
عنوانرديف
سنجه 

عملکرد

هدف

 كمي
سقف اعتبار

هدف 

كمي

محقق 

شده

پرداخت 

شده

توضیحات و 

ضمائم

120,000رويدادكمك به برگزاري جشنواره بین المللي سینما حقیقت و برگزاري همزمان در استانها1

1پیوست 7060,000407,506عنوان فیلم(كوتاه ، نیمه بلند ، بلند )كمك به تولید فیلم مستند2

2پیوست 317,00011,514عنوان فیلمحمايت از تولید فیلم سینمايي تجربي3

12540,000عنوان فیلمحمايت از اكران فیلم هاي هنري و تجربي4

25,000فیلمحمايت از تولید مشترك فیلم با ديگر كشورها5

41,500مركزكمك به خانه مستند استانها6

602,600عنوانكمك به تألیف و ترجمه مقاالت تخصصي سینماي انیمیشن و مستند7

3پیوست331,00011,733عنوان فیلمحمايت از تولید فیلم انیمیشن سینمايي8

4پیوست2517,000161,401عنوان فیلمحمايت از تولید فیلم انیمیشن كوتاه8

19,000عنوان فیلمحمايت از تولید مشترك فیلم انیمیشن با ديگر كشورها9

5پیوست1023,90022,700عنوان فیلم(كم بودجه )حمايت از تولید فیلم سینمايي خالق 10

101,000عنوان فیلمحمايت از عرضه فرهنگي و تجاري فیلم هاي مستند و انیمیشن در ديگر كشورها11

40,00017,747فعالیتكمك به راهبري مديريت سینماي مستند و انیمیشن13

268,00032,601 جمع

 مركز گسترش سينماي مستند و تجربي1399جدول عملكرد چهارماهه اول سال 
(مبالغ به میلیون ریال)



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمرديف
نوع محصول

(کوتاه، نیمه بلند، بلند)

محل 

اقامت

/موضوع

ژانر

شماره 

قرارداد

تاريخ

 قرارداد

مبلغ 

قرارداد

پرداختي

98تا پايان 

پرداختي در 

99سال

درصد پیشرفت 

كار

%95/18195/03/24324109215100اجتماعياصفهانكوتاهسیدهاشم مرتضویانسیدهاشم مرتضویانمكتب خانه شاهد1

%97/87297/12/12400187225تاریخي انقالبتبریزكوتاهشهرام علیزاده امینهشهرام علیزاده امینه صداها فریاد مي كشند2

%98/42898/07/0315090150100پژوهش تصویريتهرانكوتاههادي كمالي مقدمهادي كمالي مقدمآب ، باد ، داني3

%98/93098/12/131501003067هنريتهرانكوتاهمهرشاد كارخانيمهرشاد كارخانيتیتراژ در سینماي ایران4

%99/26399/04/145003060اجتماعيتهرانكوتاهمحمد حسنيمحمد حسنيتولد5

%99/26199/04/1472009510اجتماعيتهرانكوتاهرضا سورانيمحمد شكیبانیالیفت آپ6

%92/118592/12/0672033518079زیست محیطيتهراننیمه بلندپژمان مظاهري پورپژمان مظاهري پوربركرانه هاي خزر7

%97/13697/03/0891020412239اجتماعيتهراننیمه بلندمهدي باقريمهدي باقريماهي8

%97/47997/07/045402974955اجتماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نیمه بلندشهرام میراب اقدمشهرام میراب اقدمما را نگاه كنید9

تهراننیمه بلندامیرحسین فرض اللهيامیرحسین فرض اللهياندر خم دوران10
-تاریخي

اجتماعي
97/50997/7/14843588255100%

%98/22698/04/0590025513548اجتماعياصفهاننیمه بلندعطیه زارع آرنديعطیه زارع آرنديپر شود... جاهاي 11

%98/59098/09/031,7301,630100100تاریخيتهراننیمه بلندارد عطارپورارد عطارپوررؤیاي سیاه12

%98/62698/09/111,530895635100پرتره تاریخيتهراننیمه بلندمصطفي رزاق كریميمحمدسعید وزیريپرتره مرحوم قندچي13

%98/100198/12/2860905225اجتماعيتهراننیمه بلندنادر خادم طریقتنادر خادم طریقتمیهماني در بهشت14

(مبالغ به میلیون ریال)(كوتاه، نيمه بلند، بلند)كمك به توليد فيلم مستند  :1پیوست



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمرديف
نوع محصول

(کوتاه، نیمه بلند، بلند)

محل 

اقامت

/موضوع

ژانر

شماره 

قرارداد

تاريخ

 قرارداد

مبلغ 

قرارداد

پرداختي

98تا پايان 

پرداختي در 

99سال

درصد پیشرفت 

كار

(مبالغ به میلیون ریال)(كوتاه، نيمه بلند، بلند)كمك به توليد فيلم مستند  :1پیوست

%99/9799/02/23750075050پرترهتهراننیمه بلندسیدامیرمسعود حسینيسیدامیرمسعود حسینيطاهر15

%99/11999/03/111,080024325سیاسيتهراننیمه بلندحسین جمشیدي گوهريمحمد شكیبانیاسفر نافرجام نیكالي16

مهدي حكیميمهدي كه به دنیا آمد17
مهدي حكیمي

حجت بامروت
%99/9899/02/235400540100اجتماعيمشهدنیمه بلند

%99/11899/03/1163005410اجتماعيرشتنیمه بلندعلي اركیان شریفيعلي اركیان شریفيمرد مدادي18

مهدي امینيتنگ ناي19
مهدي امیني

جواد یقموري
%99/13099/03/18480019445اجتماعيقمنیمه بلند

تهراننیمه بلندسیدمحمدصادق جعفريسیدمحمدصادق جعفريخانواده نورالدین20
اجتماعي 

كارآفریني
99/25599/04/141,260026010%

%99/15299/03/241,190044245اجتماعيتهراننیمه بلندمهدي قربانپورمهدي قربانپور19من، زمین ،كوید21

تهراننیمه بلندعلي همرازفرعلي همرازفرخروج ممنوع22
اجتماعي 

تجربي
99/25999/04/141,01509110%

%99/26099/04/14720016210اجتماعيشهركردنیمه بلندآرمان قلي پور دشتكيآرمان قلي پور دشتكيتراژدي كرونا23

%96/33196/05/31972547425100اجتماعيتهرانبلندبهروز نوراني پوربهروز نوراني پورفرزندان شب24

%97/50897/07/149605619075اجتماعيتهرانبلندهادي آفریدههادي آفریدهكامیون آبي25

تهرانبلندمحمدعلي فارسيمحمدعلي فارسيصدسال تنهایي26
-اجتماعي

پرتره
97/92797/12/251,100915185100%

%98/10798/02/231,17064310565پرترهتهرانبلندمحمد فرزین نیامحمد فرزین نیاكنتر پوان27

مژگان صیاديشهري كه بود28
مژگان صیادي

علي اكبر ولدبیگي
%98/30098/05/071,30511741145اجتماعيتهرانبلند

تهرانبلندحنیف شهپررادحنیف شهپررادحمایت تا قیامت29
تاریخي 

اجتماعي
98/55198/08/2267515212245%



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمرديف
نوع محصول

(کوتاه، نیمه بلند، بلند)

محل 

اقامت

/موضوع

ژانر

شماره 

قرارداد

تاريخ

 قرارداد

مبلغ 

قرارداد

پرداختي

98تا پايان 

پرداختي در 

99سال

درصد پیشرفت 

كار

(مبالغ به میلیون ریال)(كوتاه، نيمه بلند، بلند)كمك به توليد فيلم مستند  :1پیوست

تهرانبلندفرشاد اكتسابيفرشاد اكتسابيالف-ف30
اجتماعي

اقتصادي
98/74098/11/061,17010536945%

%98/96698/12/179008128425اجتماعيتهرانبلندكتایون جهانگیريكتایون جهانگیريزوو31

%98/99898/12/271,17010515825اجتماعيتهرانبلندامیرحسین خلیل زادهسعید الهي نیاها-هشتادي32

%99/24899/04/111,08009110دفاع مقدستهرانبلندغالمعلي رویین تن اصفهانيغالمعلي رویین تن اصفهانيآتش و گلستان33

%99/25399/04/141,05009510دفاع مقدستهرانبلندمحمد عبدي زادهمحمد عبدي زادهغبار جنگ34

35A-B -C -Bتهرانبلندمحسن خانجهانيكاوه احمدي
-اجتماعي

پزشكي
99/25499/04/141,400031510%

504محیط زیستقمنیمه بلندزهرا سلیميزهرا سلیمياز ترمنتیكا تا قم36

هرمزگانكوتاهعلیرضا زارعيعلیرضا زارعي طال ، نقره ، مس37
مردم شناسي 

تاریخي
501

504محیط زیستگلستاننیمه بلندمحمدرضا كیوانفرمحمدرضا كیوانفرامیر38

302اجتماعيایالم كوتاهوحید اسالميوحید اسالميبخاطر خاطره39

ایالم كوتاهاحسان كمرخانياحسان كمرخانيپسر كوهستان40
اجتماعي 

ورزشي
300

31,7557,8377,506 جمع كل



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمرديف
نوع 

محصول

محل 

اقامت

/ موضوع

ژانر

شماره

 قرارداد

تاريخ

 قرارداد

مبلغ 

قرارداد

پرداختي

تا پايان سال 

98

پرداختي 

99در سال

درصد 

پیشرفت كار

كیوان علیمحمديسوباشي1
امید بنكدار

كیوان علیمحمدي
%99/14799/03/218,49901,51420دفاع مقدستهرانبلند

8,49901,514

حمايت از توليد فيلم سينمايي تجربي :2پیوست

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)



نام فیلمردیف
تهیه 

كننده
ژانر/موضوعنوع محصولكارگردان

شماره

 قرارداد

تاريخ

 قرارداد
مبلغ قرارداد

پرداختي

تا پايان 

98

پرداختي 

در 

99سال

درصد 

پیشرفت كار

%98/99498/12/2619,25001,73310فانتزيسینمایياسداله دیانتيفرنوش عابدي رنانيعمو نوروز1

19,25001,733

حمايت از توليد فيلم انيميشن سينمايي و كوتاه: 3پیوست

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)



ژانر/موضوعنوع محصولكارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
شماره

 قرارداد

تاريخ

 قرارداد
مبلغ قرارداد

پرداختي

تا پايان 

98

پرداختي 

در 

99سال

درصد 

پیشرفت كار

1
هرگز نگو به من 

مربوط نیست
%90/134690/11/23143702063فانتزيكوتاهسپهر علیمحمدلوسپهر علیمحمدلو

%94/37594/04/24270134136100اجتماعيكوتاهحسن توكلي آبندانسريحسن توكلي آبندانسريهیوالي بادگیر2

%95/18095/03/243602103275اجتماعيكوتاهمهسا شجاع عراقيمهسا شجاع عراقيمجموعه دار3

4
خورسید آسمان، 

خورشید كاشي
%95/79595/12/013151565765اجتماعيكوتاهزیبا ارژنگزیبا ارژنگ

%96/9296/02/19243778855اجتماعيكوتاهپژمان علي پورپژمان علي پوربادها كجا مي میرند5

%97/27797/04/203151845785درامكوتاهشیدا غالمرضا كاشيشیدا غالمرضا كاشيبرگشت ناپذیر6

%97/31697/05/022972002785فانتزيكوتاهنازیال رجائیهنازیال رجائیهخانه صورتي7

8
مردي كه براي ماهیها 

آواز مي خواند
%97/38797/05/29725481243100جنگ-درام كوتاهامیرحسین مهرانامیرحسین مران

%97/83397/11/294231337655اجتماعيكوتاهایرج محمديایرج محمديگل سرخ9

%97/91097/12/193159911475درام اجتماعيكوتاهمحبوبه كالیيمحبوبه كالیيدیوار پرنده10

%98/2398/01/206303467975اجتماعيكوتاهعلیرضا كاویان رادعلیرضا كاویان رادمن ایراني ام11

%98/9398/02/2154026814685درامكوتاهحسین مرادي زادهحسین مرادي زادهعقل سرخ12

%98/66998/10/02225714145فانتزيكوتاهپریسا جعفريپریسا جعفريماهي13

%98/88098/12/3504686835فانتزيكوتاهسلمان اربابونسلمان اربابونصید14

%98/96898/12/1961208310فانتزيكوتاهپرستو كارگرپرستو كارگركلنل15

%98/92598/12/12270013425اجتماعيكوتاهفائزه دادگر آزادفائزه دادگر آزاد1616

6,1872,4971,401

حمايت از توليد فيلم انيميشن سينمايي و كوتاه: 4پیوست

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)



كارگردانتهیه كنندهنام فیلمردیف
نوع 

محصول
ژانر/ موضوع

شماره

 قرارداد

تاريخ

 قرارداد
مبلغ قرارداد

پرداختي

98تا پايان 

پرداختي در 

99سال

درصد 

پیشرفت كار

%98/96598/12/173,00090090010اجتماعيسینمایيآرش انیسيآرش انیسيمامان1

%99/28699/04/253,00001,80030اجتماعيسینمایيفائزه عزیزخانيفائزه عزیزخانيملخ2

6,0009002,700

(كم بودجه)كمك به توليد فيلم سينمايي خالق  :5پیوست 

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)


