
(مبالغ به میلیون ریال)

سنجه عملکردردیف
هدف کمی 

محقق شده
معدل ماهانهدرصدپرداخت شده

17%532010.7عنوان فیلم1

62%417422.4فیلم/جلسه2

10%1451220.4فیلم/جلسه3

89%3171,0633.5فیلم/سفر4

224%1412,6838.7عنوان فیلم5

54%126462.1فیلم/جلسه6

70%2178342.7فیلم/جلسه7

129%121,5535.1شماره8

241%122,8949.4ماه9

93%41,1173.6جشنواره10

46%55551.8برنامه11

918%5011,01635.9سالن12

137,29323.7%608

30,719100%2,560

                                                    1398حمایت از اکران فیلم های هنری و تجربی تا پایان اسفند ماه /                                                                 عملکرد مالی موسسه هنروتجربه سینمای ایرانیان 

جمع هزینه

اجاره سالن نمایش

هزینه های پشتیبانی

(54.8) مشارکت در مراسم بزرگداشت و یادمان حمیدی سهیلی 

(34.25)معرفی فیلم ها و عملکرد این موسسه در غرفه بازار جشنواره جهانی فیلم فجر ، بهمراه تهیه تندیس 

فیلم کوتاه کالف - اهدای جایزه نقدی و تندیس به دو فیلم برگزیده هنروتجربه در سی و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه

(190.46)فیلم کوتاه عزیز جناب اقای مهدی موسوی / سرکار ملیحه غالمزاده 

فیلم - اهدای جایزه نقدی و تندیس به دوفیلم برگزیده هنروتجربه در سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت

فیلم مستند خط باریک قرمز جناب اقای فرزاد / مستند جایی برای فرشته ها نیست جناب اقای سام کالنتری 

(80)خوشدست 

(628.19)بلیط جشنواره ، هزینه  بخش بین الملل 

(129.3)خرید حق نمایش فیلم سینمایی من سیاهپوست هستم 

برگزاری هفته های فیلم کشورهای خارجی

شرح

DCPاماده سازی مراحل فنی و

تصویربرداری آیین دیدار  فیلم

برگزاری جلسه نقد فیلم

برای هر فیلم مستند،کوتاه،  )اعزام عوامل فیلم به شهرستان ها 

( شهر4 نفر به 4سینمایی

( هزارنسخه8 نسخه پوستر، یک تیزر و آنونس  و یک طرح رول آپ با تیراژ 200برای هر فیلم یک طرح و تیراژ)تبلیغ 

امور رسانه ای فیلم

بازبینی فیلم ها برای اکران

(نسخه1000)تولید و انتشار برنامه نمایش اکران 

محتوا برای  سایت و نشر اخبار



استودیومنتقدامور رسانه ایاعزام عوامل فیلمشهرستانهاتاریخعکاسیمنتقدتهرانتاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ
/ تیزر

آنونس
پوستر

فوم 

برد

رل 

آپ
سایتپاپاپ

فضای 

مجازی

**پیشگامان آریا94/09/0298/09/091443اجتماعیسینماییخواب تلخ1

96/08/01اجتماعیسینماییبرگ جان2
97/02/31

98/01/22
**پیشگامان آریا212

97/08/2798/09/02370اجتماعیسینماییگلدن تایم3
مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

4
جوجه ها آخر پاییز جیغ می 

کشند
97/10/0198/02/0212298/01/18سینمایی

خانه 

هنرمندان

عزیزاهلل . آ

حاجی 

مشهدی

*98/02/02
سیتی 

اصفهان/سنتر

مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

97/10/1098/04/0217598/01/25سینمایی
خانه 

هنرمندان

سحر . خ

عصرآزاد
***روشنامشهد/هویزه98/01/17*

4شیراز/گلستان98/02/11

97/10/1598/03/1316098/01/25سینماییآنها6
خانه 

هنرمندان

ساسان . آ

گلفر
****ایران نوین6شیراز/گلستان98/01/21*

98/01/26*97/10/1698/03/15151سینمایی
سیتی 

اصفهان/سنتر
6

مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

مشهد/هویزه98/01/31

97/10/2298/04/0116198/01/19سینمایی
سیتی 

اصفهان/سنتر
16

مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

شیراز/گلستان98/01/28

مشهد/هویزه98/02/21

97/10/2698/03/30156سینماییدرساژ9

****پیشگامان آریا2مشهد/هویزه97/11/2498/02/279798/01/24سینمایی12ب 10

97/11/2898/04/2114698/02/15سینماییبی صدا11
خانه 

هنرمندان

شادی . خ

حاجی 

مشهدی

*1
مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

97/12/1998/07/25221سینماییاشغالهای دوست داشتنی12

97/12/2098/03/29سینمایی
خانه 

هنرمندان

مجید .آ

اسالمی
****استودیو فام19شیراز/گلستان98/04/12*

98/04/17
سیتی 

اصفهان/سنتر

قم/آوینه98/05/16

مشهد/هویزه98/05/19

تبریز/ستاره باران98/05/02

97/12/2598/07/0920598/04/02سینمایی
خانه 

هنرمندان

خ سحر 

عصر آزاد
****استودیو روشنا6مشهد/هویزه98/04/29*

98/04/22
سیتی 

اصفهان/سنتر

شیراز/گلستان98/06/27

نام فیلمردیف

دنیا تنهایی کم ندارد7

پناه 8

یه وا14

رضا13

آندرانیک5

موسسه هنروتجربه سینمای ایرانیان
98 ماهه سال 12گزارش 

جدول فیلم های سینمایی

مدت اکران 

(روز)
تاریخ شروعمحتواگروه

تاریخ 

پایان

متریال تبلیغاتی نقد و بررسیآیین دیدار



استودیومنتقدامور رسانه ایاعزام عوامل فیلمشهرستانهاتاریخعکاسیمنتقدتهرانتاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ
/ تیزر

آنونس
پوستر

فوم 

برد

رل 

آپ
سایتپاپاپ

فضای 

مجازی

نام فیلمردیف
مدت اکران 

(روز)
تاریخ شروعمحتواگروه

تاریخ 

پایان

متریال تبلیغاتی نقد و بررسیآیین دیدار

97/04/30**موزه سینما98/02/1898/06/1512298.022سینماییخواب آب15
خانه 

هنرمندان

احمد . آ

طالبی نژاد
*******پیشگامان آریا*

****98/02/2398/06/05106سینماییبه دنیا آمدن16

98/03/2598/08/2218298/014/01سینمایی
پردیس 

چارسو
**98/06/03

خانه 

هنرمندان

شادی . خ

حاجی 

مشهدی

91شیراز/گلستان98/05/30*
مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

*******

98/05/07
سیتی 

اصفهان/سنتر

کرج/اکومال98/05/20

مشهد/هویزه98/06/16

98/03/2798/09/1617498/03/20سینماییدوباره زندگی18
پردیس 

کورش
**98/05/13

خانه 

هنرمندان

رضا . آ

صائمی
*98/04/28

سیتی 

اصفهان/سنتر
*******ایران نوین4

9804.2498/11/0119198/08/19سینمایی
خانه 

هنرمندان

ایلیا . آ

محمدی 

نیا

6شیراز/گلستان98/08/01*
مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

*******

مشهد/هویزه98/08/25

کیش/لبخند98/09/19

98/06/10**موزه سینما98/04/2698/09/0813698/04/19سینماییمحدوده ابری20
خانه 

هنرمندان

سیدرضا . آ

صائمی
*

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

*******

**موزه سینما98/06/0298/11/3017998/05/26سینماییسورنجان21
مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

*******

98/08/22**موزه سینما98/06/0498/09/2411198/06/04سینماییکتاب آشپزی22
خانه 

هنرمندان

حاجی . خ

مشهدی
*

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

*******

98/08/13**موزه سینما98/06/3098/10/069798/06/30سینماییزنده باد مرگ23
سیتی 

اصفهان/سنتر
4

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

*******

98/07/17**موزه سینما98/07/1598/07/15سینمایی

تبریز/ستاره باران

8

مرکز گسترش 

سینمای 

دیجیتال ایران

*******

اردبیل/انقالب 98/07/20

شیراز/گلستان98/09/20

مشهد/هویزه98/09/23

98/10/02
سیتی 

اصفهان/سنتر

کرج/اکومال98/10/07

*******پیشگامان آریا**موزه سینما98/08/1898/08/18سینمایییک کامیون غروب25

**موزه سینما98/08/2098/11/299898/08/20سینماییایرو26

مرکز گسترش 

سینمای 

دیجیتال ایران

*******

98/09/1998/09/19سینمایی
خانه 

هنرمندان
*******روشنا21شیراز/گلستان98/10/10/11**

19

کارت پرواز17

حوا، مریم، عایشه27

زغال24

در سکوت



استودیومنتقدامور رسانه ایاعزام عوامل فیلمشهرستانهاتاریخعکاسیمنتقدتهرانتاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ
/ تیزر

آنونس
پوستر

فوم 

برد

رل 

آپ
سایتپاپاپ

فضای 

مجازی

نام فیلمردیف
مدت اکران 

(روز)
تاریخ شروعمحتواگروه

تاریخ 

پایان

متریال تبلیغاتی نقد و بررسیآیین دیدار

28
شکستن همزمان بیست 

استخوان
**98/06/27اجتماعیسینمایی

**98/07/247اجتماعیسینماییمسخره باز29

98/07/0198/11/04124اجتماعیسینماییسفر30

مرکز گسترش 

سینمای 

دیجیتال ایران

****

98/08/0398/09/2957اجتماعیسینماییراه مریم31

مرکز گسترش 

سینمای 

دیجیتال ایران

****

98/10/0698/10/06اجتماعیسینماییطالقم بده بخاطر گربه ها
خانه 

هنرمندان
**

مرکز گسترش 

سینمای 

دیجیتال ایران

*******

*******پیشگامان آریا**موزه سینما98/10/1898/10/18سینماییبچه ای با جوراب قرمز

*******پیشگامان آریا**موزه سینما98/11/2698/11/26سینماییپرو33

98/11/3098/11/30سینماییوقتی پروانه شدم34

سیتی 

اصفها/سنتر

ن

**
مرکز گسترش 

سینمای 

دیجیتال ایران

*******

98/10/12سینماییجهان با من برقص35

مرکز گسترش 

سینمای 

دیجیتال ایران

**

**ایران نوین98/10/25سینماییامیر36

98/11/07سینماییمالقاتهای شگفت انگیز37
مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

*******

فیلم های سینمایی که اکران آنها 

 بوده است97درسال 
1

9240

. محقق نشد98 فیلم سینمایی دراکران اسفندماه 4براساس برنامه ریزی  : توضیحات

32



1
رزم آراء، یک دوسیه 

مسکوت
97/06/0898/05/30357تاریخیمستند

مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

97/08/26اجتماعیمستنددر جستجوی فریده2

مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

مستندتاالن3
محیط 

زیست
97/09/1798/03/1119298/01/21

خانه 

هنرمندان

سیدرضا .آ

صائمی
*

مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

97/10/0898/02/13126موسیقیمستند60قطار مسیر 4

مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

8مشهد/هویزه97/10/1998/05/0920598/02/07مستندجنبل5
مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

97/10/2498/02/0410198/02/04مستندراز ماندگاری6
خانه 

هنرمندان
*اصغر کشانی. آ

مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

97/11/2798/04/3112898/02/08مستندباشگاه حیوانات7
خانه 

هنرمندان

ایلیا محمدی . آ

نیا
11مشهد/هویزه98/04/15*

مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

ــــــــــــــــــــ97/11/2998/04/07131مستندپسران سندباد8
مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

97/12/2198/05/17150مستندترور سرچشمه9

مرکز گسترش 

سینمای  دیجیتال 

ایران

****

98/02/0798/03/2660مستندچشمه زاون10
98/02/0

7

ساحل 

اصفهان
اصفهان/سوره98/04/18**

عقیل 

قیومی

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

*******

مشهد/هویزه98/07/20

98/07/29
سیتی 

اصفهان/سنتر

2مشهد/هویزه98/04/01

شیراز/گلستان98/05/09

6مشهد/هویزه98/06/02قصه بولوار13

98/06/11
سیتی 

اصفهان/سنتر

شیراز/گلستان98/07/10

عصرآزاد. خ

امور رسانه 

ایی

*

محتواگروهنام فیلمردیف
تاریخ 

شروع

تاریخ 

پایان

98/02/09مستنداسرار دریاچه11

دیوار آبی14

متریال تبلیغاتی

تاریخعکاسیمنتقدتهرانتاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ

نقد و بررسیآیین دیدار

منتقدشهرستانها

98/02/0

9
6 موزه سینما

سایت
فضای 

مجازی
استودیو

/ تیزر

آنونس
پوستر

فوم 

برد
پاپاپرل آپ اعزام عوامل

مدت 

اکران 

(روز)

**

98/02/1098/05/29113مستندشهسوار12
98/02/1

0

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

***** **98/05/06
خانه 

هنرمندان

*** *

98/02/1598/07/29231مستند
98/02/1

5

خانه 

هنرمندان

*

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

*** 97/04/16**موزه سینما
خانه 

هنرمندان

عزیزاله . آ

حاجی مشهدی

** *
4

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

**** **97/4/23
خانه 

هنرمندان
*همایون امامی. آ

موسسه هنروتجربه سینمای ایرانیان 
98 ماهه سال 12گزارش 

جدول فیلم های مستند



امور رسانه 

ایی
محتواگروهنام فیلمردیف

تاریخ 

شروع

تاریخ 

پایان

متریال تبلیغاتی

تاریخعکاسیمنتقدتهرانتاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ

نقد و بررسیآیین دیدار

سایتمنتقدشهرستانها
فضای 

مجازی
استودیو

/ تیزر

آنونس
پوستر

فوم 

برد
پاپاپرل آپ اعزام عوامل

مدت 

اکران 

(روز)

98/03/30
سیتی 

اصفهان/سنتر

شیراز/گلستان98/04/05

کیش/لبخند98/04/18

سیرجان/قدس98/04/29

مشهد/هویزه98/05/19

کرمان98/07/04

98/03/1198/06/23106مستندپنج16
98/03/1

9

خانه 

هنرمندان
**98/05/27

خانه 

هنرمندان
*ساسان گلفر. آ

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

*******

98/04/0198/07/30123مستندهمراه با باد17
98/04/0

3
98/07/17**موزه سینما

خانه 

هنرمندان
*مینوخانی. خ

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

*******

شیراز/گلستان98/05/02

مشهد/هویزه98/06/09

مشهد/هویزه98/06/30

شیراز/گلستان98/06/13

98/07/15
سیتی 

اصفهان/سنتر

98/07/20
سیتی 

اصفهان/سنتر

مشهد/هویزه98/09/02

98/07/0198/10/0191مستندزیر صفر مرزی21
98/07/0

1
98/10/01**موزه سینما

خانه 

هنرمندان

سیدرضا . آ

صائمی
2شیراز/گلستان98/08/22*

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

*******

98/09/09
مشهد/هویزه

98/09/27
شیراز/گلستان

98/10/09
سیتی 

اصفهان/سنتر

98/08/20
سیتی 

اصفهان/سنتر

98/09/06
شیراز/گلستان

مشهد/هویزه98/09/16

کرج/اکومال98/09/23

1

1

2

*****98/03/1898/08/03مستندمیدان جوانان سابق15 *

98/04/06مستندقاضی و مرگ18

خانه 

هنرمندان

کیوان . آ

کثیریان
*

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

98/09/104

10

8

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

* 157
98/04/0

4
**موزه سینما

* 140
98/03/1

8
98/05/20**موزه سینما

*

98/05/07مستند

*****

****

98/06/24
خانه 

هنرمندان
ساسان گلفر. آ

*

20
بهارستان، خانه یک 

ملت
98/05/09مستند

خانه 

هنرمندان

سحر . خ

عصرآزاد
*

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

**
98/05/0

7

خانه 

هنرمندان
**98/07/24 مهین19

** 98/07/28
خانه 

هنرمندان
*

امیر فرض . آ

الهی

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

* 98/10/28141
98/05/1

4
4**موزه سینما

22
تمام چیزهایی که 

جایشان خالی است
98/07/0898/10/29مستند

***

4*
خانه 

هنرمندان

سیدرضا . آ

صائمی
*

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

** 111
98/07/0

8
98/09/17**موزه سینما

98/07/1398/11/026مستند

****

*****

98/07/29مستنددرخت زندگی24

خانه 

هنرمندان
*مینو خانی. خ

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

** 109
98/07/1

3
98/10/08**موزه سینما 23

زنانی با گوشواره 

های باروتی

* 98/10/25
خانه 

هنرمندان

عزیزاله . آ

حاجی مشهدی
*

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

* 98/11/30121
98/07/2

9
*****4**موزه سینما



امور رسانه 

ایی
محتواگروهنام فیلمردیف

تاریخ 

شروع

تاریخ 

پایان

متریال تبلیغاتی

تاریخعکاسیمنتقدتهرانتاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ

نقد و بررسیآیین دیدار

سایتمنتقدشهرستانها
فضای 

مجازی
استودیو

/ تیزر

آنونس
پوستر

فوم 

برد
پاپاپرل آپ اعزام عوامل

مدت 

اکران 

(روز)

12مشهد/هویزه98/10/07اعتراض وارد نیست25

2شیراز/گلستان98/10/04بی سرزمین تر از باد26

6مشهد/هویزه98/10/28**موزه سینما98/09/1698/09/16مستندچی چکا قصه شب27
مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

*******

6مشهد/هویزه98/10/21مسافر فوکوشیما28

98/10/30
سیتی 

اصفهان/سنتر
6

شیراز/گلستان98/11/30

شیراز/گلستان98/10/25

98/10/11مستندخنده در تاریکی31
98/10/1

1
3تبریز/ستاره باران98/11/05**موزه سینما

مرکز گسترش 

سینمای مستند و 

تجربی

*******

آرشیو متروک32

33
تیتراژ در سینمای 

ایران

34
صحنه هایی از یک 

جدایی
98/11/24مستند

98/11/2

4

خانه 

هنرمندان
**4

مرکز گسترش 

سینمای مستند و 

تجربی

*******

97/11/27مستندگلوله باران35

مرکز گسترش 

سینمای مستند و 

تجربی

*******

فیلم های مستند 

که اکران آنها 

 بوده 97درسال 

است

9

104120

98/08/1298/11/30108
98/08/1

2
***

98/09/25مستند
98/10/0

7
موزه سینما

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

**** **موزه سینما مستند

**
سوزنگرد29

30
چریکه بهرام یا 

ایمان به قدرت 

تصویر

98/10/04مستند

مرکز گسترش 

سینمای دیجیتال 

ایران

2

***** **

خانه 

هنرمندان
*زهرا مشتاق. خ

مرکز گسترش 

سینمای مستند و 

تجربی

**
98/10/0

4
98/11/02**موزه سینما

. فیلم مستند  در اکران اسفندماه محقق نشد5براساس برنامه ریزی : توضیحات

******
مرکز گسترش 

سینمای مستند و 

تجربی

*

*****

98/10/14مستند



****روشنا97/09/1598/02/30166اجتماعیسینماییمن سیاهپوستم1

97/09/1998/03/31195اجتماعیسینماییپوالریس2
مرکز گسترش سینمای  دیجیتال 

ایران
****

98/02/0898/06/02117سینماییقهوه3
مرکز گسترش سینمای دیجیتال 

ایران
*******

98/06/25
سیتی 

اصفهان/سنتر
شیراز/گلستان98/07/03

مشهد/هویزه98/07/13

98/07/16
تماشاخانه 

کرمان/پارس

98/05/0298/11/14194اجتماعیسینماییگندم5
مرکز گسترش سینمای مستند و 

تجربی
****

98/10/08سینماییرستاخیز6
مرکز گسترش سینمای مستند و 

تجربی
*******

دره تاریک7

98/03/24ارتش خاموش8
سیتی سنتر 

اصفهان
تولید فیلم هنری(هلند)ژان وان دولد-مازیار میری

ایرینا9

خانه هنرمندان98/03/19
ژان وان -محمدمهدی عسگرپور

(هلند)دولد
تولید فیلم هنری

ستاره باران تبریز98/03/22
ژان وان دولد -مانی میرصادقی

(هلند)
تولید فیلم هنری

هویزه مشهد98/03/24
مهرداد اسکویی و سیاوش 

(سوئیس)تیری اسپیچر -جمالی
تولید فیلم هنری

11
پسری که غذای پرنده می 

خورد
مردی به نام اووه12

او آن پسر بود13

خانه هنرمندان98/03/21قاچاق هندریکس14
ماریوس پیپه -فریدون جیرانی

(قبرس)ریدس

تولید فیلم 

مشترک

نفس بکش15

 جوالی22اوتویا 16

آوا نوا17

رد پا18

محوشدگی19

نان سیاه20

زیارت21

زمستان بی انتها22

پائولین و پائولت23

یک مرد خوشبخت24

درخت25

آخرین معامله26

15

مترجم

کارگاه

اعزام عوامل

* * * * * *

فضای 

مجازی
استودیو

/ تیزر

آنونس
رل آپفوم برد بروشور کارشناس

* *

سایتپوستر

* رسانه فیلم نوین

متریال تبلیغاتی

98/03/18
خانه - تهران

هنرمندان
* *

محتواگروهنام فیلمردیف
تاریخ 

شروع

تاریخ 

پایان
(روز)مدت اکران 

بیشتر از عسل 10

روز در شهرهای 10

خانه )تهران 

،شیراز (هنرمندان

، (پردیس گلستان)

سیتی )اصفهان 

، مشهد (سنتر

، هنر (پردیس هویزه)

و تجربه بایل، کرمان 

، (تماشاخانه پارس)

، (ستاره باران)تبریز 

(لبخند)کیش 

هفته فیلم 

اروپایی
98/03/1898/03/27

موضوعفیلمبرداریعکاسی مکانتاریخعکاسیفیلمبرداریمکان

آیین افتتاحیه

تاریخ

محتواگروهنام فیلمردیف
تاریخ 

شروع

تاریخ 

پایان

متریال تبلیغاتی
(روز)مدت اکران 

نقد و بررسیآیین دیدار

منتقدشهرستانها

موزه سینما98/05/05

پاپاپ فیلمبرداریمکانتاریخ

**امیر پوریا. آ مرکز گسترش سینمای دیجیتال 

ایران
**

تاریخعکاسیمنتقدتهرانتاریخعکاسی

*

اعزام عوامل

6

سایت

***

موسسه هنروتجربه سینمای ایرانیان 
 98 ماهه سال 12گزارش 

جدول فیلم های خارجی

هفته های فیلم-  جدول فیلم های خارجی 

( فیلم نمایش داده شد3از هفته فیلم ایتالیا در اسفندماه تنها ) 98اسفند3 فیلم سینمایی در هفته های فیلم نمایش داده شده است تا 38براساس برنامه ریزی : توضیحات 

فضای 

مجازی

98/05/0598/11/07184سینماییصدای آهسته4

استودیو
/ تیزر

آنونس
رل آپفوم بردپوستر

خانه هنرمندان98/07/20**



خانه هنرمندان تهران98/07/06

لس سارینن -کتایون شهابی

و کارل (مدیرعامل بنیاد فیلم)

(تهیه کننده)آهو

تولید مشترک

سیتی سنتر اصفهان98/07/08

لس سارینن -نوید محمودی

و کارل (مدیرعامل بنیاد فیلم)

(تهیه کننده)آهو

تولید مشترک

هویزه مشهد98/07/10

یانا -بهنام بهزادی

مدیربین الملل بنیاد )پاسکاال

(کارگردان)و ریتاآلتو(فیلم

تولید مشترک

بال کوچک28

زندگی کولی وار29

30
ببر،اسکان،اسایش فوق العاده، 

ماهی کوچولو، سقف 

فانتزی،مرگ یک حشره

وقفه31

مرد بدون گذشته32

شرق سوئد33

34
شادترین روز زندگی اولی 

ماکی

هاور35

36
من یک قاتل حرفه ای استخدام 

کردم

خانه هنرمندان98/07/21
کریستین -محسن امیریوسفی

برویر

فیلم هنری از 

تولید تا اکران
*

98/07/22
سیتی سنتر 

اصفهان

کریستین -هوشنگ گلمکانی

برویر

فیلم هنری از 

تولید تا اکران

خانه هنرمندان98/09/10
یوآناکاس -بابک کریمی

(فیلمساز)کراوزه
تولید فیلم مشترک

تولید فیلم مشترکیوآنا کاس کراوزه-رضا درمیشیانسیتی سنتر اصفهان98/09/11

تولید فیلم مشترکیوآنا کاس کراوزه-مجید برزگرگلستان شیراز98/09/13

39
پرندگان در کیگالی آواز 

میخوانند

کاتین40

خدایان41

میلیون4280

رد پا43

حیوان بزرگ44

خانه هنرمندان98/12/01تعادل45
وینچنزو -بابک کریمی

(کارگردان)مارا
تولید مشترک

جاده نفت46

4

16

4

8 *

*

* *

خانه 

هنرمندان 

تهران

* * محوشدگی37
روز سینماهای خانه 

هنر اروپا
* * * *

خانه 

هنرمندان 

تهران

98/07/21 98/07/22 98/07/21

روزدر سینماهای 2

خانه )تهران

، (هنرمندان

سیتی )اصفهان

،(گلستان)،شیراز(سنتر

ل)،کیش(هویزه)مشهد

تماشاخا)،کرمان(بخند

* * * رسانه فیلم نوین

روز در شهرهای 7

خانه )تهران

، (هنرمندان

پردیس )شیراز

، (گلستان

(لبخند)کیش

98/12/07 98/12/01
هفته فیلم 

ایتالیا
رسانه فیلم نوین * ** * * * * **

* * * *رسانه فیلم نوین * * *

*پاپوشا38 *

98/09/16 98/09/10
هفته فیلم 

لهستان
* *

خانه 

هنرمندان 

تهران

98/09/10

روز در شهرهای 7

خانه )تهران

، (هنرمندان

پردیس )شیراز

، (گلستان

پردیس )اصفهان

(سیتی سنتر

*

*

رسانه فیلم نوین *

* *

خانه 

هنرمندان 

تهران

98/12/01

* * * *

* *

98/07/12 98/07/06

شمشیرباز27

هفته فیلم 

فنالند
98/07/06

* * *

روز در شهرهای 7

خانه )تهران

، (هنرمندان

پردیس )مشهد

، (هویزه

پردیس )اصفهان

(سیتی سنتر

محتواگروهنام فیلمردیف
تاریخ 

شروع

تاریخ 

پایان
(روز)مدت اکران 

متریال تبلیغاتیکارگاهآیین افتتاحیه

استودیومترجماعزام عواملموضوعفیلمبرداریعکاسیکارشناسمکانتاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ
/ تیزر

آنونس
سایترل آپفوم برد بروشورپوستر

فضای 

مجازی

محتواگروهنام فیلمردیف
تاریخ 

شروع

تاریخ 

پایان
(روز)مدت اکران 

متریال تبلیغاتیکارگاهآیین افتتاحیه

استودیومترجماعزام عواملموضوعفیلمبرداریعکاسیکارشناسمکانتاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ
/ تیزر

آنونس
سایترل آپفوم برد بروشورپوستر

فضای 

مجازی



مادرم47

جایی که سایه ها فرو می ریزند48

یک قهرمان تنها:شجاع49

مارتین ایدن50

الزاروی خوشبخت51

53

4*

روز در شهرهای 7

خانه )تهران

، (هنرمندان

پردیس )شیراز

، (گلستان

(لبخند)کیش

98/12/07 98/12/01
هفته فیلم 

ایتالیا
رسانه فیلم نوین * ** * * * * ** * *

خانه 

هنرمندان 

تهران

98/12/01

. فیلم نمایش داده شد3از هفته فیلم ایتالیا در اسفندماه تنها :توضیحات 



شیراز/گلستان98/02/04اینجا جاده ها پایانی ندارد1

مشهد/هویزه98/02/14استون2

کرمان/تماشاخانه پارس98/02/26درس3

اصفهان/سیتی سنتر98/03/13آالن4

تو فقط مادرم باش5
قم/آوینه98/02/04

بندر انزلی/سالن ارشاد98/02/05سیندرال

الهیجان/شهر سبز98/02/11بدو بدو رستم7

کرمانشاه/بیستون98/02/14خوابگردها8

زنجان/روشا98/02/15زونا9

قزوین/بهمن98/02/17مانیکور

اصفهان/سیتی سنتر98/02/25

اصفهان/سیتی سنتر98/04/10روشویی 11

کرج/اکومال98/04/26آگهی فروش12

قزوین/بهمن98/04/19دریای تلخ13

مشهد/هویزه98/05/05دا آکل14

تبریز/ستاره باران98/05/30موج کوتاه15

شیراز/گلستان98/06/06سیاه سرفه

همدان/فلسطین98/06/11

رشت/خاتم االنبیاء98/07/05

همدان/فلسطین98/06/25پانصد مثقال طال17

اصفهان/سیتی سنتر98/07/01پرده توری18

شیراز/گلستان98/07/24مالقات محرمانه خانم و آقا19

مشهد/هویزه98/08/18بارانهای گاه به گاه20

پرگار21
اصفهان/سیتی سنتر98/09/09کوتاهالالیی جنگ22

شیراز/گلستان98/07/17پوست خرس23

مشهد/هویزه98/08/11روباه24

کرج/اکومال98/08/18بدل25

اصفهان/سیتی سنتر98/09/18ایکی26

27s

شیراز/گلستان98/10/18آدم پران28

تبریز/ستاره باران98/11/20تنفس29

قزوین/بهمن98/11/23کل به جزء30

گرگان/کاپری98/11/26بایرن مونیخ31

سینم،نمایشگاه مجهول و داستان ما32

68

/ تیزر

آنونس

98/01/0698/04/22110

98/09/27یلدای کوتاه

تاریخ

98/04/0298/06/3193کوتاه تیرگان

*

نقد و بررسیآیین دیدار

فیلمهای 

کوتاه روز 

13   

(97بهمن)

اعزام 

عوامل فیلم

12

10

12

18

12

4

97/11/3098/03/16108

پوستر
فوم 

برد
پاپاپرل آپ

گروهنام فیلمردیف
مح

توا

تاریخ 

شروع

تاریخ 

پایان

متریال تبلیغاتی

عکاسیمنتقدتهرانتاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ

**

منتقدشهرستانها

****

10

**

6

استودیو

مدت 

اکران 

(روز)

* 98/02/29
خانه 

هنرمندان

مازیار . آ

فکری 

ارشاد

*

مرکز گسترش 

سینمای  

دیجیتال ایران

*

سایت
فضای 

مجازی

ایلیا . آ

محمدی 

نیا

مرکز گسترش 

سینمای  

دیجیتال ایران

* 98/01/26
موزه 

سینما
**97/04/09

خانه 

هنرمندان

بهاریه فیلم 

کوتاه

****

16

پنجگاه 

فیلمهای )

(کوتاه مرداد

98/05/1998/08/30103

مازیار . آ

فکری 

ارشاد

*

مرکز گسترش 

سینمای 

دیجیتال ایران

*** 98/04/01
موزه 

سینما
**98/07/14

خانه 

هنرمندان

****

دقیقه88  

کوتاه
98/07/0398/10/049198/07/03

مینو . خ

خانی
*

مرکز گسترش 

سینمای 

دیجیتال ایران

*** 98/05/19
موزه 

سینما
**98/08/12

خانه 

هنرمندان

*** *****
موزه 

سینما
**98/09/27

خانه 

هنرمندان

سحر . خ

عصرآزاد

موسسه هنروتجربه سینمای ایرانیان 
98گزارش دوازده ماهه سال 
جدول فیلم های کوتاه 

**

فیلم کوتاه  در اکران اسفندماه محقق نشد5براساس برنامه ریزی اکران : توضیحات 
 فیلم کوتاه در هفته فیلم فنالند نمایش داده شده است 7درمجموع :توضیحات 

مرکز گسترش 

سینمای 

دیجیتال ایران

***** **98/11/06
خانه 

هنرمندان

رضا . آ

درستکار
* 98/09/27

موزه 

سینما

مرکز گسترش 

سینمای 

دیجیتال ایران



ظرفیتبهاء بلیتسهم مؤسسهسالنمرکز استانشهراستان

100200,00064%فرهنگ
100200,00010%کورش

100100,000167%خانه هنرمندان
100200,00052%موزه سینما

50200,000106%چارسو
100200,00023%باغ کتاب تهران

50200,000147%آزادی
50200,00017%ایران مال
50200,00040%مگامال
50200,00085%شهرک
50150,000104%آستارا
100120,00035%هویزه

50120,00057%ویالژتوریست
50120,00084%سیتی سنتر

50120,00021%ساحل
6080,00023%گلستانشیراز
5050,000152%فردوسیاوز
7070,000224%هنر و تجربه بابلبابل

5060,000200%کانونساری
70100,00081%تماشاخانه پارسکرمان

5070,000440%قدسسیرجان
5080,00049%ستاره باران تبریز
50100,000166%تخت سلیمانتکاب
50100,00023%بارامااسکو
5050,000300%فرهنگمراغه
50100,000750%آزادیارومیه
5080,000147%شمسخوی

5060,000203%آوینهقمقمقم
5080,000155%بیستونکرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه

50150,00090%عمیق
50120,000400%گلشن

150به ازاءلبخندجزیره کیش

50100,000222%ستاره شهربندرعباس

5080,000130%بهمن سنندجسنندجکردستان

50100,000195%کاپریگرگانگرگانگلستان
5040,00064%بهمنبوشهر
5080,00080%جوانبرازجان

50100,000554%انقالباردبیلاردبیلاردبیل

5080,00064%بهمنقزوینقزوینقزوین
5080,000234%روشا
5080,000131%بهمن

5040,000207%سالن شهید امالکیبندر انزلی
5070,000190%شهر سبزالهیجان
50287%دریاآستارا

50100,000355%مهراهوازآبادانخوزستان
5060,000389%هالل

5060,000170%اشراق

50100,00060%جام جمیزدیزدیزد
50100,000172%فلسطینهمدانهمدانهمدان
50150,000100%اکومالکرجکرجالبرز
24352450

سیستان و 

بلوچستان
زاهدانزاهدان

بجنوردبجنوردخراسان شمالی

بندرعباسهرمزگان

بوشهربوشهر

زنجانزنجانزنجان

رشتگیالن

کرمانکرمان

تبریزآذربایجان شرقی

ارومیهآذربایجان غربی

ساریمازندران

(فروردین تا اسفند)98لیست سینماهای هنر و تجربه 

تهرانتهرانتهران

مشهدمشهدخراسان رضوی

اصفهاناصفهاناصفهان

شیرازفارس



تهران
خراسان 

رضوی
البرزاصفهان

خراسان 

شمالی
خوزستانکردستانگلستانکرمانشاهقم

سیستان و 

بلوچستان
همدانیزداردبیلقزوینزنجان

همدانیزدبندر انزلیرشتآستاراالهیجانبرازجانبوشهراردبیلقزوینزنجانزاهدانآبادانکیشبندرعباسسنندجگرگانکرمانشاهقمخویارومیهبجنوردکرجاصفهاناسکوتکابتبریزسیرجانکرمانساریبابلاوزشیرازمشهدتهران

******************رضا
*********************زغال
***********یه وا

**آشغالهای دوست داشتنی
***************کارت پرواز

*************میدان جوانان سابق
**************در سکوت

**************تیرگان
*************سورنجان

***********کتاب آشپزی
********الالیی جنگ-زیر صفر مرزی

***********ترور سرچشمه
*********** دقیقه کوتاه88

***************بهاریه فیلم کوتاه
**************صدای آهسته

******************در جستجوی فریده
***********دوباره زندگی

**********بی سرزمین تر ازباد-اعتراض وارد نیست
************چی چکا قصه شب

**مسخره باز
***********یک کامیون غروب

*********گلدن تایم
**************مهین

*************بهارستان خانه ملت
***********قاضی و مرگ
***********درخت زندگی

**********پنجگاه
*********ایرو

********سوزنگرد-مسافر فوکوشیما
***********یلدای کوتاه

***درساژ
**********آندرانیک

**************اسرار دریاچه

(98/12/29 - 98/01/01)شهر - استان - گزارش فیلم 

فیلم
آذربایجان شرقیکرمانمازندرانفارس

آذربایجان 

غربی
گیالنبوشهرهرمزگان



تهران
خراسان 

رضوی
البرزاصفهان

خراسان 

شمالی
خوزستانکردستانگلستانکرمانشاهقم

سیستان و 

بلوچستان
همدانیزداردبیلقزوینزنجان

همدانیزدبندر انزلیرشتآستاراالهیجانبرازجانبوشهراردبیلقزوینزنجانزاهدانآبادانکیشبندرعباسسنندجگرگانکرمانشاهقمخویارومیهبجنوردکرجاصفهاناسکوتکابتبریزسیرجانکرمانساریبابلاوزشیرازمشهدتهران

فیلم
آذربایجان شرقیکرمانمازندرانفارس

آذربایجان 

غربی
گیالنبوشهرهرمزگان

**************زنانی با گوشواره های باروتی
*********دیوارآبی-قصه بولوار

*********گندم
*******تمام چیزهایی که جایشان خالی است

*********همراه با باد
********زنده باد مرگ

*********بی صدا
*********رزم آراء،یک دوسیه مسکوت

**********محدوده ابری
********سفر

******راه مریم
**خواب تلخ

*شکستن همزمان بیست استخوان
*************جنبل
*********قهوه

*********پسران سندباد
*******پوالریس

*******دنیا تنهایی کم ندارد
*****97فیلمهای کوتاه روز بهمن

**********پنج
*******تاالن

*********باشگاه حیوانات

*******60قطار مسیر

*********پناه

*****آنها

*برگ جان

***راز ماندگاری 

**جوجه ها آخر پاییز جیغ می کشند

*****من سیاهپوستم
****12ب 

*****چشمه زاون

*********شهسوار

********خواب آب

*به دنیا آمدن



تهران
خراسان 

رضوی
البرزاصفهان

خراسان 

شمالی
خوزستانکردستانگلستانکرمانشاهقم

سیستان و 

بلوچستان
همدانیزداردبیلقزوینزنجان

همدانیزدبندر انزلیرشتآستاراالهیجانبرازجانبوشهراردبیلقزوینزنجانزاهدانآبادانکیشبندرعباسسنندجگرگانکرمانشاهقمخویارومیهبجنوردکرجاصفهاناسکوتکابتبریزسیرجانکرمانساریبابلاوزشیرازمشهدتهران

فیلم
آذربایجان شرقیکرمانمازندرانفارس

آذربایجان 

غربی
گیالنبوشهرهرمزگان

**وقتی پروانه شدم

*****پرو

*****مالقاتهای شگفت انگیز

*****صحنه هایی از یک جدایی

*امیر

*********چریکه بهرام

********طالقم بده بخاطر گربه ها

*******خنده در تاریکی

********بچه ای با جوراب قرمز

********رستاخیز

***********حوا مریم عایشه

**گلوله باران

******تیتراژ در سینما-آرشیو متروک

*جهان با من برقص


