فهرست فیلمهای سینمایی ثبتنام شده در سیونهمین جشنواره فیلم فجر
ردیف

نام فیلم

کارگردان

تهیه کننده

1

لب خط

علی جبارزاده

علی عبدالعلی زاده

2

کوسه

علی عطشانی

علی عطشانی و محمد احمدی

3

دختران زمستان

بهزاد خداویسی

بهزاد خداویسی

4

تی تی

آیدا پناهنده

آیدا پناهنده

5

بعد از اتفاق

پوریا حیدری اوره

شهاب حسینی

6

بابا سیبیلو

ادوین خاچیکیان

احمداحمدی

7

مهران

رقیه توکلی

محمدپیرهادی

8

شاهین

ساالر نسبی طهرانی

آرش سجادی حسینی

9

برای مرجان

حمید زرگرنژاد

حمید زرگرنژاد

10

شیرجه بزرگ

کریم لک زاده

محمدرضا شفیعی

11

شهربانو

مریم بحرالعلومی

پگاه احمدی

12

سلفی با رستم

حسین قناعت

حسین قناعت

13

زد و بند

داود نوروزی

مقصود جباری

14

نوابغ

امیرحسین عظیمیان

سینا مالرضا

15

بام باال

سید جمال سید حاتمی

بهروز مفید

16

بچه های طوفان

صادق صادق دقیقی

پروانه مرزبان

17

آهو

هوشنگ گلمکانی

جواد نوروزبیگی

18

کاداسیل

مصطفی غالمی

مصطفی غالمی

19

روشن

سید روح اهلل حجازی

جواد نوروزبیگی و سید روح اهلل حجازی

20

بدون همه چیز

محسن قرایی

جواد نوروزبیگی

21

عرعرو ها و مزقون زن ها

علی اوجی

ساسان نوری

22

جگر زلیخا

مرتضی آتش زمزم

مرتضی آتش زمزم

23

آهنگ دو نفره

آرزو ارزانش

جواد نوروزبیگی

24

نجیبه

مصطفی گندمکار

مصطفی گندمکار

25

روز ششم

حجت قاسم زاده اصل

رحمان سیفی آزاد

26

پیله و پروانه

محمد صالحی نژاد

محمد صالحی نژاد و مهدی اکبری

27

مامان

آرش انیسی

مجید برزگر

28

حرف آخر

ابراهیم شفیعی

علی شاه حاتمی

29

گورکن

کاظم مالیی

سینا سعیدیان

30

گیجگاه

عادل تبریزی

میرولی اله مدنی و حنیف سروری

31

رمانتیسم عماد و طوبا

کاوه صباغ زاده

مهدی صباغ زاده

32

صحنه زنی

علیرضا صمدی

مجید رضاباال

33

غیبت موجه

عباس رافعی

عباس رافعی

34

خط فرضی

فرنوش صمدی

علی مصفا

35

بچه گرگ های دره سیب

فریدون نجفی

مجید برزگر

36

افسانه آدمیزاد و غول چراغ جادو

حبیب احمدزاده

حبیب احمدزاده

37

طرالن

سیدمحمدحسینی

اتابک نادری

38

یدو

مهدی جعفری

محمدرضا مصباح

فهرست فیلمهای سینمایی ثبتنام شده در سیونهمین جشنواره فیلم فجر
ردیف

نام فیلم

کارگردان

تهیه کننده

39

سلفی با دموکراسی

علی عطشانی

علی عطشانی و سیدمحمد احمدی

40

قولهای شرقی

سیدمجیدصالحی

سیدمحمدقاضی

41

روزی روزگاری آبادان

حمیدرضا آذرنگ

علی اوجی و عبداهلل اسکندری

42

خوره

سعید زمانیان

مجتبی رشوند

43

بیآبان

مهرداد کورشنیا

علیمحمد قاسمی

44

مجوز خروج

کیارش اسدی زاده

کیارش اسدی زاده

45

آمین

محمد تراب بیگی و مهدی تراب بیگی

امیر سمواتی

46

هُرماس

مهدی صاحبی

ابوذر پورمحمدی

47

یقه سفیدها

شهرام مسلخی

شهرام مسلخی

48

موافقت اصولی

امیرپورکیان

سیدضیا هاشمی

49

وثیقه

حسین قاسمی جامی

حسین قاسمی جامی

50

نیلگون

حسین سهیلی زاده

ایرج محمدی

51

رقص دلفینها

علیرضا امینى

سیاوش امین پور

52

تروا

محمد علیزاده

یوسف منصوری

53

راند چهارم

علی رضا امیـنی

مرتضی شایسته

54

ما که هستیم؟

ابوالحسن کیوان

ابوالحسن کیوان

55

خورشید آن ماه

ستاره اسکندری

منوچهر محمدی

56

زمستان بود

وحید پرشاد

بهمن کامیار

57

زاالوا

ارسالن امیری

روح اهلل برادری و سمیرا برادری

58

چپ راست

حامد محمدی

منوچهر محمدی

59

عروس خیابان فرشته

مهدی خسروی

محمدرضا شریفی نیا

60

اتومبیل

علی میری رامشه

علی عبدالعلی زاده فرد

61

جان سایه

حمید خیرالدین

حمید خیرالدین

62

بانک زده ها

جواد اردکانی

علی رویین تن

63

برکه خاموش

بهادر زمانی

محمدرضا نجاتیان

64

قابان

سجاد ثقفی راد

سجاد ثقفی راد

65

درد

علی محمد قاسمی و اعظم نجفیان

علی محمد قاسمی

66

خیلی دور نیست

علی مربی و صادق فتح اللهی

مهیار عبدالملکی

67

هستی و زمان

محمد باغبانی

علی مصفا

68

حکم تجدید نظر

محمد امین کریم پور

رضا کریمی

69

اوج 110

سیاوش سرمدی

جلیل شعبانی

70

ورود و خروج ممنوع

امید آقایی

مرتضی شایسته

71

ماهی و برکه

علی براتی

هادی انباردار

72

لحظهای و دیگر هیچ

کاوه قهرمان

سید غالمرضا موسوی

73

خانه ی ماهرخ

شهرام ابراهیمی

محمدرضا محمدی

74

خط سفید میان دایره سرخ

مونا زاهد

وحید وکیلى فر و مونا زاهد

75

سیاه باز

حمید همتی

علی قائم مقامی

76

ستاره بازی

هاتف علیمردانی

علی سرتیپی

فهرست فیلمهای سینمایی ثبتنام شده در سیونهمین جشنواره فیلم فجر
ردیف

نام فیلم

کارگردان

تهیه کننده

77

آفتاب نیمه شب

شهریار بحرانی

شهریار بحرانی

78

مصلحت نظام

حسین دارابی

محمدرضا شفاه

79

سم پاشی

علی یاور

محمد علی سجادی

80

تا  10بشمار

فرید ولی زاده

فرید ولی زاده

81

ابلق

نرگس آبیار

محمد حسین قاسمی

82

ترانه های پدری

محمد بصیری

علی ژکان

83

کارو

احمد مرادپور

حسین صابری

84

تولد مبارک

کامشاد کوشان

کامشاد کوشان

85

مرده خور

صادق صادق دقیقی

پروانه مرزبان

86

تک تیرانداز

علی غفاری

ابراهیم اصغری

87

طبقه یک و نیم

نوید اسماعیلی

غالمرضا آزادی

88

دختری از ایران

سید جالل اشکذری

حامد بامروت نژاد و سیدجالل اشکذری

89

تروما :نیمه تاریک

حسام دهقانی

حسام دهقانی

90

نارگیل

سید داود اطیابی

سید ابراهیم عامریان

91

لیپار

حسین ریگی

سعید خانی

92

قاتل و وحشی

حمید نعمت اهلل

حمید نعمتاهلل و محمدصادق رنجکشان

93

بودن یانبودن

سجادپلنگیان

سجادپلنگیان

94

پسران دریا

سیدافشین هاشمی و حسین جامی

بهروز نشان

95

الک پشت وحلزون

رضا حماسی

هوشنگ نورالهی

96

جنس مخالف

سجاد شهریاری و امیر غفارمنش

ابراهیم اصغری

97

نی لم

احمد تجری

آرش سجادیحسینی و علی گلبهاران

98

مردحلزونی

مزدک میرعابدینی

مزدک میرعابدینی

99

موسی

احسان عبدی پور

حمید فرخ نژاد

100

سه روز و سه قتل

مسعود امینی تیرانی

جعفر صانعی مقدم

101

بی سرزمین

تورج اصالنی

تورج اصالنی

102

شاهماهی

نادر مقدس

افسانه منادی

103

روز مات

محمود نوری

محسن علی اکبری

104

پسر دلفینی

محمد خیر اندیش

محمدامین همدانی

105

گل به خودی

احمد تجری

علی قائم مقامی

106

من و دبورا

سید ضیاالدین درّی

معاونت استانهای صدا و سیما

107

ساعت صفر

حسین حسینی رکاوندی

سید صابر امامی

108

طال خون

ابراهیم شیبانی

ابراهیم شیبانی

109

مارپیچ

سعید جلیلی

محسن شایانفر

110

شیشلیک

محمد حسین مهدویان

محمدرضا منصوری

■

ترتیب اسامی بر اساس تاریخ ثبتنام

