
هدف کمیواحدعنوان فعالیتردیف
سقف اعتبار 

پیش بینی
عملکرد مالی

هدف کمی 

محقق شده
توضیحات

1پیوست 1785.00023,668,182,69127عنوان فیلمحمایت از تحقیق و نگارش فیلم نامه وتولید فیلم سینمایی1

ـــ3020.0000عنوان فیلم(تسهیالت)حمایت از تولید فیلم سینمایی 2

ـــ6220.0000عنوان فیلمحمایت از تولید آثار سینمایی فاخر3

51.000196,500,0005موردكمك به تشكیل هسته هاي تقویت متن و تولید محتواي سینمایی4

ـــ51.5000موردكمك به برگزاري نشست فیلم سازان با اندیشمندان حوزه و دانشگاه5

ـــ51.0000موردكمك به برگزاري بازدید فیلم سازان از مراكز و دستاوردهاي مهم كشور6

502.300400,000,0007عنوان فیلمكمك به انجام ارزشیابی و نظارت بر تولید و نمایش آثار سینمایی7

8
كمك به تولید و انتشار ماهنامه فیلم نگار و فصل نامه فارابی وسایر انتشارات 

تخصصی
2پیوست23.0002,311,095,8814عنوان

ــــ202.00066,000,000گزارشكمك به انجام مطالعات موردي و تدوین گزارش هاي تخصصی سینما9

ــــ4020.0000عنوان فیلم(تسهیالت)حمایت از ساخت آثار براي عرضه در شبكه خانگی10

11
حمایت از تقویت متن و محتوا براي نمونه سازي و تولید سریال در ساختار 

(تسهیالت)فناوریهاي نو پدید 
ــــ530.0000سریال

ــــ150.0000جشنوارهحمایت از برگزاري سی و هشتمین جشنواره ملی فیلم فجر12

ــــ150.0000جشنوارهحمایت از برگزاري سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر13

14
كمك به برگزاري جشنواره بین المللی فیلم كودك و نوجوان و برگزاري 

همزمان در استان ها
130.0001,585,329,6751جشنواره

15
كمك به اجراي طرح سیمرغ و پروانه ها   همزمان با جشنواره ملی فیلم فجر 

در استان ها
ــــ325.0000استان

ــــ235.0000عنوان فیلمحمایت از تولید مشترك فیلم سینمایی با دیگر كشور ها16

3پیوست 507.500750,956,6007اثر/نفرحمایت از عرضه فرهنگی آثار و اعزام سینماگران به مجامع بین المللی17

ــــ55.0000كشورحمایت از برگزاري هفته فیلم ایران  در سایر كشور ها18

4پیوست 310.0006,577,384,2851بازارحمایت از حضور در بازار هاي جهانی19

5پیوست 5015.000131,601,0007عنوانحمایت از آماده سازي و بازار یابی آثار براي عرضه در بازارهاي جهانی20

ــــ51.0000عنوان فیلمحمایت از عضویت در فدراسیون هاي بین المللی عرضه آثار سینمایی21

ــــ502.0000موردحمایت حقوقی از عرضه آثار سینمایی  در دیگر كشورها22

ــــ55.0000موسسه(تسهیالت)حمایت از مؤسسات عرضه بین المللی فیلم23

11.1601,160,000,0001جشنواره(مازندران)حمایت از برگزاري جشنواره فیلم  وارش 24

6پیوست 105.000967,000,0003عنوان فیلمحمایت از اكران فیلم هاي سینمایی كودك و نوجوان25

ــــ49,116,074,211ـــــــــهزینه هاي جاري و پشتیبانی26

86,930,124,343

(1398ماهه 4) خالصه گزارش عملکرد 

جمع کل



ردیف
عنوان فیلمنامه،تحقیق یا 

تولید فیلم

نام فیلمنامه نویس، 

محقق ،تهیه کننده یا 

کارگردان

توضیحاتمانده تعهداتعملکرد مالیمبلغ قراردادسال

تحقیق و نگارش فیلمنامه1398350,000,000180,000,000170,000,000ایرج افشارآغاز1

تحقیق و نگارش فیلمنامه1398400,000,000270,000,000130,000,000سید احمد پایداریماجراجویان2

تحقیق و نگارش فیلمنامه1398700,000,000700,000,0000سهیل موفقکتیبه آخر3

مشارکت13981,000,000,000900,000,000100,000,000سیروس الوندآنجا همان ساعت4

مشارکت13986,000,000,0002,400,000,0003,600,000,000محمد پیرهادیمهران5

مشارکت13984,000,000,000600,000,0003,400,000,000افسانه منادی طبریشاه ماهی6

خرید مالکیت و حقوق13981,500,000,0001,500,000,0000اصغر پورهاجریانقرار بعدی همانجا7

اکران ونمایش خانگی-حقوق بین الملل13972,500,000,0001,000,000,000500,000,000علی نوری اسکوییدرخت گردو8

تلویزیون- حقوق نمایش خانگی 13971,500,000,000750,000,0000بیتا منصوریکاتی وستاره9

مشارکت139739,000,000,0002,500,000,0000سعید ملکان و بهرام توکلیتختی10

مشارکت13974,500,000,0001,425,000,0000شهاب رضویان و الهام رسول افقلعه عشق11

مشارکت13972,800,000,000100,000,000180,000,000وحید نیکخواه آزادسوم شخص غائب12

مشارکت  و خرید حقوق13972,500,000,000696,301,0000رهبر قنبرینسترن های وحشی13

تحقیق و نگارش فیلمنامه1397700,000,000280,000,000170,000,000حسن علیمردانی ربات ها14

15
هفت قانون خردمندی ، 

دنیای درون
تحقیق و نگارش فیلمنامه1397700,000,000140,000,000350,000,000بیژن میر باقری

16
هفت قانون خردمندی ، بی 

پایان
تحقیق و نگارش فیلمنامه1397700,000,000140,000,000350,000,000سید نوید سید علی اکبری

17
هفت قانون خردمندی ، 

ایمان
تحقیق و نگارش فیلمنامه1397700,000,000140,000,000350,000,000نیما عباس پور

خرید حقوق1397450,000,000371,881,6910غالمرضا ساغریچیانحورا18

مشارکت13974,000,000,0003,600,000,0000علی مصفایلدا19

اجرا و مدیریت ساخت13975,000,000,000500,000,0000ابوالفضل جلیلی موحدیمسیر معکوس20

مشارکت13986,300,000,0001,425,000,0000شهرام مسلخیپدران21

حقوق اقتباس داستان% 10واگذاری 1397150,000,000150,000,0000هوشنگ مرادی کرمانیزیر نور شمع22

پیش خرید حقوق و رایت نمایش خانگی13983,000,000,0002,700,000,000300,000,000سید غالمرضا موسوی نامقیبازیوو23

مشارکت1397350,000,000350,000,0000جامعی ندوشن و محمدرضا هنریگیتی24

مشارکت1397380,000,000200,000,000180,000,000علی سرتیپی و رسول صدرعاملیسونامی25

طراحی تولید13981,376,470,590450,000,000926,470,590امیر رضا معتمدییانو26

تحقیق و نگارش فیلمنامه1398100,000,000200,000,000800,000,000محمد پیرهادیافسانه نیست27

ـــــ90,656,470,59023,668,182,69111,506,470,590 جمع کل

(1پیوست)حمایت از تحقیق و نگارش فیلم نامه و تولید فیلم سینمایی



عملکرد مالیتعداد تیراژ یا نسخهسال انتشارعنوان ماهنامه فیلم نگار  و فصل نگار و غیرهردیف

2,244,565,881(فروردین، اردیبهشت، خرداد وتیر) شماره 13984ماهنامه فیلم نگار1

66,530,000ــــ1398(فرآیندهای تولید در سینمای دیجیتال)فصلنامه فارابی2

2,311,095,881

(2پیوست) کمک به تولید و انتشار ماهانه فیلم نگار و فصل نامه فارابی و سایر انتشارات تخصصی

جمع کل



عملکرد مالیتعدادشرحزمان برگزاریکشورنام جشنوارهمجری/ شرکت کنندهموضوع/ عنوان فیلمردیف

اردیبهشتروسیهجشنواره فیلم مسکورسول صدر عاملیفیلم سال دوم دانشکده من1
هزینه ویزا،کمک هزینه سفر، بیمه 

مسافرتی
170,169,000

تیرروسیهجشنواره فیلمهای خانوادگی روسیهمازیار میریسارا و آیدا2
هزینه ویزا،عوارض خروج، کمک هزینه 

سفر، بیمه مسافرتی
187,270,000

1112,968,700 عوارض خروج، کمک هزینه سفرخردادچینکارگاه آموزشی فیلم سازی چینحسین شیخ االسالمیحضور در کارگاه آموزشی3

خردادچینکارگاه آموزشی فیلم سازی چینحسین نمازیحضور در کارگاه آموزشی4
تهیه ویزا، عوارض خروج، کمک هزینه 

سفر
1115,368,700

تیرچینجشنواره فیلم شانگهایمهدی یزدانیحضور در جشنواره5
هزینه ویزا،کمک هزینه سفر، بلیط 

هواپیما
1155,266,700

تیرچینجشنواره فیلم شانگهایعلی نوری اسکوییحضور در جشنواره6
هزینه ویزا،کمک هزینه سفر، بلیط 

هواپیما
1109,266,700

1100,646,800کمک هزینه سفرتیرچینجشنواره فیلم شانگهایکامیار محسنینداور جشنواره7

750,956,600 جمع کل

(3پیوست)حمایت از عرضه فرهنگی آثار و اعزام سینماگران به مجامع بین المللی



عملکرد مالیتعدادشرحزمان برگزاریکشورنام جشنوارهمجری/ شرکت کنندهموضوع/ عنوان فیلمردیف

1
برپایی چتر سینمای 

ایران در بازار فیلم کن
اردیبهشتفرانسهجشنواره فیلم کنبنیاد سینمایی فارابی

برپایی چتر سینمای ایران در بازار فیلم 

کن
12,270,196,000

حضور فعاالن بین الملل2
رائد فرید زاده، تندیس طباطبایی،حامد سلیمان زاده،امیر 

اسفندیاری، مهسا فریبا،سکینه رستم خانی، فرزاد اژدری
اردیبهشتفرانسهجشنواره فیلم کن

عوارض خروج،بیمه مسافرتی،بلیط، اقامت، کمک 

هزینه سفر
73,447,189,599

3
سایر هزینه های 

جشنواره فیلم کن
اردیبهشتفرانسهجشنواره فیلم کنبنیاد سینمایی فارابی

هزینه بسته های فرهنگی و بروشورهای ارسالی 

برای عرضه در چتر ایران... و
1859,998,686

6,577,384,285 جمع کل

(4پیوست)حمایت از حضور در بازار های جهانی



توضیحاتتعدادعملکرد مالیسالعنوان فعالیتردیف

139825,407,9001 عربی ملک سلیمانDCPساخت 1

1398106,193,6696آماده سازی فیلمها برای عرضه بین الملل2

131,601,5697

(5پیوست)حمایت از آماده سازی و بازار یابی آثار برای عرضه در بازارهای جهانی

جمع کل



توضیحاتعملکرد مالیسالعنوان فعالیتردیف

1398342,000,000 دانش آموز34,292 برای 3اکران آهوی پیشونی سفید 1

1398125,000,000دانش آموز12,500 برای 3اکران تختی و آهوی پیشونی سفید 2

1398500,000,000حمایت از پخش پاستا ریونی3

967,000,000

(6پیوست)حمایت از اکران فیلم های سینمایی کودک و نوجوان

جمع کل


