرداري506

                4,500,000رودبارگیالنمصطفي اکبريکارگرداني507

                6,864,000رودبارگیالننواب محموديايده تا  فیلمنامه508

                3,960,000رودبارگیالنسعید خورسنديعکاسي ديجیتال509

                9,595,042الهیجانگیالنمحمدرضا صفابخشمباني عکاسي510

              10,387,042الهیجانگیالنمحمدرضا صفابخشمباني عکاسي511

              11,125,042الهیجانگیالننواب محموديفیلمنامه نويسي512

                8,155,042الهیجانگیالننواب محموديتصويربرداري513

                9,595,042الهیجانگیالنمحمد رضا صفابخش راستگومباني عکاسي514

                3,295,042الهیجانگیالننواب محموديتجربه اول515

                4,645,042الهیجانگیالنرحیم واعظ صالحيعکاسي516

                3,565,042الهیجانگیالنساسان عادليآشنايي با سینما517

                4,860,000الهیجانگیالننواب محموديکارگرداني518

                6,480,000الهیجانگیالننواب محموديايده تا فیلمنامه519

                4,752,000الهیجانگیالنمظاهر رمضانپورتصويربرداري520

                5,275,042بروجردلرستانسیما سوداگرعکاسي ديجیتال521

                4,175,042بروجردلرستانسعید گودرزيحق مشاوره استاد راهنما522

                3,375,042بروجردلرستاناکبر حداديحق مشاوره استاد راهنما523

                2,575,042بروجردلرستانرامشي گودرزيحق مشاوره استاد راهنما524

                6,925,042بروجردلرستانمحمد نصیريحق مشاوره استاد راهنما525

                8,275,042بروجردلرستانسیدمحمد ياراحمديعکاسي526

                8,275,042بروجردلرستانسیدمحمد ياراحمديمباني عکاسي527

نشست فرهنگي11 528

- غالمرضا نعمت پور -سعید پنجي-  محمد نصیري

- افسانه سلیماني - محمد موال- علي گودرزي 

- محمد حدادي کیانوش دالوند- حسین يعقوب پور 

سیما سوداگر

              17,175,042بروجردلرستان

              11,300,042بروجردلرستانافسانه سلیمانيفیلمسازي نويسي529

                8,275,042بروجردلرستانسیدمحمد ياراحمديمباني عکاسي530

                3,295,042خرم آبادلرستانامیر عباس امیريصدا531

                4,525,042خرم آبادلرستانصادق سپهوندتدوين532

                2,815,042خرم آبادلرستانصادق سپهوندتدوين و صدا گذاري533

                4,105,042خرم آبادلرستانحسین سپهوندنشست فیلم کوتاه534

                7,395,042خرم آبادلرستانمريم احسانيعکاسي535

                7,395,042خرم آبادلرستانمريم احسانيمباني عکاسي536

                5,995,042خرم آبادلرستانفردوس خسروي نژادفیلمبرداري537

                6,535,042خرم آبادلرستانشمس الدين آروندکارگرداني538
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              10,315,042خرم آبادلرستان پروين مراحمي ايده تا فیلمنامه539

                7,967,042خرم آبادلرستانمريم احسانيعکاسي ديجیتال540

                4,860,000خرم آبادلرستانغالمرضا نعمت پورتجربه گرا541

                5,346,000خرم آبادلرستانمحمدرضا گوهريمستند542

                6,480,000خرم آبادلرستانپروين مراحميداستاني543

                3,835,042چالوسمازندرانمعصومه بوذريتجربه اول544

                8,155,042چالوسمازندرانغالمرضا صفاتیانايده تا فیلمنامه545

                4,055,042چالوسمازندران رضا پاک نژآد راسخيآشنايي با سینما546

                4,050,000چالوسمازندرانغالمرضا صفاتیانتدوين547

                2,560,000چالوسمازندرانمهدي دارابي صدا548

                6,930,000چالوسمازندرانمحمدتقي روحيکارگرداني549

                4,752,000چالوسمازندرانبهنام طهماسبيتصويربرداري550

                4,235,000چالوسمازندرانعلي کیانيعکاسي551

                7,395,042ساريمازندرانمحمد رضاييعکاسي552

                8,407,042ساريمازندرانمريم رزاقيفیلمسازي مستند553

                3,675,042ساريمازندرانمرتضي کاظمي شهابيصدا554

                3,175,042ساريمازندرانمرتضي کاظمي شهابيتدوين و صداگذاري555

                7,395,042ساريمازندرانسیدمحمدجواد علويتدوين556

                7,395,042ساريمازندرانمحمدرضاييعکاسي557

                6,355,042ساريمازندرانمهدي رسولپورداستاني558

                6,355,042ساريمازندرانمحمد محمديتجربه گرا559

                5,835,042ساريمازندرانمسعود عظیم زادهتصويربرداري560

                4,735,042ساريمازندرانناعمه پازکينشست و گفتگو561

                5,575,042ساريمازندرانرمضانعلي اماميتدوين562

                7,395,042ساريمازندرانسیدمحمدجواد علوينرم افزار تدوين563

                8,155,042ساريمازندرانآذر محموديفیلمنامه نويسي564

              10,315,042ساريمازندرانآذر محموديايده تا فیلمنامه565

                1,815,042ساريمازندرانمرتضي کاظميصدا566

                4,535,042اراک مرکزيايرج کیانیانعکاسي567

                3,005,042اراک مرکزيسعیدعبدالمجیديآشنايي باسینما568

                2,815,042اراک مرکزيسعیدعبدالمجیديتجربه اول569

                6,955,042اراک مرکزيايرج کیانیان مباني عکاسي570

                4,175,042اراکمرکزيمظاهر آذري- سعید شاه حسیني96-95نشست فرهنگي ترم دوم 571

96-95نشست فرهنگي ترم سوم 572
-محمد زنده نام- مظاهر آذري-  سعید شاه حسیني

سلیمان عباسي نیا- شمس اهلل  داني زاده
              10,675,042اراکمرکزي

                4,675,042اراکمرکزيايرج کیانیان-سعید شاه حسیني96-95نشست فرهنگي ترم يک 573

                7,395,042اراکمرکزيايرج کیانیانمباني عکاسي574

                9,955,042اراکمرکزيکارگرداني575

                5,835,042اراکمرکزيسعید شاه حسینيفیلمبرداري576

                7,395,042اراکمرکزيايرج کیانیانمباني عکاسي577

                3,675,042اراکمرکزيسلیمان عباسي نیاصدا 578

                7,915,042اراکمرکزي محمد زنده نامايده تا فیلمنامه579

                4,435,042اراکمرکزيسعید شاه حسینيتدوين و صداگذاري580

                8,575,042اراکمرکزيسعید شاه حسینيتدوين 581

                6,823,042اراکمرکزيمحمد زنده ناممستند582

                3,556,042اراکمرکزيسعید عبدالحمیدينشست فیلم کوتاه583

                9,955,042اراکمرکزيسعید شاه حسینيداستاني 584

                7,395,042اراکمرکزيايرج کیانیانمباني عکاسي585

                2,720,042اراکمرکزيسعید عبدالحمیديمشاوره فیلمسازي 586

                3,105,042اراکمرکزيمحمد زنده ناممشاوره فیلمسازي 587

                5,148,000اراکمرکزيمظاهر آذرپي تجربه گرا588

                5,720,000اراکمرکزيايرج کیانیانمباني  عکاسي589

                4,160,000اراکمرکزيايرج کیانیانفتوشاپ590

                4,290,000اراکمرکزيمحمد زنده نامکارشناس دوره فیلمسازي591
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                3,595,042بندر عباس هرمزگانعلي خائفتجربه اول592

                7,435,042بندر عباس هرمزگانعلي خائفکارگرداني593

                9,355,042بندر عباس هرمزگانشهاب آبروشنايده تا فیلمنامه594

                7,395,042بندر عباسهرمزگانحسن نوروزي مباني عکاسي595

                8,715,042بندر عباسهرمزگانشهاب آبروشنتدوين596

                8,275,042بندرعباسهرمزگانيوسف شاکري مباني عکاسي597

                8,275,042بندرعباسهرمزگانيوسف شاکري مباني عکاسي598

                8,275,042بندرعباسهرمزگانيوسف شاکري مباني عکاسي599

                5,995,042بندرعباسهرمزگانحسن مشعريعکاسي پرتره600

                3,915,042بندرعباسهرمزگانمحمود شهبازيتصويربرداري601

                3,565,042بندرعباسهرمزگانمطهره رضاييآشنايي با سینما602

                9,595,042بندرعباسهرمزگانحسین مشعريمباني عکاسي603

                3,787,042بندرعباسهرمزگانشهاب آبروشنتدوين و صداگذاري604

                6,955,042بندرعباسهرمزگانشهاب آبروشنتدوين605

                3,755,042بندرعباسهرمزگانعلي ترابيصدا606

                7,395,042بندرعباسهرمزگانحسن نوروزيمباني عکاسي607

                8,935,042بندرعباسهرمزگانيوسف شاکريمباني عکاسي608

                6,823,042تويسرکانهمدانامید وفاييداستاني609

                6,625,042تويسرکانهمدانحیدر جمشیديمستند610

                6,355,042تويسرکانهمدانعلي وفاييتجربه گرا611

                6,355,042تويسرکانهمدانامید وفاييکارگرداني612

                5,575,042تويسرکانهمدانامید وفاييتدوين613

                8,875,042تويسرکانهمدانمحسن گمارايده تا فیلم نامه614

                5,515,042تويسرکانهمدانامین نعیميفیلمبرداري615

                3,595,042تويسرکانهمدانامین نعیميصدا616

                3,391,042تويسرکانهمدانامید وفاييصداگذاري و تدوين617

                4,015,042تويسرکانهمدانعلي وفايينشست فیلم کوتاه618

                3,355,042ماليرهمدانسعید حسین پورآشنايي با سینما619

                3,235,042ماليرهمدانامید وفاييتجربه اول620

                3,355,042ماليرهمدان سعید حسین پورآشنايي با سینما621

                7,175,042ماليرهمدانسعید صیرفي افخمعکاسي622

                3,835,042ماليرهمدان سعید حسین پورنشست فیلم کوتاه623

                3,235,042ماليرهمدانعلي وفاييصدا624

                7,915,042ماليرهمدان علي وفاييايده تا فیلمنامه625

                7,395,042ماليرهمدانامید وفاييعکاسي626

                6,292,000ماليرهمدانامید وفاييعکاسي آزاد627

                3,115,042نهاوندهمدانسینا بحیراييتجربه اول628

                4,315,042نهاوندهمداننیما بردبار عکاسي629

                3,775,042نهاوندهمدانيعقوب مهردادآشنايي با سینما630

                5,275,042نهاوندهمداننیما بردبارعکاسي631

                5,995,042نهاوندهمدانداود قپانوريکارگرداني632

                3,835,042نهاوندهمدان سینا بحیرايينشست فیلم کوتاه633

                3,259,042نهاوندهمدانسینا بحیراييتدوين و صداگذاري634

                5,635,042نهاوندهمدانسینا بحیراييتدوين635

                3,915,042نهاوندهمدانبهروز بحیراييتصويربرداري636

                2,599,042نهاوندهمدانبهروز بحیراييصدا637

                8,875,042نهاوندهمدان يعقوب مهردادايده تا فیلمنامه638

              10,475,042همدانهمدانمیثم دادخواهمباني عکاسي639

                7,395,042همدانهمدانحامد باداميعکاسي640

                8,715,042همدانهمدانسیدمیثم حسنيتدوين نرم افزار641

              11,355,042همدانهمدانمیثم دادخواهعکاسي642

                8,209,042همدانهمدانجواد وفاييعکاسي643

                7,967,042همدانهمدانسعید کرميعکاسي644

                2,175,042همدانهمدانمهرابي فردنشست فرهنگي645
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                3,675,042همدانهمدانمهرابي فردنشست فرهنگي646

                3,675,042همدانهمدانمهدي شادنشست فرهنگي647

                4,675,042همدانهمدانبابک رضاپورنشست فرهنگي648

                2,675,042همدانهمدانپويا دايينشست فرهنگي649

                3,175,042همدانهمدانهاشم علیاني مقدمنشست فرهنگي650

                3,175,042همدانهمدانعلي وفايينشست فرهنگي651

                8,357,542همدانهمدانجواد وفايينورپردازي652

                3,175,042همدانهمدانحسین توقیري نشست فرهنگي زيبا شناسي653

                3,175,042همدانهمدانعلي خطیبينشست فرهنگي زيبا شناسي654

                2,675,042همدانهمدانکمال مدنينشست فرهنگي آشنايي با موسیقي فیلم655

                3,675,042همدانهمدانمصطفي گتدمکارنشست فرهنگي آشنايي با سینماي تجربي656

                3,675,042همدانهمدانبهمن رحیمي وقارنشست فرهنگي آشنايي با کامپیوتر657

                9,419,042همدانهمدانسجاد غني پورمباني عکاسي658

              10,425,042همدانهمدانحامد پريزادهفیلمنامه نويسي659

                6,130,042يزديزدمحمدرضا حاجي غالميتدوين660

                4,645,042يزديزداحسان دادرسعکاسي661

                3,565,042يزديزدحسین روشن بخشآشنايي با سینما662

                3,295,042يزديزدحسین روشن بخشتجربه اول663

                5,995,042يزديزداحسان دادرستصويربرداري664

                9,355,042يزديزدوحید آبرودايده تا فیلمنامه665

                6,355,042يزديزدمهدي مرعشيکارگرداني666

                4,752,000يزديزدسیدمجتبي حسینيداستاني667

جمع کل        4,144,631,928
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حمایت از برگزاری کارگاه های تخصصی در جشنواره بین المللی و جشنواره های منطقه ای

هزینهتعداد شرکت کنندگاناستاد کارگاه تخصصیاستان شرکت کنندهمحل برگزارینام جشنواره

نفر110فرهاد توحیدیشخصیت پردازی در فیلم کوتاه

نفر80صمد قربان زادهفتومونتاژ از ایده تا اجرا

چگونه ایده را به پول تبدیل 

کنیم
نفر150مهرداد اسکویی

نفر70عماد خدابخشارتباط کارگردان و تدوین گر

عناصر روایت و - دانش افزایی

درام در فیلم مستند
نفر50مهرداد اسکویی

وظایف کارشناس -دانش افزایی

دوره و اهداف سرفصلها

سعید 

- پوراسماعیلی

آرش رصافی

نفر50

معرفی دوره -دانش افزایی

اهداف انتخاب /فیلمسازی

کارشناس دوره

نفر50سعید پوراسماعیلی

آسیب شناسی و -دانش افزایی

تحلیل فیلم های پایان دوره
نفر50نیما عباسپور

چگونه از -دانش افزایی

هنرجویان یاد میگیریم

 که به آنها آموزش دهیم

نفر50مهرداد اسکویی

وظایف استاد -دانش افزایی

راهنما و هدایت فیلمهای پایان 

دوره

 –نیما عباسپور 

سعید پوراسماعیلی
نفر50

نفر50فرهاد توحیدیاز فیلمنامه تا اجرا-دانش افزایی

جمع بندی و -دانش افزایی

بحث آزاد بین مربیان و انتقال 

تجربیات

نفر50سعید پوراسماعیلی

310,000,000

شصت و یکمین 

جشنواره 

منطقه ای 

سینمای جوان 

- اردبیل

مشکین شهر

مشکین شهر

-زنجان- گیالن

-البرز-قزوین

-مازندران

-سمنان-گلستان

- خراسان شمالی

- خراسان رضوی 

اردبیل
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حمایت از برگزاری کارگاه های تخصصی در جشنواره بین المللی و جشنواره های منطقه ای

هزینهتعداد شرکت کنندگاناستاد کارگاه تخصصیاستان شرکت کنندهمحل برگزارینام جشنواره

310,000,000

شصت و یکمین 

جشنواره 

منطقه ای 

سینمای جوان 

- اردبیل

مشکین شهر

مشکین شهر

-زنجان- گیالن

-البرز-قزوین

-مازندران

-سمنان-گلستان

- خراسان شمالی

- خراسان رضوی 

اردبیل

نفر 90حسن غفاریعکاسی مردم نگاری

نفر100رهبر قنبریتناسب شخصیت با ایده

نظرگاه در فیلم کوتاه؛ روایت 

کارگردانی
نفر 120مجید برزگر

نمایش فیلمهای - دانش افزایی

پایان دوره هنرجویان و بررسی 

صدابرداری و صداگذاری آنها

نفر50عطا مجابی

/ اصول صدا -دانش افزایی

تجهیزات صدا
نفر50رضاگدازگر

معرفی دوره - دانش افزایی

فیلمسازی
نفر50سعید پوراسماعیلی

زیبایی شناسی صدا -دانش افزایی

در سینما
نفر50محمدرضا دلپاک

نرم افزارهای -دانش افزایی

صداگذاری
نفر50رضاگدازگر

بررسی سرفصل صدا -دانش افزایی

و هم افزایی مربیان
نفر50سعید پوراسماعیلی

-مفاهیم کلیدی در سینما

باورپذیری
نفر250سعید عقیقی

سبک-مفاهیم کلیدی در سینما
مجید شیخ 

انصاری
نفر250

نفر250احمد الستیآغاز-مفاهیم کلیدی در سینما

نفر250احمد الستیپایان-مفاهیم کلیدی در سینما

نفر250عطاء کوپالرئالیسم در هنر

نفر250 منصور براهیمیرئالیسم  در سینما

نفر250مهرداد اسکوییرئالیسم  در فیلم کوتاه

نفر250ژیل لمونونکاتی در مورد فیلم سازی

250,000,000

نفر50

- مرکزی- همدان

-یزد- اصفهان- قم

-  خراسان جنوبی

سیستان -  کرمان

-  و بلوچستان

هرمزگان- فارس 

مالیر

  شصتمین 

جشنواره منطقه 

ای سینمای جوان 

مالیر- آگر

رضاگدازگراستانداردهای صوتی-دانش افزایی

سی و پنجمین 

جشنواره بین 

المللی فیلم کوتاه 

تهران

استانهای سراسر 

کشور
تهران
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حمایت از برگزاری کارگاه های تخصصی در جشنواره بین المللی و جشنواره های منطقه ای

هزینهتعداد شرکت کنندگاناستاد کارگاه تخصصیاستان شرکت کنندهمحل برگزارینام جشنواره

310,000,000

شصت و یکمین 

جشنواره 

منطقه ای 

سینمای جوان 

- اردبیل

مشکین شهر

مشکین شهر

-زنجان- گیالن

-البرز-قزوین

-مازندران

-سمنان-گلستان

- خراسان شمالی

- خراسان رضوی 

اردبیل

مینیمالیسم  در هنر
علی رضا سمیع 

آذر
نفر250

نفر250سعید عقیقیمینیمالیسم  در سینما

نفر250مجید برزگرمینیمالیسم در فیلم کوتاه

نفر250ویرجیل ویدریشگفتگو در رابطه با سینما

فرمالیسم در هنر
محمدرضا 

ابوالقاسمی
نفر250

فرمالیسم در سینما
محمد رضا 

اصالنی
نفر250

آسیب شناسی یک 

فیلم ها از کجا شروع :موضوع

می شوند؟

نفر250سعید عقیقی

نفر250گابریال له بروننپیچینگ

نفر250احمد الستیهنر تجربی در روزگار ما

نفر250ویرجیل ویدریشسینمای تجربی معاصر

: آسیب شناسی یک موضوع

فیلم ها چگونه پایان می یابند؟
نفر250سعید عقیقی

نفر250تحسین ایسپیلنگفتگوی دررابطه با مستند

2,450,000,000نفر1070استاد25کارگاه42 جمع کل

سی و پنجمین 

جشنواره بین 

المللی فیلم کوتاه 

تهران

استانهای سراسر 

کشور
1,890,000,000تهران
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 استاني سازمان كمك به استقرار سينما سيار در شهرهاي غيربرخوردار و مرزي براي اكران فيلم هاي سينمايي برابر تفاهم نامه

استانردیف

دستگاه سینما 

سیار طبق 

تفاهم نامه

شهر
دستگاه سینما 

سیار مستقر
عملکرد مالی97فیلمهای اکران شده تا پایان آذر 

1مشکین شهر0اردبیل1

تنگه -لونه زنبور- بوقت شام- آینه بغل

آهوی پیشونی - الزانیا- هشتگ- ابوقریب

سفید

36,000,000

100اصفهان

1کاشان

-خاله قورباغه-الزانیا-تگزاس- تنگه ابوقریب

در - هزارپا- آهوی پیشونی سفید-  هشتگ

- بوقت شام- سرو زیر آب- مسیر باران

فیلشاه-کاتیوشا- دشمن زن-خجالت نکش

72,000,000

100کرج1البرز3

5,000,000(ص)طرح هفته وحدت محمد 1مهران3ایالم4

5,000,000(ص)محمد 

-هشتگ- هزارپا- تنگه ابوقریب-تگزاس

- آستیگمات- آهوی پیشونی سفید- الزانیا

به وقت - دشمن زن- مصادره -وای آمپول

خماری

57,000,000

1هشترود

آهوی پیشونی -هشتگ- هزارپا- فیلشاه

وای - یک کیلو و بیست و یک گرم- سفید

(ص)محمد -ماهورا- الزانیا-تگزاس- آمپول

51,000,000

100ارومیه

100مهاباد

1برازجان1بوشهر7

تنگه -خجالت نکش-به وقت شام-فیلشاه

- الزانیا-خاله قورباغه-هشتگ- ابوقریب

هزارپا-(ص)محمد 

46,000,000

1بومهن

- دم سرخها- هزارپا - من دیوانه نیستم 

لونه - مصادره - خجالت نکش - تگزاس 

فیلشاه- به وقت شام - زنبور 

46,000,000

دستگاه های 

پشتیبان
5

   {دستگاه های پشتیبان و ویژه اکران نهادها}

تنگه ابوقریب، سرو زیر آب: فیلم ها ، 

هشتگ، هزارپا، خجالت نکش و فیلشاه

31,000,000

100بهارستان

2شهرکرد2چهارمحال وبختیاری9

-بوقت شام- فیلشاه- لونه زنبور-(ص)محمد 

آهوی -هزار پا- تنگه ابوقریب-آینه بغل

پیشونی سفید

41,000,000

1  جلفا

3

3 آذربایجان شرقی

2اصفهان

3آذربایجان غربی

2

5

6

تهران8
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 استاني سازمان كمك به استقرار سينما سيار در شهرهاي غيربرخوردار و مرزي براي اكران فيلم هاي سينمايي برابر تفاهم نامه

استانردیف

دستگاه سینما 

سیار طبق 

تفاهم نامه

شهر
دستگاه سینما 

سیار مستقر
عملکرد مالی97فیلمهای اکران شده تا پایان آذر 

0اکران از بهمن ماه1بیرجند2خراسان جنوبی10

1 گناباد
- تنگه ابوقریب - مصادره-بوقت شام- فیلشاه

خجالت نکش
26,000,000

تربت 

حیدریه
1

-تگزاس-خاله قورباغه- به وقت شام-فیلشاه

- لونه زنبور- تنگه ابوقریب-دشمن زن

آهوی پیشونی - هشتگ- هزارپا- مصادره

(ص)محمد -خجالت نکش- الزانیا-سفید

72,000,000

10,000,000به وقت شام- فیلشاه1سرخس

1مشهد

-تگزاس-خاله قورباغه- به وقت شام-فیلشاه

تنگه -کاتیوشا- به وقت خماری- دشمن زن

- مصادره- لونه زنبور-دم سرخ ها- ابوقریب

آهوی پیشونی -داش آکل- هشتگ- هزارپا

درمسیر -ماهورا- الزانیا- شعله ور-سفید

آخرین -خجالت نکش-آستیگمات- باران

در - (ص)محمد -بار کی سحر را دیدی

مسیر باران

124,000,000

5,000,000(ص)طرح هفته وحدت محمد 
- به وقت شام -تنگه ابوقریب-ماهورا- فیلشاه

هزارپا- مصادره- من دیوانه نیستم- تگزاس
41,000,000

100راز جرگالن1خراسان شمالی12

0

121,000,000

15,000,000فیلشاه- لونه زنبور-خرگیوش1دزفول

ابهر

--تگزاس-خاله قورباغه- به وقت شام-فیلشاه

- هشتگ- هزارپا- مصادره- تنگه ابوقریب

خجالت نکش-الزانیا

51,000,000

16,000,000خجالت نکش-به وقت شام-فیلشاهخدابنده

سمنان

خاله -الزانیا-تگزاس- فیلشاه- تنگه ابوقریب

- آهوی پیشونی سفید- هشتگ- قورباغه

(ص)هزارپا محمد

46,000,000

شاهرود
تنگه - به وقت شام - فیلشاه - هشتگ 

ابوقریب
21,000,000

5,000,000(ص) محمد  سراوان

5,000,000(ص) محمد زهک

1
دررود 

نیشابور

2

2

2

بهبهان

سمنان

5خراسان رضوی

سیستان و بلوچستان

0خوزستان

0

3

3

سرو - خاله قورباغه-هزارپا- تنگه ابوقریب

زیرآب

11

13

زنجان 14

15

16
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 استاني سازمان كمك به استقرار سينما سيار در شهرهاي غيربرخوردار و مرزي براي اكران فيلم هاي سينمايي برابر تفاهم نامه

استانردیف

دستگاه سینما 

سیار طبق 

تفاهم نامه

شهر
دستگاه سینما 

سیار مستقر
عملکرد مالی97فیلمهای اکران شده تا پایان آذر 

100شیراز0فارس17

تاکستان
- دشمن زن-تگزاس-خاله قورباغه- فیلشاه

خجالت نکش- هزارپا - مصادره
36,000,000

قزوین

-تگزاس-خاله قورباغه- به وقت شام-فیلشاه

دم - تنگه ابوقریب-کاتیوشا-  دشمن زن

- هزارپا- مصادره- لونه زنبور-سرخ ها

- الزانیا-آهوی پیشونی سفید- هشتگ

-من دیوانه نیستم-خجالت نکش-آستیگمات

آینه بغل-  ناخواسته

98,000,000

5,000,000بوقت شام1 کهک1قم19

100سنندج1کردستان20

1بم

- دشمن زن-تگزاس- به وقت شام-فیلشاه

لونه -دم سرخ ها- تنگه ابوقریب-کاتیوشا

-  الزانیا- هشتگ- هزارپا- مصادره- زنبور

-خجالت نکش چراغ های ناتمام-آستیگمات

-من دیوانه نیستم-دلم میخواد- سرو زیرآب

به وقت - تنگه ابوقریب -(ص)محمد 

108,000,000

200جیرفت

سنقر

- خرگیوش- آینه بغل- دخترعمو پسرعمو

- فیلشاه-خجالت نکش- مصادره-لونه زنبور

-هزارپا-تنگه ابوقریب- ناخواسته- بوقت شام

 هشتگ

62,000,000

بیلو)کرمانشاه

(ار
10,000,000به وقت شام- فیلشاه

00چرام

(سوق)یاسوج
- تنگه ابوقریب-تگزاس- به وقت شام-فیلشاه

مصادره- خجالت نکش 
30,000,000

100گرگان2گلستان24

قزوین

2کرمان

کرمانشاه

2

2

کهگیلویه وبویراحمد

1

2

2

18

21

2

22

23
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 استاني سازمان كمك به استقرار سينما سيار در شهرهاي غيربرخوردار و مرزي براي اكران فيلم هاي سينمايي برابر تفاهم نامه

استانردیف

دستگاه سینما 

سیار طبق 

تفاهم نامه

شهر
دستگاه سینما 

سیار مستقر
عملکرد مالی97فیلمهای اکران شده تا پایان آذر 

شرق گیالن

- تگزاس-خاله قورباغه- به وقت شام-فیلشاه

- لونه زنبور-دم سرخ ها- تنگه ابوقریب

آهوی پیشونی -هشتگ- هزارپا- مصادره

- ناخواسته- خجالت نکش- الزانیا- سفید

یک کیلو و بیست و یک گرم- آینه بغل

82,000,000

16,000,000هشتگ - 2پیشونی سفید - تنگه ابوقریب غرب گیالن

16,000,000لونه زنبور- به وقت شام-فیلشاه1نور آباد الشتر2لرستان26

00چالوس

سواد کوه 

ساری

-فیلشاه- لونه زنبور- بوقت شام- آینه بغل

دم -خاله قورباغه- خجالت نکش- مصادره

آهوی پیشونی -شعله ور0هزارپا-سرخ ها

(ص)محمد - سفید 

62,000,000

100اراک1مرکزی28

بندرلنگه

- خاله قورباغه- خجالت نکش - مصادره

من دیوانه - کاتیوشا-به وقت شام-تگزاس

-دم سرخ ها- هزارپا-تنگه ابوقریب-نیستم

به وقت خماری- شعله ور - الزانیا 

67,000,000

00قشم

نهاوند 

همدان
16,000,000لونه زنبور- فیلشاه-بوقت شام

00رزن

1بهاباد2یزد31

-  گرم 21یک کیلو و - کاتیوشا - فیلشاه 

-هشتگ - الزانیا  - 2پیشونی سفید - ماهورا 

 تگزاس

42,000,000

1,498,000,000عنوان فیلم اکران شده3152585832جمع

0

2

1

2

2

2

2

مازندران

هرمزگان

1همدان

گیالن

30
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29
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حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

 آبان5 الی 3 اکتبر۲۷ تا ۲۵کاناداedmonton offearجشنواره جهانی امیر کامیابی1۳:۱۳

کریم عظیمی999999999تجربی2
 Mani“سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

festo
 خرداد۴ می۲۵هلند

پوریا دایلر بار انسان36
بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

مذهب امروز
 مهر۱۹ تا ۱۲ اکتبر۱۱ تا ۴ایتالیا

 آبان20 الی 16 نوامبر۱۱ تا ۷انگلستانAESTHETICAهشتمین جشنواره ایمان بهروزیAmour du Réelمستند4

5besinceهندوستان«پونا»سومین جشنواره جهانی فیلم کوتاهآراز پوروطن
 ۱۴ نوامبر تا ۳۰

دسامبر
 آذر۲۳ تا ۹

6racism kills
شهریار 

پورسیدیان
هندوستان«پونا»سومین جشنواره جهانی فیلم کوتاه

 ۱۴ نوامبر تا ۳۰

دسامبر
 آذر۲۳ تا ۹

لهستاندوازدهمین دوره جوایز فیلم های مستقل گرندآفمهدی شادی زادهاتاق7
 ۲ نوامبر تا ۲۶

دسامبر
بخش بهترین تدویننامزد دریافت جایزه آذر11 الی 5

 آبان8 الی 5 سپتامبر۳۰ تا ۲۷هندوستان«بیوسکوپ»پنجمین جشنواره جهانی فیلم مهدی قربانیاتوپیا8

 سپتامبر۲۹ تا ۷برزیلMOSTRA LIVREجشنواره نگین همایون پورارتکاس9
 ۷ شهریور تا ۱۶

مهر

 مهر7 الی 3 سپتامبر۲۹ تا ۲۵اوکراینdream cityسومین دوره جشنوارهنگین همایون پورارتکاس10

 آبان7 الی 3 اکتبر۲۹ تا ۲۵ایرلندRichard Harrisپنجمین دوره جشنوارهنگین همایون پورارتکاس11

آمریکاMoTifنگین همایون پورارتکاس12
جایزه بهترین فیلم 

کوتاه داستانی

آمریکاlakecityنگین همایون پورارتکاس13
جایزه بهترین فیلم 

کوتاه داستانی

lakecityنگین همایون پورارتکاس14
 ۴ اکتبر تا ۳۱

نوامبر
 آبان13 الی 9

بخش مسابقه آبان20 الی 10 نوامبر۱۱ تا ۱آمریکاOjaiنوزدهمین دوره جشنوارهنگین همایون پورارتکاس15

37



حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

 شهریور18 الی 15 سپتامبر۹ تا betina۶نخستین دوره جشنوارهنگین همایون پورارتکاس16

 مهر28 الی 26 اکتبر۲۰تا ۱۸آمریکابیستمین دوره جشنواره فیلم سازان مستقل ملبورننگین همایون پورارتکاس17

 مهر15 الی 13 اکتبر۷ تا ۵آمریکا«تریون»چهارمین جشنواره جهانی فیلم علی نیکفرارتکاس18

 سپتامبر۲۳ تا ۱۹پرتغال«آروکا»شانزدهمین جشنواره جهانی فیلم محمد فراهانیاز حسکه با عشق19
 1 شهریور الی 28

مهر

 سپتامبر۳۰ تا ۲۲ترکیهبیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم آدانااسماعیل عباسیاشک بارانانیمیشن20
 8 شهریور الی 31

مهر

مصطفی گندمکاراالنداستانی21
پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم 

PROVINZIALE
 کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه مهر22 الی 15 اکتبر۱۴ تا ۷آلمان

 مهر۸ تا ۱  سپتامبر۳۰تا  ۲۳ترکیهبیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم آدانانیما اقلیماامیر22

 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم آسرین محمودیانتخاب23

سید پیام حسینیاو24
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهپرستو کردگارایکیانیمیشن25

پرستو کاردگرایکی26
چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

 مهر15 الی 11 اکتبر7 تا 3آمریکاSANTA CRUZشازدهمین دوره جشنواره فیلمحسین فاطمیاناینجا زندگی27

 مهر15 الی 11 اکتبر۷ تا ۳آمریکاشانزدهمین دوره جشنواره بین المللی سانتاکروزحسین فاطمیاناینجا زندگی28

بهترین بازیگر مرد خرداد۱۳ تا ۱۱ ژوئن۳ تا ۱یونان«Big Bang»جشنواره فیلم های کوتاه ایرانی فرزاد باقریایوبداستانی29

بهترین طراحی صحنه خرداد۱۳ تا ۱۱ ژوئن۳ تا ۱یونان«Big Bang»جشنواره فیلم های کوتاه ایرانی جالل ساعدپناهآب یخداستانی30
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حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

 فروردین24 تا 16 آوریل۱۳ تا ۵هنددهمین جشنواره فیلم های کودکان الکناوحید بمانیآخر هفتهداستانی31

 فروردین3 مارس۲۳پاکستاننخستین جشنواره بین المللی فیلم پاکستانوحید بمانیآخر هفتهداستانی32

 سپتامبر۲۳ تا ۱۷ایتالیا«پارما»ششمین جشنواره جهانی فیلم و موسیقی سامان حسین پورآخرین آغوشداستانی33
 1 شهریور الی 26

مهر

جایزه بهترین 

فیلمنامه 
 

سامان حسین پورآخرین آغوشداستانی34
سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

SAPPORO
 مهر۲۲ تا ۱۹ اکتبر۱۴تا ۱۱ژاپن

 آبان8 الی 5 سپتامبر۳۰ تا ۲۷هندوستان«بیوسکوپ»پنجمین جشنواره جهانی فیلم سامان حسین پورآخرین آغوشداستانی35

پیمان قربانیآدینه36
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

ارمنستان«سوسه»پنجمین جشنواره جهانی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی37
 ۲۳ سپتامبر تا ۲۸

نوامبر
 آذر2 مهر الی 6

 سپتامبر۲۳ تا ۱۹پرتغال«آروکا»شانزدهمین جشنواره جهانی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی38
 1 شهریور الی 28

مهر

 آبان8 الی 5 سپتامبر۳۰ تا ۲۷هندوستان«بیوسکوپ»پنجمین جشنواره جهانی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی39

 سپتامبر۳۰ تا ۲۰آمریکا«بدون خشونت»هفتمین جشنواره جهانی آنالین محمد بخشیآر یو والیبالداستانی40
 8 شهریور الی 29

مهر

 فروردین24 تا 16 آوریل۱۳ تا ۵هنددهمین جشنواره فیلم های کودکان الکنامحمد بخشیآر یو والیبالداستانی41

بخش مسابقه فروردین۲۵ تا ۲۳ آوریل۱۴ تا ۱۲آمریکاspeechlessششمین جشنواره بین المللی فیلممحمد بخشیآر یو والیبالداستانی42

 مارس۲۱ تا ۱۴آلمانآلمانRegensburgبیست و چهارمین جشنوارهمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی43
 ۱ اسفند تا ۲۳

فروردین

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی44
چهارمین جشنواره جهانی فیلم های کودکان 

«کینولوب»
 تیر9 خرداد تا 11 ژوئن۳۰ تا ۱لهستان

 می۱۰ تا ۴ترکیههفتمین جشنواره جهانی فیلم حقوق کودکانمحمد بخشیآر یو والیبالانیمیشن45
 20 تا 14

اردیبهشت
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میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

 خرداد27 تا 24 ژوئن۱۷ تا ۱۴اکوادور«پورتوویجو»دومین جشنواره جهانی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی46
winner of 

F E C IP

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی47
بیست و چهارمین جشنواره جهانی فیلم های 

Golden Beggarتلویزیونی 
لوح تقدیر خرداد19 تا 16 ژوئن۹ تا ۶اسلواکی

یونانI.P.A.Sدومین جشنواره بین المللی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی48
جایزه بهترین فیلم از 

نگاه تماشاگران

اسپانیاlanzaroteهجدهمین جشنواره بین المللی فیلممحمد بخشیآر یو والیبالداستانی49
جایزه بهترین فیلم از 

نگاه تماشاگران

 می۶ تا ۲اسپانیاBCN SPORTSنهمین جشنواره بین المللی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی50
 ۱۶ تا ۱۲

اردیبهشت
کسب جایزه بزرگ

 خرداد۱۲ تا ۴ ژوئن۲ می تا ۲۵اسپانیاALICANTEپانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی51

 آوریل5 تا 1عراقکربال« نهج»چهارمین جشنواره جهانی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی52

 تیر24 الی 16 ژوئیه۱۵ تا ۷تانزانیا«زنگبار»بیست و یکمین جشنواره جهانی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی53

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی54
پنجمین جشنواره هنر مدرن و فیلم های اخالقی و 

«فرسکو»معنوی 
ارمنستان

 ژوئن تا اول ۲۴

ژوئیه
 تیر10 الی 1

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی55
 Vox Popularچهاردهمین جشنواره جهانی فیلم 

Media  Arts
 شهریور25 الی 22 سپتامبر۱۶ تا ۱۳کانادا

 مرداد27 الی 23 آگوست۱۸ تا ۱۴کاناداRIFFAسومین جشنواره جهانی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی56

 شهریور18 الی 16 سپتامبر۹ تا ۷آمریکاCatskillجشنواره جهانی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی57

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی58
 Short Shorts Filmجشنواره بین المللی

Festival & Asia ۲۰۱۸
بخش ویژه جنگ و قدرت زندگیماه ژوئنژاپن

ماه ژوئناسترالیاCHANGING FACEجشنواره بین المللی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی59
جایزه بهترین فیلم 

ماه

تیر۸ و۷ ژوئن۲۹ و ۲۸روسیهUNKNOWNنخستین جشنواره بین المللی محمد بخشیآر یو والیبالداستانی60
جایزه نقره بهترین 

فیلم
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تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

 ژوئن۲۴ تا ۱ژاپن«کوتاه کوتاه»بیستمین جشنواره جهانی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی61
 3 خرداد الی 11

تیر
«جنگ و قدرت زندگی»بخش ویژه 

 آگوست19 تا 16ماه آگوستآمریکا«بوهمیا»نخستین جشنواره جهانی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی62
بهترین فیلم داستانی 

خارجی

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی63
دهمین جشنواره جهانی تلویزیونی فیلم های کودکان 

DYTIATKO
 شهریور17 الی 14 سپتامبر۸ تا ۵اکراین

 مرداد۲۷تا ۲۳ آگوست۱۸ تا ۱۴ترکیهizmitنخستین دوره جشنواره بین المللی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی64
جایزه ویژه جشنواره 

بین المللی

 شهریور17 الی 14 سپتامبر۸ تا ۵بولیوی«الپاز»پنجمین جشنواره جهانی فیلم محمد بخشیآر یو والیبالداستانی65
جایزه بهترین فیلم 

کوتاه

Eمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی66 ncountersسپتامبرانگلستان

Portobello Fمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی67 ilm Festivalانگلستان
 15 آگوست تا 30

سپتامبر

Lمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی68 INK  INTE RNATIONAL  F ILM F E S TIVALجوالیانگلستان

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی69
I Will Tell International F ilm 

Festival
انگلستان

 9 آگوست تا 30

سپتامبر
جایزه بهترین فیلم

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی70
Wheels  and F ins  International 

F ilm Festival
 سپتامبر9 تا 7انگلستان

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی71
F ast minds  Neurodivers ity Arts  

Festival
 سپتامبر15 تا 14انگلستان

آلمانKurzfilmwocheمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی72

ODEمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی73 RKURZ  F ILM S PE KTAKEآلمان

OPEN AIRمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی74  F ILMFE STآلمان

تانزانیاZanZibarمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی75
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محمد بخشیآر یو والیبالداستانی76
FOLCS  International S horts  

Competition
مارسآمریکا

جایزه بهترین فیلم و 

بهترین فیلم نامه و 

جایزه بهترین فیلم 

تماشاگران

سه جایزه

Grand Rapidsمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی77  F ilm Festivalفوریهآمریکا

Boynton Beach Fمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی78 ilm Festivalآمریکا

New York Peace Fمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی79 ilm Festivalمارس24آمریکا 

Utopiaمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی80  F ilm Festivalاکتبرآمریکا

Carnegie Sمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی81 creenwritersجایزه تماشاگران آگوست26 تا 25آمریکا

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی82
Noava  F rontier film festival and 

lab
سپتامبرآمریکا

Global Nonviolent Fمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی83 ilm Festivalسپتامبرآمریکا

آگوستآمریکاChristian film festivalمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی84

Vero Beach Wine + Fمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی85 ilm Festivalژوئنآمریکا

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی86
Baja  California  International 

F ilm Festival, BC IF F
آگوستآمریکا

Fمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی87 E AR  NO F ILM F E S TIVALآمریکا

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی88
BUSKOPOLIS  Festival of C inematic 

Oddities
 سپامبر22 تا 21آمریکا

Kمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی89 ids  F irst F ilm Festivalآمریکا

Eمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی90 l Paso F ilm Festivalسپتامبر16 تا 14آمریکا 
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محمد بخشیآر یو والیبالداستانی91
Issaquah International F ilm 

Festival
 سپتامبر16 تا 15آمریکا

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی92
Twin Tires  International F ilm 

Festival
 سپتامبر9 تا 7آمریکا

Lanett Cمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی93 ity F ilm Festivalسپتامبر8 تا 7آمریکا 

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی94
Children's  International F ilm 

Festival
آوریلآمریکا

A REمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی95 BE L  MINDE D F E S TIVALآمریکا

Anthem Lمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی96 ibertarian F ilm Festivalآمریکا

Winner 

excellence 

infilmmaking, 

short 

narrative

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی97
North J ersey Human R ights  F ilm 

Festival
بهترین فیلم جشنواره آوریل27آمریکا

HUMAN Rمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی98 IGHTS  NIGHTS  F ILM F E S TIVALایتالیا

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی99

48

CORTI DA SOGNI - ANTONIO R ICC I 

F E S TIVAL

ایتالیا

Pمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی100 rato F ilm Festivalایتالیا

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی101
C inemi C inema  International 

S hort F ilm
 مارس23ایتالیا

Out of Boundsمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی102  F ilm Festivalآگوستایتالیا

Lمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی103 ife after oil film festivalجایزه بهترین فیلمسپتامبرایتالیا

Sمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی104 iloeF ilmFestival 8112جوالی22 تا 20ایتالیا 

SAمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی105 .F I.TE R . PUGLIA ON THE  ROADایتالیا
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Rمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی106 ieti and S abina  F ilm Festivalسپتامبر22 تا 20ایتالیا 

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی107
35TH MILANO S PORTS  F LM F E S TIVAL  

F ICTS ,
ایتالیا

جایزه بهترین فیلم 

کوتاه

MATEمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی108 RA F ILM F E S TIVAlایتالیا
جایزه بهترین فیلم 

کودکان

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی109
CORTI DA SOGNI - ANTONIO R ICC I 

F E S TIVAL
جایزه بهترین فیلمایتالیا

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی110
MALE SCORTO  International S hort 

F ilm Festival
ایتالیا

 2 جوالی تا 28

آگوست
جایزه تماشاگران

Festival del Cمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی111 inema  di Taurasiآگوست26 تا 23ایتالیا 

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی112
Ariano International F ilm 

Festival
ایتالیا

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی113
MALE SCORTO  INTE RNATIONAL  SHORT  

F ILM F E S TIVAL
ایتالیا

آگوستایتالیاOut of Boundsمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی114

Fمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی115 E S TIVAL  DE  C INE  DE  ALICANTEاسپانیا

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی116

CURTÀNEU, MOSTRA DE 

CURTME TRATGE S  A LE S  VALLS  

D'ÀNEU

اسپانیا

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی117
BARCE LONA INTE RNATIONAL  F ICTS  

F E S TIVAL
جایزه بهترین فیلمآوریلاسپانیا

Bمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی118 igbang F ilm Festivalلوح تقدیریونان

Sمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی119 ymi International F ilm Festivalسپتامبریونان

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی120
F ilm and Art Festival Two 

R ivers ides
 جوالی28لهستان
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Sمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی121 hort F ilm Breaksرومانی
 2  جوالی تا 29

آگوست

Bucharest Sمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی122 hortcut C ine festرومانی

Timisoaraمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی123  Refugee Art Festivalرومانی

بهترین فیلمآوریلروسیهNew Horizon Festمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی124

ZAPOORمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی125 IZHIZHA  F ILM F E S TIVALاکراین

Dalmatiaمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی126  F ilm Festivalکرواسی
 1 آگوست تا 28

سپتامبر

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی127
DIVE RS IONS  INTE RNATIONAL  SHORT  

F ILM F E S TIVAL
کرواسی

Phoenix Fمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی128 ilm Festival Melbourneآوریلاسترالیا

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی129
5th International F ilm Festival 

of S hort F ilm on Tourism & Culture
 March 28-26استرالیا

 سپتامبر۳۰ تا ۲۲ترکیهبیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم آدانامحمد بخشیآر یو والیبالداستانی130
 8 شهریور الی 31

مهر

محمد بخشیآر یو والیبالداستانی131
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 سپتامبر23 تا 22سوئد«یاری»هجدهمین جشنواره فیلم های ایرانی محمد بخشیآر یو والیبالداستانی132
 1 شهریور الی 31

مهر

تندیس بهترین فیلم 

کوتاه

 آذر۲۳ تا ۹ دسامبر۱۴ نوامبر تا ۳۰هندوستان«پونا»سومین جشنواره جهانی فیلم کوتاهمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی133

 سپتامبر۲۹ تا ۷برزیلMOSTRA LIVREجشنواره محمد بخشیآر یو والیبالداستانی134
 ۷ شهریور تا ۱۶

مهر

بخش کودک مهر ماه۸ تا ۳ سپتامبر۳۰تا ۲۵انگلستانEncountersبیست و چهارمین دوره جشنوارهمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی135
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 سپتامبر۲۳ تا ۱۶گرجستانسیزدهمین دوره جشنواره فیلم باتومیمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی136
 ۱ شهریور تا ۲۵

مهر

Iranfestبخش ویژه رقابتی با عنوان مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنوارهمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی137

بخش مسابقه آبان20 الی 10 نوامبر۱۱ تا ۱آمریکا(ojai)نوزدهمین دوره جشنواره اوجایمحمد بخشیآر یو والیبالداستانی138

 می۱۲ تا ۹مجارستاندومین جشنواره بین المللی فیلم زیگموند ویلموشیوسف کارگرآراداستانی139
 ۲۲ تا ۱۹

اردیبهشت

لوح تقدیر ویژه 

داوران و جایزه ویژه 

منتقدین

 خرداد۱۳ تا ۶ ژوئن۳ می تا ۲۷لهستانپنجاه و هشتمین جشنواره جهانی فیلم کراکوفیوسف کارگرآراداستانی140

 اردیبهشت۹ تا ۴ آوریل۲۹ تا ۲۴کره جنوبیسی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه بوسانیوسف کارگرآراداستانی141
جایزه بزرگ بخش 

مسابقه بین الملل

 خرداد26 تا 18 ژوئن۱۶ تا ۸اسپانیا«هوئسکا»چهل و ششمین جشنواره جهانی فیلم یوسف کارگرآراداستانی142

مهیار ماندگارآسمان آبی، زمین پاک143
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

بخش مسابقه آبان4 مهر الی 30 اکتبر۲۶ تا ۲۲ترکیهContactپنجمین جشنواره دانشجوییمهیار ماندگارآسمان آبی، زمین پاک144

مهیار ماندگارآسمان آبی، زمین پاک145
هفدهمین دوره جشنواره جهانی فیلم های 

«بیجینگ»دانشجویی 
 آبان6 مهر الی 29 اکتبر۲۸ تا ۲۱چین

کسب جایزه بهترین 

فیلم آسیا

آشوب146
علیرضا ربیعی 

مقدم

یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

مجتبی موسویآقای گوزنانیمیشن147
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

مجتبی موسویآقای گوزنانیمیشن148
چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

مجتبی موسویآقای گوزنانیمیشن149
یازدهمین جشنواره فیلم های خارق العاده 

«استراسبورگ»
 سپتامبر۲۳ تا ۱۴فرانسه

 1 شهریور الی 23

مهر

کیانوش عابدیآلفابتانیمیشن150
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر
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 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهکیانوش عابدیآلفابتانیمیشن151

 سپتامبر۲۳ تا ۲۱آمریکا«ریوولشن می»جشنواره آمریکایی کیانوش عابدیآلفابتانیمیشن152
 شهریور تا یک ۳۰

مهر

جایزه بهترین 

انیمیشن

بخش مسابقه مهر۲۱ تا ۱۸ اکتبر۱۳ تا ۱۱آمریکاسومین جشنواره فیلم انجمن هنرمندان نیویورککیانوش عابدیآلفابتانیمیشن153

 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم کیانوش عابدیآلفابتانیمیشن154

کیانوش عابدیآلفابتانیمیشن155
چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکایازدهمین جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکوکیانوش عابدیآلفابتانیمیشن156
 1 شهریور الی 31

مهر

 مهر21 الی 19 اکتبر۱۳ تا ۱۱آمریکاMOVING IMAGEجشنواره کیانوش عابدیآلفابتانیمیشن157

 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم عارف محمدیآواز خدامستند158

 آذر۲۳ تا ۹ دسامبر۱۴ نوامبر تا ۳۰هندوستان«پونا»سومین جشنواره جهانی فیلم کوتاهحمزه زارعیآواز دست ها159

 سپتامبر۳۰ تا ۲۰آمریکا«بدون خشونت»هفتمین جشنواره جهانی آنالین حمزه زارعیآواز دست ها160
 8 شهریور الی 29

مهر

 فروردین۵ تا ۲ مارس۲۵ تا ۲۲آمریکادهمین جشنواره فیلم ترنتون آمریکاسالم صلواتیآینه های پریده رنگداستانی161

سالم صلواتیآینه های پریده رنگداستانی162
بیست و چهارمین جشنواره جهانی فیلم های 

Golden Beggarتلویزیونی 
 خرداد19 تا 16 ژوئن۹ تا ۶اسلواکی

سالم صلواتیآینه های پریده رنگداستانی163
ششمین مسابقه فیلم کوتاه انجمن قانونى فرهنگ و 

جامعه
 فروردینMar9-۲۹آمریکا

جایزه دوم بهترین 

فیلم

سالم صلواتیآینه های پریده رنگداستانی164
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و 

مستند کراال
 مرداد2 تیر الی 29 جوالی۲۴ تا ۲۰هند

 آگوست19 تا 16هندجشنواره بنگلورسالم صلواتیآینه های پریده رنگداستانی165
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باد سرد می وزد166
مصطفی صالحی 

نژاد
 آذر۲۳ تا ۹ دسامبر۱۴ نوامبر تا ۳۰هندوستان«پونا»سومین جشنواره جهانی فیلم کوتاه

 فروردین24 تا 16 آوریل۱۳ تا ۵هنددهمین جشنواره فیلم های کودکان الکناسعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی167

باران آهسته می باردداستانی168
سعید نجاتی و 

عماد خدابخش
بهترین تدوین خرداد۱۳ تا ۱۱ ژوئن۳ تا ۱یونان«Big Bang»جشنواره فیلم های کوتاه ایرانی 

 فروردین۲۴ تا ۱۶ آوریل۱۳ تا ۵هنددهمین جشنواره جهانی فیلم کودکانسعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی169

سعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی170
سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه بوسان 

(B IS F F)
 اردیبهشت9 تا 4 آوریل۲۹ تا ۲۴کره جنوبی

سعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی171
دهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه سئول 

Sessifو نهمین جشنواره مترو سئول کره جنوبی 
 شهریور25 الی 20 سپتامبر16 تا11کره جنوبی

 ژوئن۲۵ تا ۱۹کشمیرسومین دوره جشنواره بین المللی کشمیرسعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی172
 4 خرداد الی 29

تیر

سعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی173
 Orizzontiجشنواره فیلم های کوتاه افق های ایران 

dell'Iran
 مرداد18 آگوست۹ایتالیا

سعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی174
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی سینمای 

آماتور کینوکیمریا
 شهریور۲۸ تا ۲۶ سپتامبر۱۹ تا ۱۷اکراین

 شهریور۱۷ تا ۱۴ سپتامبر۸ تا ۵اکرایندهمین جشنواره جهانی دایتیاتکوسعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی175

 شهریور۱۵ تا ۱۳ سپتامبر۶ تا ۴روسیهدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم جوان کازانسعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی176

ماه جوالییونان«بیگ بنگ»جشنواره سعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی177
جایزه بهترین فیلم از 

نگاه مخاطب

 اکتبر11تا 4ایتالیاجشنواره مذهب امروزسعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی178

تندیس هیات داوران 

بخش بین الملل و 

نشان ویژه دیوید 

زوردان

سعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی179
بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

مذهب امروز
 مهر۱۹ تا ۱۲ اکتبر۱۱ تا ۴ایتالیا

تندیس ویژه هیات 

داوران بخش بین 

الملل و نشان ویژه 

«دیوید زوردان»

بخش مسابقه

 مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستان«شیمال»چهارمین جشنواره جهانی فیلم سعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی180
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کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

امیر کامیابیباز هم دیر شد181
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

بازگشتداستانی182
شهریار پور 

سیدیان
 اکتبر11تا 4ایتالیاجشنواره مذهب امروز

جایزه ویژه بخش 

نگاه زنان

بازگشتداستانی183
شهریار پور 

سیدیان
 دسامبر10 تا 5اردنجشنواره حقوق بشر

بهترین فیلم کوتاه 

بخش بین الملل

بازگشت184
شهریار 

پورسیدیان

بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

مذهب امروز
 مهر۱۹ تا ۱۲ اکتبر۱۱ تا ۴ایتالیا

جایزه ویژه بخش 

نگاه زنان

بازگشت185
شهریار 

پورسیدیان
 آذر۲۳ تا ۹ دسامبر۱۴ نوامبر تا ۳۰هندوستان«پونا»سومین جشنواره جهانی فیلم کوتاه

نامزد دریافت جایزه 

بهترین طراحی

کیوان محسنیباگ186
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 سپتامبر۲۹ تا ۷برزیلMOSTRA LIVREجشنواره برزان رستمیباالنسانیمیشن187
 ۷ شهریور تا ۱۶

مهر

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهبرزان رستمیباالنسانیمیشن188

بخش مسابقه مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنوارهبرزان رستمیباالنسانیمیشن 189

بخش مسابقه مهر۲۱ تا ۱۸ اکتبر۱۳ تا ۱۱آمریکاسومین جشنواره فیلم انجمن هنرمندان نیویورکبرزان رستمیباالنسانیمیشن190

 سپتامبر۲۳ تا ۱۹پرتغال«آروکا»شانزدهمین جشنواره جهانی فیلم برزان رستمیباالنسانیمیشن191
 1 شهریور الی 28

مهر

 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم برزان رستمیباالنسانیمیشن192

برزان رستمیباالنسانیمیشن193
the P rince of P restige Academy 

Award
 آبان20 نوامبر۱۱آمریکا

برزان رستمیباالنسانیمیشن194
چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

 آبان5 الی 3 اکتبر۲۷ تا ۲۵کاناداedmonton offearجشنواره جهانی برزان رستمیباالنسانیمیشن 195
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حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

 آبان8 الی 5 سپتامبر۳۰ تا ۲۷هندوستان«بیوسکوپ»پنجمین جشنواره جهانی فیلم برزان رستمیباالنسانیمیشن 196

 مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستان«شیمال»چهارمین جشنواره جهانی فیلم برزان رستمیباالنسانیمیشن 197

«بانیا لوکا»یازدهمین جشنواره جهانی انیمیشن برزان رستمیباالنسانیمیشن 198
بوسنی و 

هرزگوین
بخش پاناروما آبان6 الی 2 اکتبر۲۸ تا ۲۴

 مهر21 الی 19 اکتبر۱۳ تا ۱۱آمریکاMOVING IMAGEجشنواره برزان رستمیباالنسانیمیشن199

 مهر15 الی 13 اکتبر۷ تا ۵آمریکا«تریون»چهارمین جشنواره جهانی فیلم برزان رستمیباالنسانیمیشن200

 سپتامبر۲۳ تا ۲۰بالروس مینسکKinosmenaجشنواره جهانی فیلم کوتاه برزان رستمیباالنسانیمیشن201
 1 شهریور الی 29

مهر

  آبان20 الی 12 نوامبر۱۱ تا ۳کانادا«همیلتون»سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم برزان رستمیباالنسانیمیشن202

  آبان20 الی 10 نوامبر۱۱ تا ۱آمریکا(ojai)نوزدهمین دوره جشنواره اوجایبرزان رستمیباالنسانیمیشن203

بایداقمستند204
محمد هادی 

اسفندیاری
VIVA FILMچهارمین دوره جشنواره

بوسنی و 

هرزگوین
 شهریور25 الی 21 سپتامبر۱۶ تا ۱۲

 آوریل۲۶ تا ۱۹روسیهچهلمین جشنواره بین المللی فیلم مسکوروناک جعفریبدلداستانی205
 6 فروردین تا 30

اردیبهشت

حسین مالیمیبدو رستم بدوانیمیشن206
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

حسین مالیمیبدو رستم بدوانیمیشن207
چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

حسین مالیمیبدو رستم بدوانیمیشن208
دوازدهمین جشنواره جهانی فیلم های معماری و 

شهری استانبول
 آبان5 مهر تا 28 اکتبر۲۷ تا ۲۰ترکیه

 مهر۸ تا ۴ سپتامبر۳۰ تا ۲۶یونان«انیماسایروس»یازدهمین دوره جشنواره حسین مالیمیبدو رستم بدوانیمیشن209

علی بناییانبرای فروشداستانی210
 Orizzontiجشنواره فیلم های کوتاه افق های ایران 

dell'Iran
 مرداد18 آگوست۹ایتالیا
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کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

 مهر20 الی 12 اکتبر۱۲ تا ۴انگلستان«ویمبلدون»دهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه علی بنائیانبرای فروش211
جایزه بهترین فیلم 

جشنواره

حمید جعفریبردمستند212
هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های مستند 

نیواورلئان
جایزه بهترین مستند

آمریکاCineManiacsجشنواره سامان حسین پوربرگ های پاییزی213

بهنام اسداللهیبلندگو214
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

قاسم صارمیبمب اتوماتیک215
چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

 آوریل۲۲ تا ۱۳آمریکاچهل و دومین جشنواره فیلم آنتالنتافرزانه امیدوارنیابودنانیمیشن216
 ۲ فروردین تا ۲۴

اردیبهشت

 فروردین۲۶ تا ۲۰ آوریل۱۵ تا ۹آمریکاچهل و چهارمین جشنوارهآتنز آمریکافرزانه امیدوارنیابودنانیمیشن217

پیمان شادنیابودن218
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

Iranfestبخش ویژه رقابتی با عنوان مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنوارهپیمان شادنیابودن219

 سپتامبر23 تا 22سوئد«یاری»هجدهمین جشنواره فیلم های ایرانی قصیده گلمکانبوق ممتد220
 1 شهریور الی 31

مهر

بین المللانیمیشن221
علی زارع قنات 

نوعی

یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 سپتامبر23 تا 22سوئد«یاری»هجدهمین جشنواره فیلم های ایرانی مهران همت زادهپاسپورت222
 1 شهریور الی 31

مهر

سعید نقویانپایان223
سی و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

Osnabrück
 مهر۲۹ تا ۲۵اکتبر۲۱ تا ۱۷آلمان

 مهر8 الی 6 سپتامبر۳۰ تا ۲۸بلغارستانFacadeنهمین جشنواره فیلم های ویدیویی سعید نقویانپایان224

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهجالل ویسیپرچمداستانی225
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کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم جالل ویسیپرچم226

 مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستان«شیمال»چهارمین جشنواره جهانی فیلم هادی اسفندیاریپرچم227

شبنم ضریبپسر و شتر228
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

داریوش اسکوییپورتر229
چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

محمد حسن زادهپیاده رو رستگار230
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 سپتامبر۳۰ تا ۲۲ترکیهبیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم آداناآبتین مظفریپیدایشتجربی231
 8 شهریور الی 31

مهر

آبتین مظفریپیدایشتجربی232
بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

مذهب امروز
 مهر۱۹ تا ۱۲ اکتبر۱۱ تا ۴ایتالیا

Iranfestبخش ویژه رقابتی با عنوان مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنوارهآبتین وظفریپیدایشتجربی233

ارمنستان«سوسه»پنجمین جشنواره جهانی فیلم آبتین مظفریپیدایشتجربی234
 ۲۳ سپتامبر تا ۲۸

نوامبر
 آذر2 مهر الی 6

 سپتامبر۳۰ تا ۲۰آمریکا«بدون خشونت»هفتمین جشنواره جهانی آنالین آبتین مظفریپیدایشتجربی235
 8 شهریور الی 29

مهر

داستانی236
پیژامه راه راه پدر را باد 

برد
 فروردین24 تا 16 آوریل۱۳ تا ۵هنددهمین جشنواره فیلم های کودکان الکنامحمد صادقی

داستانی237
پیژامه راه راه پدر را باد 

برد
 می۱۰ تا ۴ترکیههفتمین جشنواره جهانی فیلم حقوق کودکانمحمد صادقی

 20 تا 14

اردیبهشت

داستانی238
پیژامه راه راه پدر را باد 

برد
 آوریل5 تا 1عراقکربال« نهج»چهارمین جشنواره جهانی فیلم محمد صادقی

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهفاطمه دست مرادتاراداستانی239

 سپتامبر۲۳ تا ۱۶گرجستانسیزدهمین دوره جشنواره فیلم باتومیسعید جعفریانتاریکیداستانی240
 ۱ شهریور تا ۲۵

مهر
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کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
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میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

سعید جعفریانتاریکیداستانی241
سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

اوپساال
 آبان6 مهر الی 30 اکتبر۲۸ تا ۲۲سوئد

تالساداستانی242
سید پرویز 

شجاعی
Iranfestبخش ویژه رقابتی با عنوان مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنواره

  آبان20 الی 12 نوامبر۱۱ تا ۳کانادا«همیلتون»سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم سیدپرویز شجاعیتالسا243

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهمرتضی شمستاوَلداستانی244

 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم مرتضی شمستاوَل245

  آبان20 الی 12 نوامبر۱۱ تا ۳کانادا«همیلتون»سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم مهدی سقطچیتپش قلب246

بخش مسابقه آبان20 الی 10 نوامبر۱۱ تا ۱آمریکا(ojai)نوزدهمین دوره جشنواره اوجایبرزان رستمیتعادلانیمیشن247

 مهر15 الی 11 اکتبر۷ تا ۳آمریکاشانزدهمین دوره جشنواره بین المللی سانتاکروزعلی اسدالهیتفاوتمستند248

شیدا کاشیتماشاچیانیمیشن249
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم شیدا کاشیتماشاچیانیمیشن250

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهشیدا کاشیتماشاچیانیمیشن251

 آبان ۲ مهر تا ۲۸ اکتبر۲۴ تا ۲۰روسیه«والدیمیر»جشنواره شیدا کاشیتماشاچیانیمیشن252

 آبان ۲ مهر تا ۲۸ اکتبر۲۴ تا ۲۰روسیه«والدیمیر»جشنواره شیدا کاشیتماشاچیانیمیشن253

 مهر8 الی 6 سپتامبر۳۰ تا ۲۸بلغارستانFacadeنهمین جشنواره فیلم های ویدیویی شیدا کاشیتماشاچیانیمیشن254

تماشاچیانیمیشن255
محسن باقری 

دستگردی

پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم 

PROVINZIALE
  مهر22 الی 15 اکتبر۱۴ تا ۷آلمان
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کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

تناوبداستانی256
علی خوشدونی 

فراهانی
بهترین صداگذاری خرداد۱۳ تا ۱۱ ژوئن۳ تا ۱یونان«Big Bang»جشنواره فیلم های کوتاه ایرانی 

تناوبداستانی257
علی خوشدونی 

فراهانی

 Orizzontiجشنواره فیلم های کوتاه افق های ایران 

dell'Iran
 مرداد18 آگوست۹ایتالیا

  آبان20 الی 12 نوامبر۱۱ تا ۳کانادا«همیلتون»سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم فرشید ایوبی نژادتنفس258

تنهاداستانی259

مستانه غفار 

بیگی و احمد 

غالمی

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیه

تنها260
جعفر باقی و 

احمد غالمی
 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم 

  آبان20 الی 12 نوامبر۱۱ تا ۳کانادا«همیلتون»سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم بهراد صاحبقرانیجدایی261

جذام262
علی محمد 

اقبالدار
 مهر28 الی 26 اکتبر۲۰تا ۱۸آمریکابیستمین دوره جشنواره فیلم سازان مستقل ملبورن

 آذر۲۳ تا ۹ دسامبر۱۴ نوامبر تا ۳۰هندوستان«پونا»سومین جشنواره جهانی فیلم کوتاهعلیمحمد اقبالدارجذام263

 مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستان«شیمال»چهارمین جشنواره جهانی فیلم علیمحمد اقبالدارجذام264

ارمنستان«سوسه»پنجمین جشنواره جهانی فیلم مهدی غضنفریجریان ساده آبمستند265
 ۲۳ سپتامبر تا ۲۸

نوامبر
 آذر2 مهر الی 6

چتر خاکستریداستانی266
 محمد 

پوستین دوز
 آبان13 الی 11 نوامبر۴ تا ۲آمریکاGullahسومین دوره جشنواره

چتر خاکستریداستانی267
 محمد 

پوستین دوز

ششمین دوره جشنواره فیلم های فانتزی و 

Hrizantemaترسناک
 آبان6 الی 3 اکتبر۲۸ تا ۲۵صربستان

چتر خاکستریداستانی268
 محمد 

پوستین دوز
Nova  frontierآمریکا

جایزه بهترین فیلم 

کوتاه تجربی

محمد پوستین دوزچتر خاکستریداستانی269
چهارمین دوره جشنواره بین الملی فیلم 

MARMAR IS
 مهر۲۲ تا ۱۷ اکتبر۱۴ تا ۹ترکیه

مکزیکParachoچهارمین دوره جشنواره بین الملی فیلم محمد پوستین دوزچتر خاکستریداستانی270
 ۲ اکتبر تا ۳۱

نوامبر
آبان۱۱ تا ۹
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271
چرخهوسبزی 

فروشوابزار
عابدین محمدی

چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

چشم انداز خالیانیمیشن272
علی زارع قنات 

نوی
کانادا«ادمونتون»سی و دومین جشنواره جهانی فیلم 

 ۶ سپتامبر تا ۲۷

اکتبر
 مهر14 الی 5

چشم انداز خالیانیمیشن 273
علی زارع قنات 

نوی
بخش مسابقه مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنواره

چشم انداز خالیانیمیشن 274
علی زارع قنات 

نوی

دوازدهمین جشنواره جهانی فیلم های معماری و 

شهری استانبول
 آبان5 مهر تا 28 اکتبر۲۷ تا ۲۰ترکیه

چشم انداز خالیانیمیشن275
علی زارع قنات 

نوعی
 مهر29 الی 25 اکتبر۲۱ تا ۱۷انگلستانSouthamptonجشنواره 

بهترین انیمیشن، 

بهترین کارگردانی، 

بهترین فیلمنامه و 

بهترین طراحی صدا 

کاندیدای دریافت 

چشم انداز خالیانیمیشن 276
علی زارع قنات 

نوی
 سپتامبر۲۳ تا ۲۰بالروس مینسکKinosmenaجشنواره جهانی فیلم کوتاه 

 1 شهریور الی 29

مهر

چشم انداز خالیانیمیشن277
علی زارع قنات 

نوی

 International Short Film‘جشنواره 

Festival Kalmthout
مهر۱۴ اکتبر6بلژیک

چشم انداز خالیانیمیشن278
علی زارع 

قنات نوی
هند«پیام بزرگ»سومین جشنواره 

جایزه  بهترین پیام 

در بخش انیمیشن
 

چشم آبیداستانی279
امیرمسعود 

سهیلی

یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و 

مستند کراال
 مرداد2 تیر الی 29 جوالی۲۴ تا ۲۰هند

چشم آبیداستانی280
امیرمسعود 

سهیلی
 آگوست19 تا 16هندجشنواره بنگلور

 سپتامبر۳۰ تا ۲۲ترکیهبیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم آداناامید میرزاییچله نشین281
 8 شهریور الی 31

مهر

 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکایازدهمین جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکومحمد حسن زادهچند قدم تا رستگاری282
 1 شهریور الی 31

مهر

منصور فروزشچند گره دورتر283
بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

مذهب امروز
 مهر۱۹ تا ۱۲ اکتبر۱۱ تا ۴ایتالیا

 سپتامبر۲۹ تا ۷برزیلMOSTRA LIVREجشنواره جواد داراییحدداستانی284
 ۷ شهریور تا ۱۶

مهر

بخش روایتی آبان۱۸ تا ۱۶ نوامبر9 تا 7چین(GUFA)پانزدهمین دوره جوایز فیلم جواد داراییحدداستانی285
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حضور286
آبتین سلیمی 

طاری
لهستاندوازدهمین دوره جوایز فیلم های مستقل گرندآف

 ۲ نوامبر تا ۲۶

دسامبر
بخش بهترین بازیگر مردنامزد دریافت جایزه آذر11 الی 5

حضور287
آبتین سلیمی 

طاری
Iranfestبخش ویژه رقابتی با عنوان مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنواره

لهستاندوازدهمین دوره جوایز فیلم های مستقل گرندآفمحمد توریواریانحلزون288
 ۲ نوامبر تا ۲۶

دسامبر
بخش بهترین فیلمبردارینامزد دریافت جایزه آذر11 الی 5

 سپتامبر23 تا 22سوئد«یاری»هجدهمین جشنواره فیلم های ایرانی بهمن و بهرام ارکحیوان289
 1 شهریور الی 31

مهر

 آذر۲۳ تا ۹ دسامبر۱۴ نوامبر تا ۳۰هندوستان«پونا»سومین جشنواره جهانی فیلم کوتاهفرخنده ترابیخانه290

 تیر27 تا 14 ژوئیه۱۸ تا ۵استرالیا«پرت»بیست و دومین جشنواره جهانی فیلم پویا نبیخوابگردهاداستانی291

 تیر27 الی 14 جوالی18 تا 5استرالیاPerthبیست و دومین جشنواره فیلمپویا نبیخوابگردهاداستانی292

پویا نبیخوابگردهاداستانی293
بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم های کوتاه 

Revelation
 تیر27 الی 14 جوالی18 الی 5استرالیا

ارمنستان«سوسه»پنجمین جشنواره جهانی فیلم پویا نبیخوابگردهاداستانی294
 ۲۳ سپتامبر تا ۲۸

نوامبر
 آذر2 مهر الی 6

 آوریل۲۲ تا ۱۳انگلستاندهمین جشنواره فیلم های کردی لندنهادی احمدیدادا سلطنهداستانی295
 2 فروردین تا 24

اردیبهشت

هادی احمدیدادا سلطنهمستند296
بیست و چهارمین جشنواره جهانی فیلم های 

Golden Beggarتلویزیونی 
 خرداد19 تا 16 ژوئن۹ تا ۶اسلواکی

سوریهدومین جشنواره روژآوا کردستان سوریههادی احمدیدادا سلطنهمستند297
جایزه دوم بخش 

مسابقه مستند

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیههادی احمدیدادا سلطنهمستند298

داون فال299
مجید خراسانی و 

علی بیات

یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 خرداد۲۲ تا ۱۶ ژوئن۱۲ تا ۶فرانسهششمین جشنواره فیلم های ایرانی پاریسکریم لک زادهدختری در میان اتاقداستانی300
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کریم لک زادهدختری در میان اتاقداستانی301
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و 

مستند کراال
 مرداد2 تیر الی 29 جوالی۲۴ تا ۲۰هند

 آگوست19 تا 16هندجشنواره بنگلورکریم لک زادهدختری در میان اتاقداستانی302

بخش مسابقه مهر۲۱ تا ۱۸ اکتبر۱۳ تا ۱۱آمریکاسومین جشنواره فیلم انجمن هنرمندان نیویورکهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن303

آمریکاCineManiacsجشنواره هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن304

Cosmic Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن305 ilm Festivalخرداد27 تا 25 ژوئن17 تا 15آمریکا 

Rejected Reelsهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن306  F ilm Festivalخرداد19 ژوئن9آمریکا 

Sهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن307 outhS ide  F ilm Institute (S S F I)خرداد13 تا 11 ژوئن3 تا 1آمریکا 

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن308
Art All Night – Trenton: 6th Annual 

F ilm Festival
 خرداد27 تا 26 ژوئن17 تا 16آمریکا

 می۲۹ تا ۲۰ایتالیاSorsiCor tiدوازدهمین جشنواره هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن309
 8 اردیبهشت تا 30

خرداد

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن310
 International S SU Indie F ilm 

Festival
آمریکا

Winner Best 

Drama

S هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن311 SU Indie F ilm Festivalآمریکا
Winner Best 

S creenplay

Concrete Dream Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن312 ilm Festivalخرداد19 ژوئن9آمریکا 

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن313
North J ersey Human R ights  F ilm 

Festival
 اردیبهشت8 تا 7 آپریل28 تا 27آمریکا

OtherMovie Lugano Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن314 ilm Festivalآپریل22 تا 15سوئیس 
 2 فروردین تا 26

اردیبهشت

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن315
Redline International F ilm 

Festival
 خرداد4 می25کانادا
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Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن316 ar Out F ilm Festاردیبهشت20 می10آمریکا 

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن317
Festival Internazionale  del 

C inema  Patologico
 آپریل22 تا 18ایتالیا

 2 فروردین تا 29

اردیبهشت

TimeLهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن318 ine F ilm Festivalمی12 تا 8ایتالیا 
 22 تا 18

اردیبهشت

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن319
FOTOGRAMMA D’ORO SHORT  

F ILM F E S TIVAL
 خرداد5 تا 2 می26 تا 23ایتالیا

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن320
 Guroششمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان

K ids
 می۱۷ تا ۱۰کره جنوبی

 27 تا 20

اردیبهشت

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن321
International Christian F ilm 

Festival
 می4 آپریل تا 30آمریکا

 14 تا 10

اردیبهشت

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن322
R ivers ide International F ilm 

Festival
 آپریل22 تا 18آمریکا

 2 فروردین تا 29

اردیبهشت

Unrestricted View Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن323 ilm Festivalاردیبهشت9 تا 3 آپریل29 تا 23انگلستان 

The Mosaic Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن324 ilm Festivalفروردین18 تا 17 آپریل7 تا 6آمریکا 

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن325
Swindon Independent F ilm Fest @  

Swinge
 فروردین17 تا 15 آپریل6 تا 4انگلستان

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن326
S hort+Sweet F ilm Festival 

Queensland
 می20 آپریل تا 7استرالیا

 30 فروردین تا 18

اردیبهشت

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن327
The S eoul Guro International 

K ids  F ilm Festival
 می17 تا 10کره جنوبی

 27 تا 20

اردیبهشت

Hobnobben Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن328 ilm Festivalخرداد20 تا 17 ژوئن10 تا 7آمریکا 

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن329
B igP ictureCon S hort F ilm 

Festival
 فروردین20 تا 19 آپریل9 تا 8آمریکا

Troy International Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن330 ilm Festivalفروردین9 مارس29آمریکا 
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هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن331
S orsiCorti is  a  S hort F ilm 

Festival
 خرداد5 تا 1 می26 تا 22ایتالیا

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن332
West Chester International S hort 

F ilm Festival
 اردیبهشت9 تا 7 آپریل29 تا 27آمریکا

Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن333 irst C ity F ilm Festivalفروردین2 مارس22آمریکا 

Garden Sهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن334 tate F ilm Festivalفروردین5 تا 2 مارس25 تا 22آمریکا 

 اردیبهشت11 می1ایتالیاCefalù film festivalهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن335

 فروردین18 آپریل7هند۳rd Jaipur Film Worldهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن336

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن337
The Victoria  TX  Independent F ilm 

Festival
 فروردین16 آپریل5آمریکا

 فروردین۵ تا ۲ مارس۲۵ تا ۲۲آمریکادهمین جشنواره فیلم ترنتون آمریکاهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن338

 می۲۰ تا ۱۶ایتالیا«گرانیکا»نخستین جشنواره جهانی فیلم هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن339
 30 تا 26

اردیبهشت

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن340
 The Art Allششمین جشنواره جهانی فیلم 

Nightترنتون 
 خرداد27 تا 26 ژوئن۱۷ و ۱۶آمریکا

Queensهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن341  World F ilm Festivalمارس25 تا 15آمریکا 

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن342
Divers ions  International S hort 

F ilm Festival
کرواسی

 1 ژوئن تا 25

جوالی
 تیر10 الی 4

Doc Sهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن343 unBack film festivalژوئن24  تا 21آمریکا 
 3 خرداد الی 31

تیر

Balkan Can Kهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن344 inoتیر17 جوالی8یونان 

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن345
Hoosierdance  International F ilm 

Festival
 شهریور24 الی 22 سپتامبر15 تا 13آمریکا
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Interrobang Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن346 ilm Festivalتیر3 الی 1 ژوئن24 تا 22آمریکا 

Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن347 LY  F ilm Festival مرداد20 تا 18 آگوست11 تا 9آمریکا 

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن348
Dragon Con Independent S hort 

F ilm Festival 
آمریکا

 3 آگوست تا 30

سپتامبر
 شهریور12 الی 8

HACKNEهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن349 Y  shortsانگلستان

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن350
The Long Is land International 

F ilm E xpo
 تیر28 الی 22 جوالی19 تا 13آمریکا

Love International Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن351 ilm Festivalتیر16 الی 12 جوالی7 تا 3آمریکا 

Ocean Coast Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن352 ilm Festivalشهریور18 الی 16 سپتامبر9 تا 7پرتغال 

Sهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن353 unrise 45 F ilm Festivalمرداد28 الی 26 آگوست19 تا 17آمریکا 

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن354
Colorado International Activism 

F ilm Festival
 تیر23 الی  21 جوالی14 تا 12آمریکا

Sهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن355 quare Lake F ilm & Music Festivalمرداد20 آگوست11آمریکا 

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن356
Great Lakes  Christian F ilm 

Festival #GLCFF
آمریکا

 5 جوالی تا 31

آگوست
 مرداد14 الی 9

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن357
Hong Kong F ilm Art International 

F ilm Festival
 مرداد7 الی 6 جوالی29 تا 28چین

Sهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن358 omething Wicked F ilm Festivalمرداد14 الی 12 آگوست5 تا 3آمریکا 

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن359
Twin Tiers  International F ilm 

Festival
 شهریور18 الی 16 سپتامبر9 تا 7آمریکا

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن360
 Socialسومین جشنواره جهانی فیلم 

Machinery
 مرداد6 ژوئیه۲۸ایتالیا
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 مرداد7 الی 7 ژوئیه۲۹ و ۲۸چین«هنر هنگ کنگ»نخستین جشنواره جهان فیلم هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن361

 مرداد20 الی 18 آگوست۱۱ تا ۹آمریکاFLYپنجمین جشنواره جهانی فیلم هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن362

 مرداد14 الی 12 آگوست۵ تا ۳آمریکا«دریاچه های بزرگ»چهارمین جشنواره جهانی فیلم هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن363

 شهریور18 الی 16 سپتامبر۹ تا ۷آمریکاCatskillجشنواره جهانی فیلم هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن364

ماه مارسکانادا«ردالین»جشنواره جهانی فیلم هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن365
نامزد بخش بهترین 

انیمیشن

آمریکاSomething Wickedجشنوارههژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن366
جایزه بهترین 

انیمیشن

هندجشنواره جایپورهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن367
جایزه دوم بهترین 

انیمیشن

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن368
Carnegie S creenwriters  S cript 

and S creen Festival
2018آمریکا

Fهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن369 ayetteville F ilm Fest2018آمریکا

FotoFهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن370 ilm Tijuana2018مکزیک

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن371
LAKE C ITY  INTE RNATIONAL  F ILM 

F E S TIVAL
2018هند

Sهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن372 ocial Machinery F ilm Festival2018ایتالیا

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن373
Catskill International F ilm 

Festival
2018آمریکا

2018آمریکاA Rebel Minded Festivalهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن374

هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن375
Colorado International Activism 

F ilm Festival
2018آمریکا
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Sهژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن376 amawa  C inema2018عراق

ماه سپتامبرآمریکاSupernova Digitalجشنواره هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن377

 مرداد27 آگوست۱۸هندLAKECITYسومین جشنواره جهانی فیلم هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن378
جایزه بهترین 

انیمیشن

آمریکا«شنندوا»نخستین جشنواره جهانی فیلم های فصلی هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن379

 مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستان«شیمال»چهارمین جشنواره جهانی فیلم هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن380

 مهر21 الی 19 اکتبر۱۳ تا ۱۱آمریکاMOVING IMAGEجشنواره هژیر اسعدیدر باد می وزدانیمیشن381

ارمنستان«سوسه»پنجمین جشنواره جهانی فیلم احمد زایریدرخت زیتون سعدداستانی382
 ۲۳ سپتامبر تا ۲۸

نوامبر
 آذر2 مهر الی 6

Iranfestبخش ویژه رقابتی با عنوان مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنوارهحسن نجم آبادیدرون رنگین کمان383

 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم امیر غالمیدریا موج موج می لرزد384

 سپتامبر۳۰ تا ۲۲ترکیهبیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم آداناامیر غالمیدریا موج موج می لرزد385
 8 شهریور الی 31

مهر

امیر غالمیدریا موج موج می لرزد386
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهامیر غالمیدریا موج موج می لرزدداستانی387

 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکایازدهمین جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکومیر غالمیدریا موج موج می لرزد388
 1 شهریور الی 31

مهر
 بهترین کارگردان

 آبان20 الی 16 نوامبر۱۱ تا ۷انگلستانAESTHETICAهشتمین جشنواره  فاطمه احمدیدریای تلخداستانی389

 مهر۸ تا ۱  سپتامبر۳۰تا  ۲۳ترکیهبیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم آدانافاطمه احمدیدریای تلخداستانی390
جایزه بهترین فیلم 

داستانی
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مهدی خروشیدست های کوچک391
چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکایازدهمین جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکوامیر کمیابدوباره خیلی دیر392
 1 شهریور الی 31

مهر

ذبح393
سامان حسین پور 

و آکو زندکریمی

چهاردهمین دوره جشنواره فیلم دانشجویی 

بلغارستان
بخش مسابقه آبان ۱۴ تا ۱۰ نوامبر۵ تا ۱بلغارستان

ذهن394

محبوبه کالئی، 

پریسا جعفری، 

مهسا نصیری، 

فاطمه غالم زاده 

و سهراب گلستانه

یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 آبان8 الی 5 سپتامبر۳۰ تا ۲۷هندوستان«بیوسکوپ»پنجمین جشنواره جهانی فیلم آیت اسدی رهبرراحیل395

کره جنوبیUljuنخستین دوره جشنوارهمحمد حافظیراه بی عبورمستند396
کسب جایزه بهترین 

فیلم از نگاه مخاطبان

محمد حافظیراه بی عبورمستند397
شصت و نهمین جشنواره بین المللی فیلم 

Montecatini
بخش مسابقه آبان۶مهر تا۳۰ اکتبر۲۸ تا ۲۲ایتالیا

فرزانه قبادیراینو398
چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

روباهانیمیشن399
صادق جوادی 

نیکجه
«بانیا لوکا»یازدهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

بوسنی و 

هرزگوین
بخش مسابقه آبان6 الی 2 اکتبر۲۸ تا ۲۴

 خرداد13 تا 10 ژوئن۳ می تا ۳۱آلمانجشنواره فیلم های ایرانی کلنکاوه مظاهریروتوشداستانی400

 فروردین۱۹ تا ۱۴ آوریل۸ تا ۳مجارستانFriss Husششمین جشنواره بین المللیکاوه مظاهریروتوشداستانی401

جایزه بهترین فیلم 

بخش مسابقه 

بین الملل

 آوریل۲۲ تا ۱۳آمریکاچهل و دومین جشنواره فیلم آنتالنتاکاوه مظاهریروتوشداستانی402
 ۲ فروردین تا ۲۴

اردیبهشت

ماه آوریلایتالیااسکپتوکاوه مظاهریروتوشداستانی403

ماه آوریلهنگ کنگموج نوکاوه مظاهریروتوشداستانی404

ماه آوریلترکیهتغییر پرسپکتیوکاوه مظاهریروتوشداستانی405
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ماه آوریلترکیهآنکاراکاوه مظاهریروتوشداستانی406

ماه آوریلاکراینکیوکاوه مظاهریروتوشداستانی407

ماه آوریلبلژیکبروکسلکاوه مظاهریروتوشداستانی408

کاوه مظاهریروتوشداستانی409
 Mecalبیستمین جشنواره فیلم کوتاه و انیمیشن 

P ro
اسپانیا

 ۱ مارس تا ۱۳

آوریل

 ۱۲ اسفند تا ۲۲

فروردین
Shorts TVجایزه 

 مارس۲۵ تا ۲۰لهستانShort Wavesدهمین جشنوارهکاوه مظاهریروتوشداستانی410
 ۵ اسفند تا ۲۹

فروردین

جایزه دوم بهترین 

فیلم کوتاه

 اردیبهشت۱۵ تا ۴ می۵ آوریل تا ۲۴بلژیکبیست و یکمین جشنواره فیلم کوتاه بروکسلکاوه مظاهریروتوشداستانی411

 فروردین۲۶ تا ۲۰ آوریل۱۵ تا ۹آمریکاچهل و چهارمین جشنوارهآتنز آمریکاکاوه مظاهریروتوشداستانی412

 مارس۲۴ تا ۱۶سوئیسسی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فرایبوگکاوه مظاهریروتوشداستانی413
 ۴ اسفند تا ۲۵

فروردین

ماه مارساسپانیاجشنواره های ایبافکاوه مظاهریروتوشداستانی414

ماه مارسآمریکاسینمای جهانی بوستونکاوه مظاهریروتوشداستانی415

ماه مارساسپانیاMecal Barcelonaکاوه مظاهریروتوشداستانی416

ماه مارسکاناداریگاردکاوه مظاهریروتوشداستانی417

ماه مارسلیتوانیویلنیوسکاوه مظاهریروتوشداستانی418

ماه مارسآلمانWundern über tanawoکاوه مظاهریروتوشداستانی419

ماه مارسترکیهAkbankکاوه مظاهریروتوشداستانی420
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Sکاوه مظاهریروتوشداستانی421 hort wavesماه مارسلهستان

ماه مارسآمریکافارگوکاوه مظاهریروتوشداستانی422

 مارس۲۱ تا ۱۴آلمانآلمانRegensburgبیست و چهارمین جشنوارهکاوه مظاهریروتوشداستانی423
 ۱ اسفند تا ۲۳

فروردین

 فروردین26 تا 21 آوریل۱۵ تا ۱۰ترکیه«تغییر دیدگاه»ششمین جشنواره جهانی فیلم کاوه مظاهریروتوشداستانی424

خرداد۲۵ ژوئن15ایتالیاجشنواره فیلم میالنکاوه مظاهریروتوشداستانی425

 خرداد۲۲ تا ۱۶ ژوئن۱۲ تا ۶فرانسهششمین جشنواره فیلم های ایرانی پاریسکاوه مظاهریروتوشداستانی426

کاوه مظاهریروتوشداستانی427
Cinemì Cinemà International Short 

F ilm Festival
43182ایتالیا

 3 اسفند تا 27

فروردین

کاوه مظاهریروتوشداستانی428
S ukhum International F ilm 

Festival
 فروردین29 تا 4319213روسیه

Winner Best 

Actress

Fکاوه مظاهریروتوشداستانی429 resh Wave F ilm Festivalفروردین29 تا 4319617هنگ کنگ 

کاوه مظاهریروتوشداستانی430
Talca  International F ilm 

Festival
 فروردین29 تا 21آوریلشیلی

Winner Best 

International 

 S hort 

Narrative 

F ilm

کاوه مظاهریروتوشداستانی431
International Changing 

Perspectives  S hort F ilm Festival
 فروردین29 تا 4320324ترکیه

کاوه مظاهریروتوشداستانی432
Dresden International S hort F ilm 

Festival
 فروردین29 تا 28جوالیآلمان

کاوه مظاهریروتوشداستانی433
ANKARA INTE RNATIONAL  F ILM 

F E S TIVAL
 فروردین30 تا 4320929ترکیه

کاوه مظاهریروتوشداستانی434
C lujS horts  International S hort 

F ilm Festival
43213رومانی

 3 فروردین تا 29

اردیبهشت

cellu l’art Sکاوه مظاهریروتوشداستانی435 hort F ilm Festivalجوالیآلمان
 4 فروردین تا 29

اردیبهشت

Winner Best 

S hort F iction 

F ilm
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کاوه مظاهریروتوشداستانی436
Kyiv International S hort F ilm 

Festival 
43215اکراین

 5 فروردین تا 29

اردیبهشت

Brusselsکاوه مظاهریروتوشداستانی437  S hort F ilm Festival43216بلژیک
 6 فروردین تا 29

اردیبهشت

Winner Best 

Actress

Mediawave  Fکاوه مظاهریروتوشداستانی438 ilm Festival43217مجارستان
 7 فروردین تا 29

اردیبهشت

 Winner Best 

International 

 S hort 

F iction F ilm

Maryland Fکاوه مظاهریروتوشداستانی439 ilm Festival43222آمریکا
 28 تا 12

اردیبهشت

Eکاوه مظاهریروتوشداستانی440 nnesimo F ilm Festival43224ایتالیا
 28 تا 14

اردیبهشت

J ury Mention 

for Best 

Character

کاوه مظاهریروتوشداستانی441
ÉCU - The European Independent 

F ilm Festival
43224فرانسه

 28 تا 14

اردیبهشت

Sکاوه مظاهریروتوشداستانی442 low F ilm Festival43229مجارستان
 28 تا 19

اردیبهشت

کاوه مظاهریروتوشداستانی443
Leiden International S hort F ilm 

E xperience
43230هلند

 28 تا 20

اردیبهشت

AVIFکاوه مظاهریروتوشداستانی444 F -Art F ilm Festival43232فرانسه
 28 تا 22

اردیبهشت

کاوه مظاهریروتوشداستانی445
Imagineindia  International F ilm 

Festival
43237اسپانیا

 28 تا 27

اردیبهشت

Sکاوه مظاهریروتوشداستانی446 orsiCorti S hort F ilm Festival43242ایتالیا
 1 اردیبهشت تا 28

خرداد

Winner Best 

S hort F iction 

F ilm

Rکاوه مظاهریروتوشداستانی447 iver F ilm Festival43245ایتالیا
 4 اردیبهشت تا 28

خرداد

Winner Golden 

R iver

کاوه مظاهریروتوشداستانی448
INTE RNATIONAL  F ILM F E S TIVAL  

CÚCUTA
 خرداد28 تا 4325211کلمبیا

کاوه مظاهریروتوشداستانی449
B ig Bang International S hort 

F ilm Festival 2018
 خرداد28 تا 11ژوئنیونان

 Winner Best 

S creenplay

MOSTRA DRکاوه مظاهریروتوشداستانی450 . MABUS Eخرداد28 تا 4325312اسپانیا 
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One Sکاوه مظاهریروتوشداستانی451 hot F ilm Festivalخرداد28 تا 14ژوئنارمنستان 
Winner Best 

S hort F ilm

کاوه مظاهریروتوشداستانی452
Festival Internacional C ine en 

las Montañas
 خرداد28 تا 4326221کلمبیا

کاوه مظاهریروتوشداستانی453
Cyprus  International F ilm 

Festival (CY IF F )
 خرداد28 تا 23ژوئنقبرس

کاوه مظاهریروتوشداستانی454
FECIBogotá - International 

Independent Film Fair of Bogotá
 خرداد28 تا 4326423کلمبیا

Norwegian Sکاوه مظاهریروتوشداستانی455 hort F ilm Festivalخرداد28 تا 23ژوئننروژ 

Eکاوه مظاهریروتوشداستانی456 uganea  F ilm Festivalخرداد28 تا 4326524ایتالیا 

Fکاوه مظاهریروتوشداستانی457 igari F ilm Festخرداد4326928ایتالیا 

کاوه مظاهریروتوشداستانی458
Paphos  International F ilm 

Festival
ژوئنقبرس

 1 خرداد الی 28

تیر

Winner 

Audience 

Award

GOSH! Fکاوه مظاهریروتوشداستانی459 ilm Festivalژوئنفرانسه
 4 خرداد الی 28

تیر

Winner Best 

Actress

43278رومانیSHORTSUPکاوه مظاهریروتوشداستانی460
 6 خرداد الی 28

تیر

کاوه مظاهریروتوشداستانی461
S antiago del E stero F ilm 

Festival (S E F F )
 تیر27 الی 20جوالیآرژانتین

کاوه مظاهریروتوشداستانی462
Festival De Cortometrajes  De 

Vinaròs “AgustÍ Comes”
 تیر4329927اسپانیا

Motovun Fکاوه مظاهریروتوشداستانی463 ilm Festivalمرداد2 تیر الی 27ژوئناسلواکی 

 مرداد5 تیر الی 4330827اسپانیاMikrofilm short festivalکاوه مظاهریروتوشداستانی464
 Winner Best 

F ilm

کاوه مظاهریروتوشداستانی465
ANONIMUL  International 

Independent F ilm Festival
 مرداد27 الی 4331815رومانی
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کاوه مظاهریروتوشداستانی466
Wiz-Art International S hort F ilm 

Festival
 مرداد27 الی 15آگوستاکراین

کاوه مظاهریروتوشداستانی467
Bengaluru International S hort 

F ilm Festival
 مرداد27 الی 25آگوستهند

Sکاوه مظاهریروتوشداستانی468 alute Your S horts  Festمرداد27 الی 26آگوستآمریکا 

Fکاوه مظاهریروتوشداستانی469 ilmfestival K itzbuehelمرداد29 الی 27آگوستاتریش 

کاوه مظاهریروتوشداستانی470
B lack Canvas  Contemporary F ilm 

Festival
 مرداد30 الی 27آگوستمکزیک

BUSHO Fکاوه مظاهریروتوشداستانی471 ILM F E S TIVALآگوستمجارستان
 6 مرداد الی 27

شهریور

Smallsکاوه مظاهریروتوشداستانی472  F ilm Festival 2018آگوستانگلستان
 9 مرداد الی 27

شهریور

 ژوئن23 الی 15اسلواکیبیست و ششمین جشنواره جهانی فیلم هنرکاوه مظاهریروتوشداستانی473
 2 خرداد الی 25

تیر

 تیر17 الی 14 ژوئیه۸ تا ۵صربستانBastaپنجمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه کاوه مظاهریروتوشداستانی474
Winner Best 

Actress

 شهریور4ا الی  آگوست۲۶ تا ۲۳مکزیکچهارمین دوره جشنواره وراکروزکاوه مظاهریروتوشداستانی475
جوایز بخش بهترین 

فیلم کوتاه

Sکاوه مظاهریروتوشداستانی476 ymi International F ilm Festivalسپتانبریونان

جایزه بزرگ رویدادجوالیسوئد(بخش جنبی)جشنواره اوپساال کاوه مظاهریروتوشداستانی477

Sکاوه مظاهریروتوشداستانی478 ommerwerft Festivalسپتامبرآلمان

Persian Fکاوه مظاهریروتوشداستانی479 ilm Festival آگوستاسترالیا

Berkeley Iranian Fکاوه مظاهریروتوشداستانی480 ilm Festival سپتامبرآمریکا
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کاوه مظاهریروتوشداستانی481
THAI SHORT  F ILM AND VIDE O 

F E S TIVAL
سپتامبرتایلند

Naraکاوه مظاهریروتوشداستانی482  International F ilm Festivalسپتامبرژاپن

Bali International Fکاوه مظاهریروتوشداستانی483 ilm Festival سپتامبراندونزی

Fکاوه مظاهریروتوشداستانی484 reedom F ilm Fest سپتامبرمالزی

بخش مسابقه مهر22 الی 11 اکتبر۱۴ تا ۳کاناداچهل و هفتمین جشنواره سینما نوکاوه ابراهیم پورروز برای شب485

 مهر8 الی 6 سپتامبر۳۰ تا ۲۸بلغارستانFacadeنهمین جشنواره فیلم های ویدیویی میدیا کیاستروز موعود486

 مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستان«شیمال»چهارمین جشنواره جهانی فیلم میدیا کیاستروز موعود487

 آذر۲۳ تا ۹ دسامبر۱۴ نوامبر تا ۳۰هندوستان«پونا»سومین جشنواره جهانی فیلم کوتاهمیدیا کیاستروز موعود488

Iranfestبخش ویژه رقابتی با عنوان مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنوارهحسن نجم آبادیرویای کودکی489

شیرین جهانیرویای مرد نارنجی490
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

محمد طالبیزنبوردار491
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

محمد طالبیزنبوردار492
بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

مذهب امروز
 مهر۱۹ تا ۱۲ اکتبر۱۱ تا ۴ایتالیا

محمد طالبیزنبوردارداستانی493
هجدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم دوچرخه  

Bycicle F ilm Festival
دوم تیر ژوئن۲۳آمریکا

محمد طالبیزنبوردار494
پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم 

PROVINZIALE
  مهر22 الی 15 اکتبر۱۴ تا ۷آلمان

ارمنستان«سوسه»پنجمین جشنواره جهانی فیلم رضا گلچینزنگ تفریحمستند495
 ۲۳ سپتامبر تا ۲۸

نوامبر
 آذر2 مهر الی 6
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زوناداستانی496
طوفان نهان 

قدرتی
لهستاندوازدهمین دوره جوایز فیلم های مستقل گرندآف

 ۲ نوامبر تا ۲۶

دسامبر
بخش بهترین فیلم نامهنامزد دریافت جایزه آذر11 الی 5

 آبان20 الی 17 نوامبر۱۱ تا ۸آمریکا«میامی»هفدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه طوفان نهان قدرتیزوناداستانی497
جایزه و تندیس ویژه 

دبیرجشنواره

زوناداستانی498
طوفان نهان 

قدرتی
 مهر28 الی 26 اکتبر۲۰تا ۱۸آمریکابیستمین دوره جشنواره فیلم سازان مستقل ملبورن

طوفان نهان قدرتیزوناداستانی499
 Cinemaپنجمین دوره جشنواره بین المللی 

Povero
 مهر۱شهریور تا ۳۰ سپتامبر۲۳ تا ۲۱ایتالیا

جایزه بهترین 

کارگردانی

زوناداستانی500
طوفان نهان 

قدرتی
 آبان8 تا 4 اکتبر30 تا 26ایتالیا«فیاتی کورتی»نوزدهمین جشنواره فیلم کوتاه 

ارمنستان«سوسه»پنجمین جشنواره جهانی فیلم سجاد موسویزیبای زیبا501
 ۲۳ سپتامبر تا ۲۸

نوامبر
بخش زنان آذر2 مهر الی 6

 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکایازدهمین جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکوپیام شادنیازیستن502
 1 شهریور الی 31

مهر

 اردیبهشت9 آوریل۲۹استرالیاملبورن« فونیکس»چهارمین جشنواره جهانی فیلم غالمرضا جعفریسفید کمرنگداستانی503
جایزه بهترین فیلم 

بخش حقوق بشر

 می۱۷ تا ۱۰کره جنوبیششمین جشنواره جهانی فیلم های کودکانغالمرضا جعفریسفید کمرنگداستانی504
 27 تا 20

اردیبهشت
دریافت جایزه

 ماه می۱۷ تا ۷کره جنوبیجشنواره کودکان سئولغالمرضا جعفریسفید کمرنگداستانی505
 ۲۷ تا ۱۷

اردیبهشت

 ماه می۱۷ تا ۵هنددهمین جشنواره فیلم کودکغالمرضا جعفریسفید کمرنگداستانی506
 ۲۷ تا ۱۵

اردیبهشت

 فروردین۱۶ تا ۱۲ آوریل۵ تا ۱عراقچهارمین جشنواره آل نهجغالمرضا جعفریسفید کمرنگداستانی507

سقوط508
مجید خراسانی و 

علی بیات
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکایازدهمین جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو

 1 شهریور الی 31

مهر

ارمنستان«سوسه»پنجمین جشنواره جهانی فیلم پوریا مرادیسکته قلبی509
 ۲۳ سپتامبر تا ۲۸

نوامبر
 آذر2 مهر الی 6

بخش مسابقه مهرماه۱۴ اکتبر6آمریکا«اورگان»جشنواره ناشنوایان مریم پیربندسکوت510
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لهستاندوازدهمین دوره جوایز فیلم های مستقل گرندآفعلی جعفرآبادیسکوت عمیقداستانی511
 ۲ نوامبر تا ۲۶

دسامبر
نامزد دریافت جایزه آذر11 الی 5

Sمهدی برجیانسکون512 unscreen F ilm Festival West۵ مهر15 تا 13 اکتبر۷ تا 

مهدی برجیانسکون513
پانزدهمین جشنواره فیلم کوتاه و انیمیشن 

«کینوفیلم»
 مهر9 اکتبر1

عباس پیرزادهسلوکمستند514
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

Iranfestبخش ویژه رقابتی با عنوان مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنوارهکاوه جاهدسمر515

 سپتامبر۲۳ تا ۲۰بالروس مینسکKinosmenaجشنواره جهانی فیلم کوتاه مهدی خرمیانسوزنبانانیمیشن516
 1 شهریور الی 29

مهر

 لهستانلهستان Euroshortsصالح کاشفیشاخدارداستانی517
 2 نوامبر تا 26

دسامبر
حضور

 آبان8 الی 5 سپتامبر۳۰ تا ۲۷هندوستان«بیوسکوپ»پنجمین جشنواره جهانی فیلم صالح کاشفیشاخدار518

لیال نوروزیشایعه519
چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهفرشاد محیطیشب تولدشانیمیشن520

 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم فرشاد محیطیشب تولدش521

 سپتامبر23 تا 22سوئد«یاری»هجدهمین جشنواره فیلم های ایرانی سونیا حدادشخصی522
 1 شهریور الی 31

مهر

مسعود کازرونیشکار523
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 فروردین24 تا 16 آوریل۱۳ تا ۵هنددهمین جشنواره فیلم های کودکان الکنانوید زارعشمع سردداستانی524

لهستاندوازدهمین دوره جوایز فیلم های مستقل گرندآفسعید رضاییشنیدن525
 ۲ نوامبر تا ۲۶

دسامبر
بخش بهترین کارگردانینامزد دریافت جایزه آذر11 الی 5
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لهستاندوازدهمین دوره جوایز فیلم های مستقل گرندآفسعید رضاییشنیدن526
 ۲ نوامبر تا ۲۶

دسامبر
بخش بهترین فیلم داستانینامزد دریافت جایزه آذر11 الی 5

نگین فرتاش مهرصبا527
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 می4 تا 3هند«دکمه بازی»نخستین جشنواره جهانی فیلم کوتاه رضا جمالیصدای ساراداستانی528
 14 تا 13

اردیبهشت

حمید برزوییصدای قلب529
چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

هادی رهبرصدای نرگسداستانی530
چهارمین جشنواره جهانی فیلم های کودکان 

«کینولوب»
 تیر9 خرداد تا 11 ژوئن۳۰ تا ۱لهستان

کوروش عسگریطاغیداستانی531
شصت و نهمین جشنواره بین المللی فیلم 

Montecatini
بخش مسابقه آبان۶مهر تا۳۰ اکتبر۲۸ تا ۲۲ایتالیا

آذر منصوریطنابانیمیشن532
بیست و چهارمین جشنواره جهانی فیلم های 

Golden Beggarتلویزیونی 
 خرداد19 تا 16 ژوئن۹ تا ۶اسلواکی

آذر منصوریطنابانیمیشن533
 Middle East“نهمین جشنواره بین المللی فیلم 

Now”
 فروردین۲۶ تا ۲۱ آوریل۱۵ تا ۱۰ایتالیا

آذر منصوریطنابانیمیشن534
 Orizzontiجشنواره فیلم های کوتاه افق های ایران 

dell'Iran
 مرداد18 آگوست۹ایتالیا

 مهر29 الی 26 اکتبر۲۱ تا ۱۸ترکیه«فوچا»نخستین روزهای فیلم مهدی حیدریعروسمستند535

محمد نجاریانعوارض خروج536
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 اردیبهشت۹ تا ۵ آوریل۲۹ تا ۲۵آلمانSehsüchteچهل و هفتمین  جشنوارهفاطمه محمدیفراموشیداستانی537

 شهریور4ا الی  آگوست۲۶ تا ۲۳مکزیکچهارمین دوره جشنواره وراکروزفاطمه محمدیفراموشیداستانی538
جوایز بخش بهترین 

فیلم کوتاه

بخش فیلم کوتاه داستانیکسب جایزه شهریور۲۵ الی ۲۴ سپتامبر۱۶ تا ۱۵آمریکانوزدهمین دوره جشنواره موندنسفاطمه محمدیفراموشیداستانی539

 مهر23 الی 20 اکتبر۱۵ تا ۱۲آمریکاچهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم اتوپیافاطمه محمدیفراموشیداستانی540
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شمسی
توضیحاتجوایز

 مهر16 الی 12 اکتبر۸ تا ۴آمریکادوازدهمین دوره جشنواره فیلم بوفالوفاطمه محمدیفراموشیداستانی541

آلمان«آسا»جشنواره مریم پیربندفرمیسک542
 ۲ سپتامبر تا ۲۸

اکتبر
 مهرماه۱۰ تا ۶

هندوستانجشنواره پونامریم پیربندفرمیسک543
 ۷ سپتامبر تا ۲۷

نوامبر
 آبان۱۶ مهر تا ۵

فروزانداستانی544
میرعباس 

خسروی نژاد
 خرداد19 تا 18 ژوئن9 تا 8آمریکاAstoriaجشنواره فیلم

جایزه بهترین فیلم 

کوتاه داستانی 

Astoriaجشنواره 

فروزانداستانی545
میرعباس 

خسروی نژاد
 می۲۰ تا ۱۷پروINCA IMPERIALسومین جشنواره

 ۳۰ تا ۲۷

اردیبهشت

فروزانداستانی546
میرعباس 

خسروی نژاد
 خردادJun22-۱۲آمریکاQueen City Cinephilesجشنواره

فروزانداستانی547
میرعباس 

خسروی نژاد
 خرداد۲۷ تا ۲۴ژوئن۱۷تا۱۴انگلستانHigh Peakجشنواره بین المللی

فروزانداستانی548
میرعباس 

خسروی نژاد
ارمنستانپنجمین دوره جشنواره فرسکو

 ژوئن تا اول ۲۲

ژوئیه
تندیس بهترین فیلم کوتاه داستانی تیر۱۰ تا ۱

فروزانداستانی549
میرعباس 

خسروی نژاد
 ژوئن۲۵ تا ۱۹کشمیرسومین دوره جشنواره بین المللی کشمیر

 4 خرداد الی 29

تیر

فروزانداستانی550
میرعباس 

خسروی نژاد

 Los Angelesپنجمین دوره جشنواره

Divers ity
 مرداد6 الی 4 ژوئیه۲۸ تا ۲۶آمریکا

فروزانداستانی551
میرعباس 

خسروی نژاد
 تیر10 الی 8 ژوئیه۱ ژوئن تا ۲۹یونانAlexandriaچهارمین دوره جشنواره

فروزانداستانی552
میرعباس 

خسروی نژاد
 مرداد۶ تا ۴ ژوئیه۲۸ تا ۲۶آمریکاDiversityپنجمین دوره جشنواره

فروزانداستانی553
میرعباس 

خسروی نژاد
ماه ژوئنآمریکا(ISA)جشنواره مستقل لس آنجلس 

برنده دیپلم افتخار 

بهترین فیلم کوتاه 

داستانی

فروزانداستانی554
میرعباس 

خسروی نژاد
 شهریور3 آگوست۲۵آمریکا«دفی»جشنواره جهانی فیلم 

فروزانداستانی555
میرعباس 

خسروی نژاد
 اکتبر14استرالیاجشنواره فیلم های مستقل ملبورن
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کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

فروزانداستانی556
میرعباس 

خسروی نژاد
 شهریورماه۵ تا ۱ آگوست۲۷ تا ۲۳کوزووGoddess on the Throneجشنواره

جایزه ویژه هیات 

داوران

فروزانداستانی557
میرعباس 

خسروی نژاد
بخش مسابقه شهریور۱۵ تا ۱۱ سپتامبر۶ تا ۲کوزووFerfilmششمین دوره جشنواره بین المللی

فروزانداستانی558
میرعباس 

خسروی نژاد
Radiant Angelنوامبر7 تا 1مسکو 

جایزه بهترین 

فیلمبرداری

فروزانداستانی559
میرعباس 

خسروی نژاد
 سپتامبر۲۹ تا ۷برزیلMOSTRA LIVREجشنواره 

 ۷ شهریور تا ۱۶

مهر

فروزانداستانی560
میرعباس 

خسروی نژاد

نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های 

Corto e Fienoروستایی
 سپتامبر۲۳ تا ۲۱ایتالیا

 ۱ شهریور تا ۳۰

مهر
بخش مسابقه

فروزانداستانی561
میرعباس 

خسروی نژاد

بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

مذهب امروز
 مهر۱۹ تا ۱۲ اکتبر۱۱ تا ۴ایتالیا

فروزانداستانی562
میرعباس 

خسروی نژاد
بخش مسابقه مهر۲۲ تا ۱۹ اکتبر۱۴ تا ۱۱آمریکاDowntown Tylerهشتمین دوره جشنواره

فروزانداستانی563
میرعباس 

خسروی نژاد
بخش مسابقه مهر۸ تا ۵ سپتامبر۳۰ تا ۲۷هندBioscope Globalپنجمین دوره جشنواره

فروزانداستانی564
میرعباس 

خسروی نژاد
 مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستان«شیمال»چهارمین جشنواره جهانی فیلم 

فروزانداستانی565
میرعباس 

خسروی نژاد
  آبان8 الی 5 سپتامبر۳۰ تا ۲۷هندوستان«بیوسکوپ»پنجمین جشنواره جهانی فیلم 

Iranfestبخش ویژه رقابتی با عنوان مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنوارهحسن نجم آبادیفصل سرخ566

روزبه میثاقیفیروزه ای567
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

قایق کاغذی568
شهریار 

پورسیدیان
 آذر۲۳ تا ۹ دسامبر۱۴ نوامبر تا ۳۰هندوستان«پونا»سومین جشنواره جهانی فیلم کوتاه

 مهر15 الی 11 اکتبر۷ تا ۳آمریکاشانزدهمین دوره جشنواره بین المللی سانتاکروزجواد مطوریقطارانیمیشن569

 مهر20 الی 12 اکتبر۱۲ تا ۴انگلستان«ویمبلدون»دهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه جواد مطوریقطارانیمیشن570
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کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

 خرداد13 تا 10 ژوئن۳ می تا ۳۱آلمانجشنواره فیلم های ایرانی کلنکریم لک زادهقماربازداستانی571

بخش خارج از مسابقه شهریور19 الی 13 سپتامبر10 تا 4روسیه«کازان»چهاردهمین جشنواره فیلم های مسلمانان محمد هرمزیکاجداستانی572

ارمنستان«سوسه»پنجمین جشنواره جهانی فیلم محمد هرمزیکاج573
 ۲۳ سپتامبر تا ۲۸

نوامبر
 آذر2 مهر الی 6

 مهر15 الی 13 اکتبر۷ تا ۵آمریکا«تریون»چهارمین جشنواره جهانی فیلم محمد هرمزیکاج574

عرشیا زینالیکارما575
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 آذر۲۳ تا ۹ دسامبر۱۴ نوامبر تا ۳۰هندوستان«پونا»سومین جشنواره جهانی فیلم کوتاهکیارش مترجمیکران576
جایزه بهترین 

فیلمبرداری

کل به جزءتجربی577
وحید حسینی 

نامی
بخش کوتاه تجربی مهر25 الی 20 اکتبر۱۷ تا ۱۲ترکیهKisaKesجشنواره فیلم کوتاه 

کل به جزءتجربی578
وحید حسینی 

نامی
 فروردین28 تا 22 آوریل17 تا 11مصربیستمین جشنواره بین المللی فیلم اسماعیلیه

کل به جزءتجربی579
سیدوحید 

حسینی نامی
 تیر27 تا 14 ژوئیه۱۸ تا ۵استرالیا«پرت»بیست و دومین جشنواره جهانی فیلم 

کل به جزءتجربی580
سید وحید 

حسینی نامی
 می13 تا 8ترکیهششمین جشنواره فیلم کایسری

 ۲۳ تا ۱۸

اردیبهشت
بخش فیلم کوتاه بین المللی

کل به جزءتجربی581
سید وحید 

حسینی نامی
 تیر27 الی 14 جوالی18 تا 5استرالیاPerthبیست و دومین جشنواره فیلم

کل به جزءتجربی582
سید وحید 

حسینی نامی
 تیر9 الی 2 ژوئن۳۰ تا ۲۳فرانسهIn The Palaceپانزدهمین جشنواره

کل به جزءتجربی583
سید وحید 

حسینی نامی

یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و 

مستند کراال
 مرداد2 تیر الی 29 جوالی۲۴ تا ۲۰هند

کل به جزءتجربی584
سید وحید 

حسینی نامی

بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم های کوتاه 

Revelation
 تیر27 الی 14 جوالی18 الی 5استرالیا

کل به جزءتجربی585
سید وحید 

حسینی نامی
 مرداد۱۴ تا ۱۰ آگوست۵ تا ۱ایتالیانوزدهمین جشنواره لوکانیا

جایزه بهترین فیلم 

کوتاه داستانی
بخش مسابقه
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تاریخ برگزاری به 

شمسی
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کل به جزءتجربی586
سید وحید 

حسینی نامی

 فیلم های bideodromoششمین دوره جشنواره

تجربی
 شهریور30 الی 26 سپتامبر۲۱ تا ۱۷اسپانیا

کل به جزءتجربی587
سید وحید 

حسینی نامی
 شهریور۱۵ تا ۱۱ سپتامبر۶ تا ۲کوزووFer Filmششمین جشنواره جهانی فیلم 

کل به جزءتجربی588
سید وحید 

حسینی نامی
 آگوست19 تا 16هندجشنواره بنگلور

Iranfestبخش ویژه رقابتی با عنوان مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنوارهبهزاد آزادیکالس آبی589

Iranfestبخش ویژه رقابتی با عنوان مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنوارهمحمد رضا میغانیکلینر590

 مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستان«شیمال»چهارمین جشنواره جهانی فیلم اشکان مستیکمیکال591

 آبان8 الی 5 سپتامبر۳۰تا  ۲۷هندوستان «بیوسکوپ»پنجمین جشنواره جهانی فیلم کاظم مالییکوپال592

خرداد۲۵ ژوئن15ایتالیاجشنواره فیلم میالنرضا فهیمیکودکان ابریداستانی593

 مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستان«شیمال»چهارمین جشنواره جهانی فیلم نوید نیکخواه آزادکوری594

 سپتامبر۲۳ تا ۲۰بالروس مینسکKinosmenaجشنواره جهانی فیلم کوتاه رسول حق جوگاو595
 1 شهریور الی 29

مهر

 می۲۰ تا ۱۶ایتالیا«گرانیکا»نخستین جشنواره جهانی فیلم طنین ترابیگذرداستانی596
 30 تا 26

اردیبهشت
بخش موزیک

 ماه می۱۳ و ۱۲فرانسهجشنواره هنری کنطنین ترابیگذرداستانی597
 23 تا 22

اردیبهشت

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهاسرین محمدیگزینشداستانی598

ارمنستان«سوسه»پنجمین جشنواره جهانی فیلم ستارچمنی گلگلنسا599
 ۲۳ سپتامبر تا ۲۸

نوامبر
 آذر2 مهر الی 6

بهترین طراحی لباس خرداد۱۳ تا ۱۱ ژوئن۳ تا ۱یونان«Big Bang»جشنواره فیلم های کوتاه ایرانی علی مردمیگورمردهاداستانی600
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تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

  آبان20 الی 12 نوامبر۱۱ تا ۳کانادا«همیلتون»سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم بهزاد آزادیگوش سیاه601

الیت سایت602
سیدمسلم 

طباطبایی

چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

لحظه ای نگاهم کن603
محمد غریبی و 

رضا سیخالنی
 مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستان«شیمال»چهارمین جشنواره جهانی فیلم 

لحظه ای نگاهم کن604
محمد غریبی و 

رضا شیخالنی
 آبان8 الی 5 سپتامبر۳۰ تا ۲۷هندوستان«بیوسکوپ»پنجمین جشنواره جهانی فیلم 

 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم رامین محمدیارمانگ605

بخش مسابقه مهر ماه۸ تا ۳ سپتامبر۳۰تا ۲۵انگلستانEncountersبیست و چهارمین دوره جشنوارهآرمان فیاضمانیکورداستانی606

Iranfestبخش ویژه رقابتی با عنوان مهر22 الی 13 اکتبر۱۴ تا ۵ایتالیاSEDICICORTOپانزدهمین دوره جشنوارهآرمان فیاضمانیکورداستانی607

 مهر۱۵ تا ۱۳ اکتبر۷ تا ۵ایرلندهفتین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دوبلینآرمان فیاضمانیکورداستانی608

بخش رقابتی مهر۲۷ تا ۱۷ اکتبر۱۹ تا ۹آفریقا جنوبیCape Townجشنواره آرمان فیاضمانیکورداستانی609

 آبان20 الی 12 نوامبر۱۱ تا ۳کانادا«همیلتون»سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم آرمان فیاضمانیکورداستانی610
کاندید بهترین فیلم 

و بهترین فیلمبرداری
 

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهرامین محمدیارماهداستانی611

بهترین کارگردانی خرداد۱۳ تا ۱۱ ژوئن۳ تا ۱یونان«Big Bang»جشنواره فیلم های کوتاه ایرانی پرویز رستمیمترسک ها هم می میرندداستانی612

 می۱۸ تا ۸فرانسههفتاد و یکمین جشنواره کنآرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی613
 28 تا 18

اردیبهشت
بخش سینه فونداسیون

 خرداد26 تا 18 ژوئن۱۶ تا ۸اسپانیا«هوئسکا»چهل و ششمین جشنواره جهانی فیلم آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی614

آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی615
بیست و نهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه 

«سائوپائولو»
برزیل

 ۲ آگوست تا ۲۲

سپتامبر

 11 مرداد الی 31

شهریور
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تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی616
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و 

KERALAمستند 
مرداد۲تیرتا ۲۹ ژوئیه۲۴ تا ۲۰هند

یونان«دراما»بیست و چهارمین دوره جشنواره آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی617

جمهوری چک«۱۶برنو »پنجاه و نهمین جشنواره آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی618

آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی619
پنجاه و سومین دوره جشنواره قدیمی و معتبر 

«هوف»
آلمان

کرواسی«اسپلیت»بیست و سومین دوره جشنواره آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی620

ژاپن«کیوتو»بیست و یکمین جشنواره فیلم و ویدیو آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی621

فرانسه«دو گرین دوموندره»نوزدهمین جشنواره آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی622

مجارستان«جیمسون سینه فست»پانزدهمین جشنواره آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی623

فرانسه«سینه فک»چهاردهمین جشنواره سینمای جدید آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی624

قبرسدوازدهمین جشنواره فیلم کوتاه قبرسآرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی625

ایتالیا«ویزونی کورته»هفتمین جشنواره آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی626

صربستان«کرالیوسکی»ششمین جشنواره آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی627

اندونزی«هفته فیلم مینی کینو»چهارمین جشنواره آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی628

روسیه«بریج آو آرتز»چهارمین جشنواره آرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی629

 سپتامبر23 تا 22سوئد«یاری»هجدهمین جشنواره فیلم های ایرانی آرین وزیر دفتریمثل بچه آدمداستانی630
 1 شهریور الی 31

مهر
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 مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستان«شیمال»چهارمین جشنواره جهانی فیلم زیبا ارژنگمحراب آرامشانیمیشن631

زیبا ارژنگمحراب آرامشانیمیشن632
چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

محیط بان و پلنگ633
فتح اهلل امیری و 

نیما عسگری
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکایازدهمین جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو

 1 شهریور الی 31

مهر

 اردیبهشت6 تا 5 آویل۲۶ و ۲۵هند کشمیرWularدومین جشنواره جهانی فیلم عطا مجابیمردی که اینجا نبودداستانی634

 ماه می۱۳ و ۱۲فرانسهجشنواره هنری کنعطا مجابیمردی که اینجا نبودداستانی635
 23 تا 22

اردیبهشت

عطا مجابیمردی که اینجا نبودداستانی636
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و 

مستند کراال
 مرداد2 تیر الی 29 جوالی۲۴ تا ۲۰هند

عطا مجابیمردی که اینجا نبودداستانی637
 Orizzontiجشنواره فیلم های کوتاه افق های ایران 

dell'Iran
 مرداد18 آگوست۹ایتالیا

 آگوست19 تا 16هندجشنواره بنگلورعطا مجابیمردی که اینجا نبودداستانی638

پیام پارسافرمعبرمستند639
بیستمین جشنواره جشنواره بین المللی فیلم 

VIDE OE X
بخش رقابتی خرداد۱۳ تا ۵ژوئن۳ می، تا ۲۶سوئیس

 تیر23 الی 20 جوالی۱۴ تا ۱۱قزاقستانERTIS CINEMAنخستین دوره جشنوارهپیام پارسافرمعبرمستند640
جایزه بهترین فیلم 

مستند

۲من تو ما 641
علی عرفان 

فرهادی

یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم فاطمه مرزبانمن ماندممستند642

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهفاطمه مرزبانمن می مانممستند643

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهفریده نادریمن و مادرمداستانی644

 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم فریده نادریمن و مادرم645
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کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
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مهداستانی646
علی شورورزی و 

حسین محروقی
تقدیر داوران مرداد20 الی 19 آگوست11 تا 10هندLakecityجشنواره

مهداستانی647
علی شورورزی و 

حسین محروقی
 شهریور4 الی 1 آگوست26 الی 23مکزیکBajacaliforniaجشنواره 

مه648
علی شورورزی و 

حسین محروقی
انگلستان”Crossing The Screen“فستیوال بین المللی 

 ۲ نوامبر تا ۲۹

دسامبر
بخش اصلی آذر۱۱ تا ۸

مه649
علی شورورزی و 

حسین محروقی
 آبان8 الی 5 سپتامبر۳۰ تا ۲۷هندوستان«بیوسکوپ»پنجمین جشنواره جهانی فیلم 

مه650
علی شورورزی و 

حسین محروقی
 مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستان«شیمال»چهارمین جشنواره جهانی فیلم 

جایزه بهترین فیلم 

کوتاه

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهآزاد جنتینقشانیمیشن651

 مهر15 الی 11 اکتبر۷ تا ۳آمریکاشانزدهمین دوره جشنواره بین المللی سانتاکروزآزاده جنتینقش652

سروناز علم بیگینقطه و شیرمستند653
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

بخش مسابقه مهر ماه۸ تا ۳ سپتامبر۳۰تا ۲۵انگلستانEncountersبیست و چهارمین دوره جشنوارهفرنوش صمدینگاهداستانی654

فرنوش صمدینگاهداستانی655
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

آمریکاAFIسی و یکمین دوره جشنوارهفرنوش صمدینگاهداستانی656
جایزه بهترین فیلم 

کوتاه

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهشفیقه آسانینه به جنگانیمیشن657

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهنریمان خلیلینیزعشق آبادداستانی658

 مرداد19 الی 17 آگوست۱۰ تا ۸ایتالیاCaselleششمین جشنواره جهانی فیلم مجتبی رضاییوحشیداستانی659

وراثت660
کامبیز 

امیرخسروی
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکایازدهمین جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو

 1 شهریور الی 31

مهر
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کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
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سهیال پورمحمدیورماداستانی661
بیست و دومین جشنواره جهانی فیلم های تلویزیونی 

To Save and Preserveو محیط زیستی 
 خرداد18 تا 13 ژوئن۸ تا ۳روسیه

 مهر15 الی 13 اکتبر۷ تا ۵آمریکا«تریون»چهارمین جشنواره جهانی فیلم سهیال پورمحمدیورما662

آلمانASAدومین دوره جشنوارهمهدی کامرانیورهرام663
 ۲ سپتامبر تا ۲۸

اکتبر
 مهر۱۰ تا ۶

 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکایازدهمین جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکوامین محمدیوصال664
 1 شهریور الی 31

مهر

  آبان20 الی 12 نوامبر۱۱ تا ۳کانادا«همیلتون»سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم علیرضا قاسمیوقت نهارداستانی665

 مهر25 الی 18 اکتبر17 الی 10عراقسومین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیهنظیر میرزاییویاناداستانی666

 مهر15 الی 9 اکتبر۷ تا ۱عراق«سلیمانیه»سومین جشنواره جهانی فیلم نظیر میرزاییویانه667

ویزور668
علی عزیزولی و 

محمد فرد
 سپتامبر۳۰ تا ۲۲ترکیهبیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم آدانا

 8 شهریور الی 31

مهر

669
هدیه ای برای یک روز 

غم انگیر
 مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستان«شیمال»چهارمین جشنواره جهانی فیلم بهزاد خداویسی

هزار افسانانیمیشن670
اصغر صفار و 

عباس جاللی یکتا
 سپتامبر۳۰ تا ۲۲ترکیهبیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم آدانا

 8 شهریور الی 31

مهر

هزار افسان671

اصغر صفار 

وعباس جاللی 

یکتا

چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

هستیانیمیشن672
علی زارع قنات 

نوی

چهاردهمین جشنواره جهانی انیمیشن 

Anim!Arte
 سپتامبر۲۷ تا ۲۰برزیل

 5 شهریور الی 29

مهر

 خرداد13 تا 10 ژوئن۳ می تا ۳۱آلمانجشنواره فیلم های ایرانی کلنآرین وزیردفتریهنوز نهداستانی673

 اردیبهشت۱۵ تا ۴ می۵ آوریل تا ۲۴بلژیکبیست و یکمین جشنواره فیلم کوتاه بروکسلآرین وزیردفتریهنوز نهداستانی674

 می۲۹ تا ۲۰ایتالیاSorsiCortiدوازدهمین جشنواره آرین وزیردفتریهنوز نهداستانی675
 8 اردیبهشت تا 30

خرداد

جایزه بهترین 

کارگردانی
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کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 
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آرین وزیردفتریهنوز نهداستانی676
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و 

مستند کراال
 مرداد2 تیر الی 29 جوالی۲۴ تا ۲۰هند

 می۲۹ تا ۲۰ایتالیاSorsiCortiدوازدهمین دوره جشنواره آرین وزیردفتریهنوز نهداستانی677
 اردیبهشت الی 30

 خرداد8

جایزه بهترین 

کارگردانی

آرین وزیردفتریهنوز نهداستانی678
 Orizzontiجشنواره فیلم های کوتاه افق های ایران 

dell'Iran
 مرداد18 آگوست۹ایتالیا

 آگوست19 تا 16هندجشنواره بنگلورآرین وزیردفتریهنوز نهداستانی679

شیوا صادق اسدییال و کوپالانیمیشن680
SHORT FILMS. ALCHEMISTS شانزدهمین

دوره جشنواره آسیا پاسفیک
بخش مسابقه مهر5 الی 30 سپتامبر۲۷ تا ۲۱روسیه

شیوا صادق اسدییال و کوپالانیمیشن681
سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

اوپساال
 آبان6 مهر الی 30 اکتبر۲۸ تا ۲۲سوئد

محمد رضا تهرانییک ایده کوچک682
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

اسماعیل منصفیک روز در تهرانمستند683
یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفراسیسکو
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲آمریکا

 1 شهریور الی 31

مهر

 مهر۷ تا ۵  سپتامبر۲۹ تا ۲۷ بنگالدش«رنگ پور»جشنواره فیلم شیدا کاشیتماشاچی انیمیشن684
جایزه بهترین 

انیمیشن
 

بخش رقابتی مهر۲۱   اکتبر۱۳ آمریکاPost alleyیازدهمین دوره جشنواره فیلم فاطمه محمدی فراموشیداستانی685

چشم انداز خالیانیمیشن 686
علی زارع قنات  

نوی
 سپتامبر۲۳ و ۲۲ کاناداBEST SHORT FESTسومین دوره جشنواره 

 1 شهریور الی 31

مهر

برنده بهترین  

 انیمیشن
 

چشم انداز خالیانیمیشن 687
علی زارع قنات  

نوی
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲ هندوستانGreat Messageسومین دوره جشنواره فیلم 

 1 شهریور الی 31

مهر
 برنده بهترین فیلم

حسین مالیمی بدو رستم بدو انیمیشن688
 Great Message Internationalجشنواره 

F ilm Festival
 سپتامبر۲۳ تا ۲۲  هندوستان

 1 شهریور الی 31

مهر

جایزه بهترین 

انیمیشن
 

حسین مالیمی بدو رستم بدو انیمیشن689
 London world wide comedyجشنواره 

short film festival
 شهریور30 سپتامبر۲۱ انگلستان

 specialجایزه  

mention
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تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

بازگشت690
شهریار  

پورسیدیان

سی و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

E xground
  آذر۴ آبان تا ۲۵ نوامبر۲۵ تا ۱۶ آلمان

چتر خاکستریداستانی691
محمد پوستین  

دوز

 DE بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی 

CORTOME TRAJ E S  C INE CULPABLE
  آذر9 الی 5 نوامبر۳۰ تا ۲۶ اسپانیا

فرشید ایوبی نژادتنفس692
 DE بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی 

CORTOME TRAJ E S  C INE CULPABLE
  آذر9 الی 5 نوامبر۳۰ تا ۲۶ اسپانیا

چتر خاکستریداستانی693
محمد پوستین  

دوز
  آذر2 آبان الی 29 نوامبر۲۳ تا ۲۰ ایتالیاScrittura e Immagine بیستمین دوره جشنواره 

گسل694
سهیل امیر 

شریفی
 کسب جایزه تلویزیون فرانسه آذر4 الی 1 نوامبر۲۵ تا ۲۲ ایتالیاسومین دوره بازار فیلم کوتاه تورینو

تماشاچی انیمیشن695
محسن باقری 

دستگردی
 جایزه بخش آنالین آبان30 الی 10 نوامبر۲۱ تا ۱  آلمانسی و چهارمین جشنواره بین المللی اینترفیلم 

قصیده گلمکانیبوق ممتد696
بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

استانبول
  آذر30 الی 23 دسامبر۲۱ تا ۱۴استانبول

نرگس ذاکری پاپیتال697
بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

استانبول
  آذر30 الی 23 دسامبر۲۱ تا ۱۴استانبول

شایان نقیبینگاهداستانی698
بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

استانبول
  آذر30 الی 23 دسامبر۲۱ تا ۱۴استانبول

سعید نجاتیباران آهسته می باردداستانی699
بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

استانبول
  آذر30 الی 23 دسامبر۲۱ تا ۱۴استانبول

سینا سلیمی ضربه بر سقف700
بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

استانبول
  آذر30 الی 23 دسامبر۲۱ تا ۱۴استانبول

آرمان فیاض مانیکورداستانی701
بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

استانبول
  آذر30 الی 23 دسامبر۲۱ تا ۱۴استانبول

  آذر30 الی 23 دسامبر۲۱ تا ۱۴استانبولبیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه استانبول شیدا کاشیتماشاچی702
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حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

 ماه نوامبر انگلستان ۳۲nd Leeds International Film Festival فرنوش صمدینگاهداستانی703

Zagreb F فرنوش صمدینگاهداستانی704 ilm Festivalماه نوامبرکرواسی 

 فرنوش صمدینگاهداستانی705
FIKE – Évora International Short-

Film Festival 
 ماه نوامبرپرتقال

 فرنوش صمدینگاهداستانی706
Panorama  Internacional Coisa  de 

Cinema 
 ماه نوامبربرزیل

KIN Womens فرنوش صمدینگاهداستانی707  International F ilm Festivalماه نوامبر ارمنستان 

S فرنوش صمدینگاهداستانی708 uikerzoet F ilmfestivalماه نوامبرهلند 

 ماه نوامبرامریکا۱۸th San Diego Asian Film Festival فرنوش صمدینگاهداستانی709

 فرنوش صمدینگاهداستانی710
P rinceton Independent F ilm 

Festival
 ماه نوامبرامریکا

 فرنوش صمدینگاهداستانی711
Braunschweig International 

F ilmfestival
 ماه نوامبرالمان

 ماه نوامبر انگلستان ۹th UK iranian film festival فرنوش صمدینگاهداستانی712

 ماه نوامبر اسپانیا ۴۸th ALCINE – Festival فرنوش صمدینگاهداستانی713

P فرنوش صمدینگاهداستانی714 ittsburgh S horts  film festivalماه نوامبرامریکا 

 ماه نوامبر ایتالیا Reggio Film Festival فرنوش صمدینگاهداستانی715
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حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

 ماه نوامبر ایتالیا Foggia Film Festival فرنوش صمدینگاهداستانی716

 ماه نوامبر ایتالیا۱۱th Pentedattilo Film Festival فرنوش صمدینگاهداستانی717

 ماه نوامبر ترکیه Izmir international film festival فرنوش صمدینگاهداستانی718

 فرنوش صمدینگاهداستانی719
International Debut and S tudent 

F ilm Festival
 ماه نوامبر روسیه

سوییسShnitجشنواره  کاوه مظاهری روتوشداستانی720
جایزه بهترین فیلم 

داستانی
 

 جایزه بهترین فیلممالزیجشنواره فیلم آزادی کاوه مظاهری روتوشداستانی721

  دیپلم افتخارایتالیاجشنواره فیلم اورویتوکاوه مظاهری روتوشداستانی722

اسپانیاDaroca & Prisiónجشنواره کاوه مظاهری روتوشداستانی723

جوایز بهترین فیلم 

داستانی و بهترین 

بازیگر زن و بهترین 

کارگردانی

 

 دیپلم افتخارانگلستان جشنواره فیلم وینچسترکاوه مظاهری روتوشداستانی724

فرانسهCourt en Scèneجشنواره  کاوه مظاهری روتوشداستانی725
جایزه بهترین 

کارگردانی
 

  دیپلم افتخاریونانجشنواره سایمیکاوه مظاهری روتوشداستانی726

تایلندتای-بانکوک کاوه مظاهری روتوشداستانی727
جایزه بهترین 

کارگردان
 

 نامزد جایزه بیفا آذر11 دسامبر2 انگلستان فاطمه احمدیدریای تلخداستانی728
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حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

 بخش مسابقه آبان18 الی 11  نوامبر۹ تا ۲ آلبانیشانزدهمین دوره جشنواره فیلم تیرانا علی یار راستیدر بین729

 آبان9 الی 2 اکتبر۳۱ تا ۲۴ برزیلبیست و هشتمین جشنواره فیلم ریودوژانیروآرمان فیاض مانیکورداستانی730
برنده جایزه ویژه  

هیات داوران
 بخش مسابقه 

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو رقیه توکلی 731۱۲۴

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو سمانه شجاعی اکتسابات انتسابی732

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو پرستو کاردگر ایکی733

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو تینا پاکروان این شهر من بود734

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو روناک جعفریبدل735

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو مونا شاهی پسرک736

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو یاسمن حسنیپس مانده737

738
تجربه های نزدیک به 

مرگ
  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو لیال خلیل زاده 

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو نغمه مقصودلوتسخیر739

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو فاطمه احمدی دریای تلخداستانی740

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو شادی کرم رودیدوازده سالگی آوا741
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حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو مریم تفکری زخم غایب742

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو سونیا حدادشخصی743

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو سمیرا نوروزناصریشهریور744

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو طنین ترابیگذار745

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو سارا سهیلیماچ746

747
مثل یک پروانه روی 

یک قلب
  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو مریم خلیل زاده

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو مونا مرادینفس748

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو فرنوش صمدی نگاهداستانی749

  آبان25 الی 18 نوامبر16 الی 9اسپانیا«زینه بی»شصتمین جشنواره  جهانی فیلم بیلبائو مریم کشکولی نیا !مال من است750

بخش مسابقه آبان24 الی 17 توامبر۱۵ تا ۸امریکاAFIسی و دومین دوره جشنواره فیلم سعید جعفریانتاریکی751

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر مهدی برجیانیک روز ساده752

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر بهمن و بهرام ارک حیوان753

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر حسین شاعریآتن754
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حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر هژیر اسعدی در باد می وزدانیمیشن755

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر سپیده ولیزادهدوگانگی756

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر علی نبائیان برای فروش757

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر سحر ستودهپنهان758

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر آرین وزیردفتری مثل بچه آدمداستانی759

لوتوس مستند760
محمدرضا وطن  

دوست
  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر 

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر حسین حجرتیپرونده مامان سوری761

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر آرمان فیاض مانیکورداستانی762

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر میالد فرج الهی پاپکورن763

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر نگین همایون پورارتکاس764

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر کاوه مظاهری روتوشداستانی765

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر سینا سلیمی روف ناکینگ766

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر حسین مالیمی بدو رستم بدو انیمیشن767
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حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر مهدی برجیانسکون768

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر حمزه زارعی ترانه دست ها769

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر صادق جوادی روباهانیمیشن770

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر شیوا نوری البیرنت771

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر حمیدرضا درویشدرخت772

  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر کاوه سیستانیوالیبالانیمیشن773

زونا774
طوفان نهان 

قدرتی
  آذر11 الی 5 دسامبر۲ نوامبر تا ۲۶انگلستان پانزدهمین جشنواره کینوفیلم منچستر 

بخش مسابقه دانشجویی آبان18 الی 11 نوامبر۹ تا ۲ آلبانیشانزدهمین دوره جشنواره بین المللی تیراناآرین وزیردفتریمثل بچه آدمداستانی775

بخش مسابقه انیمیشن  آبان18 الی 11 نوامبر۹ تا ۲ آلبانیشانزدهمین دوره جشنواره بین المللی تیراناحسین مالیمیبدو رستم بدو انیمیشن776

بخش مسباقه تجربی آبان18 الی 11 نوامبر۹ تا ۲ آلبانیشانزدهمین دوره جشنواره بین المللی تیرانامحسن مهری دروی زندگی لزج777

زونا778
طوفان نهان 

قدرتی
 بخش مسابقه  آبان18 الی 11 نوامبر۹ تا ۲ آلبانیشانزدهمین دوره جشنواره بین المللی تیرانا

  آبان29 الی 25  نوامبر۲۰ تا ۱۶ایرلند شمالی«فویل»بیست و نهمین جشنواره فیلم آرین وزیردفتری مثل بچه آدمداستانی779

بخش مسابقه آبان27 الی 18 نوامبر۱۸ تا ۹شصت و دومین دوره جشنواره فیلم کورک ایرلند سعید جعفریان تاریکی780
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حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

  آبان27 الی 18 نوامبر۱۸ تا ۹ ایتالیابیست و چهارمین دوره جشنواره مدفیلمسعید جعفریان تاریکی781

نورگیر782

نسیم کیانی و  

مصطفی 

مصطفوی

  مهر22 الی 12 اکتبر۱۴ تا ۴ آمریکا Mill Valleyچهل و یکمین دوره جشنواره فیلم  

 مهر14 اکتبر۶ بلژیکKalmthoutسومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه  حسین مالیمیبدو رستم بدو انیمیشن783
جایزه بهترین 

انیمیشن
 

 آبان5 مهر الی 28 اکتبر۲۷ تا ۲۰ ترکیهدوازدهمین جشنواره فیلم های معماری و شهری استانبولحسین مالیمیبدو رستم بدو انیمیشن784
نامزدی بهترین 

انیمیشن
 

حسین مالیمیبدو رستم بدو انیمیشن785

 Curtas Festچهل و ششمین جشنواره 

International F ilm & Comic 

Festival of Vilagarcia  de Arous

  آبان6 مهر الی 27 اکتبر۲۸ تا ۱۹ اسپانیا

  آبان13 الی 8 نوامبر۴ اکتبر تا ۳۰  ترکیهنوزدهمین جشنواره فیلم کوتاه ازمیرحسین مالیمیبدو رستم بدو انیمیشن786

حسین مالیمیبدو رستم بدو انیمیشن787
دربوینوس Bit Bangچهارمین جشنواره انیمیشن 

آیرس
  مهر14 الی 12 اکتبر۶ تا ۴ آرژانتین

  مهر20 الی 17 اکتبر۱۲ تا ۹ موریسÎle Courtsیازدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاهحسین مالیمیبدو رستم بدو انیمیشن788

 مهر۳۰ تا ۲۳    اکتبر۲۲ تا ۱۵   ایتالیاVisioni Corteهفتمین جشنواره حسین مالیمیبدو رستم بدو انیمیشن789
جایزه بهترین 

 انیمیشن
 

حسین مالیمیبدو رستم بدو انیمیشن790
سومین جشنواره شب های انیمیشن 

ANNYنیویورک
  مهر15 الی 14 اکتبر۷ تا ۶ آمریکا

حیوان791
بهمن و بهرام  

 ارک
 مهر21 الی 18  اکتبر۱۳ تا ۱۰جمهوری چک Brno 16پنجاه و نهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه  

جایزه اصلی پنجاه و 

نهمین دوره جشنواره
 

بخش مسابقه آبان14 الی 10 نوامبر۵ تا ۱ بلغارستانچهاردهمین دوره جشنواره ارلی بردمهیار ماندگارآسمان آبی، زمین پاک792

ذبح793
سامان حسین 

 پور
بخش مسابقه آبان14 الی 10 نوامبر۵ تا ۱ بلغارستانچهاردهمین دوره جشنواره ارلی برد
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تاریخ برگزاری به 
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توضیحاتجوایز

نفس عمیق بکش794
زهرا صفدری  

 شادلو
بخش مسابقه آبان14 الی 10 نوامبر۵ تا ۱  بلغارستانچهاردهمین دوره جشنواره ارلی برد

فروزانداستانی795
میرعباس  

خسروی نژاد
  مهر۲۲ تا ۱۶ اکتبر14 تا 8 آرژانتینFICMAIیازدهمین دوره جشنواره 

فروزانداستانی796
میرعباس  

خسروی نژاد
  مهر۲۷ تا ۲۵ اکتبر19 تا 17صربستان MikroFAFنهمین جشنواره 

فروزانداستانی797
میرعباس  

خسروی نژاد
  مهر۱۵ تا ۱۳ اکتبر7 تا 5 آمریکا Sunscreen Westششمین جشنواره 

فروزانداستانی798
میرعباس  

خسروی نژاد
  آبان9 مهر الی 11 اکتبر31 تا 3 گوامGuamهشتمین جشنواره  

فروزانداستانی799
میرعباس  

خسروی نژاد
 اسپانیا Gollutپنجمین جشنواره 

 3 اکتبر تا 12

نوامبر
  آبان۱۲ مهر تا ۲۰

بخش رقابتی مهرماه۱۹ تا ۱۴ اکتبر۱۱ تا ۶  مقدونیهKINENOVA  ششمین دوره جشنوارهروناک جعفریبدل800

  مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستانچهارمین دوره جشنواره شیمال محمد هادی اسفندریاریبایداق801

  مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستانچهارمین دوره جشنواره شیمال زیبا ارژنگفرش صلح802

  مهر22 الی 20 اکتبر۱۴ تا ۱۲هندوستانچهارمین دوره جشنواره شیمال اشکان احمد نژاد شیمیایی803

  بهترین طراحی صدا آذر23 الی 9 دسامبر۱۴ نوامبر تا ۳۰ هندسومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه پوناشهریار پورسیدیانبازگشت804

  بهترین فیلمبرداری آذر23 الی 9 دسامبر۱۴ نوامبر تا ۳۰ هندسومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه پوناکیارش مترجمیکران805

 آذر30 الی 20 دسامبر۲۱ تا ۱۱سوئیسدومین دوره جشنواره بین المللی فیلم سوئیسآرزو زیبایی زنده به گور806
جایزه بهترین فیلم  

کوتاه تجربی
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کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

 جایزه بهترین انیمیشن آذر22 الی 19 دسامبر۱۳ تا ۱۰  برزیل Cinefestنهمین دوره جشنواره بزران رستمیباالنس انیمیشن807

  یک دیپلم افتخار آذر22 الی 19 دسامبر۱۳ تا ۱۰  برزیل Cinefestنهمین دوره جشنواره جواد دارایی حدداستانی808

 آمریکاسى و یکمین جشنواره فیلم ویرجینیامحمد بخشی آر یو والیبال809

جایزه بهترین فیلم  

کوتاهِ از نگاه 

تماشاگران

 

  آذر22 الی 20 دسامبر۱۳ تا ۱۱ اسالم آباد دومین دوره جشنواره صلح آسیا علی زارع قنات نوئیچشم انداز خالیانیمیشن 810

  آذر22 الی 20 دسامبر۱۳ تا ۱۱ اسالم آباد دومین دوره جشنواره صلح آسیا حسین مالیمیبدو رستم بدو انیمیشن811

  آذر22 الی 20 دسامبر۱۳ تا ۱۱ اسالم آباد دومین دوره جشنواره صلح آسیا مهدی بوستانی مراسم پرده برداری812

  آذر22 الی 20 دسامبر۱۳ تا ۱۱ اسالم آباد دومین دوره جشنواره صلح آسیا اسماعیل عباسی اشک باران813

814
آب، خاک و آتش 

کوچک
  آذر22 الی 20 دسامبر۱۳ تا ۱۱ اسالم آباد دومین دوره جشنواره صلح آسیا هادی غضنفری 

  آذر22 الی 20 دسامبر۱۳ تا ۱۱ اسالم آباد دومین دوره جشنواره صلح آسیا پوریا حیدری یادشبخیر815

  آذر22 الی 20 دسامبر۱۳ تا ۱۱ اسالم آباد دومین دوره جشنواره صلح آسیا هادی مصطفاییناطور816

  آذر22 الی 20 دسامبر۱۳ تا ۱۱ اسالم آباد دومین دوره جشنواره صلح آسیا محمد بخشیآر یووالیبال817

  آذر22 الی 20 دسامبر۱۳ تا ۱۱ اسالم آباد دومین دوره جشنواره صلح آسیا فرنوش صمدی نگاهداستانی818

  آذر22 الی 20 دسامبر۱۳ تا ۱۱ اسالم آباد دومین دوره جشنواره صلح آسیا سامان حسین پورآخرین آغوشداستانی819
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تاریخ برگزاری به 

میالدی
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  آذر22 الی 20 دسامبر۱۳ تا ۱۱ اسالم آباد دومین دوره جشنواره صلح آسیا محبوبه تمسکانی آنسوی پنجره آبی ست820

  آذر22 الی 20 دسامبر۱۳ تا ۱۱ اسالم آباد دومین دوره جشنواره صلح آسیا جالل سائد پناه آب یخ821

822
مالقات محرمانه خانم و 

آقا

سید سجاد 

حسینی
 بخش مسابقه  آذر30 الی 20  دسامبر۲۱ تا ۱۱  سوئیسSIFFدومین دوره جشنواره 

 برزان رستمی باالنس انیمیشن823
 Grand Rapidsپنجمین دوره جشنواره فیلم 

Comic-Con Film Festival 
 جایزه بهترین انیمیشن آبان19 الی 17  نوامبر۱۰ تا ۸  آمریکا

دوشیره824
پگاه سعیدی و 

سعید آقاخانی
جایزه بهترین فیلم نامه mobile film festivalجشنواره 

 جایزه بهترین کارگردانیmobile film festivalجشنواره حمید ذکیانی هیس825

 ۲من تو ما 826
علی عرفان  

 فرهادی
 جایزه اصلی دوره نهم صربستانMIKROFAFدوره نهم جشنواره  

 چهاردهمین دوره جشنواره انیمیشن گیراف نفت و خون انیمیشن827
جایزه بهترین تکنیک 

 در انیمیشن

بخش مسابقه آذر25 الی 24 دسامبر۱۶ تا ۱۵  آمریکادهمین دوره جشنواره سن خواکینسعید جعفریان تاریکی828

  آبان26 الی 19  نوامبر۱۷ تا ۱۰  ایتالیاvisionariaبیست و پنجمین جشنواره جهانی فیلم زیبا ارژنگ محراب آرامشداستانی829

  آبان26 الی 20  نوامبر۱۷ تا ۱۰  ایتالیاvisionariaبیست و پنجمین جشنواره جهانی فیلم پیام شادنیا  زیستن830

  آبان5 مهر الی 27  اکتبر۲۷ تا ۲۰ عراق «دهوک»ششمین جشنواره جهانی فیلم مرتضی شمس تاول831

  آبان5 مهر الی 27  اکتبر۲۷ تا ۲۰ عراق «دهوک»ششمین جشنواره جهانی فیلم کاوه مظاهری روتوشداستانی832
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 لوتوس مستند833
محمدرضا وطن 

دوست
  آبان5 مهر الی 27  اکتبر۲۷ تا ۲۰ عراق «دهوک»ششمین جشنواره جهانی فیلم 

  آبان5 مهر الی 27  اکتبر۲۷ تا ۲۰ عراق «دهوک»ششمین جشنواره جهانی فیلم رامین محمدیارفایل ها موجود نیست834

سندروم صورتی 835
ایوب شیخ 

احمدی
  آبان5 مهر الی 27  اکتبر۲۷ تا ۲۰ عراق «دهوک»ششمین جشنواره جهانی فیلم 

  آبان5 مهر الی 27  اکتبر۲۷ تا ۲۰ عراق «دهوک»ششمین جشنواره جهانی فیلم حمزه زارعی آواز دست ها836

  آبان5 مهر الی 27  اکتبر۲۷ تا ۲۰ عراق «دهوک»ششمین جشنواره جهانی فیلم سرکوت نیکدلآوازهای دوران837

  آبان5 مهر الی 27  اکتبر۲۷ تا ۲۰ عراق «دهوک»ششمین جشنواره جهانی فیلم سروش وکیلی لکه838

839B۶ آبان5 مهر الی 27  اکتبر۲۷ تا ۲۰ عراق «دهوک»ششمین جشنواره جهانی فیلم رضا عالیی  

  مهر30 الی 27  اکتبر۲۲ تا ۱۹ هند «بمبئی من»ششمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه  فرشید ایوبی نژاد تنفس840

چشم انداز خالی انیمیشن 841
علی زارع 

 قنات نوی
  مهر30 الی 27  اکتبر۲۲ تا ۱۹ هند «بمبئی من»ششمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه  

 مهر30 الی 27  اکتبر۲۲ تا ۱۹ هند «بمبئی من»ششمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه  محمد طالبی زنبوردار842
نامزد بهترین فیلم 

جشنواره
 

  مهر29 الی 27  اکتبر۲۱ تا ۱۹ کرواسی «تک پالن»نهمین جشنواره جهانی فیلم های محمد هرمزی  هارمونی843

  مهر29 الی 27  اکتبر۲۱ تا ۱۹ کرواسی «تک پالن»نهمین جشنواره جهانی فیلم های محمد باقیشبی که صبح نشد844

 بازگشت845
شهریار  

پورسیدیان
  آبان20 الی 16  نوامبر۱۱ تا ۷  رومانی«آلترناتیو»بیست و ششمین جشنواره جهانی فیلم 
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  آبان20 الی 16  نوامبر۱۱ تا ۷  رومانی«آلترناتیو»بیست و ششمین جشنواره جهانی فیلم امیر غالمی  دریا موج موج می لرزد846

  آبان20 الی 16  نوامبر۱۱ تا ۷  رومانی«آلترناتیو»بیست و ششمین جشنواره جهانی فیلم رهبر قنبری  وقت لبخند انار847

 روباهانیمیشن848
صادق جوادی 

 نیکجه
  آبان20 الی 16  نوامبر۱۱ تا ۷  رومانی«آلترناتیو»بیست و ششمین جشنواره جهانی فیلم 

بخش مسابقه آبان24 الی 18 نوامبر۱۵ تا ۹  ترکیه «ماالتیا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم رسول ایرانزاد آقامیرلو  سالخ849

 حیوان850
بهمن و بهرام 

 ارک
 بخش پاناروما  آبان24 الی 18 نوامبر۱۵ تا ۹  ترکیه «ماالتیا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم 

برزان رستمی  باالنسانیمیشن851
نخستین جشنواره جهانی فیلم کوتاه 

K inoDrome
 مهر8 سپتامبر۳۰ آمریکا

جایزه دوم بخش 

انیمیشن
 

 سامان حسین پور آخرین آغوشداستانی852
نخستین جشنواره جهانی فیلم کوتاه 

K inoDrome
 مهر8 سپتامبر۳۰ آمریکا

جایزه اول بخش 

ماکرو
 

  مهر26 الی 22 اکتبر۱۸ تا ۱۴ هند«دهلی»هفتمین جشنواره جهانی فیلم برزان رستمی  باالنسانیمیشن853

  مهر26 الی 22 اکتبر۱۸ تا ۱۴ هند«دهلی»هفتمین جشنواره جهانی فیلم نسیم واالمنش کالم های دوردست 854

855
یک داستان عاشقانه 

 ساده
  مهر26 الی 22 اکتبر۱۸ تا ۱۴ هند«دهلی»هفتمین جشنواره جهانی فیلم فرزاد رفاهی

  مهر26 الی 22 اکتبر۱۸ تا ۱۴ هند«دهلی»هفتمین جشنواره جهانی فیلم نوید نیکخواه آزاد کوری856

  مهر26 الی 22 اکتبر۱۸ تا ۱۴ هند«دهلی»هفتمین جشنواره جهانی فیلم محمد بخشیآر یو والیبال 857

  مهر26 الی 22 اکتبر۱۸ تا ۱۴ هند«دهلی»هفتمین جشنواره جهانی فیلم پیام قربانی آدینه858
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  آبان13 الی 8  نوامبر۴ اکتبر تا ۳۰ برزیل FRICINEهفتمین جشنواره جهانی فیلم   فرشید ایوبی نژاد تنفس859

 چشم انداز خالی انیمیشن860
علی زارع قنات 

 نوی
 آبان13 الی 8  نوامبر۴ اکتبر تا ۳۰ برزیل FRICINEهفتمین جشنواره جهانی فیلم  

بهترین   منتخب

انیمیشن
 

 هستیانیمیشن861
علی زارع قنات 

 نوی
 آبان13 الی 8  نوامبر۴ اکتبر تا ۳۰ برزیل FRICINEهفتمین جشنواره جهانی فیلم  

بهترین   منتخب

انیمیشن
 

  آبان13 الی 10 نوامبر۴ تا ۱  آمریکاPembroke Taparellliجشنواره فیلم و هنر علیمحمد اقبالدار جذام862

  آبان13 الی 10 نوامبر۴ تا ۱  آمریکاPembroke Taparellliجشنواره فیلم و هنر محمد بخشیآر یو والیبال863

  آبان13 الی 10 نوامبر۴ تا ۱  آمریکاPembroke Taparellliجشنواره فیلم و هنر آزاد جنتی الگو864

  آبان13 الی 10 نوامبر۴ تا ۱  آمریکاPembroke Taparellliجشنواره فیلم و هنر محمد هرمزی کاج865

  مهر21 اکتبر۱۳ کانادا دهمین جشنواره مسلمانان سعید نقویان پایان866

سعید جعفریان تاریکی867
سنت »بیست و هفتمین جشنواره جهانی فیلم 

 «لوئیس
  آبان20 الی 10 نوامبر۱۱ تا ۱ آمریکا

انیمیشن868
داستان یک : بالزی

انقالب

سیدمحسن  

پورمحسنی 

شکیب

سنت »بیست و هفتمین جشنواره جهانی فیلم 

 «لوئیس
  آبان20 الی 10 نوامبر۱۱ تا ۱ آمریکا

حسین مالیمی  بدو رستم بدو انیمیشن869
سنت »بیست و هفتمین جشنواره جهانی فیلم 

 «لوئیس
بخش فیلم های کوتاه فانتزی  آبان20 الی 10 نوامبر۱۱ تا ۱ آمریکا

الهام طرقی هیچکسانیمیشن870
سنت »بیست و هفتمین جشنواره جهانی فیلم 

 «لوئیس
  آبان20 الی 10 نوامبر۱۱ تا ۱ آمریکا

  مهر15 الی 10  اکتبر۷ تا ۲ آمریکا «سرزمین های مرزی»جشنواره جهانی فیلم برزان رستمی  باالنسانیمیشن871
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  مهر15 الی 10  اکتبر۷ تا ۲ آمریکا «سرزمین های مرزی»جشنواره جهانی فیلم جواد دارایی  حدداستانی872

  مهر15 الی 10  اکتبر۷ تا ۲ آمریکا «سرزمین های مرزی»جشنواره جهانی فیلم سامان حسین پور آخرین آغوشداستانی873

سامان حسین پورآخرین آغوشداستانی874
سیزدهمین جشنواره آنالین فیلم های یک دقیقه ای 

FILMINUTE 
  آبان3 مهر الی 9  اکتبر۲۵ تا ۱ آمریکا

امیرعلی میردریکوندعبور از مه 875
سیزدهمین جشنواره آنالین فیلم های یک دقیقه ای 

FILMINUTE 
  آبان3 مهر الی 9  اکتبر۲۵ تا ۱ آمریکا

876SOUL  MATE مهدی برجیان
سیزدهمین جشنواره آنالین فیلم های یک دقیقه ای 

FILMINUTE 
  آبان3 مهر الی 9  اکتبر۲۵ تا ۱ آمریکا

  مهر14  اکتبر۶ بلژیک«کلمتو»جشنواره جهانی فیلم کوتاه حسین مالیمیبدو رستم بدوانیمیشن877

چشم انداز خالی 878
علی زارع  

قنات نوی
  مهر14  اکتبر۶ بلژیک«کلمتو»جشنواره جهانی فیلم کوتاه 

علیرضا دهقان اوسیا مستند879
نخستین جشنواره جهانی فیلم های محیط زیستی 

 «زمین جدید»
  مهر29 الی 23  اکتبر۲۱ تا ۱۵ لهستان

880
کشتن خانه را متوقف 

کنید
 یونس محمدی 

نخستین جشنواره جهانی فیلم های محیط زیستی 

 «زمین جدید»
  مهر29 الی 23  اکتبر۲۱ تا ۱۵ لهستان

  مهر16 الی 12 اکتبر8 تا 4یمن«کرامه»نخستین جشنواره جهانی حقوق بشر احمد زائری درخت زیتون سعد881

  مهر16 الی 12 اکتبر8 تا 4یمن«کرامه»نخستین جشنواره جهانی حقوق بشر ه مهدی بوستانی شهربابکیمراسم پرده برداری 882

 اوراکل883

سیدمحسن 

پورمحسنی 

 شکیب

  مهر16 الی 12 اکتبر8 تا 4یمن«کرامه»نخستین جشنواره جهانی حقوق بشر 

 آبان26 الی 19  نوامبر۱۷ تا ۱۰ لهستان«کمرایمیج»بیست و ششمین جشنواره جهانی فرشید اخالقی درد از آن من است مستند884
مورد تقدیر داوران  

 جشنواره
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کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 
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  آذر2 آبان الی 29  نوامبر۲۳ تا ۲۰ روسیه«گرین ویژن»بیست و سومین جشنواره جهانی فیلم تنگ شیر  ثانیه885 ۱۳

  آذر2 آبان الی 29  نوامبر۲۳ تا ۲۰ روسیه«گرین ویژن»بیست و سومین جشنواره جهانی فیلم مرضیه ابرارپایدار آدم خانگی انیمیشن886

 زحل رضوی امین و اکوان 887
یازدهمین جشنواره جهانی فیلم کودک و نوجوان  

JUNIOR FEST 
  آبان24 الی 18 نوامبر۱۵ تا ۹ جمهوری چک

  آذر13 الی 6  دسامبر۴ نوامبر تا ۲۷ برزیل «لوبو»دهمین جشنواره جهانی فیلم محسن باقری دستگردی تماشاچی888

  آذر13 الی 6  دسامبر۴ نوامبر تا ۲۷ برزیل «لوبو»دهمین جشنواره جهانی فیلم سحر ستوده هدیه889

  آذر13 الی 6  دسامبر۴ نوامبر تا ۲۷ برزیل «لوبو»دهمین جشنواره جهانی فیلم آرین وزیر دفتری هنوز نه داستانی890

  آذر13 الی 6  دسامبر۴ نوامبر تا ۲۷ برزیل «لوبو»دهمین جشنواره جهانی فیلم سامان حسین پور ماهی891

  آذر13 الی 6  دسامبر۴ نوامبر تا ۲۷ برزیل «لوبو»دهمین جشنواره جهانی فیلم کاوه مظاهری  روتوشداستانی892

 سوت893
کیومرث  

محمدی چناری
  آذر13 الی 6  دسامبر۴ نوامبر تا ۲۷ برزیل «لوبو»دهمین جشنواره جهانی فیلم 

 غول مهربان894
کیومرث  

محمدی چناری
  آذر13 الی 6  دسامبر۴ نوامبر تا ۲۷ برزیل «لوبو»دهمین جشنواره جهانی فیلم 

  آذر13 الی 6  دسامبر۴ نوامبر تا ۲۷ برزیل «لوبو»دهمین جشنواره جهانی فیلم  سودابه کامرانیبی خوابی895

مفهوم آلودگی من 896
زانیار محمدی 

 نیکو
  آذر13 الی 6  دسامبر۴ نوامبر تا ۲۷ برزیل «لوبو»دهمین جشنواره جهانی فیلم 

چتر خاکستری داستانی897
محمد پوستین 

 دوز
  جایزه سوم جشنواره آبان13 الی 8 نوامبر۴ اکتبر تا ۳۰ترکیه «ازمیر»نوزدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه 
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 اواخر ماه اکتبر  روسیهLAMPAپنجمین جشنواره جهانی فیلم علی صادقیان  شکار898
جایزه بخش فیلم 

کوتاه
 

 من899
مهدی کامرانی  

راد
 اواخر ماه اکتبر  روسیهLAMPAپنجمین جشنواره جهانی فیلم 

جایزه بخش آگهی 

تبلیغاتی
 

 اواخر ماه اکتبر  روسیهLAMPAپنجمین جشنواره جهانی فیلم پوریا حیدری اوره بانک ملی900
جایزه بخش آگهی 

تبلیغاتی
 

برزان رستمی  باالنس انیمیشن901
« حقوق بشر»شانزدهمین جشنواره جهانی فیلم 

بارسلونا
  آذر2 آبان الی 24  نوامبر۲۳ تا ۱۵ اسپانیا

بیژن اعرابی الرو902
« حقوق بشر»شانزدهمین جشنواره جهانی فیلم 

بارسلونا
  آذر2 آبان الی 24  نوامبر۲۳ تا ۱۵ اسپانیا

  آبان18 الی 11  نوامبر۹ تا ۲  آلبانی«تیرانا»شانزدهمین جشنواره جهانی فیلم فرنوش صمدی نقش903

  آبان18 الی 11  نوامبر۹ تا ۲  آلبانی«تیرانا»شانزدهمین جشنواره جهانی فیلم رضا فهیمىزندگى دوباره 904

بخش مسابقه  آبان9 الی 5 اکتبر۳۱ تا ۲۷ ویتنام«هانوی»پنجمین جشنواره جهانی فیلم رضا غالمى مطلققارشلق905

بخش مسابقه  آبان9 الی 5 اکتبر۳۱ تا ۲۷ ویتنام«هانوی»پنجمین جشنواره جهانی فیلم  رضا سبحانى یک کیلو بال مگس 906

بخش مسابقه  آبان9 الی 5 اکتبر۳۱ تا ۲۷ ویتنام«هانوی»پنجمین جشنواره جهانی فیلم  آذر فرامرزى  سرنوشت907

حمیدرضا درویش  درخت908
 Gottliebششمین جشنواره جهانی فیلم 

Native Garden
  مهر29 الی 27  اکتبر۲۱ تا ۱۹ آمریکا

هزار افسان909
اصغر صفار و  

عباس جاللی یکتا

 Gottliebششمین جشنواره جهانی فیلم 

Native Garden
  مهر29 الی 27  اکتبر۲۱ تا ۱۹ آمریکا

 زیبا ارژنگ محراب آرامش انیمیشن910
 Gottliebششمین جشنواره جهانی فیلم 

Native Garden
  مهر29 الی 27  اکتبر۲۱ تا ۱۹ آمریکا
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 هیمه911
خورشید عالمی و 

سارا مالکیان
 آبان27 الی 20  نوامبر۱۸ تا ۱۱  نیجریه «آفریقا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم 

بخش مسابقه 

دانشجویی

 آبان27 الی 20  نوامبر۱۸ تا ۱۱  نیجریه «آفریقا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم یاسین فرخیبخاری سرد 912
بخش مسابقه 

دانشجویی

 آبان27 الی 20  نوامبر۱۸ تا ۱۱  نیجریه «آفریقا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم امیر اخوان ویتسک913
بخش مسابقه 

دانشجویی

 آبان27 الی 20  نوامبر۱۸ تا ۱۱  نیجریه «آفریقا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم وحید حسینی نامی کل به جز تجربی914
بخش خارج از  

 مسابقه

 آبان27 الی 20  نوامبر۱۸ تا ۱۱  نیجریه «آفریقا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم سعید نقویان پایان915
بخش خارج از  

 مسابقه

 آبان27 الی 20  نوامبر۱۸ تا ۱۱  نیجریه «آفریقا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم فاطمه محمدیفراموشی916
بخش خارج از  

 مسابقه

 آبان27 الی 20  نوامبر۱۸ تا ۱۱  نیجریه «آفریقا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم مهرشاد خردمندیقانون چهارم نیوتن917
بخش خارج از  

 مسابقه

 آبان27 الی 20  نوامبر۱۸ تا ۱۱  نیجریه «آفریقا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم عرشیا زینعلیکارما918
بخش خارج از  

 مسابقه

 آبان27 الی 20  نوامبر۱۸ تا ۱۱  نیجریه «آفریقا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم عرشیا زینعلیهیپنوتیزم919
بخش خارج از  

 مسابقه

 آبان27 الی 20  نوامبر۱۸ تا ۱۱  نیجریه «آفریقا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم امیر گلشنیمردی با روسری920
بخش خارج از  

 مسابقه

 آبان27 الی 20  نوامبر۱۸ تا ۱۱  نیجریه «آفریقا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم کیانوش عابدی آلفابتانیمیشن921
بخش خارج از  

 مسابقه

 آبان27 الی 20  نوامبر۱۸ تا ۱۱  نیجریه «آفریقا»هشتمین جشنواره جهانی فیلم فرشاد محیطیشب تولدش922
بخش خارج از  

 مسابقه

 یونان «پل ها»نهمین جشنواره جهانی فیلم برزان رستمی باالنس انیمیشن923
جایزه بهترین 

انیمیشن
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  نامزد دریافت جایزه  آبان19 نوامبر۱۰  آمریکا «استراسبورگ»نخستین جشنواره فیلم  آبتین مظفری پیدایشتجربی924

  نامزد دریافت جایزه  آبان19 نوامبر۱۰  آمریکا «استراسبورگ»نخستین جشنواره فیلم  علی زارع قنات نوی چشم انداز خالی  انیمیشن925

  آبان26 نوامبر۱۷ آمریکا iVisionجشنواره جهانی فیلم علی اسدالهی تفاوت926

  آبان26 نوامبر۱۷ آمریکا iVisionجشنواره جهانی فیلم برزان رستمی باالنس انیمیشن927

 مهر29 الی 27 اکتبر۲۱ تا ۱۹  انگلستان«کاردیف»سومین جشنواره جهانی فیلم  محمد بخشىآر یو والیبال928
اژدهاى طالیى  

بهترین فیلم کوتاه
 

 طوفان نهان قدرتی  زونا929
فیاتی »نوزدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه 

 «کورتی
 آبان8 الی 4 اکتبر۳۰ تا ۲۶ ایتالیا

جایزه بهترین فیلم 

کوتاه
 

 آمریکاover the Rhineپنجمین جشنواره جهانی فیلم   سامان حسین پورآخرین آغوش داستانی930
جایزه بهترین فیلم 

دانشجویی
 

 مه931
علی شورورزی و 

حسین محروقی
 آذر۲۴ دسامبر15 آمریکاQueen Palmنخستین جشنواره جهانی فیلم 

جایزه بهترین فیلم  

 کوتاه
بخش برنز

 آذر۲۴ دسامبر15 آمریکاQueen Palmنخستین جشنواره جهانی فیلم آرین وزیر دفتریمثل بچه آدمداستانی932
جایزه طالیی بهترین 

فیلم کوتاه
 

933
هدیه ای برای یک روز  

غم انگیز
 مهر27 الی 25  اکتبر۱۹ تا ۱۷ صربستان MikroFAFنهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه  بهزاد خداویسی 

جایزه بهترین فیلم  

مستقل
 

  جایزه بهترین فیلم  مهر27 الی 25  اکتبر۱۹ تا ۱۷ صربستان MikroFAFنهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه  شایان نقیبی نگاهداستانی934

  آذر9 الی 6  نوامبر۳۰ تا ۲۷ ازبکستانتاشکند« پرولوگ»جشنواره جهانی فیلم محمدرضا طاهری  یک ایده ساده935

 نامزد دریافت جایزه آذر 19 الی 14  دسامبر۱۰ تا ۵ اردننهمین جشنواره جهانی فیلم حقوق بشر شهریار پورسیدیان بازگشت936
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 نامزد دریافت جایزه آذر 19 الی 14  دسامبر۱۰ تا ۵ اردننهمین جشنواره جهانی فیلم حقوق بشر علی شورورزی و حسین محروقی مه937

 نامزد دریافت جایزه آذر 19 الی 14  دسامبر۱۰ تا ۵ اردننهمین جشنواره جهانی فیلم حقوق بشر سید محسن پورمحسنی شکیب بالزی، داستان یک انقالب انیمیشن938

 آذر23 الی 9  دسامبر۱۴نوامبر تا ۳۰ هند«پونا»سومین جشنواره جهانی فیلم کوتاه شهریار پورسیدیان بازگشت939
جایزه بهترین طراحی 

 صدا
 

 آذر23 الی 9  دسامبر۱۴نوامبر تا ۳۰ هند«پونا»سومین جشنواره جهانی فیلم کوتاه کیارش مترجمی کران940
جایزه بهترین 

فیلمبرداری
 

 آذر22 الی 20  دسامبر۱۳ تا ۱۱  برزیل«سینه فست»هشتمین جشنواره جهانی فیلم  برزان رستمی  باالنس انیمیشن941
جایزه بهترین 

انیمیشن
 

 آذر22 الی 20  دسامبر۱۳ تا ۱۱  برزیل«سینه فست»هشتمین جشنواره جهانی فیلم جواد دارایی حدداستانی942
تقدیراز بهترین 

کارگردانی
 

صالح کاشفی شاخدار943
بین المللی  دوره جشنواره نخستین 

Smartphone  فیلم
 آذر۲۵ تا ۲۳ دسامبر۱۶ تا ۱۴ نیجریه 

کسب جایزه بهترین  

 استعداد جوان
 

زحل رضوی امین و اکوان 944
یازدهمین جشنواره جهانی فیلم کودک و نوجوان 

J UNIOR  F E S T
  آبان24 الی 18  نوامبر۱۵ تا ۹ جمهوری چک

شهریار پورسیدیان بازگشت945
 Alternative film“   سومین دوره جشنواره

international territory(ATK-FEST)”  
 آذر۳۰ دسامبر۲۱ روسیه

کسب جایزه بهترین 

فیلم
 

قنات نوی    علی زارع  چشم انداز خالی946
-MAAC   جشنواره تخصصی انیمیشن پانزدهمین  

24FPS 
 آذر۲۷ دسامبر18 هندوستان

کاندیدای بهترین 

انیمیشن
 

کیانوش عابدی آلفابت947
 ORION IFF Internationalجشنواره  

F ilm Festival
  آذر۲۹ تا ۲۴ دسامبر۲۰ تا ۱۵ استرالیا

  آذر29 دسامبر۲۰  نیجریه inshort  دومین جشنواره بین المللی فیلم مهران دوستىتاخیر948

 آذر۱۹ تا ۱۵ دسامبر۱۰ تا ۶ هند  LIFFT بین المللی فیلم دوره جشنواره  نخستین  فرشید ایوبی نژاد  تنفس949
جایزه بهترین فیلم 

 کوتاه خارجی
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حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

طعم توت950
احمد  

سیدکشمیری

 Topچهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

Indie
 آمریکا

جایزه بهترین فیلم 

کوتاه بدون بودجه

  بهترین فیلمنامه

بهترین فیلم کوتاه 

IMDb

 

علی زارع قنات نوی چشم انداز خالی951
 California International Film)“جشنواره 

Festival (C IF F
 آذر۲۴ دسامبر۱۵ آمریکا

منتخب بهترین  

انیمیشن
 

  آذر۱۹ تا ۱۴  دسامبر۱۰   تا۵ اردنkarama نهمین جشنواره بین المللی فیلم شهریار پورسیدیان  بازگشت952
جایزه بهترین فیلم 

کوتاه
 

شهریار پورسیدیان  بازگشت953
بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم  

 Relion today
  مهر۱۹ تا ۱۲ اکتبر۱۱ تا ۴ ایتالیا

مهدی خدیوی پناه نهال همدلی954
 comedy world»جشنواره بین المللی فیلم 

network» 
 آمریکا

جایزه بهترین فیلم 

 کوتاه
 

صالح کاشفیشاخدار955
 Lift-Offفیلم   هشتمین دوره جشنواره  بین المللی

S essions
  آذر۱۲ تا ۸ دسامبر۳ نوامبر الی ۲۹ انگلیس

  آذر۲۵ تا ۲۳ دسامبر۱۶ تا ۱۴   نیجریه”ASIFF” فیلم نخستین دوره  جشنواره بین المللی صالح کاشفیشاخدار956

وحید حق وردی  پیرزن و گربه مستند957
 Lift-Offفیلم   هشتمین دوره جشنواره  بین المللی

Sessions 
 انگلیس

 ۳ نوامبر الی ۲۹

دسامبر
  آذر۱۲ تا ۸

  آذر۲۵ تا ۲۳ دسامبر۱۶ تا ۱۴   نیجریه”ASIFF” فیلم نخستین دوره  جشنواره بین المللی وحید حق وردی  پیرزن و گربه مستند958

 آمریکا”Dumbo Film“جشنواره  قنات نوی    علی زارع  چشم انداز خالیانیمیشن959
منتخب بهترین  

انیمیشن
 

میالد رضایی سقوط نهنگ960
 Lift-Offفیلم   هشتمین دوره جشنواره  بین المللی

S essions
انگلیس

 ۳ نوامبر الی ۲۹

دسامبر
  آذر۱۲ تا ۸

میالد رضایی نیمی از تمام961
 Lift-Offفیلم   هشتمین دوره جشنواره  بین المللی

S essions
انگلیس

 ۳ نوامبر الی ۲۹

دسامبر
  آذر۱۲ تا ۸

  آذر۲۵ تا ۲۳ دسامبر۱۶ تا ۱۴ نیجریه ”Smartphone“اولین دوره جشنواره جهانی سعید نجاتی باران آهسته می باردداستانی962
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حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

بخش رقابتی  آذر۲۳ دسامبر۱۴  ترکیهamityنخستین دوره جشنواره بین المللی فاطمه محمدیفراموشی963

بخش رقابتی  آذر۲۳ دسامبر۱۴  ترکیهamityنخستین دوره جشنواره بین المللی امید شمس شب تولد964

بخش رقابتی  آذر۲۳ دسامبر۱۴  ترکیهamityنخستین دوره جشنواره بین المللی سحر ستوده هدیه965

بخش رقابتی  آذر۲۳ دسامبر۱۴  ترکیهamityنخستین دوره جشنواره بین المللی امیر غالمی دریا موج موج می لرزد966

967image نخستین دوره جشنواره بین المللی احسان کفاشamityبخش رقابتی  آذر۲۳ دسامبر۱۴  ترکیه

علیمحمد اقبالدار جذام968
نخستین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

ME LBOURNE
 آذر۱۶ تا ۱۲ دسامبر۷ تا ۳ استرالیا

حمید طاهریماتیلدا969
نخستین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

ME LBOURNE
 آذر۱۶ تا ۱۲ دسامبر۷ تا ۳ استرالیا

آناهیتا هوشان چوب ها970
نخستین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

ME LBOURNE
 آذر۱۶ تا ۱۲ دسامبر۷ تا ۳ استرالیا

حمید رسولی کودکان امید971
نخستین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

ME LBOURNE
 آذر۱۶ تا ۱۲ دسامبر۷ تا ۳ استرالیا

بخش بین المللجایزه بهترین فیلم آبان27 الی 23 نوامبر۱۸ تا ۱۴  ایتالیا”Wag“جشنواره   جواد داراییحدداستانی972

 جواد داراییحدداستانی973
 Brazil“نهمین جشنواره جهانی فیلم  

CineFest”
  آذر22 الی 20 دسامبر۱۳ تا ۱۱ برزیل

 آذر۴ تا ۱ نوامبر۲۵ تا ۲۲کنیا(KISFF) فستیوال فیلم های ورزشی محمد بخشی آریو والیبالداستانی974
جایزه بهترین فیلم 

کوتاه
 

بخش مسابقه  ۲۰۱۸نوامبر اسپانیا ”LCFF“سومین دوره جشنواره فیلم های مستقل علی وفاییسورمه975
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حمايت از تبليغات، بازار يابي، توزيع و عرضه فيلم كوتاه در جشنواره ها و بازارهاي داخلي و  خارجي 

کشورنام جشنوارهنام کارگرداننام فیلمگونهردیف
تاریخ برگزاری به 

میالدی

تاریخ برگزاری به 

شمسی
توضیحاتجوایز

چشم انداز خالی976
علی زارع  

قنات نوی
 کانادا”Canada Shorts“جشنواره 

جایزه بهترین فیلم 

کوتاه
 

بیداق مستند977
محمدهادی 

 اسفندیاری
  آذر۲۷ تا ۲۴ دسامبر۱۸ تا ۱۵  هندooty  دومین دوره جشنواره  بین المللی

 آبان ۱۰ مهر تا ۱۲ نوامبر۱ اکتبر تا ۴ کلمبیا «بوگوتا»جشنواره الهام طرقی هیچکس انیمیشن978
برنده جایزه ویژه  

هیئت داوران
 

  آذر۴ تا ۱ نوامبر۲۵ تا ۲۲ کنیا Sports Filmنخستین جشنواره بین المللی  میالد رضاییسقوط نهنگ979

فرنوش صمدینگاهداستانی980
شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم  

 Zagrebački
 کرواسی

دریافت کالسکه 

طالیی و

 بهترین فیلم کوتاه 

 

طوفان نهان قدرتیزونا981
پنجاه و ششمین دوره  جشنواره بین المللی فیلم 

Malta
 جایزه شوالیه طالیی 

106,960,000 عملکرد مالی
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حمايت از برگزاري هفته فیلم کوتاه ايران در يونان

مکان برگزاریتاریخ برگزاریعنوان جشنواره
تعداد هیات 

انتخاب فیلم

تعداد آثار 

(فیلم)ارسالی

تعداد آثار اکران 

(فیلم)شده
عملکرد مالیموسسات مشارکت کننده

هفته فیلم کوتاه 

ایران در یونان

13-11 

1397اردیبهشت
33434یونان- آتن 

انجمن سینمای جوانان 

ایران و جشنواره فیلم 

کوتاه درامای یونان

404,662,000
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کمک به برگزاری المپیاد فیلم سازی کودک و نوجوان 

ف
دی

ر

دفتر
تعداد فیلمنامه 

ارسالی

تعداد فیلمنامه 

پذیرفته شده

تعداد فیلم ارسال 

شده

تعداد فیلم پذیرفته 

شده

تعداد مربیان و 

مشاورین راهنما
کمک هزینه اولیه

143143115,000,000اصفهان1

1111015,000,000اردبیل2

0010015,000,000ارومیه3

0021015,000,000اراک4

0051215,000,000انزلی5

153104310,000,000آباده6

0011110,000,000بوشهر7

4193315,000,000بندرعباس8

00142115,000,000بجنورد9

4010015,000,000بم10

0000010,000,000بیرجند11

1.103015,000,000تبریز12

4441210,000,000تویسرکان13

0021310,000,000تالش14

10180015,000,000تهران15

0010010,000,000تنگستان16

1050015,000,000خرم آباد17

10283115,000,000خمینی شهر18

1064215,000,000رفسنجان19

9021010,000,000رشت20

2122315,000,000رودبار21

0070015,000,000زنجان22

0080010,000,000زاهدان23

1010015,000,000ساری24

0000010,000,000سبزوار25

2241010,000,000سنندج26

9174310,000,000سمنان27

1111015,000,000شیراز28

0010015,000,000شاهرود29

2012015,000,000شهرکرد30

4021115,000,000قزوین31

5553115,000,000قم32

2032115,000,000کرمانشاه33

0043215,000,000کرج34

0020015,000,000گناباد35

0164110,000,000الهیجان36

0042310,000,000مراغه37

50102215,000,000مشهد38

0041115,000,000مالیر39

0041110,000,000مهاباد40

0081315,000,000نیشابور41

13051110,000,000نهاوند42

6373315,000,000همدان43

26332315,000,000یاسوج44

3141215,000,000یزد45

155332076650600,000,000

141,600,000هزینه برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه المپیاد

320,000,000

251,432,560

95,000,000

492,567,440

1,900,600,000 جمع کل

جمع

کارگاه آموزشی المپیاد

حق الزحمه هیأت انتخاب و داوری

جوایز و هدایای جشنواره

هزینه های اجرایی جشنواره
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