
سنجه عنوانردیف
عملکرد

هدف
کمی

سقف اعتبار
(ناخالص)

هدف کمی 
توضیحات و ضمائمپرداخت شدهمبلغ کمکمحقق شده

پیوست 125,000122,6831رویدادکمک به برگزاري جشنواره بین المللی سینما حقیقت و برگزاري همزمان در استانها1

پیوست 7070,0006921,2672عنوان فیلمکمک به تولید فیلم مستند(کوتاه ، نیمه بلند ، بلند )2

پیوست 540,000310,0943عنوان فیلمحمایت از تولید فیلم سینمایی تجربی3

12540,000113,000عنوان فیلمحمایت از اکران فیلم هاي هنري و تجربی4

27,0000فیلمحمایت از تولید مشترك فیلم با دیگر کشورها5

42,0000مرکزکمک به خانه مستند استان ها6

پیوست604,00031,5614عنوانکمک به تألیف و ترجمه مقاالت تخصصی سینماي انیمیشن و مستند7

پیوست755,30014,3315عنوان فیلمحمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی8

پیوست2520,000385,4206عنوان فیلمحمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه9

19,7000عنوان فیلمحمایت از تولید مشترك فیلم انیمیشن با دیگر کشورها10

کم بودجه)11 پیوست840,00024,3007عنوان فیلمحمایت از تولید فیلم سینمایی خالق (

101,0000عنوان فیلمحمایت از عرضه فرهنگی و تجاري فیلم هاي مستند و انیمیشن در دیگر کشورها12

69,296فعالیتکمک به راهبري مدیریت سینماي مستند و انیمیشن13

314,000151,952

مرکز گسترش سینماي مستند و تجربی(مبالغ به میلیون ریال) ماهه  سال 1399 جدول عملکرد10

جمع



پیوست 1

مبلغ(ریال)مقدارواحد توضیحاتشرح هزینهردیففعالیت ها

610نفرشوراي سیاست گذاري و مشاوران1

نفرهیأت انتخاب2

نفرهیأت داوري3

4
نشست هاي تخصصی ،ترجمه مستر کالس ،زیرنویس کارگاهها و 

نشست ها ، پیچینگ ،ساخت 7عنوان فیلم بزرگداشت و نکوداشت، 
برگزاري کارگاهها و بزرگداشت ها و نکوداشت ها

1,734نفر

نفرمدیران 5

نفرکارکنان6

7
انتشارات،طراحی و چاپ کاتالوگ و پوستر، طراحی  ،آگهی و 

تبلیغات،طراحی و چاپ بنر و اسالیدر،
طراحی  برنامه نمایش،طراحی فراخوان، ویدئو موشن گرافیک

1,681نسخه

فعالیت هاي رسانه اي و ارتباطات و ستاد خبري، عکاسی و 9
1,316فعالیتفیلمبرداري خبري،همکاران ستاد خبري و حق التحریري

و مستند)10 4 و 2 تولید و پخش برنامه هاي تلویزیونی(شبکه هاي 1
2,900برنامهو اینترنتی

نفربلیط هواپیما(خارجی)11
نفربلیط هواپیما(داخلی)12
اتاقهتل درجه131
اتاقهتل درجه142
300دستگاهخودرو15
روزمأموریت16
برنامهاستقبال17
برنامهدیدار از اماکن فرهنگی و تاریخی18
120نفرمترجم19

10,276

ردیف 1:کمک به برگزاري جشنواره بین المللی سینما حقیقت و برگزاري همزمان در استانها-(مبالغ به میلیون ریال)

نام جشنواره(چندمین جشنواره):
تاریخ برگزاري/مکان:
نام دبیر جشنواره:
مراسم افتتاحیه:
مراسم اختتامیه:

تعداد شرکت کننده:
تعداد آثار رسیده به جشنواره:

تعداد آثار در مسابقه:
تعداد فیلم هاي جایزه گرفته:

تعداد جوایز اهدا شده:
تشریفات و پذیرایی:

تعداد میهمانان خارجی:
اسکان میهمانان خارجی و داخلی :

فعالیت جنبی:

خدمات کارشناسی و اساتید

عوامل اجرایی

تبلیغات و رسانه

ترابري و اقامت

تشریفات

جمع 

1,615



پیوست 1

مبلغ(ریال)مقدارواحد توضیحاتشرح هزینهردیففعالیت ها

1,000محلاجاره محل برگزاري جشنواره20

200محلمحل دبیرخانه23

عدداجاره میز و صندلی24

لوازم صوتی و تصویري و مخابراتی ، اجاره ال اي دي براي 11روز، 25
781دستگاهاجاره تجهیزات نور،

261خطاینترنت26

نفرنهار27

نفرشام28

نفرمیان وعده29

خدمات فنی و آماده سازي فیلم، کپشن فیلم هاي جشنواره ،30
645عنوان فیلمترجمه فیلم هاي بین الملل، زیرنویس فیلم ها

558فیلم حق نمایش فیلم هاي خارجی31
برنامهاجراي موسیقی32
250نفراستفاده از مجري و سخنران33

ساخت دکور صحنه و سالن هاي نمایش و 34
1,200موردفضاسازي محیطی و دکور براي استودیو هاي خارجی و داخلی

850مورداجرا و برگزاري اختتامیه ، آماده سازي سالن برگزاري اختتامیه

عنوان فیلمتهیه فیلم هاي مرتبط با مراسم افتتاحیه و اختتامیه35
4,570نفرجوایز و هدایا به برگزیدگان36
556قطعهطراحی و ساخت تندیس و لوح تقدیر جشنواره37

نفرهدایا به میهمانان و سایرین
330سایر هزینه ها و فعالیت جنبی39

12,407

ردیف 1:کمک به برگزاري جشنواره بین المللی سینما حقیقت و برگزاري همزمان در استانها-(مبالغ به میلیون ریال)

اجاره محل و تجهیزات

1,206پذیرایی

اکران و نمایش

برنامه هاي فرهنگی و هنري

اهدا جوایز و هدایا و ساخت  لوح تقدیر

جمع



پیوست2

نام فیلمردیف
نوع محصول
(کوتاه،نیمه 
بلند،بلند)

موضوع/شهر
شمارهکارگردانتهیه کنندهژانر

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ 
پایان 

قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

درصد 
سهم 
مرکز

درصد 
پیشرفت کار

پرداختی
تا

98/12/29

عملکرد 
مالی 

سال99
سال95/18195/03/2495/12/0199سیدهاشم مرتضویانسیدهاشم مرتضویاناجتماعیاصفهانکوتاهمکتب خانه شاهد1

109215تسویه حساب%32490پایان یافته

تولید97/87297/12/1298/06/01شهرام علیزاده امینهشهرام علیزاده امینه تاریخی انقالبتبریزکوتاهصداها فریاد می کشند2 18144ارائه 70% فیلم%400100در مرحله

سال98/42898/07/0398/11/0399هادي کمالی مقدمهادي کمالی مقدمپژوهش تصویريتهرانکوتاهآب ، باد ، دانی3
90150تسویه حساب%150100پایان یافته

10030تدوینحمایتی150در مرحله تولید98/93098/12/1398/12/25مهرشاد کارخانیمهرشاد کارخانیهنريتهرانکوتاهتیتراژ در سینماي ایران4

030تدوینحمایتی50در مرحله تولید99/26399/04/1499/06/01محمد حسنیمحمد حسنیاجتماعیتهرانکوتاهتولد5

0292ارائه 30% فیلم%72090در مرحله تولید99/26199/04/1499/08/01رضا سورانیرضا سورانیاجتماعیتهرانکوتاهلیفت آپ6

آئینیی- بیرجندکوتاهکاکل7
سال 99/37399/05/2999/07/0199هادي ثابت شوکت آبادهادي ثابت شوکت آبادمردم شناسی

0300تسویه حساب%30055پایان یافته

090عقد قرارداد%300100در مرحله تولید99/64499/08/261400/3/01فرزاد جعفريفرزاد جعفرياجتماعیالبرزکوتاهجان پناه8

میترا مهتریانمیترا  مهتریاناجتماعیتهرانکوتاهسینه ما رکس9
صادق دهقان

0100ارائه 30% فیلمحمایتی200در مرحله تولید99/72299/09/1599/11/01

090عقد قرارداد%400100در مرحله تولید99/72399/09/1599/12/15آزاد فرج محمديآزاد فرج محمديپژوهش فیلمنامهتهرانکوتاهافشین و نام دیگرش10

335311پایان تدوین%72090در مرحله تولید92/118592/12/0693/06/01پژمان مظاهري پورپژمان مظاهري پورزیست محیطیتهراننیمه بلندبرکرانه هاي خزر11

در جستجوي زمان از 12
سال94/73194/07/2195/03/0199یاسر خیریاسر خیراجتماعیمازندراننیمه بلنددست رفته

370125تسویه حساب%49590پایان یافته

49645پایان تدوین%72090در مرحله تولید94/111394/11/2097/06/01مهرداد شیخانمهرداد شیخانتاریخی-هنريتهراننیمه بلندانیمیشن ایرانی13

204122ارائه30% فیلم%91070در مرحله تولید97/13697/03/0898/02/01مهدي باقريمهدي باقرياجتماعیتهراننیمه بلندماهی14

2,044

ردیف 2:کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند )-(مبالغ به میلیون ریال)

جمع



نام فیلمردیف
نوع محصول
(کوتاه،نیمه 
بلند،بلند)

موضوع/شهر
شمارهکارگردانتهیه کنندهژانر

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ 
پایان 

قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

درصد 
سهم 
مرکز

درصد 
پیشرفت کار

پرداختی
تا

98/12/29

عملکرد 
مالی 

سال99

28989پایان تدوین%49590در مرحله تولید97/24097/04/0598/03/20کیوان طباطباییکیوان طباطبایی میراث فرهنگیتهراننیمه بلندبذر نخست15

پایان %54090در مرحله تولید97/47997/07/0498/03/20شهرام میراب اقدمشهرام میراب اقدماجتماعیتهراننیمه بلندما را نگاه کنید16
297121تصویربرداري

ارائه 70% %99090در مرحله تولید97/76897/10/2598/07/01مهوش شیخ االسالمیمهوش شیخ االسالمیتهرانتهراننیمه بلندمارکوف17
579119فیلم

تاریخی-تهراننیمه بلنداندر خم دوران18
سال97/50997/7/1498/06/3099امیرحسین فرض اللهیامیرحسین فرض اللهیاجتماعی

588255تسویه حساب%84390پایان یافته

ارائه 30% %81090در مرحله تولید97/86597/12/0898/11/20هادي معصوم دوستهادي معصوم دوستاجتماعیتهراننیمه بلندمزمن19
183146فیلم

ارائه 70% %90090در مرحله تولید 98/22698/04/0599/03/01عطیه زارع آرنديعطیه زارع آرندياجتماعیاصفهاننیمه بلندجاهاي ... پر شود20
255362فیلم

طنز اجتماعی-تهراننیمه بلنداز انقالب تا آزادي21
ارائه 30% %72090در مرحله تولید98/30698/05/0999/03/01نیما مهدیان اصلنیما مهدیان اصلتاریخی

162130فیلم

سال98/59098/09/0398/11/2099ارد عطارپورارد عطارپورتاریخیتهراننیمه بلندرؤیاي سیاه22
1,630100تسویه حساب%1,73090پایان یافته

سال98/62698/09/1199/06/2099مصطفی رزاق کریمیمحمدسعید وزیريپرتره تاریخیتهراننیمه بلندپرتره مرحوم قندچی23
895941تسویه حساب%1,83690پایان یافته

90142_%60090در مرحله تولید98/100198/12/2899/07/30نادر خادم طریقتنادر خادم طریقتاجتماعیتهراننیمه بلندمیهمانی در بهشت24

0750تسویه حساب%750100در مرحله تولید99/9799/02/2399/03/01سیدامیرمسعود حسینیسیدامیرمسعود حسینیپرترهتهراننیمه بلندطاهر25

ارائه 30% 1,080605در مرحله تولید99/11999/03/1199/11/30حسین جمشیدي گوهريحسین جمشیدي گوهريسیاسیتهراننیمه بلندسفر نافرجام نیکالي26
0437فیلم

مهدي حکیمیمهدي حکیمیاجتماعیمشهدنیمه بلندمهدي که به دنیا آمد27
سال99/9899/02/2399/03/2099حجت بامروت

0540تسویه حساب%54045پایان یافته

054عقد قرارداد%63090در مرحله تولید99/11899/03/1199/07/01علی ارکیان شریفیعلی ارکیان شریفیاجتماعیرشتنیمه بلندمرد مدادي28

4,186 جمع

ردیف 2:کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند )-(مبالغ به میلیون ریال)



نام فیلمردیف
نوع محصول
(کوتاه،نیمه 
بلند،بلند)

موضوع/شهر
شمارهکارگردانتهیه کنندهژانر

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ 
پایان 

قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

درصد 
سهم 
مرکز

درصد 
پیشرفت کار

پرداختی
تا

98/12/29

عملکرد 
مالی 

سال99

مهدي امینیمهدي امینیاجتماعیقمنیمه بلندتنگ ناي29
0367پایان تدوین%48060در مرحله تولید99/13099/03/1899/08/01جواد یقموري

ارائه 30% %1,26090در مرحله تولید99/25599/04/1499/08/30سیدمحمدصادق جعفريسیدمحمدصادق جعفرياجتماعی کارآفرینیتهراننیمه بلندخانواده نورالدین30
0468فیلم

ارائه 30% %1,19070در مرحله تولید99/15299/03/2499/10/20مهدي قربانپورمهدي قربانپوراجتماعیتهراننیمه بلندمن، زمین ،کوید3119
0442فیلم

اجتماعیتهراننیمه بلندخروج ممنوع32
شروع %1,01570در مرحله تو.لید99/25999/04/1499/10/01علی همرازفرعلی همرازفرتجربی

0411فیلمبرداري

0720تسویه حساب%72090در مرحله تولید99/26099/04/1499/10/01آرمان قلی پور دشتکیآرمان قلی پور دشتکیاجتماعیشهرکردنیمه بلندتراژدي کرونا33

050پایان فیلمبرداريحمایتی80در مرحله تولید99/27899/04/2399/08/01میثم شاه باباییمیثم شاه باباییاجتماعیتهراننیمه بلندمی نویسم نامت را34

محیط زیستتهراننیمه بلندمهاجرت آبی35
243509در مرحله تدوین%1,08090در مرحله تولید98/80098/11/2199/11/20محمد احسانیمحمد احسانیاجتماعی

اجتماعی -تهراننیمه بلندآذر، محمد ، فاطمه36
پیشرفت 30% %81090در مرحله تولید99/29699/04/3099/12/01جابر مطهري زادهجابر مطهري زادهدفاع مقدس

0288فیلم

سال99/35799/05/2699/06/0199علی اکبر فدائیانعلی اکبر فدائیانپرترهتهراننیمه بلنداتودهاي قرنطینگی37
0600تسویه حساب600100پایان یافته

0136عقد قرارداد%54084در مرحله تولید99/42199/06/2499/12/01بالل الفتبالل الفتاجتماعیقمنیمه بلندتاکسی38

045عقد قرارداد%54090در مرحله تولید99/42699/06/2499/12/01جمشید رئوفیجمشید رئوفیدفاع مقدسکرجنیمه بلندنامه رسان39

اصغر برقهاصغر برقهاجتماعیشیرازنیمه بلندبرقه40
ارائه 30% %81090در مرحله تولید99/47999/07/0699/12/01حسین محمدیان

0328فیلم

4,364 جمع

ردیف 2:کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند )-(مبالغ به میلیون ریال)



نام فیلمردیف
نوع محصول
(کوتاه،نیمه 
بلند،بلند)

موضوع/شهر
شمارهکارگردانتهیه کنندهژانر

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ 
پایان 

قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

درصد 
سهم 
مرکز

درصد 
پیشرفت کار

پرداختی
تا

98/12/29

عملکرد 
مالی 

سال99

0213عقد قرارداد%94590در مرحله تولید99/48699/07/091400/03/01مجید فتحیمجید فتحیمحیط زیستتبریزنیمه بلندجویندگان اندیرگان41

پرتره تهراننیمه بلنددویدن تا ماه42
پیشرفت 30% %90090در مرحله تولید99/48799/07/0999/12/23مهرشاد کارخانیمهرشاد کارخانیتاریخ سینما

0365فیلم

پیشرفت 30% %81090در مرحله تولید99/53799/07/2799/12/29محمد عبدي زادهعلی کفراشاجتماعیتهراننیمه بلندبعد از این سه ماه43
0328فیلم

شروع %54060در مرحله تولید99/57199/08/0399/12/15علیرضا زحمتکشعلیرضا زحمتکشپرترهتهراننیمه بلندمدقالچی به روایت مدقالچی44
0122فیلمبرداري

تجربیتهراننیمه بلنددنیاي شگفت انگیز نو45
0105عقد قرارداد%1,17090در مرحله تولید99/59999/08/141400/3/01سید سجاد حسینیسید سجاد حسینیاجتماعی

سیاسیتهراننیمه بلندعلی موسیو46
0110عقد قراداد%1,26090در مرحله تولید99/65999/08/281400/5/31مسعود میرمحمدرضا فرطوسیاجتماعی

سال96/33196/05/3197/04/0199بهروز نورانی پوربهروز نورانی پوراجتماعیتهرانبلندفرزندان شب47
547425تسویه حساب%97260پایان یافته

در جستجوي کلینت48
437389پایان تدوین%1,08090در مرحله تولید97/50797/07/1498/12/01سید علیرضا رسولی نژادسیدعلیرضا رسولی نژاداجتماعیتهرانبلندایست وود

سال97/50897/07/1498/05/2099هادي آفریدههادي آفریدهاجتماعیتهرانبلندکامیون آبی49
561399تسویه حساب%96080پایان یافته

اجتماعی تهرانبلندبر سر خاك50
714366تسویه حساب%1,08090در مرحله تولید97/89897/12/1898/10/10محسن خانجهانیمحسن خانجهانیمحیط زیست

سال97/92797/12/2598/04/2099محمدعلی فارسیمحمدعلی فارسیاجتماعی-پرترهتهرانبلندصدسال تنهایی51
560540تسویه حساب%1,10050پایان یافته

ارائه 70%%1,17090در مرحله تولید98/10798/02/2399/02/20محمد فرزین نیامحمد فرزین نیاپرترهتهرانبلندکنتر پوان52
643316فیلم

مژگان صیاديمژگان صیادياجتماعیتهرانبلندشهري که بود53
1171,188تسویه حساب%1,30590در مرحله تولید98/30098/05/0799/03/01علی اکبر ولدبیگی

محیط زیستتهرانبلند350سال تا هرگز54
شروع %81090در مرحله تولید98/49398/07/2999/07/01مریم حق پناهمریم حق پناهاجتماعی

73109فیلمبرداري

ارائه 30% %67590در مرحله تولید98/55198/08/2299/04/01حنیف شهپررادحنیف شهپررادتاریخی اجتماعیتهرانبلندحمایت تا قیامت55
152122فیلم

5,097

ردیف 2:کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند )-(مبالغ به میلیون ریال)

جمع



نام فیلمردیف
نوع محصول
(کوتاه،نیمه 
بلند،بلند)

موضوع/شهر
شمارهکارگردانتهیه کنندهژانر

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ 
پایان 

قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

درصد 
سهم 
مرکز

درصد 
پیشرفت کار

پرداختی
تا

98/12/29

عملکرد 
مالی 

سال99

اجتماعیتهرانبلندف-الف56
105790پایان تدوین%1,17090در مرحله تولید98/74098/11/0699/05/01فرشاد اکتسابیفرشاد اکتسابیاقتصادي

81608ارائه 70% فیلم%90090در مرحله تولید98/96698/12/1799/07/30کتایون جهانگیريکتایون جهانگیرياجتماعیتهرانبلندزوو57

105369ارائه 30% فیلم%1,17090در مرحله تولید98/99898/12/2799/06/31امیرحسین خلیل زادهسعید الهی نیااجتماعیتهرانبلندهشتادي-ها58

091عقد قرارداد%1,08090در مرحله تولید99/24899/04/1199/11/01غالمعلی رویین تن اصفهانیغالمعلی رویین تن اصفهانیدفاع مقدستهرانبلندآتش و گلستان59

095عقد قرارداد%1,05070در مرحله تولید99/25399/04/1499/12/01محمد عبدي زادهمحمد عبدي زادهدفاع مقدستهرانبلندغبار جنگ60

61A B C B- - اجتماعی-تهرانبلند-
01,400تسویه حساب%1,40080در مرحله تولید99/25499/04/1499/07/01محسن خانجهانیکاوه احمديپزشکی

0425عقد قراداد1,89090در مرحله تولید99/49999/07/151400/03/01فرود عوض پورپژمان لشکري پوردفاع مقدستهرانبلندتیامون62

اجتماعیتهرانبلندآب باد دانی63
هادي کمالی مقدمهادي کمالی مقدممحیط زیست

0108عقد قرارداد%1,20080در مرحله تولید99/42799/06/241400/06/01مینا بزرگمهر

01,119مرحله تدوین%1,80060در مرحله تولید99/68699/9/0499/10/30مهدي شامحمديمهدي شامحمدياجتماعیتهرانبلندهجده هزار پا64

شروع %50477در مرحله تولید99/42099/06/2499/11/01زهرا سلیمیزهرا سلیمیمحیط زیستقمنیمه بلنداز ترمنتیکا تا قم65
0137فیلمبرداري

مردم شناسی هرمزگانکوتاهطال ، نقره ، مس66
شروع %50177در مرحله تولید99/36999/05/2999/11/30علیرضا زارعیعلیرضا زارعی تاریخی

0135فیلمبرداري

شروع %50484در مرحله تولید99/37999/06/0299/12/01محمدرضا کیوانفرمحمدرضا کیوانفرمحیط زیستگلستاننیمه بلندامیر67
0136فیلمبرداري

شروع %30267در مرحله تولید99/36399/05/2799/11/01وحید اسالمیوحید اسالمیاجتماعیایالم کوتاهبخاطر خاطره68
081فیلمبرداري

شروع %30267در مرحله تولید99/36299/05/2799/11/01احسان کمرخانیاحسان کمرخانیاجتماعی-ورزشیایالم کوتاهپسر کوهستان69
082فیلمبرداري

5,576

ردیف 2:کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند )-(مبالغ به میلیون ریال)

جمع



پیوست3

نوع نام فیلمردیف
شمارهکارگردانتهیه کنندهموضوع/ژانرشهرمحصول

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ 
پایان 

قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

درصد 
سهم 
مرکز

درصد 
پیشرفت 

کار

پرداختی
تا

98/12/29

عملکرد 
مالی 

سال99

امید بنکدارکیوان علیمحمديدفاع مقدستهرانبلندسوباشی1
کیوان علیمحمدي

99/14799/03/2199/10/01
در مرحله 

پیشرفت8,49930تولید
%25کار

02,594

98/96598/12/1799/07/10آرش انیسیآرش انیسیاجتماعیتهرانبلندمامان2
در مرحله 

ارائه %7,00085تولید
فاین کات

9004,500

تاریخیتهرانبلندماه بی بی3
99/34499/05/1999/12/29امین اصالنیمحمدرضا اصالنیاجتماعی

در مرحله 
پیش %8,00070تولید

تولید
03,000

10,094

:حمایت از تولید فیلم سینمایی تجربی -(مبالغ به میلیون ریال) ردیف 3

جمع



پیوست4

توضیحاتعملکرد مالیسال انتشارتیراژتعداد نسخهعنوان نشریه / فصلنامهردیف

540___طراحی و تهیه نشریه روزانه1

112طراحی و تهیه فصلنامه سینما حقیقت2

75چاپ کتاب صداي آیینه ها3

20طراحی جلد کتاب دوربین شخصی4

29ویرایش فنی و ادبی کتاب دوربین شخصی5

650تولید محتواي فضاي مجازي6

90ترجمه کتاب دوربین شخصی7

45گردآوري و تدوین کتاب سه گانه گفتگو8

1,561

: کمک به تألیف و ترجمه مقاالت تخصصی سینماي انیمیشن و مستند-(مبالغ به میلیون ریال) ردیف 7

جمع 



شمارهکارگردانتهیه کنندهموضوع/ژانرنوع محصولنام فیلمردیف
قرارداد

تاریخ شروع
قرارداد

تاریخ پایان 
قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

در صد 
سهم مرکز

درصد 
پیشرفت کار

پرداختی
تا

98/12/29

عملکرد 
مالی 

سال99

04,331ارائه کانپست%19,25035در مرحله تولید98/99498/12/261401/06/20فرنوش عابدي رنانیاسداله دیانتیفانتزيسینماییعمو نوروز1

4,331

:حمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی-(مبالغ به میلیون ریال) ردیف 8

جمع

پیوست5



پیوست6

نوع نام فیلمردیف
شمارهکارگردانتهیه کنندهموضوع/ژانرمحصول

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ 
پایان 

قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

در صد 
سهم 
مرکز

درصد 
پیشرفت 

کار

پرداختی
تا

98/12/29

عملکرد 
مالی 

سال99

هرگز نگو به من 1
متحرك سازي %14390در مرحله تولید90/134690/11/2391/06/18سپهر علیمحمدلوسپهر علیمحمدلوفانتزيکوتاهمربوط نیست

layout7020و

سال94/37594/04/2494/11/3099حسن توکلی آبندانسريحسن توکلی آبندانسرياجتماعیکوتاههیوالي بادگیر2
تسویه %27090پایان یافته

134136حساب

ارائه 70%%36090در مرحله تولید94/71694/07/1895/07/10مریم خلیل زادهمریم خلیل زادهاجتماعیکوتاهرویا می بافد تا آبی دریا3
17865فیلم

ارائه 70% %43290در مرحله تولید95/83695/12/1898/01/15امیرهوشنگ معینامیرهوشنگ معیناجنماعیکوتاهشیخ4
21478فیلم

ارائه 70% %36090در مرحله تولید95/18095/03/2496/06/30مهسا شجاع عراقیمهسا شجاع عراقیاجتماعیکوتاهمجموعه دار5
21032فیلم

ارائه 70%%31590در مرحله تولید95/44595/07/1896/07/15نجمه هاشم الحسینینجمه هاشم الحسینیفانتزيکوتاهچرخ خیاطی6
21327فیلم

خورسید آسمان، 7
ارائه 70% %31590در مرحله تولید95/79595/12/0196/11/20زیبا ارژنگزیبا ارژنگاجتماعیکوتاهخورشید کاشی

15657فیلم

ارائه 70% %44190در مرحله تولید96/14596/03/0997/03/31اهورا شهبازياهورا شهبازياجتماعیکوتاهکالغ8
21880فیلم

8928تحویل فیلم%39690در مرحله تولید96/30496/05/2197/03/30فهیمه قباديفهیمه قبادياجتماعیکوتاهتعادل9

24790پایان تدوین%38990در مرحله تولید96/33296/05/3197/04/31الهه قمشی بزرگالهه قمشی بزرگاجتماعیکوتاهتنهایی پر هیاهو10

ارائه 30%%50490در مرحله تولید96/42196/07/1798/07/10رامک امین کاظمیرامک امین کاظمیاجتماعیکوتاهگل هاي کاغذي11
15891فیلم

283154پایان تدوین%50490در مرحله تولید96/90096/07/1798/07/10آزاد معروفیآزاد معروفیفانتزيکوتاهکهربا12

858

:حمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی و کوتاه-(مبالغ به میلیون ریال) ردیف 8

جمع



نوع نام فیلمردیف
شمارهتهیه کنندهکارگردانموضوع/ژانرمحصول

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ 
پایان 

قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد
(سهم 
مرکز)

درصد 
سهم 
مرکز

درصد 
پیشرفت 

کار

پرداختی
تا

98/12/29

عملکرد 
مالی 

سال99

تسویه %57090در مرحله تولید96/89096/12/2398/01/30مسعود صفريمسعود صفريدرامکوتاههمیشه گمشده اي هست13
379191حساب

سال97/10597/02/3098/03/0199نجمه نامجونجمه نامجواجتماعیکوتاهزیر آسمان نقاشی14
تسویه 53990پایان یافته

358181حساب

18457تحویل فیلم%31590در مرحله تولید97/27797/04/2097/10/30شیدا غالمرضا کاشیشیدا غالمرضا کاشیدرامکوتاهبرگشت ناپذیر15

تسویه%34290در مرحله تولید97/31697/05/0298/04/31نازیال رجائیهنازیال رجائیهفانتزيکوتاهخانه صورتی16
200142حساب

مردي که براي ماهیها 17
سال97/38797/05/2998/07/0199امیرحسین مرانامیرحسین مهراندرام -جنگکوتاهآواز می خواند

تسویه%72590پایان یافته
حساب

481244

سال97/49597/07/1098/07/0199مهسا سامانیمهسا سامانیاجتماعیکوتاههبوب18
تسویه %35790پایان یافته

247110حساب

ارائه 70%%24390در مرحله تولید97/71397/10/0899/03/07میالد دائمیمیالد دائمیاجتماعیکوتاهدیوار19
12044فیلم

187102پایان تدوین%37890در مرحله تولید97/78497/11/0298/02/20محبوبه محمدزکیمحبوبه محدزکیاجتماعیکوتاهآنیما20

47263پایان تدوین%70070در مرحله تولید97/78597/11/0298/06/31محمد زارع جنانمحمد زارع جنانپرتره معماريکوتاهنقطه21

15273تسویه حساب%22590در مرحله تولید97/83097/11/2898/07/31مجیدرضا عیوضیمجیدرضا عیوضیاجتماعیکوتاهبهشت22

ارائه 30%%42390در مرحله تولید97/83397/11/2998/11/20ایرج محمديایرج محمدياجتماعیکوتاهگل سرخ23
133152فیلم

ارائه 70%%31590در مرحله تولید97/91097/12/1998/11/20محبوبه کالییمحبوبه کالییدرام اجتماعیکوتاهدیوار پرنده24
99142فیلم

1,501

:حمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی و کوتاه-(مبالغ به میلیون ریال) ردیف 8

جمع



نوع نام فیلمردیف
شمارهتهیه کنندهکارگردانموضوع/ژانرمحصول

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ 
پایان 

قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد
(سهم 
مرکز)

درصد 
سهم 
مرکز

درصد 
پیشرفت 

کار

پرداختی
تا

98/12/29

عملکرد 
مالی 

سال99

سال98/2398/01/2098/11/3099علیرضا کاویان رادعلیرضا کاویان راداجتماعیکوتاهمن ایرانی ام25
346379تسویه حساب%72590پایان یافته

سال98/9398/02/2199/02/3199حسین مرادي زادهحسین مرادي زادهدرامکوتاهعقل سرخ26
267273تسویه حساب%54090پایان یافته

ارائه 30% %22590در مرحله تولید98/66998/10/0299/02/30پریسا جعفريپریسا جعفريفانتزيکوتاهماهی27
71101فیلم

ماجراجوییکوتاهخاطرات زمین28
ارائه 30% %72090در مرحله تولید98/69698/10/1499/08/01محمد لطفعلیمحمد لطفعلیزیست محیطی

97259فیلم

سیاسیکوتاهسالخی29
ارائه 70% %26190در مرحله تولید98/73698/11/0599/07/01سپهر مومنیسپهر مومنیاجتماعی

8294فیلم

6891ارائه کانپست%50490در مرحله تولید98/88098/12/399/11/20سلمان اربابونسلمان اربابونفانتزيکوتاهصید30

اکشنکوتاهخوردم خوردي31
11161تحویل فیلم%98/89998/89998/12/0499/11/2022590شیدخت دژم شهابیشیدخت دژم شهابیکمدي سیاه

0193ارائه کانپست%61290در مرحله تولید98/96898/12/191400/02/31پرستو کاردگرپرستو کاردگرفانتزيکوتاهکلنل32

ارائه 70% %27090در مرحله تولید98/92598/12/1299/11/22فائزه دادگر آزادفائزه دادگر آزاداجتماعیکوتاه33016
0164فیلم

ثانیه34 سال99/3099/02/1399/04/3199علی درخشیمحمد ابوالحسنیفانتزيکوتاهکووید19
0450تسویه حساب%45090پایان یافته

0140عقد قرارداد%103590در مرحله تولید99/30899/05/051400/4/20صادق جواديصادق جوادياجتماعیکوتاهپر35

0122عقد قرارداد%90090در مرحله تولید99/52599/07/221400/11/01مسعود صفريمسعود صفريدرامکوتاهفاضالب36

2,327 جمع

:حمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی و کوتاه-(مبالغ به میلیون ریال) ردیف 8



نوع نام فیلمردیف
شمارهتهیه کنندهکارگردانموضوع/ژانرمحصول

قرارداد

تاریخ 
شروع

قرارداد

تاریخ 
پایان 

قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد
(سهم 
مرکز)

درصد 
سهم 
مرکز

درصد 
پیشرفت 

کار

پرداختی
تا

98/12/29

عملکرد 
مالی 

سال99

ارائه 30% %32490در مرحله تولید99/61899/08/1999/09/30فاطمه غروي منجیلیفاطمه غروي منجیلیفانتزي ماجراییکوتاهدست و تخم مرغ37
2594فیلم

091عقد قرارداد%67590در مرحله تولید99/64599/08/261400/8/30سجاد اسمعیل بیگیسجاد اسمعیل بیگیدرام اجتماعیکوتاهرنج و گنج38

097عقد قرارداد%72090در مرحله تولید99/65499/08/281400/8/10حسین مرادي زادهحسین مرادي زادهدرامکوتاهزنده بیدار آگاه39

0142ارائه کانپست%49590در مرحله تولید99/66499/09/011400/8/10سپهر علیمحمدلوسپهر علیمحمدلودرام اجتماعیکوتاهعروسک دنا40

0146عقد قرارداد%108090در مرحله تولید99/67499/09/031400/8/30فرخ یکدانهفرخ یکدانهاکشن ترسناكکوتاهدلشوره41

091عقد قرارداد%67590در مرحله تولید99/73899/09/181400/9/18بابک یکدانهبابک ناهیديعلمی تخیلیکوتاهآژاکس422050

073عقد قرارداد%54090در مرحله تولید99/74599/09/191400/05/31امیرپویا افضلی پورامیرپویا افضلی پوردرامکوتاهشکل غیبت43

734

:حمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی و کوتاه-(مبالغ به میلیون ریال) ردیف 8

جمع



پیوست7

شمارهکارگردانتهیه کنندهموضوع/ژانرنوع محصولنام فیلمردیف
قرارداد

تاریخ شروع
قرارداد

تاریخ پایان 
قرارداد

تاریخ
اتمام تولید

(تحویل)

مبلغ 
قرارداد

(سهم مرکز)

درصد 
سهم 
مرکز

درصد 
پیشرفت 

کار

پرداختی
تا

98/12/29

عملکرد 
مالی 

سال99

ارائه 70%%3,0000در مرحله تولید99/28699/04/2599/09/20فائزه عزیزخانیفائزه عزیزخانی اجتماعیسینماییملخ1
02,300فیلم

سینماییجایی میان صخره ها2
کودك و
پایان %3,00050در مرحله تولید99/9/60899/08/1899/12/01مختار عبدالهیمختار عبدالهینوجوان

02,000فیلمبرداري

4,300 جمع

:کمک به تولید فیلم سینمایی خالق (کم بودجه)-(مبالغ به میلیون ریال) ردیف10
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