
گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

هادی مشکاتروز انتظار1578
احمد 

عبداللهیان
****1397/06/04احمد عبداللهیان139181:52ایران

2
آب را گل 

نکنید

بنیاد 

مستضعفان و 

جانبازان

****1396/08/02موسسه فرهنگی وهنری شاهد136882ایرانشهریار بحرانی

تهران منآبنبات چوبی3

موسسه 

سینمایی پویا 

عصر فیلم

حسین فرح 

بخش
1394100ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
1399/03/17

موسسه 

سینمایی پویا 

عصر فیلم

**فارابی

آبی4
مهتاب در 

نیمروز
****1397/03/13موسسه هدایت فیلم137984ایرانحمید لبخندهمرتضی شایسته

تسهیالت وام 

 به 3تبصره 

میزان 

میلیون 200

ریال

****1398/07/24سجاد علیجانی139687:50ایرانآرش معریانحسین زند بافآپاچی5

139585ایرانحسین نمازیمقصود جباریآپاندیس6

% 40محمد علی کیانی قمی

امیر علی % 40مقصود جباری

%20دانایی

1397/03/20****

آتش پنهان7
حبیب اهلل 

کاوشگر

حبیب اهلل 

کاوشگر
*فارابی**1396/09/25حبیب اهلل کاوشگر136883ایران

8
آتش در 

زمستان

بنیاد سینمایی 

فارابی
****1398/02/07بنیاد سینمایی فارابی136685ایرانحسن هدایت

آتشکار9

محمد 

 (محسن)حسن

امیر یوسفی

محمد حسن 

امیر یوسفی
138480ایران

مرکز گسترش سینمای مستند 

محمد حسن % 65و تجربی

%35امیر یوسفی

1396/07/22****

****1397/02/26موسسه هدایت فیلم1392100ایرانبهمن گودرزیمرتضی شایستهآتیش بازی10

11

آخرین بار 

سحر را کی 

دیدی؟

1394103ایرانفرزاد موتمنفرزاد موتمن
آناهیتا %83سعید عصمتی

%17درگاهی
14**فارابی*1397/12/26



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

12

آخرین 

انیمیشن)داستان

)

احسان رسول 

اف
12****1398/06/03هورخش آسمان پارسی1397100ایراناشکان رهگذر

آخرین سرقت13
سید غالمرضا 

موسوی
****1397/10/18پدرام علیزاده138999:36ایرانپدرام علیزاده

14
آخرین 

شناسایی

- حوزه هنری 

مرکز گسترش 

سینمای تجربی

علی شاه 

حاتمی
137288ایران

موسسه توسعه سینمایی 

(حوزه هنری)سوره
1398/04/03

موسسه توسعه 

سینمایی 

حوزه  )سوره

(هنری

***

آخرین لحظه15
داریوش 

آشوری

فرخ انصاری 

بصیر
****1396/06/26داریوش آشوری137592ایران

136893ایرانپرویز تاییدیاصغر بانکآخرین مهلت16

ابراهیم % 25اصغر بانک

آرین % 25رضا بانک% 25بانک

%25بانک

1397/06/03****

****1397/10/25جعفر آقابابائیان137685ایرانحمید بهمنیشهرام الماسیآخرین نبرد17

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 200

ریال

آدم برفی18

- حوزه هنری 

مرکز گسترش 

سینمای تجربی

137393ایرانداود میرباقری
حوزه )سازمان تبلیغات اسالمی

(هنری
1398/07/13****

آدم نمی شوند19
خر ها آدم 

نمی شوند
عباس اکبری

اکبر منصور 

فالح
****1398/06/26محمد جعفر فرد حسینی139799ایران

آدمک ها20
موسسه رسانه 

های تصویری
138088ایرانعلی قوی تن

جعفر  )موسسه شکوفا فیلم 

%100(آقابابائیان
1398/05/19****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

نیکی کریمیآذر21
محمد خمره 

ای
139587:30ایران

نیکی %  60فرزین عابدینی

بنیاد سینمایی % 25کریمی

%15فارابی

1397/07/10****

22

آذر ، شهدخت 

، پرویز و 

دیگران

-بهروز افخمی 

 سید جمال 

ساداتیان

1392107ایرانبهروز افخمی
بهروز % 50سید جمال ساداتیان

%50افخمی
1397/07/02****

آرمان شهر23
محسن آقا 

علی اکبری
139385:47ایرانحسن ناظر

مسعود % 47حسن ناظر 

محسن آقا علی % 43شهروند

%10اکبری

1398/10/04****

24
آزاد به قید 

شرط
****1398/03/28محمدعلی کارهمت1395100ایرانحسین شهابیحسین شهابی

139092:22ایرانعباس رافعیعباس رافعیآزاد راه25
 مصطفی 505عباس رافعی

%50مسجدی 
1396/04/28****

1390100:52ایرانحمید امجدمحمد احمدیچشم در چشمآزمایشگاه26
سپهر % 60محمد احمدی 

%40سیفی 
1398/03/25****

27
آژانس شیشه 

ای
شرکت ورا هنر

ابراهیم حاتمی 

کیا
1376114ایران

بنیاد % 60شرکت وراهنر

%40سینمایی فارابی
1398/11/06****

139490ایرانآرش معریانعبداهلل علیخانیآس و پاس28
موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
1397/05/28****

29
آسمان آبی 

مادرم
139382ایرانعلی قوی تنعلی قوی تن

بنیاد % 70علی قوی تن

%30سینمایی فارابی
1398/09/02****

آسمان پرستاره30
علیرضا 

شجاعی
****1398/02/22محسن شایان فر137896ایرانحسن قلی زاده

31
آسمان زرد کم 

عمق

احتمال 

معکوس
**فارابی*1396/03/13سعید ملکان139180:27ایرانبهرام توکلیسعید ملکان

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 100

ریال



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

138972:39ایرانحسن نجفیجمال شورجهآسمان هشتم32
مرکز گسترش سینمای مستند 

و تجربی
1399/01/24****

139789ایرانفریدون جیرانیفریدون جیرانیآشفتگی33

% 50محمد رضا سهرابی

فریدون % 25احسان محمدی

امیر رضا ساعتچی % 15جیرانی

%10فرد

1398/04/09****15

آشوب34
کاظم راست 

گفتار

کاظم راست 

گفتار
1394109ایران

بنیاد % 70مهدی شمس

افشین % 20سینمایی فارابی

%10شریفی پور

1397/07/09****

35
آفتاب ،مهتاب 

،زمین
139180ایرانعلی قوی تنعلی قوی تن

بنیاد % 50علی قوی تن

%50سینمایی فارابی
1398/10/15****

آقای شانس36
سیدمحمد 

قاضی

سیدمحمد 

قاضی
****1399/02/29بنیاد سینمایی فارابی137582ایران

37
آقای هفت 

رنگ

محمد حسین 

فرح بخش

شهرام شاه 

حسینی
138796:30ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/04

سعید سعدیآلزایمر38
احمد رضا 

معتمدی
1389102ایران

% 50بنیاد سینمایی فارابی

شرکت سینمایی فدک 

%10شرکت زالل فیلم% 40فیلم

1396/05/21****

39
آمین خواهیم 

گفت

سید امیر سید 

زاده
139075ایرانسامان سالور

سامان % 50سید امیر سید زاده

%50سالور
1398/08/20****

1398/02/24محسن شایان فر137094ایراناحمد نیک آذراحمد عباسقلیآن سفر کرده40
محسن شایان 

فر
*فارابی*

حبیب اهلل یاریآن سوی مه41
منوچهر 

عسگری نسب
****1397/11/30بنیاد سینمایی فارابی1364108ایران

42
آنجا همان 

ساعت
1397109:30ایرانسیروس الوندسیروس الوند

سیروس % 70هادی قندی 

بنیاد سینمایی فارابی % 25الوند

5%

1398/06/02****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

43

آنچه مردان 

درباره زنان 

نمی دانند

حسن دادخواهدردسر عاشقی
قربان محمد 

پور
139290:42ایران

پدرام داد % 30علیرضا سرتیپی

% 18حسن داد خواه% 20خواه

% 15محمد رضا شریفی نیا

فاطمه % 12قربان محمد پور

%5گودرزی

1396/12/08****

44
آنسوی 

رودخانه

منوچهر 

محمدی 

روزبهانی

عباس احمدی 

مطلقی
138783ایران

منوچهر محمدی 

عباس احمدی % 35روزبهانی

مرکز گسترش % 35مطلق

%30سینمای مستند تجربی

1396/07/24****

عبداهلل علیخانیآواز تهران45
کامران 

قدکچیان
137198ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/04

137987ایرانسعید اسدیعبداهلل علیخانیآواز قو46
موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملی***1398/07/06

آوازخوان47
سید محسن 

وزیری
137379ایرانکاظم معصومی

کارگاه )سید محسن وزیری

(فیلم و اندیشه
1398/10/21

موسسه رسانه 

های تصویری
***

تسهیالت وام 

 به 3تبصره 

 100مبلغ 

میلیون ریال

48
آوازهای 

سرزمین من

امیر حسین 

شریفی
****1398/11/27امیر حسین شریفی139390ایرانعباس رافعی

شکوفا فیلمآوای دریا49
عبدالرحمن 

رضایی
****1397/01/15جعفر آقابابائیان1370105ایران

کلیه حقوق 

هواپیمایی 

متعلق به بنیاد 

سینمایی فارابی

آینده50
سید ضیاء 

هاشمی
****1398/10/17سیاوش امین پور1397121ایرانامیر پورکیان

51
آینه های رو 

برو
فرشته طائر پور

نگار 

آذربایجانی
1389102:06ایران

غزل % 80فرشته طائر پور

نگار آذربایجانی % 15شاکری 

5%

1398/01/24****

****1397/02/26موسسه هدایت فیلم137680:00ایرانمحمد کالریهدایت فیلمابر و آفتاب52



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

ابراهیم53
حمیدرضامحس

نی

حمیدرضا 

محسنی
فارابیفارابیفارابیفارابی1397/05/06حمیدرضا محسنی137684ایران

****1397/05/24مرتضی شعبانی139388ایرانناصر اخضرمرتضی شعبانیابوزینب54

اتاق تاریک55
سید روح اهلل 

حجازی

سید روح اهلل 

حجازی
****1398/12/14سید روح اهلل حجازی1396101ایران

مرتضی شایستهاتاق یک56
رحیم رحیم 

پور
****1397/05/27موسسه هدایت فیلم136586ایران

شکوفا فیلماتانازی57
عبدالرحمن 

رضایی
*فارابی**1398/10/15جعفر آقابابائیان138093ایران

137286ایرانمحمد جعفریشکوفا فیلماتل متل توتوله58
جعفر  )موسسه شکوفا فیلم 

(آقابابائیان
*فارابی**1397/08/01

اتوبوس59
یوسف صمد 

زاده
****1396/08/02موسسه فرهنگی و هنری شاهد1364113ایرانیداهلل صمدی

اثیری60
محمد علی 

سجادی

محمد علی 

سجادی
138083ایران

محمد % 50جعفر آقابابائبیان

%50علی سجادی
1397/10/24****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 200

ریال

اختاپوس61
آهوی پیشونی 

سفید

سید مسعود 

اطیابی

سید جواد 

هاشمی
139089:46ایران

سید جواد هاشمی پور 

سید مسعود %45اصل

محمد رضا شریفی %15اطیابی

ایرج طایفه %15نیا

%10شهرام خلج%15غالمی

1397/12/22****

علی حضرتیاردک لی62
بهروز غریب 

پور
139686ایران

% 80علی حضرتی 

%20بنیادسینمایی فارابی 
1397/05/06****

63

ارسال آگهی 

تسلیت برای 

روزنامه

حسن کالمی
ابراهیم 

ابراهیمیان
139287ایران

سحر صباغ % 75وحید جمالی 

%25سرشت 
وحید جمالی***1399/04/02

حقوق 

فرهنگی 

صددرصد 

وحید جمالی



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

از ارتفاع پست64

منوچهر 

محمدی 

روزبهانی

ابراهیم حاتمی 

کیا
1380139ایران

منوچهر محمدی 

ابراهیم حاتمی % 90روزبهانی

%10کیا

1396/07/24****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 300

ریال

از بلور خون65
جمشیدکریمی 

پورعندلیبی
****1397/05/08بنیاد سینمایی فارابی137195ایرانجمشیدعندلیبی

از صمیم قلب66
خسرو امیر 

صادقی
137898ایرانبهرام کاظمی

خسرو % 40جعفر آقابابائیان

بهرام % 34امیرصادقی

امیر شروین % 16کاظمی

%10صادقی

1398/10/11****

67
از کرخه تا 

راین

منوچهر 

محمدی 

روزبهانی

ابراهیم حاتمی 

کیا
137196ایران

منوچهر محمدی 

مینو % 33/33روزبهانی

منوچهر % 33/33گوهرزاد

%33/33عسگری نسب

1396/07/24****

****1398/09/11اصغر نصیری139482ایراناصغر نصیریاصغر نصیریجد خوب منازدواج جنجالی68

ازدواج غیابی69
سید محسن 

وزیری
138477ایرانکاظم معصومی

کارگاه )سید محسن وزیری

(فیلم و اندیشه
***فارابی1398/10/21

تسهیالت وام 

 به 3تبصره 

 150مبلغ 

میلیون ریال

اژدر70
خواب تاریک 

خواب روشن
139785ایرانرضا سبحانیرضا سبحانی

بنیاد سینمایی 

محمدامین عابدینی %55فارابی

%20 حمیدرضا جبینی25%

1399/02/29****12

استرداد71
محسن آقا 

علی اکبری
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی139195ایرانعلی غفاری

72
استشهادی 

برای خدا

سعید حاجی 

میری
سبحان فیلمسبحان فیلمسبحان فیلمسبحان فیلم1399/02/14بنیاد سینمایی فارابی138594ایرانعلیرضا امینی



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

1395104ایرانپناهندهمستانه مهاجراسرافیل73

بنیاد % 35مریم خدا وردی

پوپک کم % 30سینمایی فارابی

% 10محمد بنویدی% 10گویان

مستانه % 10انوشیروان آریانفر

%5مهاجر

1397/06/04****

اسکادران عشق74
سعید حاجی 

میری

سعید حاجی 

میری
****1399/02/08سعید حاجی میری1377102ایران

139578ایرانفریدون نجفیمحمد احمدیاسکی باز75

% 45بنیادسینمایی فارابی 

سیدشهاب الدین طباطبایی 

% 15 محمداحمدی 30%

%10فریدون نجفی 

1397/06/05****

جهانگیر کوثریاشباح76
داریوش 

مهرجویی
139292:26ایران

% 71/88جهانگیر کوثری 

%28/22داریوش مهرجویی 
1399/02/03****

هادی مشکوهاشک نرگس77
احمد 

عبداللهیان
*فارابی**1397/08/13احمد عبداللهیان139578:16ایران

اشک و سکوت78
ستاره ای در 

دوردست

سیدمحمد 

قاضی
***اصغر نصیری1399/03/21اصغر نصیری1390104ایراناصغر نصیری

79

اشیاء از آنچه 

درآینه میبینید 

به شما نزدیک 

ترند

ابوذر پور 

- محمدی 

محمد حسین 

قاسمی

139197/30ایراننرگس آبیار

محمد حسین % 50علی بیگدلو

ابوذر پور % 25قاسمی

%25محمدی

1397/05/28****

اصغر بانکاصغر بانک80
قدرت اهلل 

صلح میرزا
137689ایران

ابراهیم %25اصغر بانک

آرین % 25رضا بانک% 25بانک

%25بانک

1397/06/03****

****1397/10/24جعفر آقابابائیان137495ایرانحمید رخشانیحمید رخشانیاعاده امنیت81

اعتراف82
قاسم فهیم 

خواه

قاسم فهیم 

خواه
****1397/10/18قاسم فهیم خواه13751375ایران

83
اعتراف با دور 

تند
****1398/07/17عباس شکری139686:50ایراناحمد کاوریجمال شورجه



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

84
اعترافات ذهن 

خطرناک من

جواد 

نوروزبیگی
139378:20ایرانهومن سیدی

% 35بنیادسینمایی فارابی

% 30منصورلشکری قوچانی

% 20جوادنوروزبیگی

%15محمدرضاپازوکی 

1399/04/15****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 800

ریال

جعفر آقابابائیانافراطی ها85
جهانگیر 

جهانگیری
****1398/05/19جعفر آقابابائیان1388101:49ایران

افسانه آه86
مهدی احمدی 

گرگانی
1369100ایرانتهمینه میالنی

موسسه سینمایی پویا عصر 

تهمینه % 33/33فیلم

رضا % 33/33میالنی

%33/33بانکی

1398/07/16*

صدا و سیمای 

جمهوری 

اسالمی ایران

فیلمخانه ملی*

افسانه گل آباد87
سید مهدی میر 

فخرایی

محمد رضا 

عباس نژاد
139375ایران

% 50سید مهدی میر فخرایی

حمیدرضا % 25رضا اقلیدی

%25عرب

1396/01/30**
سید مهدی میر 

فخرایی

سید مهدی میر 

فخرایی

تسیهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیارد ریال 2

جزء سوابق - 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

افسانه مه پلنگ88

جعفرآقابابائیان

محمدعلی - 

سجادی

محمدعلی 

سجادی
****1399/02/17جعفر آقابابائیان137678ایران

افسونگر89
- مدعی 

آشوبگر

سید مسعود 

اطیابی

حسین تبریزی 

عمویی
139491ایران

% 65حسین تبریزی عمویی

سید % 20مصطفی علمی فرد

%15مسعود اطیابی

1396/12/15****

هدایت فیلمافعی90
محمد رضا 

اعالمی
****1397/02/24موسسه هدایت فیلم1370104ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

افق91
بنیاد سینمایی 

فارابی

رسول مال قلی 

پور
****1397/08/14بنیاد سینمایی فارابی1367100ایران

اکسیدان92
منوچهر 

محمدی
139596:30ایرانحامد محمدی

حامد % 50منوچهرمحمدی

%50محمدی
**فارابیفارابی1398/12/11

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیارد ریال3

93
اگه میتونی منو 

بگیر
138489:30ایرانشاهد احمدلوعلی توکل نیا

% 50حسن توکل نیا 

%50سیدمحمدرضا مفیدی 
*فارابیفارابی*1397/06/13

الهه زیگورات94
عبدالرحمن 

رضایی

عبدالرحمن 

رضایی
138386ایران

جعفر % 70عبدالرحمن رضایی

%30آقابابائیان
*فارابیفارابیفارابی1397/04/11

95
الوالو من 

جوجوام

طاووس آئینه 

خورشید

شرکت فیلم 

امروز
****1397/02/19بنیاد سینمایی فارابی137382ایرانمرضیه برومند

96
امشب شب 

مهتابه
مرتضی شایسته

محمد هادی 

کریمی
****1397/02/29موسسه هدایت فیلم138782ایران

امکان مینا97
منوچهر 

محمدی
1394100ایرانکمال تبریزی

بنیاد % 50مهدی ابراهیمی

%50سینمایی فارابی
1397/02/04****

98
امین و 

(انیمیشن)اکوان

 (زحل)مریم

رضوی

 (زحل)مریم

رضوی
139577ایران

% 60رضوی  (زحل)مریم

%40مهدی صفارپور
1398/11/29****

صد درصد 

حقوق 

فرهنگی فیلم 

متعلق به زحل 

رضوی می 

جزء - باشد 

سوابق حرفه 

ای تهیه کننده 

و کارگردان 

محسوب نمی 

شود



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

انتخاب99
جالل الدین 

محمد قزل ایاق
****1398/02/21جالل الدین محمد قزل ایاق138483ایرانتورج منصوری

100
انتهای خیابان 

هشتم

سید جمال 

ساداتیان
****1397/07/02سید جمال ساداتیان138997:31ایرانعلیرضا امینی

چابهارانتهای زمین101
سیدمسعود 

اطیابی

ابوالفضل 

صفاری
138475ایران

% 95نوریک کشیشیان 

%5سیدمسعود اطیابی 
1398/06/05

موسسه رسانه 

های تصویری
*فارابیفارابی

*فارابی**1398/02/22محسن شایان فر137397ایرانکریم آتشیهنر هفتمانتهای قدرت102

انعکاس103
سعید حاجی 

میری
سبحان فیلم**سبحان فیلم1399/02/14بنیاد سینمایی فارابی1385103ایرانرضا کریمی

104

انیمیشن 

جمشید و 

خورشید

 )نادر یغمائیان

شرکت رسانه 

(فرد

138282:19ایرانبهروز یغمائیان

نادر  )شرکت رسانه فرد

مرکز گسترش % 95 (یغمائیان

%5سینمای مستند و تجربی 

**فارابی*1399/03/31

105
او خوب سنگ 

می زند
ابراهیم اصغری

سید هادی 

محقق
139183ایران

ایراهیم % 85سید رضا محقق

%15اصغری
ابراهیم اصغری***1396/05/16

حقوق 

فرهنگی متعلق 

به ابراهیم 

اصغری

106
اولین امضاء 

برای رعنا
139687ایرانعلی ژکانعلی ژکان

بنیاد سینمایی % 60علی ژکان

%40فارابی
1397/02/08****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

ایران برگر107

چگونه پیتزا 

بخوریم و 

خوشبخت 

بشیم

فتح اهلل 

جعفری 

جوزانی

مسعود 

جعفری 

جوزانی

1393119ایران

% 60مسعود جعفری جوزانی

% 15فتح اهلل جعفری جوزانی

% 15سحر جعفری جوزانی 

%10ناهید طیموری

1396/08/10**

مسعود 

جعفری 

جوزانی

*

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیارد ریال 5

حقوق - 

فرهنگی متعلق 

به مسعود 

جعفری 

جوزانی

108
ایران سرای 

من است

محمد رضا 

سرهنگی
137885ایرانپرویز کیمیاوی

% 83/6بنیاد سینمایی فارابی

%16/4معصومه سرهنگی
**فارابیفارابی1397/06/04

ایستاده در غبار109
حبیب اهلل والی 

نژاد
****1398/04/19سازمان هنری رسانه ای اوج139497ایرانحسین مهدویان

110
اینجا آخر 

دنیاست
مسعود مشتاق

ابراهیم بخشی 

شراره - 

یوسف نیا

****1397/10/25جعفر آقابابائیان138291:33ایران

قابلیت اکران 

در چند 

سینمای محدود

138996:49ایرانبهرام توکلیسعید سعدیاینجا بدون من111
سعید % 65سعید ملکان

%35سعدی
1396/10/18****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 900

ریال

112
اینجا چراغی 

روشن است

سیدرضا 

میرکریمی

سیدرضا 

میرکریمی
****1399/04/14بنیاد سینمایی فارابی138185ایران

تسهیالت وام 

 به 3تبصره 

 250مبلغ 

میلیون ریال

113
اینجا هم باران 

می بارد

محمد 

متوسالنی
**فارابیفارابی1398/07/22نادر طریقت139691ایراننادر طریقت



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

شبکه شهریاراتاق تشریح(خانه)ائو114
اصغر یوسفی 

نژاد
****1398/09/30اصغر یوسفی نژاد139576ایران

جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

فارابیفارابیفارابی*1397/06/13حسن توکل نیا138286ایرانفرزاد موتمنحسن توکل نیاباج خور115

حقوق 

هواپیمایی 

متعلق به فارابی

116
باد در علفزار 

می پیچد

- جوزان فیلم 

فتح اهلل 

جعفری 

جوزانی

خسرو 

معصومی
فارابیفارابی**1397/02/05شرکت جوزان فیلم138592ایران

بادامهای تلخ117
سید محسن 

وزیری
139080ایرانکاظم معصومی

کارگاه )سید محسن وزیری

(فیلم و اندیشه
1398/10/21

موسسه رسانه 

های تصویری
***

ناصر دهقانیبادومه118
محمد علی 

طالبی
****1396/04/11موسسه فرهنگی هنری شاهد138977ایران

بادیگارد119
احسان 

محمدحسنی

ابراهیم حاتمی 

کیا
****1398/04/19سازمان هنری رسانه ای اوج1394109ایران

139283ایرانناصر ضمیریامیرسمواتیبادیگران120

امیر % 60مسعود شیرمحمدی 

بنیاد سینمایی % 20سمواتی 

%20فارابی 

1399/03/31****

****1398/10/09جعفر آقابابائیان139088:59ایرانمحسن ربیعیمهدی احمدیباز نشسته ها121

*فارابی**1396/10/16جعفر آقابابائیان138385ایرانقاسم جعفریجعفر آقابابائیانبازده122

****1399/01/24علی قوی تن139282ایرانعلی قوی تنعلی قوی تنبازگشت123

*فارابی**1398/10/11جعفر آقابابائیان138385ایرانقاسم جعفریجعفر آقابابائیانبازنده124



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

بازی بزرگان125
محمد مهدی 

دادگو
****1398/05/19محمدمهدی دادگو137280ایرانکامبوزیا پرتوی

****1396/10/12بنیاد سینمایی فارابی137384ایرانکریم هاتفی نیافیلم امروزبازیهای پنهان126

بازیوو127
سید غالمرضا 

موسوی

امیر حسین 

قهرایی
139783:40ایران

سید % 45میثم معراجی

امیر % 45غالمرضا موسوی

%10شیبان خاقانی

1398/07/06****

****1397/02/17منوچهر آذر137092ایرانتورج منصوریمنوچهر آذربازییچه128

علی روئین تنباغ بهشت129
مرتضی 

محمدیان
****1398/09/19بنیاد سینمایی فارابی139390ایران

139485:26ایرانامیر سماواتیامیر سماواتیباغ قرمز130

مرکز % 60امیر سماواتی

گسترش سینمای مستند و 

%40تجربی

1398/08/18****

گرگ و میشباالتر از خطر131

محسن شایانفر 

محسن - 

مسافرچی

137599ایرانسعید عالم زاده
محسن % 50محسن شایان فر 

%50مسافرچی 
*فارابی**1398/02/24

132
باالی 

شهر،پایین شهر
138088ایراناکبر خامینغالمرضا آزادی

فرج اهلل % 70اکبر خامین

مصطفی % 20حیدری

%10عبادی

*فارابیفارابی*1396/01/30

بانو133
-مجیدمدرسی 

 مهدی دادگو

داریوش 

مهرجویی
1369113ایران

% 70مجید مدرسی 

%30محمدمهدی دادگو 
1399/07/01****

134
بانوی 

اردیبهشت
جهانگیر کوثری

رخشانبنی 

اعتماد
137686ایران

علیرضا % 50جهانگیر کوثری

%50رئیسیان
فارابیفارابیفارابیفارابی1397/12/15

تسهیالت وام 

 بنیاد 3تبصره 

سینمایی 

 150فارابی 

میلیون ریال



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

بانوی کوچک135
یک مرد،یک 

زن

مهدی صباغ 

زاده

مهدی صباغ 

زاده
****1397/08/13جعفر آقابابائیان1381104ایران

بایکوت136

حوزه هنری 

سازمان 

تبلیغات 

اسالمی

محسن 

مخملباف
1364114ایران

حوزه هنری سازمان تبلیغات 

اسالمی
1399/02/08****

بچگیتو137
محمد حسن 

نجم
139198ایرانجالل فاطمی

محمد %70بنیاد سینمایی فارابی

%30حسین نجم
1396/12/20****

بچه های طالق138
مهدی احمدی 

گرگانی
136897ایرانتهمینه میالنی

موسسه سینمایی پویا عصر 

%50رضا بانکی% 50فیلم
1398/07/16*

صدا و سیمای 

جمهوری 

اسالمی ایران

فیلمخانه ملی*

حوزه هنریبخاطر هانیه139
کیومرث پور 

احمد
137381ایران

موسسه توسعه سینمایی سوره 

(حوزه هنری)
1396/12/13****

137089ایرانمجید مجیدیحوزه هنریبدوک140
 )سازمان تبلیغات اسالمی 

(حوزه هنری
1398/04/03****

141

بدون 

تاریخ،بدون 

امضاء

1395107ایرانوحید جلیلوندعلی جلیلوند

علی % 47/5احسان علیخانی

% 23/5حامدعنقا% 24جلیلوند

%5نازنین اسکندری

**فارابی*1397/11/28

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

 1فارابی 

میلیارد ریال

بر بال فرشتگان142

بنیاد 

مستضعفان و 

جانبازان

****1396/08/02موسسه فرهنگی هنری شاهد137192ایرانجواد شمقدری

مجید مدرسیبرج مینو143
ابراهیم حاتمی 

کیا
****1398/08/06بنیاد سینمایی فارابی137478ایران

برخورد144
اصغر رفیعی 

جم
****1398/10/11کاملیا آقابابائیان137080ایرانسیروس الوند

145
برف روی 

شیروانی داغ
علی لدنی

محمدهادی 

کریمی
138980ایران

محمدهادی % 83علی لدنی 

%17کریمی 
*فارابیفارابی*1399/03/31



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

146
برف روی کاج 

ها

سید جمال 

ساداتیان
****1397/07/03سید جمال ساداتیان139095:13ایرانپیمان معادی

139583ایرانابراهیم مختاریابراهیم مختاریبرگ جان147
بنیاد % 55ابراهیم مختاری

%45سینمایی فارابی
1397/06/04****

برمودا148
محمد رضا 

مصباح
139682:50ایرانرهبر قندی

سید مرتضی فاطمی 

امیر حسین مصباح % 50نویسی

%50مهر

1398/06/04****

برنده ها149
محسن مسافر 

چی
****1398/04/25عرفان مسافر چی139787ایرانحسن ناظر

139778ایرانفرهاد نجفیمحمد احمدینسکافهبعد از تو150
حمید رضا % 50یاسر بختیاری

%20محمد احمدی% 30سلیمی
1398/06/04****15

151
بعد از ظهر 

سگی سگی

فتح اهلل 

جعفری 

جوزانی

****1396/08/10عباس حقیقی1385116:13ایرانمصطفی کیایی

اتاق ممنوعبغض152
سید غالمرضا 

موسوی
139084:39ایرانرضا درمیشیان

% 39/65سید غالمرضا موسوی

حسن % 30/35رضا درمیشیان

%30دادخواه

1395/06/24****

153
بلمی به سوی 

ساحل
حوزه هنری

رسول مالقلی 

پور
136489ایران

موسسه توسعه سینمایی سوره 

(حوزه هنری)
1397/07/14****

قاسم قلی پوربلندیهای صفر154
حسینعلی 

لیالستانی
****1398/06/12بنیاد سینمایی فارابی137276ایران

بله برون155
خسرو 

امیرصادقی
****1398/03/11خسرو امیرصادقی138392ایرانداود موثقی

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

 200فارابی 

میلیون ریال



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

بلوغ156
شرکت جوزان 

فیلم

مسعود 

جعفری 

جوزانی

*فارابی**1398/03/04شرکت جوزان فیلم1378104ایران

حقوق 

هواپیمایی 

متعلق به فارابی

باران فیلمبلوف157
ساموئل 

خاچیکیان
****1396/04/18محسن شایانفر137289ایران

158
 9بلوک 

2خروجی 

محمد رضا 

شریفی نیا
139294ایرانعلی رضا امینی

شکراهلل % 80حنیف سروری 

%20خاتمی
1398/02/21****15

بمانی159
سیروس 

تسلیمی

داریوش 

مهرجویی
138383ایران

محمد % 50داریوش مهرجویی 

%50نیک بین 
*فارابیفارابی*1399/03/31

160
بمب،داستان 

عاشقانه

- پیمان معادی 

احسان رسول 

اف

1396100ایرانپیمان معادی
احسان % 75پیمان معادی

%25رسول اف
1397/12/06****

باران تابستانبنفشه آفریقایی161
علیرضا شجاع 

نوری
139792ایرانمونا زندی

مونا % 30علیرضا شجاع نوری

موسسه سیمای مهر % 30زندی

بنیاد سینمایی % 20اندیشان

%20فارابی

1397/06/31****

162
انیمیشن)بنیامین

)
موسی

مصطفی 

مزرعتی حسن 

آبادی

محسن عنایتی 

نوش آبادی
****1398/05/02سید محسن موسوی تبار139790ایران

138377ایرانمازیار میریجهانگیر کوثریبه آهستگی163
مازیاز % 73جهانگیر کوثری

%27میری 
فارابی*فارابیفارابی1399/02/03

به خاطر پونه164
امیرعباس 

گردان

هاتف 

علیمردانی
****1398/05/26کیان بابائیان139191ایران

وام فارابی 

 میلیون 500

تعهد - ریال

پرداخت وام 

بر عهده 

خریدار است



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

محمد احمدیبه دنیا آمدن165
محسن 

عبدالوهاب
139491:30ایران

% 50بنیاد سینمایی فارابی 

محسن % 20محمد احمدی 

علی اصغر % 15عبدالوهاب 

%15یعقوبی 

1398/03/27****

به رنگ ارغوان166
سید جمال 

ساداتیان

ابراهیم حاتمی 

کیا
1384102ایران

سید جمال )بشری فیلم

(ساداتیان
1396/08/01****

تسهیالت وام 

 بنیاد 3تبصره 

سینمایی 

 500فارابی 

میلیون ریال

به من نگاه کن167
سید جمال 

ساداتیان
****1397/07/04سید جمال ساداتیان1378128ایرانشهرام اسدی

نمایش در 

مناطق بومی 

مرتبط با فیلم 

به لحاظ 

حساسیت 

اجتماعی 

ممنوع است

168
به هدف 

شلیک کن
****1399/02/03جهانگیر کوثری138886:13ایرانمحمد کتیراییجهانگیر کوثری

169
به همین 

سادگی
138696:52ایرانرضا میرکریمیرضا میرکریمی

حوزه % 50بنیاد سینمایی فارابی

%50هنری 
1399/04/11****

170
به وقت 

خماری

محمد حسین 

لطیفی

محمد حسین 

لطیفی
139697ایران

سید ایمان % 90جمال گلی

%10خردمند مرد دل
جمال گلیجمال گلیجمال گلیجمال گلی1397/05/06

هدایت فیلمبهار در پاییز171
مهدی فخیم 

زاده
****1397/02/29موسسه هدایت فیلم1366102ایران

1399/02/30داریوش رفیعی139690ایرانعباس رافعیمحمد نشاطبهت172

دام داربهشت پنهان173
محمدحسین 

فرح بخش

کامران 

قدکچیان
137389ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/04

بهشت گمشده174
گمشده در 

بهشت

محمد صادق 

آذین
139182:26ایرانحمید سلیمیان

% 73علیرضا خرسندی فرد 

سیده مریم % 22حمید سلیمیان

%5حسینی نژاد

1397/08/14****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

بهشت گمشده175
گمشده در 

بهشت

محمد صادق 

آذین
139180ایرانحمید سلیمیان

% 73علیرضا خرسندی فرد

سیده مریم % 22حمید سلیمیان

%5حسینی نژاد

1397/08/14****

هدایت فیلمبوتیک176
حمید نعمت 

اهلل
****1397/02/30موسسه هدایت فیلم1381114ایران

177
بوی پیراهن 

یوسف
مجید مدرسی

ابراهیم حاتمی 

کیا
****1398/04/24مجید مدرسی137496ایران

178
بوی کافور 

عطر یاس
****1397/02/29موسسه هدایت فیلم137892ایرانبهمن فرمان آراهدایت فیلم

****1399/03/31بنیاد سینمایی فارابی1381108ایرانناصر محمدیعلی مزینانیبوی گل سرخ179

جعفر آقابابائیانبوی گندم180
محمد رضا 

خاکی
****1398/12/04جعفر آقابابائیان1389101:19ایران

بی بی چلچله181
بنیاد سینمایی 

فارابی

کیومرث پور 

احمد
****1398/02/07بنیاد سینمایی فارابی136490ایران

بی پولی182
مصطفی 

شایسته

حمید نعمت 

اهلل
****1396/10/12هدایت فیلم1387113:30ایران

سعید ملکانبی حساب183
مصطفی 

احمدی
139592ایران

سعید % 50حمید فرخ نژاد

%50ملکان
1397/01/18****

184
بی حسی 

موضعی
9****1398/04/09محمد صادق رنجکشان139778ایرانحسین مهکامحبیب رضایی

سمیرا برادریبی سر185
کاوه سجاد 

حسینی
139794ایران

علی % 80محمد حسن صدر

%10سمیرا برادری% 10شاهانی
1398/09/16****

1394110ایرانحسین شهابیحسین شهابیسرطانبی صدا186

% 50محمد علی کار همت

فریبا % 20جمشید قدرتی

%15بهاره انصاری% 15طاهری

1397/03/07****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

مرتضی شایستهبی وزنی187
مهدی فرد 

قادری
1396101ایران

علی % 41مهدی فرد قادری 

مرتضی % 40صفایی

علیرضا علویان % 15شایسته

%4همدان

1398/05/02****12

****1398/02/21یداهلل شهیدی138591ایراناصغر نعیمییداهلل شهیدیبی وفا188

139080ایرانمهرداد فریدمهرداد فریدبیتابی بیتا189
حسین % 60مهرداد فرید

%10نوید صفوی% 30رضوانی
*فارابیفارابی*1397/01/27

بید و باد190
محمدمهدی 

دادگو

محمدعلی 

طالبی
137379ایران

محمدمهدی % 85سیما فیلم

%15دادگو 
1398/05/19

موسسه رسانه 

های تصویری
***

****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی138384:50ایرانکیانوش عیاریکیانوش عیاریبیدار شو آرزو191

بیداری192
سعید حاجی 

میری
****1397/10/20بنیاد سینمایی فارابی139094ایرانفرزاد موتمن

****1398/07/01سازمان هنری رسانه ای اوج139798ایرانمهدی جعفریمجتبی فرآوردهبیست  سه نفر193

****1399/02/10سازمان هنری رسانه ای اوج139798ایرانمهدی جعفریمجتبی فرآوردهبیست و سه نفر194

شکوفافیلمبیقرار195
مجید قاری 

زاده
****1399/01/24جعفر آقابابائیان137897ایران

196
پا تو کفش من 

نکن

محمد حسین 

فرح بخش

محمد حسین 

فرح بخش
139586:30ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
1398/07/06****

197
پابرهنه در 

بهشت

حبیب اهلل 

کاسه ساز
138581ایرانبهرام توکلی

بنیاد % 50حوزه هنری 

%50سینمایی فارابی 
1399/02/08****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

پاپ198
ادریس عبدی 

پور

احسان عبدی 

پور
****1398/02/08ادریس عبدی پور1393102:50ایران

-اکران محدود 

 جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

199

پاتال و 

آرزوهای 

کوچک

وحید نیکخواه 

آزاد
****1398/01/24فرشته طائر پور136879ایرانمسعود کرامتی

پاتک200
حسن کفاش 

عراقی

علی اصغر 

شادروان
****1398/10/11جعفر آقابابائیان137487ایران

پاداش سکوت201
محسن آقا 

علی اکبری
138577ایرانمازیار میری

% 50بنیاد سینمایی فارابی 

%50محسن آقا علی اکبری 
*فارابیفارابی*1399/02/09

پادزهر202

-بهرام کاظمی 

-  حسن پویا 

مجتبی هویدی

*علی شجاعی**1397/10/09منصور مزینانی137591ایرانبهرام کاظمی

****1397/05/27موسسه هدایت فیلم137988ایرانسامان مقدمهدایت فیلمپارتی203

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 250

ریال

پارک وی204
سیدغالمرضا 

موسوی
138597ایرانفریدون جیرانی

% 35آرمان زرین کوب 

% 35فریدون جیرانی 

%30سیدغالمرضا موسوی 

1398/03/25****

**فارابی*1398/07/16بیتا منصوری139792ایرانسهیل موفقبیتا منصوریپاستاریونی205

عبداهلل علیخانیپاکباخته206
غالمحسین 

لطیفی
137486ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/04



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

پایان نامه207

مرآت 

نمایندگی )هنر

روح اهلل 

(شمقدری

حامد 

کالهداری
*مرآت هنر*مرآت هنر1399/02/29بنیاد سینمایی فارابی138992ایران

پاییزان208
رسول صدر 

عاملی

رسول صدر 

عاملی
****1397/10/10رسول صدر عاملی136796ایران

احمد متوسلیپدربزرگ209
مجید قاری 

زاده
****1399/02/10بنیاد سینمایی فارابی136298ایران

پر پرواز210
جالل الدین 

محمد قزل ایاق

خسرو 

معصومی
1379102ایران

جالل الدین محمد قزل ایاق 

%25 کامران دانش جم 75%
1398/02/14****

پرده اخر211
-مجید مدرسی

 مهدی دادگو

واروژ کریم 

مسیحی
1368115ایران

% 75مجید مدرسی 

%25محمدمهدی دادگو 
1398/05/19****

212
پرستو های 

عاشق
1388100ایرانفریال بهزادغالمرضا آزادی

فریال % 75غالمرضا آزادی

%25بهزاد
1397/03/13****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 300

ریال

پرسه در مه213
جواد نوروز 

بیگی
138782:30ایرانبهرام توکلی

مرکز گسترش سینمای مستند 

جواد نوروز % 52و تجربی

%48بیگی

1397/02/23****

پروا214
محمدرضا 

مصباح
139875ایرانمهران مهدویان

% 50امیرحسین مصباح مهر 

%50سیدمرتضی فاطمی 
1399/03/11****

215
پرواز بادبادک 

ها
*علی قوی تن**1397/03/01بنیاد سینمایی فارابی139078:39ایرانعلی قوی تنعلی قوی تن

216
پرواز پنجم 

ژوئن
گزارش پنجم

جهاد 

دانشگاهی

علیرضا مسیح 

آذر
****1397/10/25جعفر آقابابائیان136892ایران

پرواز در شب217
رسول مالقلی 

پور

رسول مالقلی 

پور
****1397/01/21بنیاد سینمایی فارابی1365112ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

218
پرواز را به 

خاطر بسپار
****1397/04/11جعفر آقابابائیان137098ایرانحمید رخشانیخسرو ملکان

219
پرواز مرغابی 

ها

علی شاه 

حاتمی

علی شاه 

حاتمی
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی138887:43ایران

پروازاز اردوگاه220
سیدمحمد 

رضا عالی پیام
139292ایرانحسن کاربخش

% 50بنیاد سینمایی فارابی

%50منصور مزینانی 
1399/02/09

عبدالرضا 

ساعتچی فرد 

 فارابی 50%

50%

عبدالرضا 

ساعتچی فرد 

 فارابی 50%

50%

عبدالرضا 

ساعتچی فرد 

 فارابی 50%

50%

عبدالرضا 

ساعتچی فرد 

 فارابی 50%

50%

تسهیالت وام 

 به 3تبصره 

 14میزان 

میلیون ریال

1391107ایرانمجید برزگرسعید آرمندپرویز221
مجید % 50سعید آرمند

%50برزگر
1397/08/21****

-اکران محدود 

 جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

پری222
داریوش 

مهرجویی

داریوش 

مهرجویی
****1399/03/31داریوش مهرجویی1374117ایران

223
پس کوچه 

های شمرون

محمد حسین 

فرح بخش

کامران 

قدکچیان
1390113ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
پارس ویدیو1397/10/09

صدا و سیمای 

جمهوری 

اسالمی ایران

*فارابی

224
پسر آدم دختر 

هوا

سعید حاجی 

میری
سبحان فیلمسبحان فیلمسبحان فیلمسبحان فیلم1399/02/14بنیاد سینمایی فارابی1387128:49ایرانرامبد جوان

پسر تهرانی225
خسرو 

امیرصادقی

کاظم راست 

گفتار
1386106:39ایران

% 55خسرو امیرصادقی 

هلن % 25موسسه هدایت فیلم 

%20شریف زاده 

1398/02/21****

پسر کشی226

محمد هادی 

- کریمی 

صادق یاری

محمد هادی 

کریمی
****1398/11/26مهدی یاری1397100ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

137771ایرانحمید جبلیفرشته طائر پورپسر مریم227

بنیاد % 68فرشته طائر پور

حمید % 20سینمایی فارابی

%12جبلی

1398/01/24****

پسران آجری228
مجید قاری 

زاده

مجید قاری 

زاده
138492:16ایران

اصغر % 82/5مجید قاری زاده 

%17/5رفیعی جم 
1398/03/19

تصویر دنیای 

هنر
***

229
پشت دیوار 

شب
****1398/12/04جعفر آقابابائیان136788ایرانمهران تاییدیمهران تاییدی

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 150

ریال

139492ایراناکتای براهنیجهانگیر کوثریپل خواب230

بنیاد سینمایی % 46مریم متین

جهانگیر % 25فارابی

%8اکتای براهنی% 21کوثری

1397/11/30****

139577ایرانعلی قوی تنعلی قوی تنپل سفید231
بنیاد سینمایی %70علی قوی تن

%30فارابی
1398/09/02****

138396ایرانفرهاد غریبغالمرضا آزادیپل سیزدهم232

فرهاد % 35غالمرضا آزادی 

% 15هومن اطیابی % 20غریب 

دامون % 15علیرضا اله دادی 

%15پارسا 

1398/02/22****18

****1397/02/31علی مصفا138992ایرانعلی مصفاعلی مصفاپله آخر233

امیر سماواتیپنج ستاره234
مهشید افشار 

زاده
****1396/04/18مهشید افشار زاده139294:12ایران

235
پنجاه روز 

التهاب
کریم آتشیکریم آتشیکریم آتشیکریم آتشی1398/12/26بنیاد سینمایی فارابی137294ایرانکریم آتشیکریم اتشی

****1399/01/24جعفر آقابابائیان1377105ایرانایرج قادریدیدار فیلمپنجه در خاک236

پنهان237
محسن علی 

اکبری
****1396/02/23بنیاد سینمایی فارابی139090ایرانمهدی رحمانی

مرتضی شایستهپول خارجی238
رخشان بنی 

اعتماد
****1397/05/08موسسه هدایت فیلم136887ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

22پی 239
مروارید های 

خلیج فارس
داود حیدری

حسین قاسمی 

جامی
****1396/03/17داود حیدری139383ایران

پیتزا مخلوط240
حسین حبیبی 

خلیفه لو

حسین قاسمی 

جامی
****1399/2/29محسن مسافرچی138981:26ایران

****1398/09/5احمد احمدی139883ایرانحسین قناعتاحمد احمدیپیشی میشی241

پیلوت242
دو طبقه روی 

پیلوت

محمد رضا 

مصباح

ابراهیم 

ابراهیمیان
15****1398/06/02ابراهیم ابراهیمیان139688ایران

پیمان243
مجتبی هنرمند 

پارسا

قاسم فهیم 

خواه
139087:09ایران

امیر فلک % 75قاسم فهیم خواه

%25انگیز
1397/10/18****

نمایش فیلم به 

صورت 

محدود می 

باشد

244
پینوکیوو عامو 

سردار
ناصر عنصری

سید رضا 

صافی
139495ایران

سید % 50بنیاد سینمایی فارابی

ناصر % 27رضا صافی

%23عنصری

**فارابیفارابی1397/08/28

تا ابد245
محمد نجفی 

زاده

امید امین 

نگارشی
139776ایران

سعید % 50محمد نجفی زاده

%50کیوانفر
1398/10/17****

جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

15

*فارابی**1397/10/24جعفر آقابابائیان136798ایرانجعفر والیمهدی احمدیتا غروب246

تابع قانون247
منوچهر زبر 

دست

محمد علی 

سجادی
****1397/10/25جعفر آقابابائیان137391ایران

تاتوره248
بنیاد سینمای 

فارابی

کیومرث 

احمدپور
****1398/02/07بنیاد سینمایی فارابی1363100ایران

تاراج249
فرج اهلل 

حیدری
****1397/04/11کیان آقابابائیان1362109ایرانایرج قادری



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

تارزن و تارزان250
غالمرضا 

گمرکی

علی عبدالعلی 

زاده
****1398/02/24محسن شایان فر138091ایران

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

 250فارابی 

میلیون ریال

احمد نجفیتاواریش251
مهدی فخیم 

زاده
1370100ایران

مهدی فخیم % 50عباس حقیقی

خسرو امیر % 40زاده

%10صادقی

1397/02/05****

تسهیالت وام 

 به 3تبصره 

 400میزان 

میلیون ریال

تبعیدیها252
بهرام محمدی 

پور

جهانگیر 

جهانگیری
****1398/02/25محسن شایان فر137099ایران

تپلی253

شرکت 

سینمایی آرین 

- فیلم 

امیرهوشنگ 

درویش پور

امیرهوشنگ 

درویش پور
138990:46ایران

محسن % 60علیرضا نیک جو 

%40مسافرچی 
1399/02/14****

254
تتل وراز 

صندوقچه

سیدرضا 

هاشمی
139175ایرانوحید گلستان

رضا % 60بنیاد سینمایی فارابی 

سازمان پژوهش % 20هاشمی 

و برنامه ریزی آموزشی 

وزارت آموزش و پرورش

1399/05/06****

تحفه ها255
محمد ابراهیم 

وحیدزاده

محمد ابراهیم 

وحیدزاده
****1399/01/31محمد ابراهیم وحیدزاده1363107ایران

256

به )تحفه هند

همراه فیلم 

کوتاه 

(خرگوش بال

محمد حسین 

فرح بخش
137380ایرانمحمد زهتابی

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/04



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

1397105ایرانبهرام توکلیسعید ملکانتختی257

سعید % 50بنیاد سینمایی فارابی

مرتضی اصفهانی % 40ملکان 

به نمایندگی از شرکت قدرا )

%10(سرزمین ایرانیان

سیاه و سفید****1398/02/03

258

ترانه ای 

عاشقانه برایم 

بخوان

امیرشهاب 

رضویان

مهرداد 

غفارزاده 

اراللوی کوچک

1397115ایران و ترکیه

آلپ تکین % 32رقیه احمدی 

% 5 امیرشهاب رضویان41%

%22پریسا بلبلیان 

1399/02/07****12

139280ایراناحسان صدیقیمحمود غالمیترانه شرقی259
محمد % 90رضا بایروند

%10غالمی
1398/12/04****

260
ترانه کوچک 

من

مجید 

شاهسواری
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی138885:23ایرانمسعود کرامتی

ترن261
غالمحسین 

بلوریان
1386106ایرانامیر قویدل

امیر % 95غالمحسین بلوریان 

%5قویدل 
1398/04/30****

ترومای سرخ262
اسماعیل میهن 

دوست

اسماعیل میهن 

دوست
139596ایران

% 68اسماعیل میهن دوست 

% 25بنیاد سینمایی فارابی 

% 3/5شهاب علی بخشی 

%3/5سمیرا غالمزاده 

**فارابیفارابی1398/05/02

تشکیالت263

موسسه 

سینمایی پویا 

عصر فیلم

منوچهر 

مصیری
1365107ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/07/16

سروا فیلمتعقیب264
علی عبدالعلی 

زاده
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی137478ایران

حوزه هنریتعقیب سایه ها265
علی شاه 

حاتمی
136982ایران

حوزه هنری سازمان تبلیغات 

اسالمی
1397/07/14****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

تفنگدار266

مهدی احمدی 

- گرگانی 

محمود زریباف

جمشید 

حیدریان
1362117ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/07/16

تقاطع267

- ناصر شفق 

سعید حاجی 

میری

ابوالحسن 

داودی
1384105ایران

% 60رادیو تلویزیون عرب 

% 20شرکت سینمایی سبحان 

%20 (شفق )ناصرحاج حسینلو 

1399/02/30
% 80سبحان 

%20شفق 
فارابی

رادیو 

تلویزیون عرب

% 80سبحان 

%20شفق 

شرکت وراهنرتک درخت ها268
سعید ابراهیمی 

فر
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی138587ایران

تکیه بر باد269

موسسه 

سینمایی پویا 

عصر فیلم

داریوش 

فرهنگ
137992ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
1397/10/09

موسسه رسانه 

های تصویری

صدا وسیمای 

جمهوری 

اسالمی ایران

**

****1398/02/21یداهلل شهیدی138684ایرانسعید اسدییداهلل شهیدیتالفی270

1385106:45ایرانسیروس الوندحسن توکل نیاتله271
% 55حسن توکل نیا 

%45سیدمحمدرضا مفیدی
*فارابیفارابی*1397/06/13

تماس272
-خسرو ملکان 

 احمد براتیان
****1398/02/22محسن شایان فر136882ایرانخسرو ملکان

273
تمام وسوسه 

های زمین

حمید 

سمندریان

حمید 

سمندریان
1397/07/07جعفر آقابابائیان1368102ایران

تصویر دنیای 

هنر
***

274
تمرین برای 

اجرا

محمد علی 

سجادی

محمد علی 

سجادی
1394112ایران

% 55بنیاد سینمایی فارابی

%45محمد علی سجادی
1397/02/25****

تمشک275
- ساسان سالور

سامان سالور
139285ایرانسامان سالور

محمدتقی % 50ساسان سالور 

%25شعله مرادی % 25مرادی 
*فارابیفارابیفارابی1399/05/01

حقوق 

فرهنگی متعلق 

به بنیاد 

سینمایی فارابی



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

غالمرضا آزادیتنبل قهرمان276
بهروز غریب 

پور
138095ایران

اصغر % 65غالمرضا آزادی

بهروز غریب % 10آزادی

% 10مهدی نهاوندی% 10پور

%5دفتر پژوهشهای فرهنگی

1397/03/13****

277
تنها دوباره 

زندگی می کنیم
1374102:52ایرانبهنام بهزادیبهروز هاشمیان

مرکز %60سید امیر سید زاده

گسترش سینمای مستند و 

%40تجربی

1398/08/20**

بهنام 

% 60بهزادی

مرکز گسترش 

سینمای مستند 

%40وتجربی

*

حقوق 

فرهنگی فیلم 

% 60به نسبت 

بهنام بهزادی و 

مرکز 40%

گسترش 

سینمای مستند 

و تجربی تعلق 

دارد

تنوره دیو278
بنیاد سینمای 

فارابی
****1397/11/30بنیاد سینمایی فارابی136795ایرانکیانوش عیاری

279
تهران ساعت 

 صبح7

امیرشهاب 

رضویان

امیر شهاب 

رضویان
138484ایران

% 80امیرشهاب رضویان 

%20سیدسعید رضویان 
**فارابیفارابی1398/04/02

1390108ایراناصغر بانکابراهیم بانکتو ، من280

ابراهیم % 25اصغر بانک

آرین % 25رضا بانک% 25بانک

%25بانک

1397/06/03****

نشانیتو ازادی281
محمد علی 

طالبی فر

محمد علی 

طالبی فر
137888ایران

% 50بنیاد سینمایی فارابی

% 37/5محمد علی طالبی فر

%12/5جلیل شعبانی

1398/09/26****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 350

ریال

282
تو را دوست 

دارم

سید محمد 

داود - قاضی 

شیرزاد

137989ایرانعبداهلل باکیده
داود %50سید محمد قاضی

%50شیرزاد
1397/12/20



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

توبه نصوح283

حوزه هنری 

سازمان 

تبلیغات 

اسالمی

محسن 

مخملباف
1361105ایران

حوزه هنری سازمان تبلیغات 

اسالمی
1399/02/08****

دیزینتوچال284
سید محسن 

جاهد

محمد 

آهنگرانی
139580ایران

% 65امیرعباس تنباکو چیان

محمد % 20حمید کالته عربی

جمشید % 10آهنگرانی فراهانی

%5آهنگرانی فراهانی

1398/09/13

امیر عباس 

تنباکو 

% 70چیان

حمید کالته 

%30عربی

تورنادو2تورنا 285
سید جواد 

هاشمی

سید جواد 

هاشمی
139780ایران

% 50سید محمود رضوی مجد

%50سید جواد هاشمی
1398/05/20****

286

 2تورنا 

،بازگشت به 

فضا

سید جواد 

هاشمی

سید جواد 

هاشمی
****1398/10/14سید جواد هاشمی139879ایران

****1397/08/21جعفر آقابابائیان137896ایرانعلی قوی تناحمد نجفیتوطئه287

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 180

ریال



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

تولدت مبارک288
به خدا می 

سپارمت
انسیه جهان آرا

سمیه زارعی 

نژاد
139682ایران

سمیه % 50انسیه جهان آرا

%50زارعی نژاد
**فارابیفارابی1398/02/15

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

 1فارابی 

 40میلیارد و 

- میلیون ریال 

جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

تونل289

بنیاد 

مستضعفان و 

جانبازان

****1396/08/02موسسه فرهنگی هنری شاهد137186ایرانمجتبی راعی

تیر باران290

حوزه هنری 

سازمان 

تبلیغات 

اسالمی

علی اصغر 

شادروان
136592ایران

موسسه توسعه سینمایی 

(حوزه هنری)سوره
1397/07/14****

136980ایرانمجید جوانمردعبداهلل علیخانیتیغ آفتاب291
موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
*فارابی**1398/08/21

تیغ و ترمه292
سید علی قائم 

مقامی

کیومرث 

احمدپور
139688:45ایران

% 60سید علی قائم مقامی

امیر % 30کیومرث پور احمد

%10مرسل وند

1398/04/22****15

293
- تیک تاک 

مستند شیراز

موسسه 

فرهنگی هنری 

شاهد

محمد علی 

طالبی
****1396/04/11موسسه فرهنگی هنری شاهد137279:33ایران

294
ثبت با سند 

برابر است
139597:30ایرانبهمن گودرزیمجتبی متولی

بهمن % 92رضا چاوشی

%8گودرزی
1396/12/19****

139090:45ایرانعلی توکل نیاحسن توکل نیاجا ب جا295
علی توکل % 50حسن توکل نیا

%50نیا 
1397/06/13****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

جاده های سرد296
بنیاد سینمایی 

فارابی

مسعود 

جعفری 

جوزانی

****1398/02/07بنیاد سینمایی فارابی136394ایران

جامه دران297
سید جمال 

ساداتیان

حمیدرضا 

قطبی
****1397/07/02سسید جمال ساداتیان1393104ایران

جانان298
عشق سالهای 

کوچ

عبدالمحمد 

نجیبی

کامران 

قدکچیان
****1398/05/09عبدالمحمد نجیبی139492ایران

جانبازان299
ناصر حکم 

آبادی
****1398/02/21جالل الدین محمد قزل ایاق136083ایرانناصر محمدی

جاندار300
ابراهیم طالشی 

مجیدی

حسین امیری 

دوماری
139698ایران

% 50ابراهیم طالشی مجیدی

%50علی اسدزاده
1398/04/09****12

جاودانگی301
جواد نوروز 

ببیگی

مهدی فرد 

قادری
****1398/08/06بنیاد سینمایی فارابی1394145ایران

پرویز یشایائیجایزه302
علیرضا داود 

نژاد
1398/02/14بهین عبدالغنی136281ایران

جالل الدین 

محمد قزل ایاق

جالل الدین 

محمد قزل ایاق

جالل الدین 

محمد قزل ایاق

جالل الدین 

محمد قزل ایاق

303
جایی در 

دوردسن
محمود فالح

خسرو 

معصومی
138497ایران

مونا فالح % 30محمود فالح 

% 30 حسین صابری 30%

%10خسرو معصومی 

***فارابی1398/05/25

304
جدال در 

تاسوکی
136596ایرانفرامرز قریبیانفرامرز قریبیان

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/07/16

****1397/10/20بنیاد سینمایی فارابی1393103ایرانخسرو سیناییخسرو سیناییجزیره رنگین305

306
جست و جو 

در جزیره

مهدی صباغ 

فریده - زاده 

کشمش زاده

مهدی صباغ 

زاده
****1397/08/06جعفر آقابابائیان136994ایران

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون ریال15

307
جستجو در 

شهر

حجت اهلل 

سیفی

حجت اهلل 

سیفی
*فارابی**1398/02/22محسن شایان فر136492ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

مهدی فیوضیجشن تولد308
عباس 

الجوردی
139477ایران

انجمن سینمایی انقالب و 

نصرت % 50دفاع مقدس

%  20عباس فاتح% 25نوروزی

%5بنیاد سینمایی فارابی

1397/06/24***

مهدی 

% 50فیوضی

نصرت 

% 25نوروزی

عباس 

بنیاد %  20فاتح

سینمایی 

%5فارابی
****1399/02/14بنیاد سینمایی فارابی1386116:38ایرانفرزاد مؤتمنمحمد خزاییجعبه موسیقی309

جمشیدیه310
محمد صادق 

آذین
12****1398/06/27فردین خلعنبری139598ایرانیلدا جبلی

139681ایرانبایرام  فضلیمهرداد فریدجن زیبا311

بایرام % 25مهرداد فرید

عبدالحسین % 25فضلی

علی اکبر % 25راغبی

%25اسفندیاری

1397/08/28****12

حسن توکل نیاجنایت312
محمدعلی 

سجادی
*فارابیفارابی*1397/06/13حسن توکل نیا138292ایران

*فارابی**1398/02/22محسن شایان فر136981ایرانسیاوش شاکریعلی صادقیجنجال بزرگ313

314
جنجال در 

عروسی
محمد احمدی

سید رضا 

خطیبی سرایی
139493ایران

بنیاد % 60محمد احمدی

%40سینمایی فارابی
1397/09/07**

محمد 

% 30احمدی

بنیاد سینمایی 

ژان % 20فارابی

%50مارس بوله

*

مرتضی شایستهجنگلیان315
منوچهر حقانی 

پرست
****1397/05/24موسسه هدایت فیلم136592ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

316
جهان با من 

برقص
پیچ تند

محمد رضا 

تخت کشیان
139793:30ایرانسروش صحت

محمد % 50سجاد علیجانی

سروش % 25رضا تخت کشیان

%10رضا جودی% 15صحت

1398/06/17****

317
جهان پهلوان 

تختی
137696ایرانبهروز افخمیهدایت فیلم

% 67موسسه هدایت فیلم 

%33سیمافیلم
1397/05/06****

****1398/02/22محسن شایان فر137299ایراناسماعیل براریدیدار فیلمجهنم سبز318

*فارابی**1398/12/04جعفر آقابابائیان138292ایرانجعفر آقابابائیانشکوفا فیلمجوان ایرانی319

جوانی320

مجید قاری 

عباس - زاده 

پناهنده

مجید قاری 

زاده
****1399/02/10بنیاد سینمایی فارابی137699ایران

شهید چمرانچ321

بنیاد سینمایی 

- فارابی 

مهدی کریمی

ابراهیم حاتمی 

کیا
1391125ایران

% 67/4بنیاد سینمایی فارابی 

موسسه کمک به توسعه 

%32/6فرهنگ و هنر 

1398/02/21****

چاقی322

از چاقی که 

حرف می زنیم 

از چه حرف 

می زنیم

****1397/11/30علیرضا جاللی139393ایرانراما قویدلعلیرضا جاللی

فارابیفارابی**1398/05/19جعفر آقابابائیان138499ایرانآرش معیریانجعفرآقابابائیانچپ دست323

چراغ قرمز324

سعید شرفی 

علی - کیا 

غفاری

**فارابی*1397/08/13محسن آقا علی اکبری138886:36ایرانعلی غفاری

محمود فالحچراغی در مه325
پناه برخدا 

رضایی
138675:30ایران

مرکز گسترش سینمای مستند 

حسین صابری % 40و تجربی 

محمود % 20 مونا فالح 30%

%10فالح 

1398/05/26****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

حوزه هنریچشم شیشه ای326
حسین قاسمی 

جامی
136986ایران

 )سازمان تبلیغات اسالمی

(حوزه هنری
1398/04/03****

چشم عقاب327
موسسه شکوفا 

فیلم

شفیع آقا 

محمدیان
****1397/10/24جعفر آقابابائیان137793ایران

328
چشم وگوش 

بسته

امیر حسین 

آشتیانی پور
139892ایرانفرزاد موتمن

امیر % 85نیما حسنی نسب

%15حسین آشتیانی پور
1398/06/06****

منصور حیدریچشمک329
جهانگیر 

جهانگیری
****1398/03/04منصور حیدری138683:49ایران

330
چشمهای 

بارانی
شانه دوست

محسن 

محسنی نسب

محسن 

محسنی نسب
****1397/10/20بنیاد سینمایی فارابی139090ایران

چشمهایش331
شرکت جوزان 

فیلم
1378112ایرانفرامرز قریبیان

% 50شرکت جوزان فیلم

فرامرز قریبیان
***فارابی1396/08/10

332
چشمهایم 

برای تو

سید نورالدین 

حجازی
****1398/10/11جعفر آقابابائیان137191ایرانخسرو شجاعی

چک333
کاظم راست 

گفتار

کاظم راست 

گفتار
138990ایران

بنیاد % 70عبدالمحمد نجیبی

%30سینمایی فارابی
1397/07/09****

334

چکمه به 

همراه فیلم 

کوتاه دستها

گروه 

تلوزیونی شاهد

محمد علی 

طالبی
****1396/04/11موسسه فرهنگی هنری شاهد137376ایران

335
چگونه 

میلیاردر شدم

علی عبدالعلی 

راده

علی عبدالعلی 

زاده
****1398/10/11جعفر آقابابائیان138984ایران

چمدان336
بنیاد سینمایی 

فارابی
****1398/02/07بنیاد سینمایی فارابی136884ایرانجالل مقدم

337
چند متر 

مکعب عشق
نوید محمودی

جمشید 

محمودی
****1399/02/03نوید محمودی139295ایران

338
چند میگیری 

گریه کنی
139891ایرانعلی توکل نیاعلی توکل نیا

حسن توکل % 50علی توکل نیا

%50نیا
1398/12/19****

339
چند میگیری 

گریه کنی
138497ایرانشاهداحمدلوحسن توکل نیا

 حسن توکل 

سیدمحمدرضا مفیدی %70نیا

30%

*فارابی**1397/06/13



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

340
چه خوبه که 

برگشتی

داریوش 

- مهرجویی 

رضا درمیشیان

داریوش 

مهرجویی
139197:30ایران

داریوش % 49مریم شفیعی

رضا % 38/25مهرجویی

%12/75درمیشیان 

1395/06/24****

341
چهار اصفهانی 

در بغداد
جعفرآقابابائیان

سید محمد 

رضا ممتاز
اکران محمود****1397/02/24جعفر آقابابائیان139387ایران

342
چهار شنبه 

سوری

سید جمال 

بشری)ساداتیان

( فیلم

****1397/07/02سید جمال ساداتیان1383101:7ایراناصغر فرهادی

تسهیالت وام 

 بنیاد 3تبصره 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 400

ریال

343
 19چهارشنبه 

اردیبهشت

محمد حسین 

لطیفی
139390ایرانوحید جلیلوند

محمد % 93علی جلیلوند

%7حسین لطیفی
**فارابی*1397/11/29

344

چهارشنبه 

خون به پا می 

شود

خون به پا می 

شود

سیدغالمرضا 

موسوی

حماسه 

عظیمی پارسا
****1398/03/25سیدغالمرضا موسوی139392ایران

****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی1373106ایرانسیروس الوندفؤاد نورچهره345

چهل سالگی346
علیرضا 

رئیسیان

علیرضا 

رئیسیان
*فارابی*فارابی1399/04/02علیرضا رئیسیان137893ایران

پروانه مرزبانچهل کچل347
ابوطالب 

صادق دقیقی
139588ایران

بنیاد % 50عباس فوالد پور

پروانه % 30سینمایی فارابی

%20مرزبان

1398/09/12****

چون باد348

- شکوفا فیلم 

محمد علی 

سجادی

محمد علی 

سجادی
****1398/12/04جعفر آقابابائیان136893ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

حاال چه شود؟349
سید محسن 

وزیری
****1397/11/29سید محسن وزیری137487ایرانمحمد جعفری

تسهیالت وام 

 بانک 3تبصره 

صادرات به 

 170میزان 

میلیون ریال

350
حادثه در 

کندوان

سید محسن 

وزیری

جهانگیر 

جهانگیری
137793ایران

کارگاه )سید محسن وزیری

(فیلم و اندیشه
1398/10/21

موسسه رسانه 

های تصویری
***

تسهیالت وام 

 بنیاد 3تبصره 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 150

ریال

ابراهیم بانکحامی351
قدرت اهلل 

صلح میرزایی
137495:30ایران

ابراهیم % 25اصغر بانک

% 25رضا بانک% 25بانک

%25آریین بانک

1397/06/04****

352
حدس بزن تا 

کی زنده ای
مستانه مهاجر

شهرام شاه 

حسینی
****1398/11/29محمد صادق رنج کشان139786ایران

حراج353
سید حسین 

میر شهابی

سید حسین 

میر شهابی
139286ایران

% 50سید حسین میر شهابی

%50رضا پدری
1396/12/08****

چهره آزادحرفه ای354
اسماعیل فالح 

پور
****1397/07/09بنیاد سینمایی فارابی137693ایران

139395ایرانفریال بهزادغالمرضا آزادیحریر355

فریال % 32/5غالمرضا آزادی

امیر صالحی % 30بهزاد

احمد شماعیان % 18زاده

%7قادر هادی12/5%

1398/09/04****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

 1فارابی 

میلیارد ریال

حریف دل356
عبدالرضا 

گنجی

عبدالرضا 

گنجی
1398/02/24محسن شایان فر137690ایران

عبدالرضا 

گنجی
***

محمد احمدیحریم357
سیدرضا 

خطیبی سرابی
****1398/03/25محمد احمدی138696ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

137382ایرانمهستی بدیعیاصغر بانکحسنک358

ابراهیم % 25اصغر بانک

آرین % 25رضا بانک% 25بانک

%25بانک

1397/06/03****

359
دم - حقه باز 

دراز
جعفر آقابابائیان

علیرضا 

محمودزاده
****1398/05/19جعفر آقابابائیان139585:40ایران

حقیقت گمشده360

چگونه ارکستر 

هماهنگ می 

شود

**فارابیفارابی1398/03/25محمد احمدی138580:49ایرانمحمداحمدیحسین صابری

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

 700فارابی 

میلیون ریال

حکایت عاشقی361

مسعود 

جعفری 

جوزانی

احمد رمضان 

زاده
139389ایران

% 61بنیاد سینمایی فارابی

%39مسعود جعفری جوزانی
1396/08/10****

فارابیفارابیفارابیفارابی1399/04/16غالمرضا شریفی1383118ایرانمسعود کیمیاییمسعود کیمیاییحکم362

363
حلقه های 

ازدواج

موسسه  راه 

عرفان
****1399/02/24محسن مسافرچی138798:30ایرانشاهین باباپور

2519حماسه 364

ارتش 

جمهوری 

اسالمی ایران

****1398/08/21بنیاد سینمایی فارابی137687ایرانکامران ملکی

مجید بهمن پورحماسه شیلر365
احمد حسنی 

مقدم
****1398/02/21جالل الدین محمد قزل ایاق136493ایران

366
حماسه 

قهرمانان
جعفر آقابابائیان

جمشید 

حیدری
****1398/10/11جعفر آقابابائیان137396ایران

حباب زرحمال طال367
منصور 

سهراب پور
12****1398/09/12تورج اصالنی139784ایرانتورج اصالنی

137092ایرانشهریار بحرانیحوزه هنری3حمله به اچ 368
حوزه هنری سازمان تبلیغات 

اسالمی
1398/01/27****

137387ایرانپرویز تاییدیسپاهان فیلمحمله خرچنگها369

ابراهیم % 25اصغر بانک

آرین % 25رضا بانک% 25بانک

%25بانک

1397/06/03****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

حیات370
محمدباقر 

آشتیانی

غالمرضا 

رمضانی
****1398/03/13بنیاد سینمایی فارابی138378ایران

138597:16ایرانبهمن فرمان آرابهمن فرمان آراخاک آشنا371

گروه صنعتی اقتصاد نوین 

 فضل اهلل یوسف پور 50%

%5 بهمن فرمان آرا 45%

*فارابی*فارابی1399/04/15

 از تسهیالت 

بنیاد سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 300

ریال استفاده 

نموده است

خاک و خون372
منوچهر 

مصیری

کامران 

قدکچیان
1383116ایران

ابراهیم % 25اصغر بانک

آرین % 25رضا بانک% 25بانک

%25بانک

1397/06/03****

139696ایرانآرش معیریانعبداهلل علیخانیخالتور373
موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
1398//07/03****

خاله سوسکه374

مرکز گسترش 

سینمای مستند 

و تجربی

نادره درد شیخ 

ترکمانی
138792:30ایران

مرکز گسترش سینمای مستند 

جواد نوروز % 65و تجربی

%35بیگی

1398/09/11****

خاموشی دریا375
روح اهلل 

برادری
138189ایرانوحید موسائیان

وحید % 55روح اهلل برادری

سید مسعود % 40موسائیان

اطیابی

فارابی*فارابی*1396/12/27

376
خانه ای مثل 

شهر
هدایت فیلم

حجت اهلل 

صیفی
****1397/02/29موسسه هدایت فیلم136594ایران

خانه خلوت377

مهدی صباغ 

مهوش - زاده 

جزایری

مهدی صباغ 

زاده
****1397/06/03مهدی صباغ زاده1370101ایران

خانه دختر378
محمد حسین 

شایسته

شهرام شاه 

حسینی
****1396/09/13محمد حسین شایسته139376ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

1394100ایرانبهنوش صادقیعباس اکبریخانه دیگری379

% 50سید فخرالدین مکی 

جمشید % 43عباس اکبری

%7قدرتی 

1398/02/07****

جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کنند و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

خانه روشن380
روح اهلل 

برادری
**فارابی*1397/11/29روح اهلل برادری138479:10ایرانوحید موسائیان

381
خانواده 

کوچک ما

سید محسن 

وزیری
****1397/11/29سید محسن وزیری136887ایرانشاپور غریب

خانوم382
سید امیر سید 

زاده
139285ایرانتینا پاکروان

سید امیر % 50امین خسروی

%20تینا پاکروان% 30سید زاده 
1398/08/20****

خبرچین383
سید محسن 

وزیری
****1397/11/29سید محسن وزیری136495ایراننصراهلل زمردیان

384
خداحافظ 

دختر شیرازی
فرشته طائر پور

افشین هاشمی 

مرغزار
139787ایران

سید افشین % 55علی طلوعی

فرشته % 33هاشمی مرغزار

%12طائرپور

1398/04/19****

138284ایرانبهزاد بهزاد پورحوزه هنریخداحافظ رفیق385
حوزه )سازمان تبلیغات اسالمی

(هنری
1397/07/14****

تسهیالت 

 بنیاد 3تبصره 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 144

ریال

خروج386
حبیب اهلل والی 

نژاد

ابراهیم حاتمی 

کیا
****1399/02/06احسان محمدحسنی1398122ایران

387
خروس بی 

محل

روح اهلل 

خوشکام

حسین قاسمی 

جامی
****1399/2/29محسن مسافرچی138883:26ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

388
خشکسالی و 

دروغ

سید غالمرضا 

موسوی
139489:15ایرانپدرام علیزاده

مارال % 66/24پدرام علیزاده

شریف % 11/86بنی آدم

نگین موسوی % 10عسگری

%1/9محمد یعقوبی% 10نامقی

1397/10/18****

خط استوا389
سعید خانی 

نامقی
139883ایراناصغر نعیمی

سجاد % 30احسان ظلی پور 

سیدمصطفی % 25علیخانی 

محسن خباز % 20حسینی 

 سیدمصطفی حاجی 10%

اصغر نعیمی % 10احمدکاشی 

5%

1398/10/28****

یاران فیلمخط آتش390
فرید سجادی 

حسینی
****1398/10/11جعفر آقابابائیان137383ایران

خط پایان391
سیدغالمرضا 

موسوی

محمدعلی 

طالبی
****1398/03/25سیدغالمرضا موسوی136593ایران

392
خنده های 

آتوسا
139382ایرانعلیرضا فریدامیر پور کیان

مستانه % 30هومن اطیابی

% 25بهمن کامیار% 26مهاجر

موسسه هنری خانه فیلم 

%19پروان

1396/02/19***
موسسه هنری 

خانه فیلم پروان

139494ایرانفرهاد مهرانفرفرهاد مهرانفرخواب آب393
فرهاد % 50بنیاد سینمایی فارابی

%50مهرانفر
1397/12/15****

فارابیفارابیفارابی*1399/03/31سیامک شایقی138697:26ایرانسیامک شایقیسیامک شایقیخواب زمستانی394

خواب سفید395

موسسه صحرا 

مجید - فیلم 

مدرسی

137992ایرانحمید جبلی
حمید % 48مجید مدرسی 

%28حمید جبلی %24مدرسی 
1398/04/24****

 از تسهیالت 

بنیاد سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 250

ریال استفاده 

نموده است



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

396
خواب های 

دنباله دار

پوران 

درخشنده

پوران 

درخشنده
1388101:46ایران

پوران % 70بنیاد سینمایی فارابی

%30درخشنده
1397/02/04****

397
خوابگاه 

دختران
مجید مدرسی

محمدحسین 

لطیفی
1383100ایران

حمید % 25مجید مدرسی 

ایرج طهماسب % 25مدرسی 

%25 حمید جبلی 25%

1398/04/24****18

398
خواستگار 

محترم
*فارابی**1398/12/04جعفر آقابابائیان138593:49ایرانداود موثقیمهدی احمدی

خواستگاری399
علی اکبر 

مزینانی

مهدی فخیم 

زاده
****1397/10/09علی اکبرمزینانی136994ایران

400
. بد. خوب

2. جلف
محسن چگینی

پیمان قاسم 

خانی
****1398/11/15محسن چگینی1397115ایران

401
خوب، بد، 

جلف

محسن چگینی 

عبداهلل - 

اسکندری

پیمان قاسم 

خانی
1389103:41ایران

محسن % 50محمد امامی

پیمان قاسم % 25چگینی

%25خانی

1397/11/29****

خودزنی402
اردشیر ایران 

نژاد
****1398/04/09بنیاد سینمایی فارابی139090ایراناحمد کاوری

خوش خیال403
جالل الدین 

محمد قزل ایاق
****1398/02/14جالل الدین محمد قزل ایاق137084ایرانمهران تاییدی

خونبارش404
رسول صدر 

عاملی
****1397/10/10رسول صدر عاملی135894ایرانامیر قویدل

405
خیلی دور 

خیلی نزدیک
1383120ایرانرضا میر کریمیحوزه هنری

حوزه هنری سازمان تبلیغات 

اسالمی
1396/12/13****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 300

ریال
**فارابی*1397/11/29محمد عرب139690ایرانمحمد عربمحمد عربداش آکل406

دام407
موسسه راه 

عرفان
****1397/09/21سید محمد قاضی137697ایرانجالل مهربان



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

داماد خجالتی408
سید محسن 

وزیری
138987ایرانآرش معیریان

کارگاه )سید محسن وزیری

(فیلم و اندیشه
1398/10/21****

دامنه های سفید409
بهروز 

خدابخش

محمدابراهیم 

معیری
139179ایران

% 75بنیاد سینمایی فارابی 

%25بهروز رشاد 
1399/03/31****

دایان باخ410
عبداهلل 

اسفندیاری
****1397/04/03محسن شایان فر137283ایرانفرهاد پوراعظم

دایره زنگی411
سید جمال 

ساداتیان
****1397/07/02سید جمال ساداتیان1386115ایران

****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی1380101ایرانکاظم معصومیامیر سمواتیدبستان شوک412

دبیرستان413
- اکبر صادقی 

بیژن امکانیان
1364113ایراناکبر صادقی

بیژن % 54/630اکبر صادقی

فریدون % 28/815امکانیان

%16/555جیرانی

1396/09/11
موسسه پرده 

نقره ای
***

1394104ایرانرضا میرکریمیرضا میرکریمیدختر414
بنیاد % 75سازمان منطقه اروند 

%25سینمایی فارابی 
1399/04/11****

یداهلل شهیدیدختر ایرونی415
محمد حسین 

لطیفی
****1398/02/21یداهلل شهیدی1382100ایران

دختر پدر دختر416
پناه بر خدا 

رضایی

پناه برخدا 

رضایی
****1397/05/09پناه برخدارضایی139172ایران

417
دختر شاه 

پریون
عبداهلل علیخانی

کامران 

قدکچیان
138988ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/21

418
دختر شیرینی 

فروش

موسسه صحرا 

مجید  )فیلم 

(مدرسی

1381105ایرانایرج طهماسب

حمید % 40ایرج طهماسب 

مجید مدرسی % 30مدرسی 

30%

1398/04/23****

  تسهیالت 

بنیاد سینمایی 

 300فارابی 

میلیون ریال

138584:30ایراناکبر خامینابراهیم بانکدختر میلیونر419

ابراهیم % 25اصغر بانک

آرین % 25رضا بانک% 25بانک

%25بانک

1397/06/03****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 150

ریال



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

138888ایرانقاسم جعفریقاسم جعفریدختران420
جالل % 50صدیقه صحت 

%50شمسیان
1399/02/21****

دختران انتظار421
عبدالرحمن 

رضایی

عبدالرحمن 

رضایی
****1398/10/11جعفر آقابابائیان1378108ایران

دخترم سحر422

غالمرضا 

- موسوی 

مجیدقاری زاده

مجید قاری 

زاده
136881ایران

مجید % 50غالمرضا موسوی 

%50قاری زاده 
*فارابی**1398/03/08

423

دختری با 

کفش های 

کتانی

رسول صدر 

عاملی

رسول صدر 

عاملی
137897ایران

موسسه % 50میالد فیلم

حوزه )سینمایی سوره

%25منیژه حکمت% 25(هنری

1397/10/10****

424
در انتظار 

شیطان
ماشااهلل افراشته

حمیدالدین 

صفایی
136084ایران

 جالل الدین محمد قزل ایاق 

%50 ماشااهلل افراشته 50%
1398/02/14****

425

در دنیای تو 

ساعت چند 

است؟

یاقوت علی 

مصفا
1392100ایرانصفی یزدانیان

سعید % 57یاقوت علی مصفا 

شهرام پور % 25سرخیل

%18حسینی

**فارابی*1398/08/11

فارابیفارابیفارابیفارابی1397/12/15سعید ملکان139485ایرانژرژ هاشم زادهسعید ملکاندر سکوت426

427
در شهرخبری 

نیست

مصطفی 

شایسته

سید رضا 

خطیبی
****1397/02/29موسسه هدایت فیلم1385102:30ایران

در مسیر باران428
مریم چوپان 

زاده
139486ایرانحامد کاتبی

موسسه آفرینشهای هنری 

آستان قدس رضوی
1398/05/09****

به عنوان سابقه 

حرفای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

سعید سعدیدر میان ابر ها429
سید روح اهلل 

حجازی
138682ایران

مرکز % 60شرکت فدک فیلم

گسترش سینمای مستند و 

%40تجربی

1396/05/21****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

دربست430
حسن 

علیمردانی

علی خامه 

پرست
139397:47ایران

% 80علی خامه پرست فرد 

%20حسن علیمردانی 
1398/06/12****

دربند431
- سالم 

خداحافظ
139196ایرانپرویز شهبازیامیر سمواتی

امیر % 60بنیاد سینمایی فارابی 

%40سمواتی 
1398/08/21****

درخت گردو432

سیدمصطفی 

حاجی احمد 

کاشی

محمدحسین 

مهدویان
1398102ایران

سیدمصطفی حاجی احمد 

کاشی
1398/11/08

درخت گردو433

سید مصطفی 

حاجی احمد 

کاشی

محمد حسین 

مهدویان
1398102ایران

سید مصطفی حاجی احمد 

کاشی
1398/11/08****

درخت گالبی434

داریوش 

- مهرجویی 

فرامرز فرازمند

داریوش 

مهرجویی
****1399/04/16بنیاد سینمایی فارابی137695ایران

درخونگاه435
منصور 

سهراب پور
12****1398/04/25منصور سهراب پور1396104ایرانسیاوش اسعدی

دردسر بزرگ436
محمد حسین 

فرح بخش
1370101:33ایرانمهدی گلستانه

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/21

دریا کنار437
سید محسن 

وزیری
****1398/10/21سید محسن وزیری139380ایرانآرش معیریان

139479:30ایرانعلی سراهنگامیر سماواتیدریا موج کاکا438
مرکز گسترش سینمای مستند 

%49امیر سماواتی%51و تجربی
1398/08/14****

439
دریا و ماهی 

پرنده
امیر پورکیان

مهرداد غفار 

زاده
139290:19ایران

بهمن % 60هومن اطیابی

%15خانه فیلم پروان% 25کامیار
خانه فیلم پروانخانه فیلم پروانفارابیفارابی1396/02/30

صد درصد 

حقوق 

فرهنگی متعلق 

به خانه فیلم 

پروان

دزد عروسکها440
سید ضیاء 

هاشمی

محمد رضا 

هنرمند
136880ایران

بهروز % 50سید ضیاء هاشمی

%50افخمی 
فارابیفارابیفارابیفارابی1397/08/13

*فارابیفارابیفارابی1397/12/18بهروز مفید139393ایرانحسین قناعتبهروز مفیددزد و پری441



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

دزد و نویسنده442
علی اکبر 

مزینانی
136895ایرانکاظم معصومی

منصور % 50علی اکبر مزینانی

%50مزینانی
1397/10/09****

**فارابیفارابی1398/10/15بهروز مفید139592ایرانحسین قناعتبهروز مفید2دزد وپری 443

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیارد و 3

 میلیون 500

ریال

444
دزدان خیابان 

جردن
****1397/04/11جعفر آقابابائیان139083:33ایرانوحید اسالمیجعفر آقابابائیان

دست شیطان445
علی قربان 

ترابی
*فارابی**1398/02/24محسن شایان فر136092ایرانحسین زندباف

دست نوشته ها446
بنیاد سینمایی 

فارابی
****1398/02/07بنیاد سینمایی فارابی1364110ایرانمهرزاد مینویی

دستفروش447

حوزه هنری 

سازمان 

تبلیغات 

اسالمی

محسن 

مخملباف
****1399/02/08حوزه هنری136687ایران

دستمزد448
مهدی احمدی 

گرگانی
*فارابی**1398/07/09محمد حسین فرح بخش1368102ایرانمجید جوانمرد

*فارابی**1397/06/13حسن توکل نیا1378103ایرانسیروس الوندحسن توکل نیادستهای آلوده449

دستهای خالی450
بنیاد سینمایی 

فارابی
****1398/06/17بنیاد سینمایی فارابی1385104ایرانابوالقاسم طالبی

****1397/01/28عباس بابویهی137485ایرانعباس بابویهیعباس بابویهیدشمن451

عبداهلل علیخانیدشمن زن452
کریم 

محمدامینی
****1397/04/05موسسه سینمایی پویا عصرفیلم139693:30ایران

139579ایرانمهرداد فریدمهرداد فریددعوتنامه453
بنیاد % 60مهرداد فرید 

%40سینمایی فارابی
1397/12/18****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

دالر454
سید محمد 

قاضی

ناصر مهدی 

پور
136779ایران

ایرج % 45سید محمد قاضی 

%15داود شیرزاد% 40جورابلو
1397/12/20****

غالمرضا آزادیدلباخته455
خسرو 

معصومی
138395ایران

جالل % 50غالمرضا آزادی 

%50الدین محمد قزل ایاق
1398/02/22****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

 250فارابی 

میلیون ریال

456
دلتنگیهای 

عاشقانه

محمد رضا 

شرف الدین
139191ایرانرضا اعظمیان

% 50بنیاد سینمایی فارابی

انجمن سینمای انقالب و دفاع 

%50مقدس

فارابی***1397/02/19

دلخون457
سیدمحمدحسی

ن حقگو

محمدرضا 

رحمانی
138783ایران

 )سازمان تبلیغات اسالمی

(حوزه هنری
1398/04/03****

458
دلم برای پسرم 

تنگ شده

محمد رضا 

عالی پیام
***1397/08/21عبدالرضا ساعتچی فرد136389ایرانعلیرضا زارع

محمد رضا 

عالی پیام

****1398/08/28عباس زریجی139683ایرانعباس زریجیعباس زریجیدم سرد459

جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

15

دندان مار460

-مجیدمدرسی 

 محمدمهدی 

دادگو

1369119ایرانمسعود کیمیایی
محمدمهدی % 50مجیدمدرسی 

%50دادگو 
1398/07/01****

دنیا461

روشن 

علی )فیلم

(اکبرمزینانی

منوچهر 

مصیری
1381108ایران

منصور % 60علی اکبر مزینانی

%40مزینانی
1397/10/09****

***فارابی1399/04/16شرکت سینمایی ماهد فیلم137690ایرانشهریار بحرانیماهد فیلمدنیای وارونه462



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

ده رقمی463
همایون 

اسعدیان

همایون 

اسعدیان
1386120:19ایران

شبکه سوم سیمای جمهوری 

منوچهر % 60اسالمی ایران 

% 20محمدی روزبهانی 

%20همایون اسعدیان 

1396/07/24****

464
دو چشم بی 

سو

حوزه هنری 

سازمان 

تبلیغات 

اسالمی

محسن 

مخملباف
****1399/02/08حوزه هنری1362116ایران

1386110ایراناصغر بانکابراهیم بانکدو خواهر465

ابراهیم % 25اصغر بانک

آرین % 25رضا بانک% 25بانک

%25بانک

1397/06/03****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 300

ریال

1392101ایراناصغر بانکابراهیم بانکدو دوست466

ابراهیم % 25اصغر بانک

آرین % 25رضا بانک% 25بانک

%25بانک

1397/06/03****

عبداهلل علیخانیبرخورد نزدیکدو روی سکه467
محمد 

متوسالنی
137185ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/04

468
دو ساعت 

بعد،مهرآباد
139277ایرانعلیرضا فریدمحمد احمدی

پگاه % 50محمد احمدی

%50احمدی
1397/05/27****

دو فرشته469
محسن 

مخملباف
****1398/08/21محمد احمدی138179ایرانمحمد حقیقت

470
دو فیلم با یک 

بلیط
سوء تفاهم

غالمرضا 

امیر - معیری 

بدیع

داریوش 

فرهنگ
136886ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/07/16

137091ایرانیداهلل صمدیحسین زندبافدو نفر و نصفی471
یداهلل % 50حسین زندباف

%50صمدی
*فارابیفارابی*1397/10/24

دوازده روز472
مصطفی قربان 

پور

مصطفی قربان 

پور
****1396/12/15نصرت نوروزی138886ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

دوچ473

حسین ربانی 

غریبی از 

طرف کانون 

پرورش فکری 

کودکان و 

نوجوانان

امیر مشهدی 

عباس
139778:30ایران

کانون پرورش فکری کودکان 

بنیاد سینمایی % 50و نوجوانان

%50فارابی

1398/07/22****

جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

دوران سربی474

محمدحسن 

معصومی 

کوهستانی

محمدحسن 

معصومی 

کوهستانی

****1398/04/01بنیاد سینمایی فارابی136686ایران

عبداهلل علیخانیدوستان475
علی شاه 

حاتمی
137790ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/21

476
دوستی از 

جنس آتش

جالل الدین 

محمد قزل ایاق
****1398/02/21جالل الدین محمد قزل ایاق138791:26ایرانامیر قویدل

477
دیدار در 

استانبول
مرد گمشده

سید محمد 

قاضی
****1398/08/29بنیاد سینمایی فارابی137184ایرانافشین شرکت

478
دیدن این فیلم 

جرم است

محمد رضا 

شفاه

محمدرضا 

زهتابچیان
139793ایران

موسسه فرهنگی و تبلیغاتی 

موسسه % 74بهمن سبز

%26هنرهای تصویری سوره

1398/11/30****

دیده بان479
بنیاد سینمایی 

فارابی

ابراهیم حاتمی 

کیا
****1398/02/07بنیاد سینمایی فارابی136883ایران

480
دیشب باباتو 

دیدم آیدا

رسول صدر 

عاملی

رسول صدر 

عاملی
1383105ایران

حمید % 46رسول صدر عاملی

علیرضا % 30پریزاده

%24سرتیپی

1397/10/10****

تسهیالت وام 

 بنیاد 3تبصره 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 500

ریال



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

دیگه چه خبر481

مهدی احمدی 

رضا - گرگانی 

بانکی

1370112ایرانتهمینه میالنی

موسسه سینمایی پویا عصر 

رضا % 33/33فیلم

تهمینه % 33/33بانکی

%33/33میالنی

1398/07/16*

صدا و سیمای 

جمهوری 

اسالمی ایران

فیلمخانه ملی*

منصور حیدریرابطه پنهانی482
جهانگیر 

جهانگیری
****1398/03/04منصور حیدری137197ایران

راز دشت تاران483
جعفر آقا 

بابائیان

هاتف 

علیمردانی
****1398/10/25جعفر آقابابائیان138879:46ایران

****1398/03/04منصور حیدری1369110ایرانکاظم معصومیمنصور حیدریراز کوکب484

راننده تاکسی485
حبیب اهلل 

اسماعیلی

مهدی صباغ 

زاده
**فارابیفارابی1398/03/29حبیب اهلل اسماعیلی138593ایران

تسهیالت مالی 

بنیاد سینمایی 

 300فارابی 

میلیون ریال

****1397/07/29جعفر آقابابائیان136393ایرانحمید رخشانیحمید رخشانیراه دوم486

487
راه رفتن روی 

سیم
سعید سعدی

احمد رضا 

معتمدی
1395103ایران

بنیاد % 40سعید سعدی

انجمن % 35سینمایی فارابی

سینمایی انقالب اسالمی و 

%25دفاع مقدس

1397/07/03

سعید 

% 65سعدی

بنیاد سینمایی 

%35فارابی

***

ربوده شده488
جواد 

نوروزبیگی
****1396/05/18بنیاد سینمایی فارابی139486ایرانبیژن میرباقری

بیتا منصوریرخ دیوانه489
ابوالحسن 

داودی
1393115ایران

بیتا %50بنیاد سینمایی فارابی

%50منصوری
1397/12/27****12

رخساره490
غالمرضا 

موسوی
****1397/11/06محمد باقر طسوجی آذر138095ایرانامیر قویدل

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 200

ریال



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

****1397/05/24موسسه هدایت فیلم137097ایرانمسعود کیمیاییهدایت فیلمرد پای گرگ491

رز زرد492

موسسه 

سینمایی پویا 

عصر فیلم

داریوش 

فرهنگ
138191ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
1398/08/21*

صدا و سیمای 

جمهوری 

اسالمی ایران

فیلمخانه ملیفارابی

رژیم طالیی493
محمد حسین 

فرح بخش
139187ایرانرضا سبحانی

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/07/06

رستاخیز494
تقی علیقلی 

زاده

احمدرضا 

درویش
1392167ایران

% 60بنیاد سینمایی فارابی

شرکت دلتا مدیا به نمایندگی 

جاسم محمد قبا 

شرکت آکوافالز به %20زرد

نمایندگی عالءالدین 

%10تقی علیقلی زاده% 10نجف

1398/07/13****

495
رسم عاشق 

کشی
محمود فالحعاشق کشون

خسرو 

معصومی
138290ایران

محمود فالح % 50مونا فالح 

%10 خسرو معصومی 40%
***فارابی1398/05/26

رفتن496
جمشید 

محمودی
**فارابی*1397/03/23نوید محمودی139577ایراننوید محمودی

جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

رفقای خوب497
مجید قاری 

زاده

مجید قاری 

زاده
139399:40ایران

مجید % 50بنیاد سینمایی فارابی

%50قاری زاده
**فارابیفارابی1397/05/13

صحرافیلمرفیق بد498
عباس احمدی 

مطلق
138694ایران

حمید % 25مجیدمدرسی 

ایرج طهماسب % 25مدرسی 

%25 حمید جبلی 25%

1398/07/01****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

حلزونرقص پا499

محمد احمدی 

نگار - 

اسکندرفر

مزدک میر 

عابدینی
****1398/07/16بنیاد سینمایی فارابی139680ایران

رقص خاک500
محمدمهدی 

دادگو

ابوالفضل 

جلیلی
137674ایران

% 55محمدمهدی دادگو 

حمید % 11/25مجیدمدرسی 

مهوش % 11/25مدرسی 

معصومه % 11/25مدرسی 

%11/25مدرسی 

1398/05/19****

****1398/02/24محسن شایان فر1380105ایراناسماعیل براریاسماعیل براریرقص شیطان501

تسهیالت مالی 

بنیاد سینمایی 

 200فارابی 

میلیون ریال

****1399/03/17بنیاد سینمایی فارابی137688ایرانمجید مجیدیشرکت وراهنررنگ خدا502

شکوفا فیلمرنگ شب503
محمد علی 

سجادی
*فارابیفارابی*1398/10/09جعفر آقابابائیان137980ایران

کلیه حقوق 

هواپیمایی 

متعلق به بنیاد 

سینمایی فارابی

رهاتر از دریا504
عباس 

جهانبخش
139083:26ایرانحمید طالقانی

% 50مرتضی احمدی هرندی 

مرکز گسترش سینمای مستند 

عباس %31و تجربی 

%19جهانبخش 

1396/02/17

مرتض 

احمدی 

% 50هرندی 

عباس 

%50جهانبخش 

مرتضی 

احمدی 

% 50هرندی 

مرکز گسترش 

50%

مرتض 

احمدی 

% 50هرندی 

عباس 

%50جهانبخش 

مرتض 

احمدی 

% 50هرندی 

عباس 

%50جهانبخش 

 فروش رایت 

بین الملل 

توسط آقای 

عباس 

جهانبخش 

مشروط به 

اخذ موافقت 

قبلی و تأیید 

مرکز گسترش 

می باشد



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

رهایی505
رسول صدر 

عاملی

رسول صدر 

عاملی
****1397/10/10رسول صدر عاملی1361105ایران

506

رهایی از 

انیمیشن)بهشت

)

علی نوری 

اسکویی

علی نوری 

اسکویی
139687ایران

موسسه فرهنگی روایت 

علی نوری % 60فتح

%40اسکویی

1398/09/20****

شرکت وراهنرروبان قرمز507
ابراهیم حاتمی 

کیا
****1398/11/29مهدی کریمی1377105ایران

شرکت وراهنرروبان قرمز508
ابراهیم حاتمی 

کیا
***فارابی1398/11/29مهدی کریمی1377105ایران

1393110ایرانبهروز افخمیمحمد پیرهادیروباه509
بنیاد % 60مهدی ابراهیمی 

%40سینمایی فارابی 
1396/12/20****

****1397/05/08موسسه هدایت فیلم1367105ایرانکیانوش عیاریمرتضی شایستهروز باشکوه510

روز روشن511
غالمرضا 

گمرکی

سیدحسین 

میرشهابی
****1396/12/08سیدحسین میرشهابی139185ایران

علیرضا جاللیروز سوم512
محمد حسین 

لطیفی
****1397/12/05موسسه فرهنگی و هنری شاهد1385107ایران

روز فرشته513
سید ضیاء 

هاشمی
137197ایرانبهروز افخمی

بهروز %50سید ضیاء هاشمی

%50افخمی
1397/12/22****

138192ایرانمسعود کرامتیایرج تقی پورروز کارنامه514
% 80بنیاد سینمایی فارابی

%20شرکت تولید فیلم نشانه
1398/09/26****

روز مبادا515

محمد احمدی 

نگار - 

اسکندرفر

139389ایرانفائزه عزیزخانی

محمد % 50فائزه عزیز خانی

نگار اسکندرفر % 30احمدی 

20%

1398/08/21****

516
روز های 

نارنجی

علیرضا قاسم 

خان
1396105ایرانآرش الهوتی

محمد % 80سجاد علیجانی

علیرضا % 10حسین شهباز زاده

هدیه جوایه % 5قاسم خان

%5تهرانی

1398/08/11****

****1398/06/23بنیاد سینمایی فارابی1373106ایرانشهرام اسدیهدایت فیلمروز واقعه517



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

518
روزیکه 

خواستگار آمد

نورالدین 

حجازی
137879ایرانفریال بهزاد

نورالدین % 50جعفر آقابابائیان 

%50حجازی 
فارابی***1397/03/23

مجید مدرسیروسری آبی519
رخشان بنی 

اعتماد
****1398/04/24مجید مدرسی137387ایران

علی اکبر ثقفیروسی520
امیر حسین 

ثقفی
139796ایران

محمد % 50علی اکبر ثقفی

%50صادق رنجکشان
1398/02/22****15

رونا مادر عظیم521

شکستن 

همزمان بیست 

استخوان

نوید محمودی
جمشید 

محمودی
139690ایران

بنیاد % 45نوید محمودی

حسن % 35سینمایی فارابی

%20علیزاده 

1398/08/29

نوید 

% 65محمودی

%35فارابی

نوید 

% 65محمودی

%35فارابی

نوید 

% 65محمودی

%35فارابی

نوید 

% 65محمودی

%35فارابی

9

روی خط مرگ522
حسن کفاش 

عراقی

شفیع آقا 

محمدیان
سیاه و سفید*فارابی**1398/12/04جعفر آقابابائیان137586ایران

139798:40ایرانعلی قوی تنعلی قوی تنرویای سهراب523
بنیاد % 75علی قوی تن

%25سینمای فارابی
1398/09/25****

رویای سینما524
علی شاه 

حاتمی

علی شاه 

- حاتمی 

حمید شاه 

حاتمی

1397/10/30بنیاد ینمایی فارابی139085:39ایران

علی شاه 

% 60حاتمی

بنیاد سینمایی 

%40فارابی 

***

525
رویای نیمه 

شب تابستان
مرتضی شایسته

داریوش 

مودبیان
****1397/02/29موسسه هدایت فیلم137391ایران

روئیدن درباد526
حسن علی 

امجدی مقدم
****1397/02/17بنیاد سینمایی فارابی139085:43ایرانرهبر قنبری

****1398/07/13محمد حسین فرح بخش1362109ایرانسیروس الوندعبدالرضا توسلریشه در خون527

زادبوم528
ابوالحسن 

داودی

ابوالحسن 

داودی
*فارابیفارابی*1397/03/02بیتا منصوری1388111ایران

138894ایرانحسین قناعتحسن کالمیزخم شانه حوا529
موسسه توسعه سینمایی 

(حوزه هنری )سوره
1396/12/13****

عبداهلل علیخانیزخمی530
کامران 

قدکچیان
1376102ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
*فارابی**1398/08/21



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

زرد531
ابراهیم طالش 

مجیدی

مصطفی تقی 

زاده
139589ایران

% 60ابراهیم طالش مجیدی 

%40مصطفی تقی زاده 
*فارابیفارابی*1397/06/04

زرد قناری532

علیرضا شجاع 

- نوری 

عبداهلل 

اسکندری

رخشان بنی 

اعتماد
136295ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/07/16

 تیر14زعفرانیه 533

از این خبر 

خوشحال 

نیستی

سلیمان علی 

محمد

سیدعلی 

هاشمی
139796:40ایران

% 50محمدعلی علی محمد 

%50آزاده علی محمد
1398/05/22****

534
زمانی برای 

دوست داشتن

علیرضا سبط 

احمدی
***1399/03/31بنیاد سینمایی فارابی138687:52ایرانابراهیم فروزش

سیدعلیرضا 

سبط احمدی

زمزمه535
حبیب اهلل 

کاوشگر
****1397/07/10بنیاد سینمایی فارابی136688ایرانخسرو ملکان

زمستان است536
محمدمهدی 

دادگو
138384ایرانرفیع پیتز

% 33/44محمدمهدی دادگو

سازمان % 33/33رفیع پیتز 

حوزه )توسعه سینمایی سوره

%33/33 (هنری

فارابی***1398/05/19

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

 500فارابی 

میلیون ریال

زمین آسمانی537
بنیاد سینمایی 

فارابی

محمد علی 

نجفی
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی137586ایران

زن بدلی538
محسن 

مسافرچی
*فارابی**1397/02/02محسن مسافرچی1384104:31ایرانمهرداد میرفالح

****1398/01/24فرشته طائر پور1386123ایرانسیروس الوندفرشته طائر پورزن دوم539

540
زن ها فرشته 

2اند 
کافه عشق

محمدحسین 

فرح بخش
****1398/12/12محمدحسین فرح بخش139883ایرانآرش معیریان

541
زن ها فرشته 

2اند 
عبداهلل علیخانیسپیده دم

شهرام شاه 

حسینی
138692ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/04

زندانی ها542
مسعود ده 

نمکی

مسعود ده 

نمکی
****1397/12/11احسان محمد حسنی1397105ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

543
زندگی جای 

دیگری است

سید امیر سید 

زاده
****1398/08/20سید امیر سید زاده139287ایرانمنوچهر هادی

544
زندگی 

خصوصی
عبداهلل علیخانی

محمد حسین 

فرح بخش
1390105ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
1397/10/09

موسسه ویدیو 

رسانه موج
*فارابی*

زنگ اول545
سید محسن 

وزیری
1368106ایراننظام فاطمی

کارگاه )سید محسن وزیری

(فیلم و اندیشه
1398/0/21****

حوزه هنریزنگها546
محمدرضا 

هنرمند
136488ایران

موسسه توسعه سینمایی 

(حوزه هنری )سوره
1398/04/03****

*فارابی**1398/10/11جعفر آقابابائیان138279ایرانابراهیم شیبانیشکوفا فیلمزهر عسل547

زهر مار548
جواد نوروز 

بیگی

سید جواد 

رضویان
139793:50ایران

محسن % 80احسان درخشان

%20خباز
1398/03/04****9

549
زیر بامهای 

شهر

عبدالرضا 

ساعتچی فرد
**1399/02/09جعفر آقابابائیان136887ایراناصغر هاشمی

عبدالرضا 

ساعتچی فرد
*

حقوق 

فرهنگی و 

هواپیما متعلق 

به عبدالرضا 

ساعتچی فرد

550
زیر پوست 

شهر
جهانگیر کوثری

رخشان بنی 

اعتماد
137995ایران

رخشان % 40جهانگیر کوثری 

سیروس % 40بنی اعتماد 

بنی )شیرین دیباج% 10تسلیمی

%10(اعتماد

فارابی**فارابی1399/02/03

138399ایرانایرج طهماسبمجید مدرسیزیر درخت هلو551

حمید % 25مجید مدرسی 

ایرج طهماسب % 25مدرسی 

%25 حمید جبلی 25%

1398/04/24****

زیر نورماه552

منوچهر 

محمدی 

روزبهانی

سیدرضا 

میرکریمی
137999ایران

% 50منوچهر محمدی 

%50سیدرضامیرکریمی 
1396/07/24****

میلیون300    

 ریال وام

3تبصره 

ساده لوح553
علی اصغر 

احدی

مهدی فخیم 

زاده
1371101ایران

% 75حبیب اهلل اسماعیلی

%25غالمرضا موسوی
1398/11/29****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

سارا554
داریوش 

مهرجویی

داریوش 

مهرجویی
****1399/03/31داریوش مهرجویی1374101ایران

139593ایرانمازیار میریمازیار میریسارا و آیدا555
علی سرتیپی % 50مازیار میری 

%10 احمد هاشمیان 40%
*فارابیفارابی*1399/02/29

4سازمان 556
سازمان 

تبلیغاتی تماشا

حسن 

جوانبخش
****1398/02/21جالل الدین محمد قزل ایاق137695ایران

****1397/08/13مصطفی حاجی احمد کاشی139594:34ایرانمهران مدیریمهران مدیری عصر5ساعت 557

ساعت شلوغی558
سید محسن 

وزیری
138990ایرانآرش معیریان

سید )کارگاه فیلم و اندیشه

(محسن وزیری
1398/10/30****

هدایت فیلمساقی559
محمدرضا 

اعالمی
1381100ایران

علی % 80موسسه هدایت فیلم 

%20اصغر قربانی 
1397/05/01****

560
سالهای 

خاکستر

حبیب اهلل علی 

- اسماعیلی 

غالمرضا 

موسوی

مهدی صباغ 

زاده
1365117ایران

حبیب اهلل علی اسماعیلی 

 غالمرضا موسوی 33/3%

 مهدی صباغ زاده 33/3%

33/4%

1398/03/13****

****1397/02/29موسسه هدایت فیلم1380100ایرانایرج قادریمرتضی شایستهسام و نرگس561

****1397/02/29موسسه هدایت فیلم136487ایراناحمدنیک آذرهدایت فیلمسامان562

563
سامورایی در 

برلین
دبیت

ابوالفضل 

صفاری
139792ایرانمهدی نادری

موسسه آتیه رفاه همکاران مهر 

ابوالفضل % 90ایرانیان

%5نوریک کشیشیان% 5صفاری

1398/02/14****

**1398/05/19جعفر آقابابائیان137694ایرانیداهلل صمدیشکوفا فیلمساواالن564
سیف علی 

کوثری
*

139487ایرانمسعود نوابیبهنام شهیدیسایه565
بنیاد % 65بهنام شهیدی 

%35سینمایی فارابی 
1398/02/21****

سایه روشن566
سید جمال 

ساداتیان
****1397/07/02سید جمال ساداتیان1392107ایرانفرزاد موتمن



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

سایه های غم567
سید محسن 

وزیری
****1397/11/29سید محسن وزیری137094ایرانشاپور غریب

568
سایه های 

موازی
139386ایراناصغر نعیمیحسن توکل نیا

علی توکل % 50حسن توکل نیا

%50نیا 
1397/06/13****

15****1397/03/01جالل شمسیان138877:44ایرانقاسم جعفریقاسم جعفریسپید و سیاه569

570
ستاره های 

سربی

موسسه 

فرهنگی دیده 

پایا

****1396/09/22بنیاد سینمایی فارابی1381111ایرانمهدی ودادی

سجاده آتش571

حوزه هنری 

سازمان 

تبلیغات 

اسالمی

137290ایراناحمد مرادپور
بنیاد % 50حوزه هنری 

%50سینمایی فارابی
1399/02/08****

139582ایرانمحسن قرائیبهمن کامیارسد معبر572

امید رضا % 30بهمن کامیار

سید محمد % 25کشتی آرای

بنیاد سینمایی % 20احمدی

%10علی کرمانیان% 15فارابی

1397/08/12****

حقوق 

فرهنگی متعلق 

به بهمن کامیار

****1397/02/29موسسه هدایت فیلم1364103ایرانحمیدتمجیدیمرتضی شایستهسراب573

سرب574

محمد هاشم 

- سبوکی 

مسعود کیمیایی

***فارابی1398/02/04محمد هاشم سبوکی1367133ایرانمسعود کیمیایی

****1396/08/10موسسه هدایت فیلم138294ایرانمسعود کیمیاییمرتضی شایستهسربازان جمعه575

سربلند576

مجید مدرسی 

شعبانعلی - 

اسالمی

137381ایرانفتحعلی اویسی

مجید % 40/8جعفر آقابابائیان

محمد احتشام % 35مدرسی

محسن % 12/1زاده

%12/1چگینی

1397/06/17****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

577
سرتو بدزد 

رفیق

علی عبدالعلی 

زاده

علی عبدالعلی 

زاده
138476:30ایران

% 75علی عبدالعلی زاده

موسسه توسعه سینمایی 

محمد % 15(حوزه هنری)سوره

%10رضا نادر خانی

1398/11/01****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 500

ریال
****1396/10/12بنیاد سینمایی فارابی137290ایراناکبر صادقیاکبر صادقیسرحد578

139790:55ایراننیما جاویدیمجید مطلبیسرخپوست579
محمد صادق % 50مجید مطلبی

%50رنجکشان
1398/01/20****

****1397/05/08موسسه هدایت فیلم136382ایرانامیر قویدلهدایت فیلمسردار جنگل580

ماهد فیلمسرعت581
محمدحسین 

لطیفی
***فارابی1399/04/16شرکت سینمایی ماهد فیلم137594ایران

مرتضی شایستهسرگیجه582
محمد زرین 

دست
****1397/03/13موسسه هدایت فیلم1384110:20ایران

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 500

ریال

سرود تولد583
منوچهر 

زبردست
فارابی***1397/10/25جعفر آقابابائیان138483ایرانعلی قوی تن

سعادت آباد584
همایون 

اسعدیان
1389101ایرانمازیار میری

شجاعالدین % 70مازیار میری

همایون % 20میر طاووسی

%10اسعدیان

*فارابیفاربی*1397/06/04

سفر به خیر585
موسسه فانوس 

خیال

داریوش 

مودبیان
****1398/12/04جعفر آقابابائیان137388ایران

سفر به شرق586

شرکت 

سینمایی 

سبحان

سید مهدی 

برقعی
137983ایران

سازمان توسعه سینمایی 

(حوزه هنری)سوره
*فارابی**1397/11/29

****1398/10/15بیژن امکانیان137099ایرانبیژن امکانیانبیژن امکانیانسفر جادویی587

588
سفر مردان 

خاکستری

امیرشهاب 

رضویان

امیرشهاب 

رضویان
1380110ایران

علی % 50امیرشهاب رضویان 

%50کرمانیان
**فارابیفارابی1398/04/09



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

سفرمرگ589
حسن 

آقاکریمی

حسن 

آقاکریمی
138779:19ایران

% 60بنیاد سینمایی فارابی 

مرکز گسترش سینمای مستند 

%40و تجربی 

1397/04/10****

590
سکوت در 

کوهستان

حجت اهلل 

سیفی

حجت اهلل 

سیفی
*فارابی**1398/02/24محسن شایان فر137394ایران

**1397/07/07بنیاد سینمایی فارابی1379144ایرانبهرام بیضاییبهرام بیضاییسگ کشی591

بنیاد سینمایی 

% 50فارابی

بهرام 

%50بیضایی

*

138393ایرانجواد ارشادغالمرضا آزادیسالم592
وحید % 80غالمرضا آزادی 

%10جواد ارشاد % 10رامشه 
1397/03/13****

سالم بر عشق593
فرشته ای در 

خانه من
138895ایراناصغر نعیمیعبداهلل علیخانی

موسسه  سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/04

594
سالم بر 

فرشتگان

حسن 

علیمردانی

فرزاد اژدری 

مفرد
139095:22ایران

مرکز گسترش سینمای مستند 

حسن % 70و تجربی

%30علیمردانی

1398/09/11****

****1398/06/23کریم آتشی1374103ایرانکریم آتشیکریم آتشیسالم به انتظار595

596
سالم سرزمین 

من

- اصغر بانک 

اکبر خامین
****1397/06/03%50اکبر خامین%50اصغر بانک137094ایراناکبر خامین

*فارابی**1398/10/11جعفر آقابابائیان1379100ایرانمسعود کیمیاییشکوفا فیلمسلطان597

زینب تقواییسمفونی نهم598
محمد رضا 

هنرمند
1396101ایران

بنیاد % 65زینب تقوایی

محمد % 25سینمایی فارابی

%10رضا هنرمند

1398/04/17****

سمندر599
- ابراهیم بانک 

اصغر بانک
1363108ایرانمحمود کوشان

ابراهیم % 25اصغر بانک

آرین % 25رضا بانک% 25بانک

%25بانک

1397/06/03****

سناتور600
مهدی صباغ 

زاده

مهدی صباغ 

زاده
1362111ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/07/16



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

فرامرز فرازمندسنتوری601
داریوش 

مهرجویی
1385102ایران

% 50داریوش مهرجویی 

%50فرامرز فرازمند 
1399/03/31****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 600

ریال

602
سنجاقک های 

برکه سبز
****1399/01/24علی قوی تن138975:26ایرانغلی قوی تنعلی قوی تن

139590ایرانغالمرضا آزادیفریال بهزادسندباد و سارا603
فریال % 50غالمرضا آزادی

%50بهزاد
**فارابیفارابی1398/02/16

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

دو میلیارد و 

پانصد میلیون 

ریال

604
سنگ کاغذ 

قیچی
138590ایرانسعید سهیلیحمید اعتباریان

بنیاد % 50حمید اعتباریان 

%50سینمایی فارابی 
1399/02/17****

605
سه نفر روی 

یک خط
138891:60ایرانخسرو ملکانخسروملکان

منوچهر % 70عباس حقیقی 

%30زبردست 
1396/08/10****

سه ونیم606
محمد رضا 

شرف الدین
138879ایراننقی نعمتی

سید امیر سید % 65نقی نعمتی

محمد رضا شرف % 25زاده

%10الدین

*_*فارابی1397/10/02

نمایش در 

خارج از 

کشور ممنوع 

می باشد

****1397/05/06موسسه هدایت فیلم137990ایرانسعید سهیلیهدایت فیلمسهراب607

جلیل شعبانیسوء تفاهم608
احمدرضا 

معتمدی
****1397/12/11احسان محمد حسنی139692ایران

سوء ظن609

جعفر 

- آقابابائیان 

شکوفا فیلم

****1398/10/11جعفر آقابابائیان137485ایرانکاظم معصومی

1386107:03ایرانتهمینه میالنیمحمد نیک بینسوپر استار610
محمد نیک % 50تهمینه میالنی

%50بین
1398/07/16****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

بازیچهسودابه611

محمد علی 

سجادی 

الریجانی

محمد علی 

سجادی 

الریجانی

1397116ایران

محمد علی سجادی 

بنیاد سینمایی % 60الریجانی

%40فارابی

1398/05/02****15

سوغات فرنگ612

موسسه 

سینمایی پویا 

عصر فیلم

کامران 

قدکچیان
138498ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
1397/10/09

موسسه رسانه 

های تصویری

صدا و سیمای 

جمهوری 

اسالمی ایران

**

1395103ایرانمهدی کرم پورمهدی کرم پورسوفی و دیوانه613

% 50امیرحسین عبداللهی مقدم 

% 30بنیاد سینمایی فارابی 

% 15موسسه آوای هنر سالمت 

%5مهدی کرم پور 

1396/06/04****

سوم آذر شهر614
محمد حسین 

امیر یوسفی

کامبیز صفاری 

خوزانی
139777ایران

علی حسین % 50حسین نفر

کامبیز % 25شکوهی سلگی

%25صفاری خوزانی

1398/06/05****

علی سرتیپیسونامی615
میالد صدر 

عاملی
1397105:40ایران

مونا تفضلی 

رسول صدر %40مهرجردی

بنیاد سینمایی %30عاملی

%10علی سرتیپی%20فارابی

1398/07/06****9

****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی138992/46ایرانجمال شورجهمهدی همایونفرجنوب آسمانسی و سه روز616

****1397/02/29موسسه هدایت فیلم137888ایرانسامان مقدمهدایت فیلمسیاوش617

سیب و سلما618
مهدی عظیمی 

میرآبادی

حبیب اهلل 

بهمنی
138988:13ایران

موسسه توسعه سینمایی 

(حوزه هنری )سوره
1398/04/02****

139291ایرانهومن سیدیسعید سعدیسیزده619

شرکت % 80محمود دینی 

% 10سینمایی فدک فیلم 

%10امیرجعفری 

1396/05/21***

محمود دینی 

 فدک 80%

%20فیلم 

620
شاخه گلی 

برای عروس

کارگاه فیلم و 

اندیشه

قدرت اهلل 

صلح میرزایی
****1398/10/21سید محسن وزیری138391ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

شاخه های بید621
صفرعلی کریم 

نژاد
*فارابی**1398/02/22محسن شایان فر1367100ایرانامراهلل احمدجو

138387ایرانآرش معیریانعبداهلل علیخانیشارالتان622
موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
1397/10/09

موسسه رسانه 

های تصویری
*فارابی*

شاعر زباله623
محسن 

مخملباف
****1398/08/21محمد احمدی138481ایرانمحمد احمدی

تسهیالت وام 

 بنیاد 3تبصره 

فارابی به میزان 

 میلیون 200

ریال

****1398/02/21یداهلل شهیدی138096ایرانفریدون جیرانییداهلل شهیدیشام اخر624

شانس زندگی625

عبداهلل 

- علیخانی 

محمد حسین 

فرح بخش

شهریار پارسی 

پور
137085ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/21

626
شانس،عشق،ت

صادف

محمد حسین 

فرح بخش
139380ایرانآرش معیریان

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
*فارابیفارابی*1397/10/09

139683ایرانوحید امیرخانیعباس نادرانشاه کش627

سیدمرتضی فاطمی نویسی 

% 20 فرزاد صادقی 53%

عباس % 20محسن امیری 

فرید سجادی % 5نادران 

%2حسینی 

1398/06/17

-عباس نادران 

 فرزاد صادقی 

محسن امیری- 

-عباس نادران 

 فرزاد صادقی 

محسن امیری- 

-عباس نادران 

 فرزاد صادقی 

محسن امیری- 

-عباس نادران 

 فرزاد صادقی 

محسن امیری- 

12

شاهرگ628
محسن شایان 

فر
*فارابی**1398/02/24محسن شایان فر137390ایرانعلی غفاری

شاهین طالیی629
- اصغر بانک 

ابراهیم بانک

قدرت اهلل 

صلح میرزایی
138392ایران

ابراهیم % 25اصغر بانک

آرین % 25رضا بانک% 25بانک

%25بانک

1397/06/03****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

شب630

شرکت 

سینمایی 

گوهران

****1398/02/25محسن شایان فر138090ایرانسعید سهیلی

631
شب اول 

هجده سالگی

- دیاپازون 

(دهه هشتاد)

علیرضا شجاع 

نوری

حامد میرزا 

علی زاده 

تهرانی

139792ایران

حسین میرزا علی زاده 

علیرضا شجاع % 90تهرانی

%10نوری

1398/04/19****12

632

شب 

پویا )آفتابی

(نمایی

****1398/07/23آزاده مدنی139692:30ایرانعلی مدنیزهرا مشتاق

633
شب بخیر 

فرمانده

حوزه هنری 

سازمان 

تبلیغات 

اسالمی

انسیه شاه 

حسینی
138491ایران

حوزه هنری سازمان تبلیغات 

اسالمی
1397/08/13****

634
شب بیست و 

نهم
****1398/10/11کاملیا آقابابائیان1368119ایرانحمید رخشانیحمید رخشانی

حسین یاریارشب روباه635
همایون 

اسعدیان
****1397/09/21سید محمد قاضی137699ایران

****1398/07/13محمد حسین فرح بخش136398ایرانخسرو ملکانعبدالرضا توسلشب شکن636

شب واقعه637
سید احمد میر 

عالیی
****1397/12/05موسسه فرهنگی و هنری شاهد138892ایرانشهرام اسدی

شبانه روز638
سید جمال 

ساداتیان

کیوان علی 

- محمدی 

امید بنکدار

**1397/07/02سید جمال ساداتیان138795:50ایران

مرکز گسترش 

سینمای مستند 

و تجربی

*

شبهای تهران639
محمد حسین 

فرح بخش

داریوش 

فرهنگ
137987ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملی***1398/07/03

شبی در تهران640
بهروز 

خدابخش راد
*فارابی**1398/05/26کیان بابائیان138595:46ایرانبهرام کاظمی



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

641
شبی که ماه 

کامل شد

محمد حسین 

قاسمی
12****1398/02/17محمد حسین قاسمی1397133ایراننرگس آبیار

شتابزده642
خسرو 

امیرصادقی

مهدی فخیم 

زاده
137090ایران

مهدی % 50خسرو امیرصادقی 

%50فخیم زاده 
1398/03/11****

شرایط عینی643
عباس 

کیارستمی

احمد رضا 

گرشاسبی
****1398/10/11جعفر آقابابائیان136696ایران

شعله ور644
محمد رضا 

شفیعی

حمید نعمت 

اهلل
1395120ایران

موسسه فرهنگی و هنری 

شرکت تاها % 61وصف صبا

%14 بنیاد سینمایی فارابی25%

1398/02/04****

اکران محدود***جهان تصویر1399/03/21اصغر نصیری138381ایراناصغر نصیریفؤاد نورشغال645

شقایق646

مجید قاری 

هوشنگ - زاده

نوراللهی

مجید قاری 

زاده
137092ایران

مجید % 50هوشنگ نوراللهی 

%50قاری زاده 
*فارابی**1398/03/08

شکار647
عبدالرضا 

ساعتچی
****1398/02/22محسن شایان فر1366109ایرانمجید جوانمرد

حقوق 

هواپیمایی 

 عبدالرضا 50%

ساعتچی فرد

648
شکار و 

شکارچی
136393ایرانکار گروهیحوزه هنری

موسسه توسعه سینمایی 

(حوزه هنری)سوره
1398/07/13****

تودهشکاف649
- علی سرتیپی 

منیژه حکمت

کیارش اسدی 

زاده
139380ایران

علیرضا % 30سروش سرتیپی

منیژه حکمت % 25سرتیپی 

%20 احسان سالمی 25%

**فارابی*1396/09/25

حقوق 

فرهنگی متعلق 

به فارابی

139580ایرانسهیل موفقایرج محمدیشکالتی650

% 50بنیاد سینمایی فارابی 

ایرج % 35مجتبی اشکانی 

%15محمدی روزبهانی 

*فارابیفارابی*1398/02/30

شکوه بازگشت651
علی قربان 

ترابی
فارابی*فارابیفارابی1398/02/22محسن شایان فر137178ایرانمسعود فروتن



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

جعفرآقابابائیانمهاجر پیرشما فرشته اید652
محمدعلی 

میاندار
****1398/02/21جعفر آقابابائیان136880ایران

653
 17شماره 

سهیال

سید امیر سید 

زاده
139577ایرانمحمود غفاری

سید محمد حسین سید 

%20محمود غفاری% 80زاده
1397/11/09****

شناسایی654
محمد رضا 

اعالمی

محمد رضا 

اعالمی
****1397/07/14بنیاد سینمایی فارابی1367107ایران

شنای پروانه655
سید رسول 

صدر عاملی
1398120ایرانمحمد کارت

% 85محمد صادق رنجکشان

%15سید رسول صدر عاملی
1398/1212****15

شنل656
علیرضا نوری 

شجاع

حسین اوالد 

آدم کندری
فرهنگی فارابی*فارابیفارابی*1399/02/14سینا سعیدیان139592ایران

657
شهر در دست 

بچه ها

محمدخادم 

المله
****1398/05/19کاملیا بابائیان137177ایراناسماعیل براری

محدودیت 

عدم  )اکران

نمایش در 

سینماهای 

(ممتاز
****1397/10/15(ایرج تقی پور)شرکت نشانه1382102ایراناصغر فرهادیایرج تقی پورشهر زیبا658

شهر موشها659
بنیاد سینمایی 

فارابی

محمد علی 

- طالبی 

مرضیه برومند

****1398/07/13بنیاد سینمایی فارابی136581ایران

شهردار مدرسه660
محمدباقر 

خسروی

محمدباقر 

خسروی
*1396/09/11محمدباقر خسروی1376107ایران

سیدمحمدقاض

ی
**

تسهیالت وام 

  به 3تبصره 

 100میزان 

میلیون ریال



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

661
شهری که نمی 

خوابد

سیدامیر 

سیدزاده

حسن 

آخوندپور
139291ایران

حوزه هنری سازمان تبلیغات 

% 70اسالمی خراسان رضوی 

% 20حسن آخوندپور 

%10سیدامیرسیدزاده 

1398/06/12****

جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

نمایش - شود

فیلم در 

استانهای 

خراسان 

شمالی ، 

جنوبی و 

رضوی بالمانع 

است

****1398/10/11جعفر آقابابائیان138093ایرانفریال بهزادغالمرضا آزادیشور زندگی662

****1397/02/03بنیاد سینمایی فارابی1390102ایرانجواد اردکانیابراهیم اصغریجوانه های امیدشور شیرین663

****1398/10/09جعفر آقابابائیان137892ایراننادر مقدسجعفرآقابابائیانشور عشق664

رمان فیلمشوک665
ناصر مهدی 

پور
137583ایران

% 35/2بنیاد سینمایی فارابی 

عبدالحمید چهره قآنی انزابی 

% 11 سیدمسعود اطیابی 25%

هراند % 10محسن حاتمی 

حسن سلطانی % 10هاکوپیان 

8/8%

1399/02/10****

143شیار 666

محمد حسین 

- قاسمی 

ابوذر پور 

محمدی

139298ایراننرگس آبیار
محمد % 50ابوذر پور محمدی

%50حسین قاسمی
1397/05/10****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

شیر های جوان667
سید کمال 

طباطبایی

محسن 

محسنی نسب
****1398/10/09جعفر آقابابائیان1378101ایران

تسهیالت بنیاد 

فارابی به میزان 

 میلیون 150

ریال

شیر و عسل668
سید محسن 

وزیری
1388100ایرانآرش معیریان

سید )کارگاه فیلم و اندیشه

(محسن وزیری
1398/10/21****

شیرسنگی669

مسعود 

جعفری 

جوزانی

مسعود 

جعفری 

جوزانی

****1397/07/14بنیاد سینمایی فارابی136593ایران

شیرک670

داریوش 

- مهرجویی 

محمد هاشم 

سبوکی

داریوش 

مهرجویی
1366112ایران

% 50محمد هاشم سبوکی

%50ذاریوش مهرجویی
***فارابی1398/02/04

شیرهای جوان671
سیدکمال 

طباطبایی

محسن 

محسنی نسب
****1396/10/10جعفر آقابابائیان1378101ایران

تسهیالت بنیاد 

فارابی به میزان 

 میلیون 150

ریال

****1397/0229موسسه هدایت فیلم1389100ایرانبهمن گودرزیمرتضی شایستهساندویچ سردشیش و بش672

شیفته673
محمد علی 

سجادی

محمد علی 

سجادی
**کارن فیلم*1397/07/07جعفر آقابابائیان137990ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

شیالت674

محمد جواد 

نظری 

کلپایگانی

****1397/08/21محمد جواد نظری گلپایگانی1362115ایرانرضا میر لوحی

این پروانه بر 

اساس نامه 

357926 

مورخ 

1397/08/15 

آقای جعفر 

آقابابائیان ثبت 

شده در دفتر 

اسناد رسمی 

 به 595شماره

شماره 

358547 

مورخ 

1397/08/15 

.صادر گردیده

صبح خاکستر675
- روز سیاه 

طعم خون
****1399/03/17محسن مسافرچی139196ایرانحسن ناظررضا آشتیانی

676
صبحانه ای 

 نفر2برای 

مهدی صباغ 

زاده

مهدی صباغ 

زاده
1383104ایران

مجید % 60مهدی صباغ زاده

%40مدرسی
1398/08/01****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

 350فارابی 

میلیون ریال

677
صدسال به این 

سالها
****1397/02/26موسسه هدایت فیلم1386105ایرانسامان مقدممرتضی شایسته

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی یک 

میلیارد ریال

صعود678
- اکبرصادقی

بیژن امکانیان
136692ایرانفریدون جیرانی

 27/34بیژن امکانیان 

 فرهاد نیک 27/34اکبرصادقی 

 عباس شاویز 27/34پور 

17/96

***پرده نقره ای1396/09/11



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

****1398/05/19جعفرآقابابائیان137694ایرانعبداهلل باکیدهشکوفا فیلمصلیب طالیی679

صنم680
محمدمهدی 

دادگو
137984ایرانرفیع پیتز

رفیع % 47محمدمهدی دادگو 

%20ثریا شجیعی% 33پیتز 
1398/05/19****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

 200فارابی 

میلیون ریال

681
صنوبرهای 

سوزان

عباس شیخ 

بابائی  

داریوش 

زارعی کچی

عباس شیخ 

بابائی
*فارابی**1398/02/22محسن شایان فر136994ایران

صورتی682
سیدغالمرضا 

موسوی
****1398/03/25سیدغالمرضا موسوی1382101ایرانفریدون جیرانی

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

 200فارابی 

میلیون ریال

137287ایرانداود موثقیداود موثقیضربه آخر683
محسن % 50محسن شایان فر 

%50مسافذچی 
1398/02/24****

 ****1396/08/07اکبر صادقی137281ایرانعلی قوی تناکبر صادقیضربه طوفان684

 3وام تبصره 

 50به میزان 

میلیون ریال

طالع سعد685
زهرا مهستی 

بدیعی

زهرا مهستی 

بدیعی
****1399/02/14بنیاد سینمایی فارابی138089ایران

686
طاووس های 

بی پر

مرکز گسترش 

سینمای مستند 

وتجربی

138883:33ایرانجواد مزد آبادی
مرکز گسترش سینمای مستند 

%30کیان بابائیان% 70و تجربی
1397/06/03****

687
طعم شیرین 

خیال

محمدعلی 

حسین نژاد
****1396/01/14محمدعلی حسین نژاد1393106ایرانکمال تبریزی

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

سه میلیارد و 

پانصد میلیون 

ریال



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

****1397/05/27موسسه هدایت فیلم137090ایرانفرامرز صدیقیهدایت فیلمطعمه688

139787ایرانپرویز شهبازیرامبد جوانطال689
محمد حسین % 50رامبد جوان

%50شایسته
1398/06/17****

طال و مس690

منوچهر 

محمدی 

روزبهانی

همایون 

اسعدیان
138796:6ایران

سازمان فرهنگی هنری 

منوچهر % 40شهرداری تهران 

% 30محمدی روزبهانی 

%30همایون اسعدیان 

1396/07/24****

136787ایرانخسرو ملکانخسرو ملکانطوبی691
موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/07/16

****1397/05/27موسسه هدایت فیلم137799ایرانایرج قادریهدایت فیلمطوطیا692

1392102ایرانقاسم جعفریصدیقه صحتحضورع ش ق693

نفیسه % 50صدیقه صحت 

محمدحسن % 25محمودی

%25محمودی

1399/02/21****

694

عاشق ها 

ایستاده می 

میرند

یوسف 

صمدزاده
139375ایرانشهرام مسلخی

بنیاد % 75شهرام مسلخی 

%25سینمایی فارابی 
1399/02/17****

عبور از تله695
منوچهر 

شاهسواری

غالمرضا 

رمضانی
****1398/01/25منوچهر شاهسواری137387ایران

عبور از غبار696
مهدی احمدی 

گرگانی
1368110ایرانپوران رخشنده

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/07/16

عروس697

سید ضیاء 

- هاشمی 

بهروز افخمی

136277ایرانبهروز افخمی
بهروز % 50سید ضیاء هاشمی

%50افخمی
1397/12/22****

****1397/12/15بنیاد سینمایی فارابی1379120ایرانخسرو سیناییقاسم قلی پورعروس آتش698

138384ایرانبهرام کاظمیعبداهلل علیخانیعروس فراری699
موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
1397/10/09

موسسه رسانه 

های تصویری

صدا و سیمای 

جمهوری 

اسالمی ایران

*فارابی



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

عروس کاغذی700
حجت اهلل 

سیفی

حجت اهلل 

سیفی
****1398/02/24محسن شایان فر137599ایران

****1398/10/09جعفر آقابابائیان1380102ایرانخسرو ملکانخسرو ملکانعروسی مهتاب701

آئینه های عشق2+عشق 702
جالل الدین 

محمدقزل ایاق

جالل الدین 

محمد قزل ایاق
1382100ایران

جالل الدین محمدقزل ایاق 

%40 بنیاد سینمایی فارابی 60%
1399/03/25****

**فارابی*1397/05/01رضا درمیشیان1392104ایرانرضا درمیشیانرضا درمیشیانعصبانی نیستم703

جهانگیر کوثریعصر جمعه704
مونا زندی 

حقیقی
****1398/12/04مونا زندی حقیقی139197:30ایران

عصر روز دهم705
منوچهر 

محمدی
****1398/04/09بنیاد سینمایی فارابی1387107:36ایرانمجتبی راعی

****1399/02/09بنیاد سینمایی فارابی137378ایرانحمید خیرالدینحسین زندبافعصیان706

پویا عصر فیلمعطش707
محمد حسین 

فرح بخش
138192ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
1398/08/20****

عباس اکبریعقاب صحرا708
مهرداد 

خوشبخت
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی139195ایران

عقابها709
علی اکبر 

مزینانی

ساموئل 

خاچکیان
136396ایران

منصور % 50علی اکبر مزینانی

%50مزینانی
1397/10/09****

137592ایرانبهروز افخمیعبداهلل علیخانیعقرب710
موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/21

علفهای هرز711
- ابراهیم بانک 

اصغر بانک

قدرت اهلل 

صلح میرزا
138489ایران

% ابراهیم بانک% 25اصغر بانک

%25آرین بانک% 25رضا بانک
1397/06/03****

علی و دنی712
وحید نیکخواه 

آزاد

وحید نیکخواه 

آزاد
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی1379101ایران

713
عملیات 

کرکوک

بنیاد 

مستضعفان و 

جانبازان

****1396/08/02موسسه فرهنگی هنری شاهد137098ایرانجمال شورجه



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

138686:39ایرانپرویز شهبازیپرویز شهبازی14عیار 714

شاهپور % 40پرویزشهباری 

مهشید افشارزاده % 30سعادتی 

30%

*فارابیفارابی*1399/01/25

*فارابی**1398/12/04جعفر آقابابائیان1376109ایراناحمد امینیشکوفا فیلمغریبانه715

****1398/07/09محمد حسین فرح بخش136689ایرانرحمان رضاییعبدالرضا توسلغریبه716

غیر منتظره717
اصغر رفیعی 

جم

محمد هادی 

کریمی
138591ایران

محمد % 76اصغر رفیعی جم

%24هادی کریمی
1397/11/06****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 300

ریال

غیرمجاز718
محمدحسین 

عامری پویا
****1396/10/12محمدحسین عامری پویا139496ایرانحسن یکتا پناه

فرار از اردو719
فراراز قلعه 

رودخان

حسن 

آقاکریمی

غالمرضا 

رمضانی
139390ایران

% 60بنیاد سینمایی فارابی 

%40غالمرضا رمضانی 
1398/03/08****

آویشن فیلمفرار از جهنم720
شفیع 

آقامحمدیان
****1397/01/14جعفر آقابابائیان137490ایران

137792ایرانناصر محمدیداود محمدیفرار بزرگ721
% 70داود محمدی شلمانی 

%30سیدمحمدقاضی 
1398/05/27****

تسهیالت بنیاد 

فارابی به میزان 

دویست 

میلیون ریال

جهانگیر کوثریفراری722
علیرضا 

داودنژاد
138590ایران

% 43مجید مدرسی

علیرضا % 34جهانگیرکوثری

%23داودنژاد 

هدایت فیلمهدایت فیلمهدایت فیلم*1399/02/14

فراری723
جالل الدین 

محمد قزل ایاق
****1398/02/21جالل الدین محمد قزل ایاق138286ایرانرضا جعفری

****1398/08/01بنیاد سینمایی فارابی139198ایرانوحید موسائیانوحید موسائیانفرزند چهارم724



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

فرزند خاک725
سید احمد میر 

عالیی

محمد علی 

باشه آهنگر
138697ایران

حوزه هنری سازمان تبلیغات 

اسالمی
1397/08/13****

فرش ایرانی726
بنیاد سینمایی 

فارابی
1385111:50ایرانکارگروهی

% 50بنیاد سینمایی فارابی 

%50مرکز ملی فرش ایران 
1398/03/08**** 

727
فرشته ها با هم 

می آیند

منوچهر 

محمدی 

روزبهانی

139284ایرانحامد محمدی

منوچهر محمدی 

سازمان توسعه % 60روزبهانی

%40سینمایی سوره 

**فارابی*1396/07/24

728
فرمانروای 

(انیمیشن)آب
139878ایرانمجید اسماعیلیمجتبی امینی

- مجید اسماعیلی دهقی 

% 90شرکت آروین رسانه فیلم

%10بنیاد سینمایی فارابی

1398/12/13****

729
فصل بارانهای 

موسمی

منوچهر 

شاهسواری
138890:13ایرانمجید برزگر

مرکز %55منوچهر شاهسواری 

گسترش سینمای مستند و 

%45تجربی 

1397/06/05
منوچهر 

شاهسواری
*مرکز گسترشمرکز گسترش

حقوق 

فرهنگی مرکز 

گسترش

****1399/1/25بنیاد سینمایی فارابی139284ایرانرهبر قنبریرضا جودیفصل بلوغ730

731
فصل ماهی 

سفید
139897ایرانقربان نجفیعلی گلبهاراندرناها

آرش % 90جاوید کیانفر

قربان % 6سجادی فرید

% 5علی گلبهاران%5نجفی

%4سعید حقیقی

1398/09/02****

جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

جعفر آقابابائیانفوتبالیها732
عباس 

خواجوند
****1398/12/04جعفر آقابابائیان1389102:10ایران

مسعود ردانیفیگور733
محمد پویا 

پارسا مقدم
15****1398/04/19مسعود ردانی139786ایران

قاعده بازی734
احمدرضا 

معتمدی

احمدرضا 

معتمدی
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی138593ایران

قافله735
محمد حسین 

فرح بخش
137184ایرانمجید جوانمرد

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/04



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

قانون736
سیدمحمد 

قاضی
1398/05/19جعفر آقابابائیان137493ایرانفرامرز قریبیان

موسسه رسانه 

های تصویری
فارابیفارابی*

قانون737
سیدمحمد 

قاضی
1396/06/04جعفر آقابابائیان137493ایرانفرامرز قریبیان

موسسه رسانه 

های تصویری
فارابیفارابی*

136294ایرانحسین کامرانحبیب اللهیاریقانون شکن738
% 90وحید جزء اسد اهلل قوامی

%10حبیب اللهیاری
1397/04/24****

139095:39ایرانغالمرضا آزادیفریال بهزادقبیله من739
فریال % 50غالمرضا آزادی 

%50بهزاد 
*پیام آزادی**1397/03/13

740
قرار بعدی 

همانجا

اصغر 

پورهاجریان
1398/03/08بنیاد سینمایی فارابی139388ایرانمحسن توکلی

اصغر و 

محسن 

پورهاجریان

اصغر و 

محسن پور 

هاجریان

**

741
قرارمون پارک 

شهر
ابراهیم اصغری***1397/03/13مجید اوجی139587ایرانفلورا سامابراهیم اصغرینیمکت

قربانی742
علی اکبر 

مزینانی

رسول صدر 

عاملی
137386ایران

رسول % 50علی اکبر مزینانی

%50صدر عاملی
1397/12/06****

****1399/02/03فاطمه پازوکی137084ایراناحمد هاشمیاحمد هاشمیقرق743

مدیرعاملقرمز744
حبیب 

اسماعیلی
1377102ایرانفریدون جیرانی

منصور % 65حبیب اسماعیلی 

خسرو امیر % 25حیدری 

%10صادقی 

1398/02/29****

139784ایرانمحسن تنابندهجلیل شعبانیقسم745
الهام % 79جلیل شعبانی

%21غفوری
1398/04/29****

139786ایرانرضا میرکریمیرضا میرکریمیقصر شیرین746
% 75محمدصادق میرکریمی 

%25بنیاد سینمایی فارابی 
1398/06/03****

****1397/05/08موسسه هدایت فیلم1389107ایرانفریدون جیرانیمرتضی شایستهقصه پریا747



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

قصه ها748
رخشان بنی 

اعتماد

رخشان بنی 

اعتماد
138686ایران

مریم شفیعی % 60سپهر سیفی 

40%
1398/02/30****

حقوق 

% 5جشنواره 

خانم رخشان 

بنی اعتماد

قطارآن شب749
بهروز 

خدابخش رشاد

حمید رضا 

قطبی
139685ایران

بنیاد سینمایی 

شرکت کارن %55فارابی

%45فیلم

1398/08/12****

قفل ساز750
حسن 

آقاکریمی

غالمرضا 

رمضانی
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی138577ایران

قالده های طال751
اینجا غبار 

روشن است
1390105:33ایرانابوالقاسم طالبیمحمد خزاعی

% 67بنیاد فرهنگی روایت 

موسسه رسانه های تصویری 

33%

1396/05/02****

752
قلب سفید 

قاصدک ها
علی روئین تن

افشین 

محمودی
****1398/09/26بنیاد سینمایی فارابی139389ایران

قلعه عشق753
امیرشهاب 

رضویان
139784ایران آذربایجانالهام قاسم اف

% 20بنیاد سینمایی فارابی 

الهام % 31امیرشهاب رضویان 

%49قاسموف 

1399/02/08****

سعید سعدیقندون جهیزیه754
علی مالقلی 

پور
139395ایران

سعیدسعدی % 50سهند ترابی 

%5 علی مالقلی پور 45%
1396/05/21****

قهرمان755

سیامک 

- اعتمادی 

هوشنگ زند

سیامک 

اعتمادی
****1397/07/29جعفر آقابابائیان137087ایران

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون ریال20

756
قهرمانان 

کوچک
1395100ایرانحسین قناعتبیتا منصوری

% 80علی عبدی ده سرخ 

%20پرویز امیری 
**فارابی*1396/02/30

کاتی و ستاره757
کاتی،کوتی و 

ستاره
139580ایرانرضا مجلسیبیتا منصوری

بیتا % 90محمد رضا مجلسی

%10منصور
**فارابیفارابی1397/10/19



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

139798ایرانعلی عطشانیعلی عطشانیکاتیوشا758

ایمان % 33احمد شیرازی مهر

% 13علی عطشانی% 18ادیب

امید کشتی % 10علی عراقی

% 8لیال اوتادی% 10آرای

احمد % 5علیرضا یگانگی

%1عاطفه باقری % 2مهرانفر

1397/08/13****

139586:07ایرانمهدی رحمانیمهدی رحمانیکارت پرواز759
بهمن % 50مهدی رحمانی

%50کامیار 
**فارابی*1398/01/24

*فارابی**1397/06/13حسن توکل نیا1380116ایرانناصر تقواییحسن توکل نیاکاغذ بی خط760

کافه ترانزیت761

خانواده یک 

قهوه چی 

مرحوم

1384110فرانسه- ایران کامبوزیا پرتویامیر سمواتی

بهروز % 45امیر سمواتی 

ستاره فارسی % 22/5هاشمیان 

%10 کامبوزیا پرتوی 22/5%

1396/08/24****

 3وام تبصره 

 600به میزان 

میلیون ریال

کافه ستاره762

 )هدایت فیلم

مصطفی 

(شایسته

****1397/02/29موسسه هدایت فیلم1383105:06ایرانسامان مقدم

****1397/05/10بنیاد سینمایی فارابی136979ایرانفریال بهزادغالمرضا آزادیکاکلی763

کالسکه764
سید محسن 

وزیری
139290ایرانآرش معیریان

کارگاه )سید محسن وزیری

(فیلم و اندیشه
1398/10/21****

کانی مانگا765
عبداهلل آشتیانی 

عراقی
****1397/02/29موسسه هدایت فیلم1366114ایرانسیف اهلل داد

کبریت سوخته766
امیر حسین 

شریفی
****1396/10/24امیر حسین شریفی1392100:33ایرانکاظم معصومی

جهانگیر کوثریکتونی سفید767
محمد ابراهیم 

معیری
138781:18ایران

شرکت % 50جهانگیر کوثری 

بازرگانی بین المللی بانک 

محمد ابراهیم % 45پاسارگاد

%5معیری 

*فارابی**1399/02/03



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

کفش هایم کو768

کیومرث 

- پوراحمد

علی قائم مقامی

کیومرث 

پوراحمد
1394100ایران

% 60سیدعلی قائم مقامی 

%40کیومرث پوراحمد 
فارابیفارابیفارابی*1399/04/23

عبداهلل علیخانیکالغ پر769
شهرام شاه 

حسینی
138587ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/04

770
کاله قرمزی و 

بچه ننه
139099ایرانایرج طهماسبحمید مدرسی

حمید % 40ایرج طهماسب 

%25حمید جبلی % 35مدرسی 
1398/07/01****

771
کاله قرمزی و 

سروناز
1379107ایرانایرج طهماسبمجید مدرسی

حمید % 25مجید مدرسی 

ایرج طهماسب % 25مدرسی 

%25 حمید جبلی 25%

1398/04/24
شرکت پارس 

ویدئو
**صدا و سیما

تسهیالت 

فارابی به میزان 

 میلیون 600

ریال

772
کالهی برای 

باران

سید محسن 

وزیری
****1398/10/21کارگاه فیلم و اندیشه138598ایرانمسعود نوابی

تسهیالت وام 

 بنیاد 3تبصره 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 250

ریال

138497ایرانجواد افشارمحمود فالحکلبه773

مرکز % 40پرویز خادمی مقدم 

گسترش سینمای مستند و 

حسین صابری % 35تجربی 

%12/5 مونا فالح 12/5%

1398/05/26****

خانه نشین هاکله پوک774
سیدمحمد 

قاضی
139783ایرانجواد مزدآبادی

% 60جعفرآقابابائیان 

%40سیدمحمدقاضی 
***جعفر آقابابائیان1397/12/22

با اکران 

محدود فیلم 

موافقت شده 

است



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

کلوپ همسران775
مهدی صباغ 

زاده طوسی

مهدی صباغ 

زاده طوسی
139793:30ایران

مهدی صباغ زاده 

اسماعیل %27طوسی

حمیدرضا %20رضایی

% 20حسین بهمنی%20جبینی

علی حسینی % 8تینا پاکروان 

5%

1398/09/11****15

کلوز آپ776
عباس کیا 

رستمی

عباس کیا 

رستمی
****1397/10/12بنیاد سینمایی فارابی1369103ایران

کلید ازدواج777
خسرو 

امیرصادقی
****1398/02/29امیرشروین امیرصادقی137683ایرانداود موثقی

کما778

موسسه 

سینمایی پویا 

عصر فیلم

138289ایرانآرش معیریان
موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/07/06

کمدی انسانی779
محمد هادی 

کریمی

محمد هادی 

کریمی
1395100ایران

% 50محمد باقر طسوجی آذر

بنیاد % 25محمد هادی کریمی

%25سینمایی فارابی

1397/11/01

محمد باقر 

طسوجی 

محمد % 50آذر

هادی 

%50کریمی

**فارابی

کمکم کن780
رسول مالقلی 

پور

رسول مالقلی 

پور
1377100ایران

% 80رسول مالقلی پور 

شرکت توسعه سینمایی 

%20 (حوزه هنری)سوره

فارابیفارابی**1398/03/25
حقوق 

فرهنگی فارابی

کمیته مجازات781
محمدمهدی 

دادگو
137497ایرانعلی حاتمی

محمدمهدی % 75سیما فیلم 

%25دادگو 
**سیمافیلم*1398/07/01

137692ایرانکار گروهیسپاهان فیلمکمینگاه782

ابراهیم % 25اصغر بانک

آرین % 25رضا بانک% 25بانک

%25بانک

1397/06/03****

کنار رودخانه783
حبیب اهلل 

کاسه ساز
****1399/02/09بنیاد سینمایی فارابی138275ایرانعلیرضا امینی

کنعان784
مصطفی 

شایسته
****1397/05/08موسسه هدایت فیلم1386110ایرانمانی حقیقی



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

کودک و سرباز785
وحید نیکخواه 

آزاد

سیدرضا 

میرکریمی
****1399/04/11بنیاد سینمایی فارابی1377100ایران

حسن کالمیکودک و فرشته786
مسعود نقاش 

زاده
138685:51ایران

سیما % 60بنیاد سینمایی فارابی

%40فیلم
1398/09/91****

تسهیالت وام 

 بنیاد 3تبصره 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیارد ریال5

1386104ایرانمحمد حیدریمحمد حیدریکیش و مات787
حمید % 80جعفرآقابابائیان 

%20مددی فر 
*فارابی**1397/06/19

1388116ایرانحسن فتحیسعید سعدیکیفر788
شرکت % 80شرکت فدک فیلم 

%20زالل فیلم
1396/05/21****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

یک میلیارد 

ریال
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی138887:39ایرانعباس رافعیعباس رافعیکیمیا و خاک789

*فارابی**1398/10/11جعفر آقابابائیان137492ایرانپرویز صبریشکوفا فیلمگارد ویژه790

791
گام های 

شیدایی

محمد قهرمانی 

به نمایندگی از 

موسسه شهید 

آوینی

139094ایرانحمید بهمنی

موسسه فرهنگی هنری شهید 

بنیاد سینمایی % 80آوینی

%20فارابی

1397/07/21****

*فارابی**1397/10/25جعفر آقابابائیان138597ایرانرامین لباسچیجعفر آقابابائیانگاهی واقعی792

گاو793
داریوش 

مهرجویی

داریوش 

مهرجویی
1348104ایران

اداره کل تولید و پشتیبانی 

معاونت سینمایی و سمعی 

داریوش % 59/3بصری 

 %49/7مهرجویی 

1399/03/31****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

گاومیشها794
فیلم ایران 

(اکبر صادقی)
137589ایرانفیلم ایران

بهزاد % 69اکبر صادقی 

%31خسروشاهی 
1396/08/07****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

 150فارابی 

میلیون ریال

محمد احمدیگبه795
محسن 

مخملباف
****1398/08/20محمد احمدی137471ایران

139592ایرانافشین هاشمیمهدی رحمانیگذر موقت796

% 45بنیاد سینمایی فارابی 

مهدی % 20افشین هاشمی 

% 20رحمانی کرچگانی

%15جمشید قدرتی کشه

1397/07/23

مهدی رحمانی 

% 65کرچگانی

افشین 

% 20هاشمی

جمشید قدرتی 

%15کشه

بنیاد سینمایی 

% 65فارابی

افشین 

% 20هاشمی

جمشید قدرتی 

%15کشه

بنیاد سینمایی 

% 65فارابی

افشین 

% 20هاشمی

جمشید قدرتی 

%15کشه

*

گذرگاه797

حوزه هنری 

سازمان 

تبلیغات 

اسالمی

136591ایرانشهریار بحرانی
حوزه هنری سازمان تبلیغات 

اسالمی
1399/02/08****

798
گربه آوازه 

خوان

منوچهر 

محمدی 

روزبهانی

137285ایرانکامبوزیا پرتوی

منوچهر عسگری نسب 

 مینو گوهرزاد 33/33%

 منوچهر محمدی 33/34%

%33/33روزبهانی 

1396/07/24****

عبدالرضا توسلگرد باد799
کامران 

قدکچیان
****1398/07/13محمد حسین فرح بخش1364109ایران

138483:07ایرانقاسم جعفریقاسم جعفریگرگ و میش800
زهرا % 70صدیقه صحت 

%30اسحاقیان
***فارابی1399/02/21

گروگان801
لحظه گرگ و 

میش

محمد حسین 

فرح بخش
138493ایراناصغر هاشمی

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
*فارابی**1398/08/20

****1399/02/01عباس حقیقی136888ایرانمسعود کیمیاییاحمد نجفیگروهبان802



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

گریز803
شعبانعلی 

اسالمی

ناصر مهدی 

پور
****1397/10/25جعفر آقابابائیان137183ایران

گریز از شهر804
محمد رضا 

صفوی

محمد رضا 

صفوی
****1397/07/10بنیاد سینمایی فارابی136587ایران

گریز از مرگ805
سید کمال 

طباطبایی

قدرت اهلل 

صلح میرزایی
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی137499ایران

806
گزارش یک 

جشن
محمد پیرهادی

ابراهیم حاتمی 

کیا
****1399/02/21بنیاد سینمایی فارابی138997:13ایران

807
گزارش یک 

قتل
هدایت فیلم

محمد علی 

نجفی
****1397/05/27موسسه هدایت فیلم136586ایران

گل یا پوچ808
ابوالفضل 

جلیلی

ابوالفضل 

جلیلی
****1399/03/31بنیاد سینمایی فارابی1384104ایران

گلنار809

خانه ادبیات و 

هر 

فرشته )کودکان

(طائر پور

****1398/01/14فرشته طائر پور136783ایرانکامبوزیا پرتوی

گلها و گلوله ها810

شعبانعلی 

- اسالمی 

مهناز قره باغی

شفیع 

- آقامحمدیان 

حبیب اهلل 

بهمنی

1399/02/10بنیاد سینمایی فارابی136980ایران
عبدالرضا 

ساعتچی فرد

عبدالرضا 

ساعتچی فرد

عبدالرضا 

ساعتچی فرد

عبدالرضا 

ساعتچی فرد

گلهای داودی811
رسول صدر 

عاملی

رسول صدر 

عاملی
1364108ایران

بیژن % 75رسول صدر عاملی

%25امکانیان
1398/10/11

جهانگیرکوثریگلوگاه812
محمد ابراهیم 

معیری
****1399/02/03جهانگیر کوثری138982:22ایران

****1398/04/09بنیاد سینمایی فارابی138984ایرانحمید بهمنیسعید شرفی کیاگلوگاه شیطان813

عبدالرضا توسلسفر شومگمشدگان814
محمد علی 

سجادی
****1398/07/13محمد حسین فرح بخش136594ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

گمشده815

بنیاد 

مستضعفان و 

جانبازان

مهدی صباغ 

زاده
****1396/08/02موسسه فرهنگی هنری شاهد1364111ایران

816
گنجشک اشی 

مشی

وحید نیکخواه 

آزاد

وحید نیکخواه 

غالمرضا - آزاد

- رمضانی

مسعود کرامتی

****1396/10/16بنیاد سینمایی فارابی139290ایران

817
گهواره ای 

برای مادر

پناه برخدا 

-رضایی 

محمد احمدی

پناه برخدا 

رضایی
139181ایران

% 60بنیاد سینمایی فارابی

%40موسسه تصویرشهر 
1398/04/09****

139183:30ایراننادره ترکمانینادره ترکمانیگورداله818
نادره % 80بنیاد سینمایی فارابی

%20ترکمانی
نادره ترکمانی*فارابینادره ترکمانی1397/06/03

گیتا819
مجید شیخ 

انصاری
139385ایرانمسعود مددی

مرکز %51موسسه تصویر شهر

گسترش سینمای مستند و 

مجید شیخ % 40تجربی

%9انصاری 

1397/12/18****

820
گیتی همسر 

علیرضا
گیتی

همایون رضا 

عطاردی

حمید رضا 

هنری
139693ایران

% 50بنیاد سینمایی فارابی

%50همایون رضا عطاردی
1398/09/10****

گیس بریده821
محمد حیدری 

منفرد خوی

محمد حیدری 

منفرد خوی
1384102:50ایران

محمد حیدری منفرد خوی 

داود % 10 فریبا شمس 80%

%10شیرزاد 

*فارابیفارابی*1399/03/31

سعید سعدیماه کاملگیالنه822
رخشان بنی 

اعتماد
138383ایران

سیروس % 90سعید سعدی 

%10تسلیمی 
1396/05/21****

گیلدا823
کیوان علی 

محمدی

کیوان علی 

محمدی
18*فارابیفارابیفارابی1397/08/30کیوان علی محمدی139583ایران

****1397/02/17شرکت تصویر گستر پاسارگاد139388ایرانمحسن تنابندهسعید ملکانگینس824

الک پشت825
منوچهر 

زبردست

علی شاه 

حاتمی
****1397/10/25جعفر آقابابائیان137689ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

بر بلندای کوهالک قرمز826

ابراهیم طالش 

- مجیدی

محمدرضا 

طالش مجیدی

سیدجمال 

سیدحاتمی
*فارابیفارابی*1397/06/04ابراهیم طالش مجیدی139488ایران

رضا درمیشیانالمینور827
داریوش 

مهرجویی
****1398/10/11درضا درمیشیان1398111ایران

**فارابی*1397/05/01رضا درمیشیان1394114ایرانرضا درمیشیانرضا درمیشیانالنتوری828

هادی مشکاتالنه عقابها829
محمدعلی 

سجادی
137989ایران

جالل الدین محمدقزل ایاق 

%30 بنیاد سینمایی فارابی 70%
1399/02/21****

لژیون830
میرولی اهلل 

مدنی

سیدضیاء 

الدین دری
****1399/02/14بنیاد سینمایی فارابی137796ایران

میلیون145 3  

ریال وام تبصره

831
- لس آنجلس 

تهران
139697ایرانتینا پاکروانتینا پاکروان

محمد علی % 27تینا پاکروان

محمد رضا % 20شرافت

علی % 20سهرابی

ندا % 19/5حسینی

%13/5ارجمند

1397/10/01****

حقوق 

فرهنگی صد 

درصد متعل به 

تینا پاکروان 

می باشد

832
لطفا مزاحم 

نشوید
محمد احمدی

محسن 

عبدالوهاب
138879:26ایران

مرکز % 65محمد احمدی

گسترش سینمای مستند و 

%35تجربی

1398/08/20****

139692ایرانبرزو نیک نژادسعید خانیلونه زنبور833

غالمرضا % 37سعید خانی

% 12برزو نیک نژاد% 20عطایان

% 11مصطفی غالمی آبادانی

نگین % 10نیما واعظی

%10موسوی

سعید خانی***1397/02/29

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی دو 

میلیارد ریال

لیال834
داریوش 

مهرجویی

داریوش 

مهرجویی
****1399/04/02داریوش مهرجویی1375100ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

فصل شکارلیالج835

علیرضا 

ابوالقاسمی 

نژاد شیرازی

139575:30ایرانداریوش یاری

علیرضا ابوالقاسمی نژاد 

بنیاد سینمایی % 47شیرازی

داریوش یاری % 33فارابی

%20نیکچه

1398/02/23****12

836
لیلی با من 

است

سعید حاجی 

میری
1382100ایرانکمال تبریزی

بنیاد % 50جعفر آقابابائیان

%50سینمایی فارابی
1398/10/15****

837
ما همه با هم 

هستیم

ما همه با هم 

نیستیم
****1398/02/14سجاد علیجانی139796:26ایرانکمال تبریزیرضا میر کریمی

838
ما همه 

گناهکاریم

محسن آقاعلی 

اکبری
****1399/02/20محسن مسافرچی138988ایرانحسن ناظر

839

ماجرای 

رد - نیمروز 

خون

محمود رضوی 

مجد

محمد حسین 

مهدویان
1397135ایران

بنیاد % 55محمود رضوی مجد

شرکت % 25سینمایی فارابی

%20توسعه کسب و کار توسکا

1398/04/17****12

****1397/05/27موسسه هدایت فیلم1368106ایرانعلی حاتمیهدایت فیلممادر840

138986ایرانسیروس رنجبرسیروس رنجبرمادر پاییزی841

% 70بنیاد سینمایی فارابی

شرکت سرمایه گذاری 

%30ایرانگردی وجهانگردی

1397/10/20****

****1396/10/16جعفر آقابابائیان1385102ایرانخسرو ملکانخسرو ملکانمادر زن سالم842

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 300

ریال

مادر قلب اتمی843
سید امیر سید 

زاده
****1398/08/20سید امیر سید زاده139383ایرانعلی احمد زاده

مادرم گیسو844
فیلمسازی 

همراه
****1396/10/12بنیاد سینمایی فارابی1374103ایرانسیامک شایقی

139576ایرانرقیه توکلیسیاوش حقیقیمادری845
% 70حمید رضا صالحیه یزدی

%30بنیاد سینمایی فارابی
1397/06/03****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

مادیان846
بنیاد سینمایی 

فارابی
****1398/02/07بنیاد سینمایی فارابی1364101ایرانعلی ژکان

مارمولک847

منوچهر 

محمدی 

روزبهانی

1382116ایرانکمال تبریزی
موسسه فرهنگی فرادیس برین 

(منوچهر محمدی روزبهانی )
1396/07/24**** 

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 600

ریال

848
مامان بهروز 

منو زد
****1398/09/25بنیاد سینمایی فارابی138981:9ایرانعباس مرادیانباقر آشتیانیراز موفقیت

ماموریت849
رونوشت برابر 

اصل
*فارابی**1398/07/13محمد حسین فرح بخش136589ایرانحسین زندبافعبدالرضا توسل

850
ماموریت آقای 

شادی

سید محمد 

- قاضی 

حمداهلل عابدی

محمد رضا 

زهتابی
*فارابی**1397/12/22سید محمد قاضی137188ایران

851
ماموریت غیر 

ممکن
139783ایرانیعقوب غفاریمحمود فالح

پادینا رهنمای چیت 

% 33نوید قزان قرایی%37ساز

%30عباس حقیقی

1397/12/22****

مانی و ندا852
محسن شایان 

فر
*فارابی**1398/02/22محسن شایان فر137982ایرانپرویز صبری

ماه عسل853
حجت اهلل 

سیفی

حجت اهلل 

سیفی
فارابی***1398/02/24محسن شایان فر137187ایران

****1396/12/20قاسم قلی پور137590ایرانقاسم جعفریقاسم قلی پورماه مهربان854

ماهور855
اصغر پور 

هاجریان
****1398/09/11اصغر پور هاجریان139784ایرانمجید نیا مراد

****1397/11/30بنیاد سینمایی فارابی136888ایرانکامبوزیا پرتویکامبوزیا پرتویماهی856

857
ماهی سیاه 

کوچولو

محمدرضا 

شفیعی
139385ایرانمجید اسماعیلی

موسسه فرهنگی هنری صبا 

100%
1396/04/31

محمدرضا 

شفیعی

محمدرضا 

شفیعی

محمدرضا 

شفیعی

محمدرضا 

شفیعی



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

858
ماهی ها عاشق 

می شوند
****1397/02/03بنیاد سینمایی فارابی138498ایرانعلی رفیعیحسن کالمی

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 150

ریال

859
مأموریت آقای 

شادی

موقعیت 

استثنایی

سیدمحمدقاض

حمداله - ی

عابدی

محمدرضا 

زهتابی
*فارابی**1396/09/04سیدمحمدقاضی137188ایران

مبارزان کوچک860
حبیب اهلل 

کاسه ساز

سید داود 

اطیابی
139375ایران

داود % 46/6سیلوانا عظیمی

حبیب اهلل کاسه % 43/4اطیابی

%10ساز

1397/11/27****

مبارک861
علی نجفی 

امامی

محمدرضا 

نجفی امامی
139375ایران

علی نجفی % 50علی پایاب 

%50امامی 
1397/02/16****

****1397/10/09منصور مزینانی137598ایرانکریم آتشیکریم آتشیمتهم862

****1397/02/03بنیاد سینمایی فارابی138584ایرانخسرو سیناییسعید سعدیمثل یک قصه863

****1398/02/21یداهلل شهیدی1383103ایراناصغر هاشمییداهلل شهیدیمجردها864

137782ایراناصغر نصیریاصغر نصیریمجروح جنگی865
اصغر % 54محسن حاتمی 

%46نصیری 
1399/03/21****

مجسمه866
محمد ابراهیم 

وحیدزاده

محمد ابراهیم 

وحیدزاده
****1399/01/31محمد ابراهیم وحیدزاده137284ایران

مجنون867
رسول مالقلی 

پور

رسول مالقلی 

پور
*فارابیفارابی*1398/03/25رسول مالقلی پور1369106ایران

138684ایرانقاسم جعفریقاسم جعفریمجنون لیلی868
حسن % 50صدیقه صحت 

%50رحیم منفرد 
**فارابی*1399/02/21

****1397/02/26موسسه هدایت فیلم138598ایرانایرج قادریهدایت فیلممحاکمه869

****1399/02/30بنیاد سینمایی فارابی139090ایرانمهدی فیوضیقاسم جعفریمحرمانه تهران870

محکومین871
نوری در 

ظلمت

-اصغر جاللیان

 اکبر پاشا 

خانلو

136782ایرانناصر محمدی
اکبر % 50اصغر جاللیان 

%50پاشاخانلو 
1396/09/11*

سیدمحمد 

قاضی
**



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

872
محکومین 

بهشت

حجت اهلل 

سیفی

حجت اهلل 

سیفی
*فارابیفارابی*1399/03/31حجت اهلل سیفی1384103:50ایران

(ص)محمد873

محمد رضا 

صابری به 

نمایندگی 

شرکت نور 

تابان

****1398/08/21شرکت سینمایی نور تابان1393177ایرانمجید مجیدی

محیا874
اکبر باباعلی 

خواجویی

اکبر باباعلی 

خواجویی
1385102ایران

ورثه مرحوم اکبر باباعلی 

خواجویی
*فارابی**1396/03/10

****1398/09/26بنیاد سینمایی فارابی137090ایرانعبدالرضا توسلعبدالرضا توسلاولین پرواز2001مخترع 875

مداربسته876
حبیب اهلل علی 

اسماعیلی
****1398/03/24حبیب اهلل علی اسماعیلی136192ایرانرحمان رضایی

877
مدرسه پیرمرد 

ها

فسقلی و پدر 

بزرگ ها

وحید نیکخواه 

فرشته - آزاد 

طائر پور

علی سجادی 

حسینی
****1397/05/10بنیاد سینمایی فارابی137096ایران

ماشااهلل افراشتهمدرک جرم878
منوچهر حقانی 

پرست
****1398/02/21جالل الدین محمد قزل ایاق1363100ایران

139783:13ایرانهادی حاجتمندرشید حاجتمندمدیترانه879
صدا و سیمای خراسان 

%50رشید حاجتمند%50رضوی
1398/07/20*

صدا و سیمای 

خراسان رضوی
رشید حاجتمند*

جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

880

مذاکرات 

مستقیم آقای 

عبدی

سیدجالل 

چاوشیان

علی شاه 

حاتمی
139385ایران

اکبر % 50سیدجالل چاوشیان 

علی شاه حاتمی % 25عبدی 

25%

1396/12/08****

****1396/12/20بنیاد سینمایی فارابی138096ایرانشرکت ورا هنرشرکت ورا هنرمربای شیرین881



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

مرثیه برف882
سیداحمد 

میرعالیی
138488ایرانجمیل رستمی

% 50سیداحمد میرعالیی

الهه % 35سیدعلی میرعالیی 

%15سادات میرعالیی 

***فارابی1399/04/16

138095ایرانهمایون اسعیانیداهلل شهیدیمرد آفتابی883

یداهلل % 48بهرام گودرزی 

سیدکمال % 30شهیدی 

%22طباطبایی 

1398/02/21****

**جعفرآقابابائیانجعفرآقابابائیان1399/02/29شرکت سینمایی سبحان137280ایرانفریال بهزادسبحان فیلممرد نامرئی884

885
مردن به وقت 

شهریور

هاتف 

علیمردانی

هاتف 

علیمردانی
****1397/10/24جعفر آقابابائیان139291ایران

886
مردن درآب 

مطهر
139885ایراننوید محمودینوید محمودی

بنیاد % 72/5نوید محمودی 

%27/5سینمایی فارابی 
1399/02/08****

در پروانه 

نوشته شده 

فیلم رده سنی 

می باشد ولی 

سن ندارد

887
مردی بدون 

سایه

علیرضا 

رئیسیان

علیرضا 

رئیسیان
139795ایران

بنیاد سینمایی % 35علی سرتیپی

علیرضا % 30فارابی

% 3لیال حاتمی % 30رئیسیان

%2علی مصفا 

1398/12/11****12

888
مردی که اسب 

شد
1391110ایرانامیرحسین ثقفیعلی اکبر ثقفی

بنیاد % 50علی اکبر ثقفی 

%50سینمایی فارابی 
**فارابیعلی اکبر ثقفی1397/02/16

هادی مشکاتمرز889
جمشید 

حیدری
*1398/02/21جالل الدین محمد قزل ایاق1360100ایران

سیدمحمد 

قاضی
**

890
مرزی برای 

زندگی

راهی به 

روشنایی
138377ایرانرضا اعظمیانحوزه هنری

موسسه توسعه سینمایی 

(حوزه هنری )سوره
1398/04/03****

یوسف دریا دلمرضیه891
اسفندیار 

شهیدی
****1397/08/13کاملیا آقابابائیان137594ایران

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 220

ریال



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

مرگ پلنگ892
محمدعلی 

توبه خواه فرد
****1397/04/27کیان آقابابائیان1368108ایرانفریبرز صالح

مرگ ماهی893
سید روح اهلل 

حجازی

سید روح اهلل 

حجازی
1393105ایران

سیدروح % 50بانک پاسارگاد

شرکت % 25اهلل حجازی 

%25پارس آریان 

1396/12/27****

مروارید894
جواد نوروز 

بیگی

سیروس حسن 

پور
****1397/02/03بنیاد سینمایی فارابی139183ایران

آویشن فیلممروارید سیاه895

شفیع 

- آقامحمدیان 

حبیب اهلل 

بهمنی

****1399/02/10بنیاد سینمایی فارابی137393ایران

 رایت 50%

 هواپیمایی

 متعلق به روح

 اهلل خوشکام

می باشد

137289ایرانفتحعلی اویسیهدایت فیلممریم و میتیل896
% 80موسسه هدایت فیلم 

%20اصغر رفیعی جم 
1397/05/02****

امتیازواگذاری 

با هدایت فیلم 

می باشد

****1397/04/11جعفر آقابابائیان1381108ایرانسیروس الوندشکوفا فیلممزاحم897

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 400

ریال

مزرعه پدری898
حبیب اهلل 

کاسه ساز

رسول مالقلی 

پور
1360100ایران

% 40بنیاد سینمایی فارابی 

موسسه فرهنگی هنری عروج 

حوزه % 20سیمافیلم % 30فیلم 

%10هنری 

1399/02/08****

مسافر ریمسافر ری899
منوچهر 

محمدی
1379115ایرانداود میرباقری

سازمان توسعه سینمایی سوره 

% 40 بنیادسینمایی فارابی 50%

معاونت فرهنگی اجتماعی 

%10شهرداری تهران 

1399/02/08****

یک میلیارد 

ریال وام 

3تبصره 



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

مسافران مهتاب900
مهدی فخیم 

زاده

مهدی فخیم 

زاده
1367116ایران

عباس % 50مهدی فخیم زاده 

%50حقیقی 
1397/02/16****

عبداهلل علیخانیمستانه901
محمد حسین 

فرح بخش
1392100ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
1397/05/28****

مستأجر902
امیرحسین 

شریفی

رحیم رحیمی 

پور
****1399/02/09بنیاد سینمایی فارابی137185ایران

مستطیل قرمز903
علیرضا 

سجادپور

حسین صید 

- خانی 

حسین صید 

خانی

139693ایران
حسین % 50حسین صید خانی

%50صید خانی
**فارابیفارابی1398/09/19

جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

مسخره باز904
یاقوت علی 

مصفا
1396104ایرانامیر غنی زاده

امیر غنی % 75مهدی کرمی

% 5یاقوت علی مصفا% 15زاده

%5علیحیدری جزی

1398/04/12****12

****1399/03/21اصغر نصیری139490ایراناصغر نصیریاصغر نصیریمسلخ905

مشت آخر906
مشت در وقت 

اضافه

سید حامد 

حسینی

مهدی فخیم 

زاده
****1398/05/08حامد حسینی139799ایران

139491ایرانبهرام کاظمیبهرام کاظمیمشکل گیتی907
بهرام % 60رضا چاوشی 

%40کاظمی 
**فارابی*1396/01/16

908
مصائب عاشق 

فقیر
مجید مدرسی

حسینعلی 

لیالستانی
****1398/04/19مجید مدرسی137481ایران

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 140

ریال
فارابیفارابی*فارابی1398/02/22محسن شایان فر136699ایراناحمد نیک آذراحمد نیک آذرمقاومت909

فارابیفارابی*فارابی1397/12/18محسن شایانفر136692ایراناحمد نیک آذراحمد نیک آذرمقاومت910

ابراهیم بانکمکافات911
منوچهر 

مصیری
136890ایران

ابراهیم % 25اصغر بانک

آرین % 25رضا بانک% 25بانک

%25بانک

1397/06/03****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

****1397/02/29موسسه هدایت فیلم1383109ایرانسامان مقدمهدایت فیلممکس912

عباس رافعیمالقات913

- شاپور قریب

- عباس رافعی

هادی مقدم 

دوست

****1396/04/31عباس رافعی138995ایران

914
مالقات با 

طوطی

حسن توکل نیا 

علیرضا - 

داودنژاد

علیرضا 

داودنژاد
فارابیفارابیفارابی*1397/06/13حسن توکل نیا138190ایران

حقوق 

هواپیمایی 

فارابی

ملخ زدگان915
ناصر حکم 

آبادی واثق
1396/09/11انوش مالزاده136284ایرانناصر محمدی

سیدمحمدقاض

ی

سیدمحمد 

قاضی
**

میرباقر فخریملک خاتون916
حسن 

محمدزاده
*فارابی**1398/02/22محسن شایان فر136989ایران

1385111ایرانشهریار بحرانیمجتبی فرآوردهملک سلیمان917

% 88/32بنیاد سینمایی فارابی 

سازمان اوقاف و امور خیریه 

11/68%

1398/03/27****

دیدگاهملکه918
سیدابوالقاسم 

حسینی

محمدعلی 

باشه آهنگر
****1398/06/23بنیاد سینمایی فارابی1390122:3ایران

919
ملی و راه های 

نرفته اش
1395106:30ایرانتهمینه میالنیمحمد نیک بین

محمدنیک % 50تهمینه میالنی 

%50بین 
محمدنیک بینفارابیمحمدنیک بین1396/12/27

حقوق 

هواپیمایی و 

فرهنگی متعلق 

به محمد نیک 

بین می باشد

15

920
 15من ترانه 

سال دارم

رسول صدر 

عاملی

رسول صدر 

عاملی
1379111ایران

% 60رسول صدر عاملی

حوزه )موسسه سینمایی سوره

%40(هنری

1397/10/10****

تسهیالت وام 

 بنیاد 3تبصره 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 350

ریال



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

921
من دیه گو 

مارادونا هستم

جواد نوروز 

بیگی
139385ایرانبهرام توکلی

شرکت % 50بانک پاسارگاد 

سرمایه گذاری پارس آریان 

% 15 جواد نوروز بیگی 25%

%10امیرحسین نوروزبیگی 

1396/03/21

922
من زمین را 

دوست دارم

منوچهر 

محمدی 

روزبهانی

ابوالحسن 

داودی
1372103ایران

منوچهر  محمدی روزبهانی 

 منوچهر عسگری 33/33%

مینو گوهرزاد % 33/33نسب 

33/33%

1396/07/24****

من مادر هستم923
سیدغالمرضا 

موسوی
138996:20ایرانفریدون جیرانی

% 60سیدغالمرضا موسوی 

%40حسن دلخواه 
1398/03/25****

1397106ایرانبهنام بهزادیبهنام بهزادیمن می ترسم924
بنیاد % 80بهنام بهزادی 

%20سینمایی فارابی 
1398/06/17****

1397106ایرانبهنام بهزادیبهنام بهزادیمن می ترسم925
بنیاد % 75بهنام بهزادی 

%25سینمایی فارابی
1398/09/12****

926
من میخواهم 

زنده بمانم
****1397/05/08موسسه هدایت فیلم1372112ایرانایرج قادریهدایت فیلم

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون ریال90

927
من همسرش 

هستم
مرتضی شایسته

مصطفی 

شایسته
****1397/02/26موسسه هدایت فیلم1390100ایران

من و شارمین928
فقط به خاطر 

تو

یوسف صمد 

زاده
139488:5ایرانبیژن شیرمرز

بیژن % 82امیر شایان محمودی

شیرمرز
1397/07/07****

929
من و نگین 

دات کام
فارابی*فارابیفارابی1399/04/15موسسه به نگر138296ایرانحسین قناعتموسسه به نگر

930
منطقه پرواز 

ممنوع
یوز

حامد با مروت 

نژاد
****1398/06/17مطالعات جبهه فرهنگی1397102ایرانامیر داساگر

138294ایرانرضا جعفریرضا جعفریمنطقه ممنوعه931
جالل الدین محمد قزل ایاق 

%50رضا جعفری 50%
1398/02/21****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

منفی هیجده932
علی عبدالعلی 

زاده
****1399/03/21اصغر نصیری138697:46ایراناصغر نصیری

حوزه هنریمهاجر933
ابراهیم حاتمی 

کیا
136894ایران

حوزه هنری سازمان تبلیغات 

اسالمی
1396/12/13****

مهوش جزایریمهاجران934
مهدی صباغ 

زاده
137189ایران

مهوش % 75مهدی صباغ زاده 

%25جزایری 
1398/03/04****

137688ایرانکمال تبریزیشرکت ورا هنرمهرمادری935
بنیاد % 60شرکت وراهنر

%40سینمایی فارابی
1398/11/06****

936
مهمانخانه ماه 

نو
نوشین

جواد نوروز 

بیگی

تاکی فو میتی 

سوتسویی
139788:50ایران

محسن % 40جواد نوروز بیگی

% 20ندا محمودی% 30خباز

%10گروه توسعه سرمایه مبینا

1398/06/27****12

ایرج تقی پورمواجهه937
سعید ابراهیمی 

فر
****1398/06/24بنیاد سینمایی فارابی138481:0ایران

موج طوفان938
منوچهر 

احمدی

منوچهر 

احمدی
135980ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/07/16

موقت939
حسن آقا 

کریمی
139378ایرانامیر عزیزی

حسن % 90احسان رسول اف 

%10آقاکریمی 
1397/04/03****

**فارابیفارابی1397/10/25جعفر آقابابائیان137996ایرانحمید رخشانیحمید رخشانیمونس940

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 200

ریال

941
میرزا کوچک 

خان
****1397/03/01موسسه هدایت فیلم1363111ایرانامیر قویدلهدایت فیلم

میکس942

داریوش 

- مهرجویی 

فرامرز فرازمند

داریوش 

مهرجویی
137995ایران

% 65داریوش مهرجویی 

%35سیروس تسلیمی 
*فارابیفارابی*1399/03/31

سعید ملکانبی حسابمیلیونر میامی943
مصطفی 

احمدی
139592ایران

% 50حمیدفرخ نژاد 

%50سعیدملکان 
1398/05/06****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

میم مثل مادر944

منوچهر 

محمدی 

روزبهانی

رسول مالقلی 

پور
1384112:30ایران

منوچهر محمدی روزبهانی 

 پروانه عبدالحسین زاده 37/5%

 موسسه تصویر شهر 12/5%

50%

1396/07/24****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 600

ریال

945
مینای شهر 

خاموش

امیرشهاب 

رضویان

امیرشهاب 

رضویان
**فارابیفارابی1398/04/05امیرشهاب رضویان1384107ایران

میهمان946

موسسه 

سینمایی پویا 

عصر فیلم

138591ایرانسعید اسدی
موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/07/03

****1397/03/01موسسه هدایت فیلم137598ایرانایرج قادریهدایت فیلمنابخشوده947

ناخواسته948
سید امیر سید 

زاده
139292ایرانبرزو نیک نژاد

بنیاد % 50سید امیر سید زاده

محمد % 30سینمایی فارابی

%20حسین لطیفی 

1398/08/20****

نارنجی پوش949
داریوش 

مهرجویی

داریوش 

مهرجویی
1390108ایران

% 45داریوش مهرجویی

معاونت امور اجتماعی و 

فرهنگی شهرداری 

موسسه تصویر )تهران

%15رضا درمیشیان% 40(شهر

1395/06/24****

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیارد ریال1

نارونی950

سعید ابراهیمی 

حسین - فر

امیری

سعید ابراهیمی 

فر
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی136786ایران

139295ایرانمهدی گلستانهعبداهلل علیخانینازنین951
موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملی**21موسسه قرن 1398/08/21

139295ایرانمهدی گلستانهعبداهلل علیخانینازنین952
موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملی**21موسسه قرن 1396/08/20



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

953
ناصرالدین شاه 

اکتور سینما

محمدمهدی 

مسعود - دادگو

جعفری 

جوزانی

محسن 

مخملباف
137294ایران

% 75محمدمهدی دادگو 

%25مسعود جعفری جوزانی
1398/05/19****

139691ایرانصفی یزدانیانپیمان معادیناگهان درخت954
شرکت باغچه ذهن پارسی 

%10 پیمان معادی 90%
1398/05/08****

نامزدی955
تعاونی تولید 

فیلم لرستان

ناصر 

غالمرضایی
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی137585ایران

نان و شعر956

خانه ادبیات و 

هنر 

فرشته )کودکان

(طائر پور

کیومرث 

پوراحمد
137091ایران

خانه % 70بنیاد سینمایی فارابی

فرشته )ادبیات و هنر کودکان

%30(طائر پور

1398/01/24****

957
نبرد خلیج 

2فارس 
****1398/10/21فرهاد عظیما139489ایرانفرهاد عظیمافرهاد عظیما

****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی138180ایرانپرویز شهبازیامیر سمواتینجوا958

****1399/03/17بنیاد سینمایی فارابی138879:13ایرانجالل فاطمیفرشته طائرپورنخودی959

نرگس مست960
عبداهلل 

اسفندیاری
1395100ایرانسیدجالل دری

% 50سیدجالل الدین دری 

% 30بنیاد سینمایی فارابی 

%20عبداهلل اسفندیاری

1399/03/21****

961
نسترن های 

وحشی
****1397/12/21بنیاد سینمایی فارابی139683:30ایرانرهبر قنبریرهبر قنبری

*فارابی**1397/07/07جعفر آقابابائیان137988:30ایرانعلی قوی تنعلی قوی تننسکافه داغ داغ962



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

138583ایرانایرج کریمیجهانگیر کوثرینسل جادویی963
بهروز % 50جهانگیر کوثری 

%50سلیمی نبی 
**فارابیفارابی1399/02/03

رایت نمایش 

خانگی و 

تلویریون بابت 

 300وثیقه وام 

میلیون ریال

شرکت وراهنرنسل سوخته964
رسول مالقلی 

پور
1379122ایران

رسول % 70مهدی کریمی 

%30مالقلی پور
**فارابی*1398/11/06

****1398/06/23کریم آتشی139294ایرانکریم آتشیکریم آتشینطفه شوم965

فیلم یک 

میلیارد و 

دویست و 

بیست و سه 

میلیارد ریال از 

تسهیالت 

فارابی استفاده 

نموده است

138981:26ایرانعلی توکل نیاحسن توکل نیانفرین966
حسن توکل % 50علی توکل نیا

%50نیا
حسن توکل نیاحسن توکل نیاحسن توکل نیا*1397/06/13

حقوق 

فرهنگی 

حسین توکل نیا

138183ایرانپرویز شهبازیامیر سمواتینفس عمیق967

سیداحمد  )موسسه به نگر

امیر سمواتی % 50 (موسی زاده

%10 پرویز شهبازی 40%

1398/07/01****

 375فیلم 

میلیون ریال از 

تسهیالت وام 

بنیاد 3تبصره 

سینمایی 

فارابی استفاده 

نموده است



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

نفوذی968

جمال شورجه 

حسن - 

علیمردانی

-احمد کاوری 

 مهدی فیوضی
138784:39ایران

% 50بنیاد سینمایی فارابی

سیما فیلم % 30محراب فیلم 

20%

1399/02/10****

نقطه ضعف969

محمد جواد 

نظری 

گلپایگانی

محمد رضا 

اعالمی
****1397/08/15محمد جواد نظری گلپایگانی136297ایران

این پروانه بر 

اساس نامه 

357926 

مورخ 

1397/08/15 

آقای جعفر 

آقابابائیان ثبت 

شده در دفتر 

اسناد رسمی 

 به 595شماره

شماره 

358547 

مورخ 

1397/08/15 

.صادر گردیده

970
ننه الال و 

فرزندانش

وحید نیکخواه 

آزاد
****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی137580ایرانکامبوزیا پرتوی

****1398/09/10جعفر آقابابائیان139089ایرانپرویز صبریپرویز صبریننه نقلی971

نوروز پر ماجرا972
وحید نیکخواه 

آزاد

وحید نیکخواه 

آزاد
****1397/05/09بنیاد سینمایی فارابی1389100ایران

نیاز973

علیرضا 

علی -داودنژاد 

واجد سمیعی

علیرضا 

داودنژاد
****1397/01/21بنیاد سینمایی فارابی137081ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

خلوتگاهنیش974
محمد حسین 

فرح بخش

همایون 

اسعدیان
137288ایران

موسسه سینمایی پویا عصر 

فیلم
فیلمخانه ملیفارابی**1398/08/04

علیرضا سرتیپینیش و زنبور975
حمیدرضا 

صالحمند
1388103:36ایران

محمدرضا تخت کشیان 

 علیرضا 33/33%

روح اهلل % 33/33سرتیپی

%33/33بهمنی 

1399/02/21****

1386ایرانسابین الجمایلفرشته طائرپورنیلوفر976
خانه ادبیات و  )فرشته طائرپور

(هنر کودکان
1396/12/13**

  3Bموسسه 

% 30فرانسه 

فرشته طائرپور 

70%

*

*فارابیفارابی*1397/06/04علی حضرتی1394101ایرانایرج کریمیعلی حضرتینیم رخ ها977

هامون978
داریوش 

مهرجویی

داریوش 

مهرجویی
1369117ایران

% 80داریوش مهرجویی 

%20شرکت پخشیران 
*فارابی**1399/03/31

139684ایراناصغر نعیمیساسان سالورهایالیت979

% 60حمیدرضا علینژاد باروق

% 30رضا نصیری شهرضایی

%10ساسان سالور

1398/10/22****

****1398/02/22محسن شایان فر137385ایرانبهرام کاظمیرمان فیلمهدف980

آرین فیلمهدف سخت981
هوشنگ 

درویش پور
****1398/10/11جعفر آقابابائیان137792ایران

هراس982

حوزه هنری 

سازمان 

تبلیغات 

اسالمی

136685ایرانشهریار بحرانی
حوزه هنری سازمان تبلیغات 

اسالمی
1397/08/13****

983
هرچه خدا 

بخواهد
پرویز شهبازی

نوید میهن 

دوست
138891:36ایران

پرویز % 30علیرضا سرتیپی 

روح اهلل بهمنی % 30شهبازی 

%10 سعید خانی 30%

1396/12/13****

سپهر سیفیالبیرنتهزار تو984
امیر حسین 

ترابی
139681ایران

مریم % 50سپهر صیفی

%50شفیعی
1398/05/09****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

985
هزاران زن مثل 

من

محمدمهدی 

دادگو
1378105ایرانرضا کریمی

محمد مهدی % 70شکوفا فیلم 

%30دادگو 
1398/05/19****

  دویست 

میلیون ریال 

ازتسهیالت 

فارابی

986
هشتگ روژین 

، هشتگ نغمه

مقصود جباری 

محمد علی - 

کیانی

رحیم بهبودی 

فر
1397/04/12محمد علی کیانی قمی139679ایران

محمد علی 

% 50کیانی

مقصود 

%50جباری

محمد علی 

% 50کیانی

مقصود 

%50جباری

محمد علی 

% 50کیانی

مقصود 

%50جباری

محمد علی 

% 50کیانی

مقصود 

%50جباری

حقوق 

فرهنگی فیلم 

متعلق به 

محمد علی 

% 50کیانی

مقصود 

% - 50جباری

جزء سوابق 

حرفه ای تهیه 

کننده و 

کارگردان 

محسوب نمی 

شود

****1399/01/25بنیاد سینمایی فارابی137991ایرانفرزاد مؤتمنشرکت ورا هنرهفت پرده987

فارابیفارابیفارابیفارابی1396/08/10شرکت جوزان فیلم138597ایرانبهمن زرین پورجوزان فیلمهفت ترانه988

حقوق 

هواپیمایی 

متعلق به فارابی

989
هفت دقیقه تا 

پاییز

سید جمال 

ساداتیان
****1397/0702سید جمال ساداتیان138897ایرانعلیرضا امینی

هفت گذرگاه990
سیدمحمد 

قاضی

جمشید 

حیدری
****1398/04/09بنیاد سینمایی فارابی137498ایران

139486ایرانعلی اکبر ثقفیعلی اکبر ثقفیهلن991

مستانه % 40علی اکبر ثقفی 

پوپک کم گویان % 40مهاجر 

20%

1397/04/05****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

مرتضی شایستههم نفس992
مهدی فخیم 

زاده
****1397/05/08موسسه هدایت فیلم1382126ایران

مهدی کریمیهمبازی993
غالمرضا 

رمضانی
****1398/09/26بنیاد سینمایی فارابی138891:22ایران

همسر994

منوچهر 

محمدی 

روزبهانی

مهدی فخیم 

زاده
137299ایران

منوچهر % 50مهدی فخیم زاده 

منوچهر % 16/6عسگری نسب 

 مینو 16/6محمدی روزبهانی 

%16/6گوهرزاد 

1396/07/24****

همکالس995
محسن 

مسافرچی

سعید 

خورشیدیان
*فارابیفارابی*1398/09/02محسن مسافرچی138185ایران

996
همه چیز برای 

فروش
****1397/02/25بنیاد سینمایی فارابی139186ایرانامیرحسین ثقفیعلی اکبر ثقفی

997
همه دختران 

من

شرکت 

سینمایی 

سبحان

اسماعیل 

سلطانیان
****1399/02/10شرکت سینمایی سبحان فیلم137290ایران

998

همیشه پای 

یک زن در 

میان است

محسن آقا 

علی اکبری
****1397/04/11جعفر آقابابائیان1386101ایرانکمال تبریزی

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 800

ریال

هوو999
علیرضا 

داودنژاد

علیرضا داود 

نژاد
1384103ایران

علی اکبر حاجی 

رضا % 50(شفق)حسینلو

%50داودنژاد 

**فارابیفارابی1399/04/15



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

رندهیهات1000
محمدرضا 

شفیعی

روح اهلل 

- حجازی 

هادی مقدم 

- دوست 

محمدهادی 

- نائیچی 

دانش 

اقبانشاوی

فارابیفارابیفارابیفارابی1398/04/18سازمان هنری رسانه ای اوج1394108ایران

قاسم قلی پورو آسمان آبی1001
غزاله سلطانی 

شیرازی
138975ایران

غزاله % 50مجید انتظامی

%50انتظامی
1397/10/01****

1002
ورود زنده ها 

ممنوع

علیرضا قاسم 

خان
***جواد مزدآبادی1397/06/31سعید کریمی138995:26ایرانجواد مزد آبادی

صد درصد 

مالکیت 

فرهنگی متعلق 

به علیرضا 

قاسم خان

139588ایرانوحید موسائیانوحید موسائیانقشنگ و فرنگوقتی برگشتم1003
محمد % 90وحید موسائیان 

%10پورراد 
1396/08/01****12

1004
وقتی همه 

خواب بودند
فرشته طائر پور

فریدون حسن 

پور
138483ایران

خانه ادبیات و هنر 

% 51(فرشته طائر پور)کودکان

کانون جهانگردی و 

اتومبیلرانی جمهوری اسالمی 

%49ایران

1398/01/24****

وکیل مدافع1005
محسن آقا 

علی اکبری

- سلمی بابایی 

عبداهلل روشن
139789ایران

گروه توسعه سرمایه گذاری و 

سلمی % 50اقتصادی مبینا

محسن آقا علی % 28بابایی 

%22اکبری 

1398/02/14****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

ویرانگر1006
شعبانعلی 

اسالمی
****1397/03/23جعفر آقابابائیان137994ایرانابوالقاسم طالبی

تسهیالت بنیاد 

سینمایی 

فارابی به میزان 

 میلیون 200

ریال

1395100ایرانمنیر قیدیسعید ملکانویالیی ها1007
% 70بنیاد سینمایی فارابی 

%30سعید ملکان 
1398/03/29****

قاسم قلی پوریاد و دیدار1008
رجبعلی 

محمدیان
****1396/12/20قاسم قلی پور136583ایران

1009
یادم تو را 

فراموش
1394105:24ایرانعلی عطشانیعلی عطشانی

عباس % 70علی عطشانی 

مازیار فالحی % 20قاسمی 

10%

**فارابیفارابی1398/04/24

یک میلیارد و 

پانصد میلیون 

ریال تسهیالت 

بنیاد سینمایی 

فارابی

18

*فارابی*فارابی1397/02/24مهدی احمدی136694ایرانخسرو سیناییمهدی احمدییاردر خانه1010

یاسین1011

ماهمه 

- گناهکاریم

پرواز زنبورها

محسن آقا 

علی اکبری
*1396/02/23بنیاد سینمایی فارابی139381ایرانحامد امرایی

معاونت برون 

مرزی صدا و 

سیما

**

1012
یک اشتباه 

کوچولو
****1398/5/19جعفر آقابابائیان138787:16ایرانمحسن دامادیداود موثقی

1013
یک بوس 

کوچولو

علیرضا شجاع 

نوری
**فارابیفارابی1399/03/21علیرضا شجاع نوری1383100ایرانبهمن فرمان آرا

1389118:33ایرانرضا میرکریمیرضا میرکریمییک حبه قند1014
 )سازمان توسعه سینمایی سوره

(حوزه هنری
1396/12/13****



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

1015
یک دزدی 

عاشقانه

سرقت مردان 

خاکستری
ناهید دل آگاه

امیرشهاب 

رضویان
139387:42ایران

% 40مسعود تکیه معروف 

 28/33علیرضا سرتیپی 

% 28/33امیرشهاب رضویان 

%3/34ناهید دل آگاه 

1396/11/09

ناهید دل آگاه 

43/34% 

امیرشهاب 

رضویان 

28/33% 

علیرضا 

سرتیپی 

28/33%

ناهید دل آگاه 

43/34% 

امیرشهاب 

رضویان 

28/33% 

علیرضا 

سرتیپی 

28/33%

ناهید دل آگاه 

43/34% 

امیرشهاب 

رضویان 

28/33% 

علیرضا 

سرتیپی 

28/33%

ناهید دل آگاه 

43/34% 

امیرشهاب 

رضویان 

28/33% 

علیرضا 

سرتیپی 

28/33%
****1397/06/11محمدجواد شمسیان139091ایرانحسن فتحیجالل شمسیانیک روز دیگر1016

****1398/10/30بهرام مکسبی136383ایرانعلی اسگریایرج سربازیک روز گرم1017

محدودیت 

اکران در سینما 

های ممتاز و 

درجه یک

1018
یک عاشقانه 

ساده
*فارابیفارابی*1399/02/29سامان مقدم1390104:46ایرانسامان مقدمسامان مقدم

1019
یک فراری از 

بگبو
جعفر آقابابائیان

هاتف 

علیمردانی
****1397/04/11جعفر آقابابائیان139084ایران

1020
یک قدم تا 

مرگ

خط ها و سایه 

ها

علی اکبر 

مزینانی

بهروز فرجی 

تارخونی
1398/08/07اکبرصادقی137783ایران

تصویر دنیای 

هنر
**صدا و سیما

1021
یک کامیون 

غروب
بی سایه

ابوالفضل 

صفاری

ابوالفضل 

صفاری
139581ایران

بنیاد % 45رحمت اهلل اسدی 

محمود % 30سینمایی فارابی 

سیدامیر % 17/5آقاباباپور 

%7/5ناصرالدین طباطبایی 

1399/04/10****

1022
یک کیلو و 

بیست گرم

وحید نیکخواه 

آزاد
139590ایرانرحیم طوفان

سیدمهدی نریمانی زمان آبادی 

%20 بنیاد سینمایی فارابی 80%
1397/01/22****

1023
یک گزارش 

واقعی

منوچهر 

شاهسواری

داریوش 

فرهنگ
****1397/10/20بنیاد سینمایی فارابی138890:43ایران



گواهی مالکیت فیلم های سینمایی و غیر سینمایی
ف

کارگردانتهیه کنندهنام اولیه فیلمنام فیلمردی
محصول 

کشور
تاربخ صدورسهامدارانمدتسال تولید

نمایش 

خانگی
تلویزیون

خارج از 

کشور
رده سنیتوضیحاتفیلمخانه

1024
یکبار برای 

همیشه
1398/04/24مجید مدرسی137193ایرانسیروس الوندمجید مدرسی

تصویر دنیای 

هنر
***

1025
یکی بود،یکی 

نبود

فرشته طائر 

وحید - پور 

نیکخواه آزاد

137894ایرانایرج طهماسب
ایرج %- 50فرشته طائر پور

%50طهماسب
1398/01/24****

یلدا1026
یاقوت علی 

مصفا

مسعود بخشی 

موخر
139787ایران

مسعود % 50یاقوت علی مصفا

بنیاد % 25بخشی موخر

%25سینمایی فارابی 

1398/04/24****

یه وا1027
تقی علیقلی 

زاده
139494ایرانآناهید آباد

بنیاد %53/5تقی علیقلی زاده

آناهید آباد % 25سینمایی فارابی

به نمایندگی از مرکز سینمایی 

%21/5ارمنستان

1397/10/01****

****1399/02/29رضا درمیشیان139578ایرانرضا درمیشیانرضا درمیشیانیواشکی1028

اکران برای 

مخاطب 

خاص توصیه 

میشود

گویا فیلمیوز پلنگ1029
ساموئل 

خاچیکیان
1364101ایران

ایرج %55سید محمد قاضی

%45جورابلو
1397/12/20****


