
ردیف
سنجه 

عملکرد

هدف 

کمی

سقف 

اعتبار 

فیلم های 

تحقق یافته 

شده

 توضیحات و ضمائمپرداخت شده

3630078عنوان فیلم1

621,548526فیلم/جلسه2

6625897فیلم/جلسه3

578,800876فیلم/سفر4

662,4081,846عنوان فیلم5

661,376150فیلم/جلسه6

66101588فیلم/جلسه7

124,0001,334شماره8

121,5001,757شماره9

121,4001,518ماه10

4560826جشنواره11

41,000458برنامه12

2210,0008,057سالن13

148,3124,810

22,921
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شرح

DCPاماده سازی مراحل فنی و

تصویربرداری آیین دیدار  فیلم

برگزاری جلسه نقد فیلم

برای هر فیلم مستند،کوتاه،  )اعزام عوامل فیلم به شهرستان ها 

( شهر4 نفر به 4سینمایی

 نسخه پوستر، یک تیزر و 200برای هر فیلم یک طرح و تیراژ)تبلیغ 

آنونس

( هزارنسخه8 و یک طرح رول آپ با تیراژ 

امور رسانه ای فیلم

بازبینی فیلم ها برای اکران

تولید و انتشار نشریه هنروتجربه 

(نسخه1000)تولید و انتشار برنامه نمایش اکران

محتوا برای  سایت و نشر اخبار

اعطای جایزه به فیلم های برگزیده با ساختار هنری و تجربی

(جشنواره فجر، سینما حقیقت ، فیلم کوتاه تهران ، خانه سینما)

برگزاری هفته های فیلم کشورهای خارجی

اجاره سالن نمایش

هزینه های پشتیبانی

جمع هزینه



**پیشگامان آریا94/09/02اجتماعیسینماییخواب تلخ1

96/08/01اجتماعیسینماییبرگ جان2
97/02/31
98/01/22

212

3
رزم آراء، یک 

دوسیه مسکوت
97/06/0898/05/30357تاریخیمستند

مرکز گسترش 
سینماي  دیجیتال 

ایران
****

97/08/2698/03/31217اجتماعیمستنددر جستجوي فریده4
مرکز گسترش 

سینماي  دیجیتال 
ایران

****

97/08/27اجتماعیسینماییگلدن تایم5
مرکز گسترش 

سینماي  دیجیتال 
ایران

****

****روشنا97/09/1598/02/30166اجتماعیسینماییمن سیاهپوستم6

97/09/1998/03/31195اجتماعیسینماییپوالریس7
مرکز گسترش 

سینماي  دیجیتال 
ایران

****

*آ.سیدرضا صائمیخانه هنرمندان97/09/1798/03/1119298/01/21مستندتاالن8
مرکز گسترش 

سینماي  دیجیتال 
ایران

****

9
جوجه ها آخر پاییز 

جیغ می کشند
خانه هنرمندان97/10/0198/02/0212298/01/18سینمایی

آ. عزیزاهللا حاجی 
مشهدي

*98/02/02
سیتی 

سنتر/اصفهان

مرکز گسترش 
سینماي  دیجیتال 

ایران
****

97/10/0898/02/13126مستندقطار مسیر 1060
مرکز گسترش 

سینماي  دیجیتال 
ایران

****

***روشناهویزه/مشهد98/01/11
گلستان/شیراز98/02/11

****ایران نوینگلستان/شیراز98/01/21*آ. ساسان گلفرخانه هنرمندان97/10/1598/03/1316098/01/25سینماییآنها12

*98/01/26
سیتی 

سنتر/اصفهان

مرکز گسترش 
سینماي  دیجیتال 

ایران
****

هویزه/مشهد98/01/31

هویزه/مشهد97/10/1998/05/0920598/02/07مستندجنبل14
مرکز گسترش 

سینماي  دیجیتال 
ایران

****

98/01/19
سیتی 

سنتر/اصفهان
گلستان/شیراز98/01/28
هویزه/مشهد98/02/21

*آ. اصغر کشانیخانه هنرمندان97/10/2498/02/0410198/02/04مستندراز ماندگاري16
مرکز گسترش 

سینماي  دیجیتال 
ایران

****

97/10/2698/03/30156سینماییدرساژ17
****پیشگامان آریاهویزه/مشهد97/11/2498/02/279798/01/24سینماییب 1812

هویزه/مشهد98/04/15*آ. ایلیا محمدي نیاخانه هنرمندان97/11/2798/04/3112898/02/08مستندباشگاه حیوانات19
مرکز گسترش 

سینماي  دیجیتال 
ایران

****

98/01/25 97/10/1098/04/02سینمایی

97/10/16سینمایی

97/10/2298/04/01161

نقد و بررسی آیین دیدار

98/03/15151

175

نام فیلمردیف

13
دنیا تنهایی کم 

ندارد

آندرانیک11

مدت اکرانتاریخ پایان
عکاسیمکانتاریخ سایتفیلمبرداري پاپ اپرل آپفوم برد

خانه هنرمندان

منتقد شهرستانهاتاریخعکاسیتهران منتقد

*

تیزر/آنونساستودیو

مرکز گسترش 
سینماي  دیجیتال 

ایران

تاریخ

متریال تبلیغاتی
فضاي 
مجازي

* * * *سینمایی

پوستر

خ. سحر عصرآزاد

پناه 15

تاریخ شروعمحتواگروه

جدول کلی فیلمهاي اکران شده و در جریان اکران تا پایان آذرماه 98



خانه هنرمندان97/11/2898/04/2114698/02/15سینماییبی صدا20
خ. شادي حاجی 

مشهدي
*

مرکز گسترش 
سینماي  دیجیتال 

ایران
****

ــــــــــــــــــــ97/11/2998/04/07131مستندپسران سندباد21
مرکز گسترش 

سینماي  دیجیتال 
ایران

****

اینجا جاده ها 
پایانی ندارد

گلستان/شیراز98/02/04

هویزه/مشهد98/02/14استون

98/02/26درس
تماشاخانه 

پارس/کرمان

98/03/13آالن
سیتی 

سنتر/اصفهان
تو فقط مادرم باش

23
اشغالهاي دوست 

داشتنی
97/12/19سینمایی

****استودیو فامگلستان/شیراز98/04/12

98/04/17
سیتی 

سنتر/اصفهان
آوینه/قم98/05/16
هویزه/مشهد98/05/19

98/05/02
ستاره 

باران/تبریز

97/12/2198/05/17150مستندترور سرچشمه25
مرکز گسترش 

سینماي  دیجیتال 
ایران

****

****هویزه/مشهد98/04/29

98/04/22
سیتی 

سنتر/اصفهان
گلستان/شیراز98/06/27
آوینه/قم98/02/04

98/02/05سیندرال
سالن 

ارشاد/بندر 
انزلی

98/02/11بدو بدو رستم
شهر 

سبز/الهیجان

98/02/14خوابگردها
بیستون/کرمان

شاه
روشا/زنجان98/02/15زونا

بهمن/قزوین98/02/17مانیکور

98/02/25
سیتی 

سنتر/اصفهان

سوره/اصفهان98/04/18**ساحل اصفهان98/02/0798/03/266098/02/07مستندچشمه زاون28
عقیل 
قیومی

مرکز گسترش 
سینماي دیجیتال 

ایران
*******

98/02/0898/06/02117سینماییقهوه29
مرکز گسترش 

سینماي دیجیتال 
ایران

*******

مرکز گسترش 
سینماي دیجیتال 

ایران
*******

*آ. ایلیا محمدي نیاخانه هنرمندان2797/04/09

اسرار دریاچه30

2497/12/20

استودیو روشنا *خ سحر عصر آزادخانه هنرمندان97/12/2598/04/02

*آ.مجید اسالمیخانه هنرمندان98/03/29 سینماییرضا

*

*

98/01/26

خ. عصرآزادخانه هنرمندان98/05/06

یه وا26

فیلمهاي کوتاه 
روز 13   
(بهمن97)

*موزه سینما98/01/0698/04/22

*

**آ. مازیار فکري ارشادخانه هنرمندان98/03/1610898/02/29 *

** *

*
مرکز گسترش 

سینماي  دیجیتال 
ایران

*

مرکز گسترش 
سینماي  دیجیتال 

ایران
*

22

110بهاریه فیلم کوتاه

97/11/30

*موزه سینما98/02/0998/02/09مستند



هویزه/مشهد98/04/01
مرکز گسترش 

سینماي دیجیتال 
ایران

*******

گلستان/شیراز98/05/09

هویزه/مشهد98/06/02
مرکز گسترش 

سینماي دیجیتال 
ایران

*******

گلستان/شیراز98/06/11
*******پیشگامان آریا*آ. احمد طالبی نژادخانه هنرمندان97/04/30**موزه سینما98/02/1898/06/1512298.0218سینماییخواب آب33

98/03/30
سیتی 

سنتر/اصفهان

مرکز گسترش 
سینماي دیجیتال 

ایران
*******

گلستان/شیراز98/04/05
لبخند/کیش98/04/18

قدس/سیرجان98/04/29

هویزه/مشهد98/05/19

*آ. ساسان گلفرخانه هنرمندان98/05/27**خانه هنرمندان98/03/1198/06/2310698/03/19مستندپنج35
مرکز گسترش 

سینماي دیجیتال 
ایران

*******

گلستان/شیراز98/05/30
مرکز گسترش 

سینماي دیجیتال 
ایران

*******

98/05/07
سیتی 

سنتر/اصفهان
اکومال/کرج98/05/20
هویزه/مشهد98/06/16

98/04/28*آ. رضا صائمیدوباره زندگی98/05/13**پردیس کورش98/03/2798/03/20سینماییدوباره زندگی37
سیتی 

سنتر/اصفهان
*******ایران نوین

98/04/10روشویی
سیتی 

سنتر/اصفهان
*******

*******اکومال/کرج98/04/26آگهی فروش
*******بهمن/قزوین98/04/19دریاي تلخ

*******هویزه/مشهد98/05/05دا آکل

98/05/30موج کوتاه
ستاره 

باران/تبریز
*******

گلستان/شیراز98/06/06سیاه سرفه

98/06/11
فلسطین/همدا

ن
*******

**موزه سینما98/04/0198/04/03مستندهمراه با باد39
مرکز گسترش 

سینماي دیجیتال 
ایران

*******

گلستان/شیراز98/05/02
مرکز گسترش 

سینماي دیجیتال 
ایران

*******

هویزه/مشهد98/06/09

9804.24سینماییدر سکوت41
مرکز گسترش 

سینماي دیجیتال 
ایران

*******

*آ. سیدرضا صائمیخانه هنرمندان98/06/10**موزه سینما98/04/2698/04/19سینماییمحدوده ابري42
مرکز گسترش 

سینماي دیجیتال 
ایران

*******

32
قصه بولوار-دیوار 

آبی
98/02/15* آ. همایون امامی خانه هنرمندان 97/4/23 * * خانه هنرمندان 98/02/15مستند

شهسوار31

قاضی و مرگ 8آ. ساسان گلفرخانه هنرمندان4098/06/24 موزه سینما 98/04/04 98/04/06مستند

پردیس چارسو98/014/01

موزه سینما

*آ. کیوان کثیریانخانه هنرمندان98/05/20

خانه هنرمندان97/04/16
آ. عزیزاله حاجی 

مشهدي
*

موزه سینما98/03/18

موزه سینما

*

** 98/03/18مستندمیدان جوانان سابق34

98/04/02کوتاه تیرگان
مرکز گسترش 

سینماي دیجیتال 
ایران

3898/04/01** 98/06/3193

**

98/03/25سینمایی خانه هنرمندان98/06/03**کارت پرواز36
خ. شادي حاجی 

مشهدي
*

98/02/10* 98/02/1098/05/29113مستند



98/06/25**موزه سینما98/05/0598/05/05سینماییصداي آهسته43
سیتی 

سنتر/اصفهان

مرکز گسترش 
سینماي دیجیتال 

ایران
*******

هویزه/مشهد98/06/30
مرکز گسترش 

سینماي دیجیتال 
ایران

*******

گلستان/شیراز98/06/13

45
بهارستان، خانه یک 

ملت
**موزه سینما98/05/0998/05/14مستند

مرکز گسترش 
سینماي دیجیتال 

ایران
*******

98/06/25پانصد مثقال طال
فلسطین/همدا

ن
پرده توري

مالقات محرمانه 
خانم و آقا

بارانهاي گاه به گاه
پرگار

**موزه سینما98/06/0298/05/26سینماییسورنجان47
**موزه سینما98/06/0498/06/04سینماییکتاب آشپزي48
**موزه سینما98/06/3098/06/30سینماییزنده باد مرگ49
98/02/2398/06/05107سینماییبه دنیا آمدن50

**خانه هنرمندانمهین44 98/05/07 98/05/07مستند

46
پنجگاه 

(فیلمهاي 
کوتاه مرداد)

**موزه سینما98/05/1998/05/19
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