لیست اسامی کارگردانان اول تأیید شده متقاضی پروانه تولید فیلم سینمایی 1399
ردیف

1

نام و نام
خانوادگی
ادوین
خاچیکیان

تهیه کننده

مشاور کارگردان

فیلمنامه

تاریخ تأیید تحصیالت
کارگردانی

مرتبط

99.03.10

ندارند

99.03.10

دارند

سیصد دقیقه

99.03.24

دارند

کاظم راست گفتار

پدرخوانده

99.03.24

ندارند

مسعود اطیابی

اتومبیل

99.03.31

ندارند

احمد احمدی واروژ کریم مسیحی

بابا سیبیلو

دستیاری کارگردانی

جشنواره و جوایز

مردی در آینه ،بلوف (ساموئل خاچیکیان)

بهترین فیلم در سال  81از جشنواره فیلم کوتاه اصفهان

دعوت به شام (داود موثقی)

بهترین تدوین سال  82از جشنواره فیلم کوتاه اصفهان
حضور در جشنواره های فیلم کوتاه ارمنستان ،آلمان و

نمونه کار

تایید شد

کالیفرنیا طی سالهای  2004تا 2006
بهترین فیلمنامه سال  90از جشنواره پروین اعتصامی

2

کاوه قهرمان

غالمرضا
موسوی

مجید برزگر

لحظه ای و دیگر
هیچ

دومین کارگردان برتر جشنواره فیلم کوتاه پاریس سال 2010
ندارند

بهترین فیلم کوتاه داستانی در سال  88از جشنواره فیلم

تایید شد

کوتاه تهران
بهترین فیلم در سال  88از جشنواره نهال

 3حمیدرضا همتی علی قائم مقامی

مسعود جعفری
جوزانی

زهرعسل (ابراهیم شیبانی)

برترین فیلم کوتاه در سال  78از جشنواره سینماگران جوان

صبح روز هفتم (مسعود اطیابی)

برترین فیلم  100ثانیه ای در سال  90از حوزه هنری

قفس طالیی (محمد زرین دست)

برترین فیلم کوتاه در سال  92از جشنواره اوج

تایید شد

من و شارمین (بیژن شیرمرز)
آنها (احسان سلطانیان)
بانوی من (یداهلل صمدی)

4

عزت اهلل وزین

علی آشتیانی
پور

معکوس (پوالد کیمیایی)
خسته دالن (سیروس الوند)

حضور نداشته اند

تایید شد

فصل نرگس (نگار آذربایجانی)
فتیله و ماه پیشونی (آرش معیریان )
خاک و مرجان  /صبح روز هفتم(مسعود اطیابی)

5

حسینعلی

علی عبدالعلی

میری رامشه

زاده

سرتو بدزد رفیق 13 /گربه روی شیروانی (علی
عبدالعلی زاده)
شغال /منفی ( 18اصغر نصیری)

کاندید بهترین فیلم و کارگردانی در سال  94در جشنواره جام
جم

تایید شد

لیست اسامی کارگردانان اول تأیید شده متقاضی پروانه تولید فیلم سینمایی 1399
ردیف

16
7
8
9
10
11
12
13

نام و نام
خانوادگی

تهیه کننده

مشاور کارگردان

ادوین
مسیحی
پرتویی واروژ
کامبوزیااحمدی
امیر توده روستا احمد
کریم پرتوی
کامبوزیا
خاچیکیان
اردالن عاشوری ناصر شفق مهر
ستاره اسکندری
محمدامین
کریمپور
مریم سادات
رضوی
نوید ابدان
اسماعیلی
یوسف حاتمی
کیا
مجید مافی

فیلمنامه

تاریخ تأیید تحصیالت

دستیاری کارگردانی

جشنواره و جوایز

تارا و تب توت فرنگی (سعید سهیلی)

بهترین کارگردانی در سال  94از جشنواره فیلم رضوی

کارگردانی

مرتبط

سیبیلو
بابا
خوشقدم

99.03.10
99.04.14

ندارند
دارند

همراز (سامان مقدم)

نمونه کار

بهترین فیلم کوتاه در سال  84از جشنواره فیلم کوتاه تهران تایید شد
بهترین فیلم بین الملل سال  88از جشنواره فیلم کوتاه تهران

معرفی نکرده اند

دومین روز پاییز

99.04.14

دارند

ندارند

حضور نداشته اند

تایید شد

حامد محمدی

خورشید آن ماه

99.04.14

دارند

ندارند

حضور نداشته اند

تایید شد

غالمرضا کریمی

حکم تجدیدنظر

99.04.14

دارند

ندارند

حضور نداشته اند

تایید شد

تئوری آلبرت

99.04.14

دارند

ندارند

غالمرضا آزادی

غالمرضا آزادی

طبقه یک و نیم

99.04.21

دارند

نبات تلخ (محمدباقر زنگنه)

حضور در جشنواره  110ثانیه ای کشور ما در سال 97

آزیتا موگویی

آزیتا موگویی

اسکورت

99.05.04

دارند

چ (ابراهیم حاتمی کیا)

جایزه بخش مستند دفاع مقدس در سال  93از جشنواره عمار

حلقه سبز (ابراهیم حاتمی کیا)

دیپلم افتخار دوره سیزدهم جشنواره تصویر سال

محمدحسین

محمدحسین

فرحبخش

فرحبخش

خروس بی محل

99.05.04

ندارند

علیرضا رئیسیان

علیرضا رئیسیان

افسانه اسی (موقت) 99.05.04

ندارند

منوچهر
محمدی
غالمرضا کریمی
جعفر آقابابائیان

علی عبدالعلی زاده
فرد

تندیس طالیی بهترین فیلم کوتاه سال  82از جشنواره بین
الملل پویانمایی

تایید شد

...

شهربانو .پاسیو( .مریم بحرالعلومی)
آقازاده .برسر دوراهی .پدر (بهرنگ توفیقی)

حضور نداشته اند

تایید شد
تایید شد
تایید شد

طال و مس.بوسیدن روی ماه (همایون اسعدیان)

14

امین قوامی
دهکردی

زندگی با چشمان بسته (رسول صدرعاملی)
دعوت (ابراهیم حاتمی کیا)
مردی بدون سایه (علیرضا رئیسیان)

بهترین کارگردانی و بازیگری در سال  95از جشنواره یونان تایید شد

