
ف
هدف کمیواحدردی

سقف 

اعتبارپیش 

بینی شده

هدف کمی 

محقق شده

اعتبار 

تخصیصی

عملکرد 

مالی

407,520334,9798,036عنوان فیلمآماده سازی و اطالع رسانی و تبلیغات فیلم های مستند 1

563,472222,7743,710عنوان فیلم آماده سازی و اطالع رسانی و تبلیغات فیلم های کوتاه2

39931992989عنوان فیلم آماده سازی و اطالع رسانی و تبلیغات فیلم های انیمیشن3

5017,3004216,18217,996عنوان فیلم آماده سازی و اطالع رسانی و تبلیغات فیلم های سینمایی4

111,430341,4221,944عنوان فیلم5

2,7950عنوان فیلم6

1,2560عنوان فیلم7

16030,71513230,40032,675

ف
تعدادواحدردی

مبلغ 

میلیون )

(ریال

هزینه 

- عملیاتی 

مستقیم

هزینه 

پشتیبانی

50جلسه1

203جلسه2

4731222191عنوان فیلم3

41328,2365,8282,408

125,6373,9891,648شماره5

3520368152کشور6

6714,89510,5404,355سالن7
32,67523,1229,553

*جواد طوسی. آخانه هنرمندان97/02/23

کرمان/تماشاخانه پارس97/02/13

مشهد/هویزه97/02/15

شیراز/گلستان97/02/19

اصفهان/سیتی سنتر97/04/25

*علی اصغر کشانی.آخانه هنرمندان97/01/26
کرمان/تماشاخانه پارس97/01/22
مشهد/هویزه97/02/08
اردبیل/انقالب97/05/10
اصفهان/سیتی سنتر97/05/15

*سحر عصر آزاد. خخانه هنرمندان97/05/14

شیراز/گلستان97/02/26

کرمان/تماشاخانه پارس97/04/28

مشهد/هویزه97/07/07

97/03/02اجتماعیسینماییپله آخر4

97/01/18اجتماعیسینماییمفت آباد5

97/01/1797/04/0380بومی- اجتماعی سینماییسازدهنی6

7
-لباسی برای عروسی

مسافر
97/02/0797/04/0159کودک- اجتماعی سینمایی

موسسه هنرو تجربه سینمای ایرانیان

97 ماهه  سال 12جدول کلی اعتبارات و عملکرد 

حمایت از انتشار نشریه هنروتجربه

برگزاری هفته های فیلم کشورهای هدف در ایران

سالن های اکران

3,0752,176899

 آماده سازی و اطالع رسانی و تبلیغات فیلم های خارجی

کمک به اجاره وتامین سالنهای نمایش فیلم هنرو تجربه

   فیلم های مستند و کوتاهDCPحمایت از آماده سازی و تهیع نسخه 

عنوان

جمع کل

هزینه 

عملیاتی
توضیحات و ضمائم

5,686

2,625

700

12,374

1,736

0

0

23,121

 عنوان فیلم 16 بابت 97 عنوان فیلم سال 42عالوه بر 

 97 شروع به اکران شدند نیز درسال 96که در سال 

.هزینه های مربوطه صورت پذیرفته است

عنوان فعالیت

مراسم آیین دیدار

مراسم نقدو بررسی 

DC P

حمایت از اطالع رسانی و تبلیغات

جمع

97/08/14181 دختران- اجتماعی سینماییزمانی دیگر
97/02/19 

(96/04/13)

**موزه سینما 97/01/0997/08/1421197/01/25زنان- اجتماعی سینماییدژاوو2

مدت اکرانتاریخ پایان

نقد و بررسیآیین دیدار

عکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ

97/07/1018197/01/20
پردیس باغ 

کتاب
**

42

97/01/16اجتماعیسینماییکوپال1

3

تاریخ شروعمحتواگروهنام فیلمردیفتعداد

حمایت از اطالع رسانی و تبلیغات فیلم های سینمایی ، کوتاه ، مستند و انیمیشن
: درخصوص97 ماهه  سال 12گزارش عملکرد 

موسسه هنرو تجربه سینمای ایرانیان

عکاسیمنتقدتهرانتاریخ



97/01/25بومی- اجتماعی سینمایییک اتفاق ساده8

97/01/2397/03/0747اجتماعیسینماییگاو9

97/01/2297/03/0142تجربیسینماییتابور10

97/01/209702/2628دلهره- تجربی سینماییماهی و گربه11

97/01/2897/04/03100ادبی- اجتماعی سینماییگاوخونی12

97/02/1197/03/1031کودک- اجتماعی سینماییرقص خاک13

14
آخرین کسی که آقای 

کاف الف را دید
*شهرام اشرف ابیانه. آخانه هنرمندان97/05/28**موزه سینما97/04/0997/06/207397/04/25اجتماعیسینمایی

*مینوخانی. خخانه هنرمندان97/05/07

شیراز/گلستان97/05/03

مشهد/هویزه97/05/13

اصفهان/سیتی سنتر97/05/22

اردبیل/انقالب97/06/21

کرمان/تماشاخانه پارس97/08/03

اراک/عصرجدید97/08/21

**پردیس چارسو97/06/2197/06/21اجتماعیسینماییشبح کژدم16

خانه هنرمندان97/02/30
عزیزاله .آ

حاجی مشهدی
*

مشهد/هویزه97/02/22

کرمان/تماشاخانه پارس97/02/27

اصفهان/سیتی سنتر97/05/01

96/12/2097/05/3016397/02/19هجرت- اجتماعی سینماییرفتن18

پردیس باغ 

آیین )کتاب 

(دیدار

**

19
برداشت دوم از قضیه 

اول
خانه هنرمندان96/11/3097/04/0412797/01/19دانشجویی- تجربی سینمایی

رؤیا فتح اله .خ

زاده
*

شیراز/گلستان97/01/29

مشهد/هویزه97/02/01

تبریز/ستاره باران93/08/0697/09/01هنری- اجتماعی سینماییپرویز21

مازیار فکری ارشاد. آخانه هنرمندان97/07/18

مازیار فکری ارشاد. آخانه هنرمندان97/07/19

مشهد/هویزه97/08/05

اصفهان/سیتی سنتر97/08/21

شیراز/گلستان97/09/07

*ساسان گلفرخانه هنرمندان97/07/11

اصفهان/سیتی سنتر97/07/16

جابر قاسمعلی. آخانه هنرمندان97/07/15

کرمان/تماشاخانه پارس97/07/12

سیرجان/قدس97/07/14

مشهد/هویزه97/07/28

شیراز/گلستان97/08/02

ارومیه/آزادی97/08/21

خوی/شمس97/08/23

تبریز/ستاره باران97/08/24

اصفهان/سیتی سنتر97/08/28

شیراز/گلستان97/08/09

اصفهان/سیتی سنتر97/09/26

بندرعباس/ستاره شهر97/09/11

مشهد/هویزه97/08/19

شیراز/گلستان97/08/30

اصفهان/سیتی سنتر97/09/19

**موزه سینما97/07/18 97/07/18اجتماعیسینماییپاسیو26

** موزه سینما97/07/1697/07/16اجتماعیسینماییهندی و هرمز25

***موزه سینما97/07/04

**پردیس کورش

97/07/04اجتماعیسینماییترومای سرخ24

97/06/0297/09/059597/05/24اجتماعیسینماییاجباری23

***موزه سینما10397/06/17 97/06/1997/09/30اجتماعیسینماییدو لکه ابر22

20
صحنه هایی از زندگی 

یک کارآگاه
96/12/1097/04/05118تجربیسینمایی

* 96/12/2897/01/21
موزه سینما 

(آیین دیدار)
*

**موزه سینما97/04/03 97/04/0497/08/30150اجتماعیسینماییمکان15
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بومی- اجتماعی سینماییپاپ17



97/07/15اجتماعیسینماییفارغ التحصیلی27

مشهد/هویزه97/09/10

شیراز/گلستان97/09/21

**خانه هنرمندان97/09/0197/08/27اجتماعیسینماییگلدن تایم29

97/07/26اجتماعیسینماییسوفی و دیوانه30

31
جوجه ها آخر پاییز جیغ 

می کشند
مشهد/هویزه97/12/11**موزه سینما97/10/0198/02/0212297/10/01سینمایی

**موزه سینما97/10/1097/10/10سینماییآندرانیک32

**موزه سینما97/10/1597/10/15سینماییآنها33

شیراز/گلستان97/11/03

*ایلیا محمدی نیا. آخانه هنرمندان97/12/19

*سحرعصرآزاد. خخانه هنرمندان97/12/12**موزه سینما97/10/2297/10/22سینماییپناه35

**موزه سینما97/11/2497/11/24سینمایی12ب 36

**موزه سینما97/11/2897/11/28سینماییبی صدا37

38
آشغالهای دوست 

داشتنی
97/12/19سینمایی

97/10/0197/11/2720سینماییآستیگمات39

97/10/26سینماییدرساژ40

1397/12/2597/12/18سینمایییه وا41
سینما 

سالن)فرهنگ
**

**پردیس کورش97/12/2097/12/20سینماییرضا42

**موزه سینما97/09/1597/09/17خارجی- اجتماعی سینماییمن سیاهپوستم1

97/09/19خارجی- اجتماعی سینماییپوالریس2

97/02/0897/02/081خارجی- اجتماعی سینماییهمشهری کین3

97/01/2997/01/291خارجی- اجتماعی سینمایییک ادیسه فضایی4

97/04/0797/07/0895خارجی- اجتماعی سینماییآموزگار5

97/04/28خارجی- اجتماعی سینماییدرخت بید6

97/04/29خارجی- اجتماعی سینماییهانس جوانی از آلمان7

97/04/30خارجی- اجتماعی سینماییآخرین تابستان گرابه8

97/04/27خارجی- اجتماعی سینماییفرزندخوانده ویرانگر9

25
عنوان25  

فیلم
هفته فیلم

**ایوان شمس97/04/1697/04/15ورزشیمستندسریک1

مشهد/هویزه97/06/10

شاهین امین. آخانه هنرمندان97/08/13

*ایلیا محمدی نیا. آخانه هنرمندان97/06/11

شیراز/گلستان97/04/27

مشهد/هویزه97/05/20

اصفهان/سیتی سنتر97/06/19

شیراز/گلستان97/05/10

اصفهان/سیتی سنتر97/05/29

97/01/2497/03/2867مستندمستندهای تقوایی5

97/02/2397/03/0418بومی- ورزشی مستندآتالن6

*شهبازی. آخانه هنرمندان97/04/31

امیر پوریا. آکرمان/تماشاخانه پارس97/05/11

پرویز جاهد. آشیراز/گلستان97/05/17

علیرضا نراقی.آمشهد/هویزه97/05/20

عزیزاله حاجی مشهدی. آاصفهان/سیتی سنتر97/06/05

مشهد/هویزه97/04/30

اصفهان/سیتی سنتر97/05/08

اردبیل/انقالب97/05/24

**موزه سینما97/01/22 97/01/22مستنددرباره فروشنده8

**موزه سینما97/04/06 97/04/07پرترهمستندسفر سهراب7

*امیر پوریا. آ

**موزه سینما97/02/29

خانه هنرمندان97/07/08

97/03/1897/08/06142اجتماعیمستندناپدید4

** موزه سینما97/02/2997/09/2120897/02/26تاریخ موسیقیمستندبرسد به دست آقای بنان3

موزه سینما97/05/1997/09/2913397/05/17

**موزه سینما

9

33

ورزشیمستندفرشاد آقای گل2

97/10/1698/02/1011597/10/16سینماییدنیا تنهایی کم ندارد34

***موزه سینما97/08/09 97/08/09اجتماعیسینماییگزارش فرار یوسفی28
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شیراز/گلستان96/12/0297/02/228197/02/05اجتماعیمستندلیال- پیرمرد و دریا 9

شیراز/گلستان96/12/0797/03/069097/01/22اجتماعیمستندخوان بی خان10

همایون امامی.آخانه هنرمندان97/08/06

شیراز/گلستان97/07/04

مشهد/هویزه97/07/14

اصفهان/سیتی سنتر97/07/30

تبریز/ستاره باران97/09/15

12
شرح یک - میرزا جواد 

عکس
*کیوان کثیریانخانه هنرمندان9707/29**موزه سینما97/05/1097/08/048697/05/08اجتماعیمستند

شیراز/گلستان97/07/11

مشهد/هویزه97/07/21

ساسان گلفر. آخانه هنرمندان97/09/04

مشهد/هویزه97/08/12

شیراز/گلستان97/08/23

اصفهان/سیتی سنتر97/09/12

97/08/05پرترهمستنددرجستجوی صبح15

16
سلطان بی تاج و تخت 

بخارا
مشهد/هویزه97/08/0997/09/24پرترهمستند

*ایلیا محمدی نیا. آخانه هنرمندان97/08/20

شیراز/گلستان97/09/28

گلدونه، مش رحیم، 

صغرا و دیگران
پرترهمستند

مکتب سقاخانه به 

روایت پرویز تناولی
پرترهمستند

19
یمینی شریف نغمه 

سرای کودکان
رضا صائمی. آخانه هنرمندان97/08/1297/09/25پرترهمستند

*آنتونیا شرکاء. خخانه هنرمندان97/08/1897/09/07پرترهمستندزنبورک در گام مینور20

*نوید پورمحمدرضا. آخانه هنرمندان97/09/11

کرمان/تماشاخانه پارس97/09/23

*همایون امامی. آخانه هنرمندان97/08/2297/09/14پرترهمستنداو مثل هیچکس نیست22

مشهد/هویزه97/09/17**پردیس چارسو97/08/2397/08/26اجتماعیمستنددر جستجوی فریده23

شیراز/گلستان97/09/14**موزه سینما97/07/2197/07/21مستندآهستگی24

**موزه سینما97/09/1097/09/10مستندو کیارستمی ادامه دارد25

97/09/17مستندتاالن26

خانه هنرمندان97/12/05**موزه سینما97/10/0898/02/1312697/10/08مستند60قطار مسیر 27
عزیزاهلل حاجی . آ

مشهدی
*

اصفهان/سیتی سنتر97/12/13**موزه سینما97/10/1497/10/231097/10/14مستندمثل یک زن28

منوچهر دین پرست. آخانه هنرمندان97/12/01

بندرعباس/ستاره شهر97/12/12

**موزه سینما97/10/2497/10/24مستندراز ماندگاری30

**موزه سینما97/11/2797/11/27مستندباشگاه حیوانات31

ــــــــــــــــــــ97/11/29مستندپسران سندباد32

**موزه سینما97/12/2197/12/21مستندترور سرچشمه33

*طالبی نژاد. آخانه هنرمندان97/02/16

همدان/فلسطین 97/01/15

نیشابور/شهرفیروزه97/01/19

اصفهان/چهارباغ97/01/20

زنجان/بهمن97/01/22وقت ناهار

اردبیل/انقالب97/01/22شب تولد

کرج/پرشین97/01/23هنوز نه

قم/آیه97/01/24

قزوین/بهمن97/01/27

اهواز/بهمن97/01/29

دزفول/مجتمع فرهنگی هنری97/02/06

ارومیه/آزادی97/02/26

*

روتوش

* 97/03/247897/01/27
پردیس باغ 

کتاب
*

22

1

حیوان

97/01/09کوتاه

** موزه سینما97/10/1997/10/19مستندجنبل29

97/08/19پرترهمستندهمایون

*عزیزاله حاجی مشهدی. آ خانه هنرمندان1897/08/1197/08/27

97/08/10پرترهمستندیکی بود یکی نبود17

**موزه سینما97/08/02

***

21

موزه سینما97/07/0997/07/09اجتماعیمستنداینستاگرامر14

**موزه سینما97/06/05 13
رزم آراء، یک دوسیه 

مسکوت
97/06/08تاریخیمستند

***پردیس چارسو 97/05/0597/09/2914797/05/05موسیقیمستندچاووش از درآمد تا فرود11

33



*مرادی آهنی. خخانه هنرمندان97/06/18

مشهد/هویزه97/06/03

شیراز/گلستان97/06/14

سنندج/بهمن97/06/19

مرادی آهنی. خخانه هنرمندان97/06/18

اصفهان/سیتی سنتر97/07/02

الهیجان/شهرسبز97/07/04

کیش/لبخند97/07/03

قم/آیه97/07/07

اراک/عصرجدید97/07/08

تبریز/ستاره باران97/07/13

گرگان/کاپری97/07/23

بوشهر/بهمن97/08/21

کرمانشاه/بیستون97/08/24

محالت/نور97/08/29

بروجرد/فلسطین97/09/04

کرمانشاه/بیستون97/09/23دیدن

فروزان

نسبت خونی

...و می گذریم

آینه های پریده رنگ

تو هنوز اینجایی

اینجا جاده ها پایانی ندارد

استون

درس

آالن

تو فقط مادرم باش

*پریسا ساسانی. خخانه هنرمندان96/12/1397/05/0814097/02/09فولکلوریکانیمیشنقلب سیمرغ11

96/08/1597/01/15150دلهره- تجربی هجوم1

96/06/3097/04/05252اجتماعی- تجربی تمارض2

93/08/06هنری- اجتماعی پرویز3

96/07/2397/02/24212بومی- اجتماعی (خانه)ائو 4

96/09/2697/04/12185اجتماعیبیدارشو آرزو5

تبریز/ستاره باران96/09/1097/04/0320697/04/22تجربیکله سرخ6

96/08/0197/02/31211اجتماعیبرگ جان7

94/09/02اجتماعیخواب تلخ8

*علی عالیی. آخانه هنرمندان96/09/3097/03/0816097/02/02تجربیدختر...پدر...دختر9

کرمان/تماشاخانه پارس96/09/2397/02/1714597/01/30اجتماعیشاید عشق نبود10

96/08/3097/03/09191نوجوانان- اجتماعی دریا و ماهی پرنده11

اردبیل/انقالب96/06/2297/04/3131397/04/27تاریخ موسیقیبزم رزم12

13
ثانیه با15دقیقه و 76  

کیارستمی
95/12/2497/04/24489 پرتره

96/09/0897/01/25137 پرترهرئیس الوزراء14

96/09/1297/01/25132 حیواناتپناهگاه15

96/09/2797/02/08132شهری- اجتماعی نسیان16

(میلیون ریال )جمع 148148

مدت اکرانتاریخ پایانتاریخ شروعمحتواگروهنام فیلم

عکاسیمنتقدتهرانتاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ

96/08/1597/01/15150دلهره- تجربی هجوم1

96/06/3097/04/05252اجتماعی- تجربی تمارض2

93/08/06هنری- اجتماعی پرویز3

96/07/2397/02/24212بومی- اجتماعی (خانه)ائو 4

96/09/2697/04/12185اجتماعیبیدارشو آرزو5

تبریز/ستاره باران96/09/1097/04/0320697/04/22تجربیکله سرخ6

96/08/0197/02/31211اجتماعیبرگ جان7

97/09/05

ف
دی

ر

(جلسات آیین دیدارونقد و بررسی )حمایت از برگزاری نشست ها و جلسات نقدو گفتگو 

سینمایی

مستند5

3,075

سینمایی11

** ****خانه هنرمندان97/12/16 4
   13فیلمهای کوتاه روز 

(97بهمن)
97/11/30

** پردیس چارسو9797/09/1597/09/11کوتاه زمستان3

سکوت

#ساعت چهار       # 

**پردیس باغ کتاب 2

باران آهسته می بارد

9797/05/1511397/05/20کوتاه تابستان 

مارلون

تناوب

سایه فیل

*

22

. نیز اکران داشته اند97 آغاز و در شش ماهه اول سال 96گزارش عملیاتی فیلم هایی که  اکران آنها درسال 



94/09/02اجتماعیخواب تلخ8

*علی عالیی. آخانه هنرمندان96/09/3097/03/0816097/02/02تجربیدختر...پدر...دختر9

کرمان/تماشاخانه پارس96/09/2397/02/1714597/01/30اجتماعیشاید عشق نبود10

96/08/3097/03/09191نوجوانان- اجتماعی دریا و ماهی پرنده11

اردبیل/انقالب96/06/2297/04/3131397/04/27تاریخ موسیقیبزم رزم12

13
ثانیه با15دقیقه و 76  

کیارستمی
95/12/2497/04/24489 پرتره

96/09/0897/01/25137 پرترهرئیس الوزراء14

96/09/1297/01/25132 حیواناتپناهگاه15

96/09/2797/02/08132شهری- اجتماعی نسیان16

*جواد طوسی. آخانه هنرمندان97/02/23

کرمان/تماشاخانه پارس97/02/13

مشهد/هویزه97/02/15

شیراز/گلستان97/02/19

اصفهان/سیتی سنتر97/04/25

*علی اصغر کشانی.آخانه هنرمندان97/01/26

کرمان/تماشاخانه پارس97/01/22

مشهد/هویزه97/02/08

اردبیل/انقالب97/05/10

اصفهان/سیتی سنتر97/05/15

*سحر عصر آزاد. خخانه هنرمندان97/05/14

شیراز/گلستان97/02/26

کرمان/تماشاخانه پارس97/04/28

مشهد/هویزه97/07/07

97/03/02اجتماعیسینماییپله آخر4

97/01/18اجتماعیسینماییمفت آباد5

97/01/1797/04/0380بومی- اجتماعی سینماییسازدهنی6

7
-لباسی برای عروسی

مسافر
97/02/0797/04/0159کودک- اجتماعی سینمایی

97/01/25بومی- اجتماعی سینمایییک اتفاق ساده8

97/01/2397/03/0747اجتماعیسینماییگاو9

97/01/2297/03/0142تجربیسینماییتابور10

97/01/209702/2628دلهره- تجربی سینماییماهی و گربه11

97/01/2897/04/03100ادبی- اجتماعی سینماییگاوخونی12

97/02/1197/03/1031کودک- اجتماعی سینماییرقص خاک13

14
آخرین کسی که آقای 

کاف الف را دید
*شهرام اشرف ابیانه. آخانه هنرمندان97/05/28**موزه سینما97/04/0997/06/207397/04/25اجتماعیسینمایی

*مینوخانی. خخانه هنرمندان97/05/07

شیراز/گلستان97/05/03

مشهد/هویزه97/05/13

97/05/22

97/06/21

کرمان/تماشاخانه پارس97/08/03

اراک/عصرجدید97/08/21

**پردیس چارسو97/06/2197/06/21اجتماعیسینماییشبح کژدم16

اصفهان/سیتی سنتر

اردبیل/انقالب
**موزه سینما 97/04/0497/08/3015097/04/03اجتماعیسینماییمکان15

181 دختران- اجتماعی سینماییزمانی دیگر3
97/02/19 

(96/04/13)
97/08/14

97/01/0997/08/14211زنان- اجتماعی سینماییدژاوو2

* 97/01/1697/07/1018197/01/20

مدت اکران

نقد و بررسیآیین دیدار

تاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ

**موزه سینما97/01/25

موسسه هنرو تجربه سینمای ایرانیان

: درخصوص97 ماهه  سال 9گزارش عملکرد 
حمایت از اطالع رسانی و تبلیغات فیلم های سینمایی

تاریخ پایانتاریخ شروعمحتواگروهنام فیلمردیفتعداد

سینمایی

مستند

*پردیس باغ کتاب

42

اجتماعیسینماییکوپال1

عکاسیمنتقدتهران



خانه هنرمندان97/02/30
عزیزاله .آ

حاجی مشهدی
*

مشهد/هویزه97/02/22

کرمان/تماشاخانه پارس97/02/27

اصفهان/سیتی سنتر97/05/01

96/12/2097/05/3016397/02/19هجرت- اجتماعی سینماییرفتن18

پردیس باغ 

آیین )کتاب 

(دیدار

**

19
برداشت دوم از قضیه 

اول
خانه هنرمندان96/11/3097/04/0412797/01/19دانشجویی- تجربی سینمایی

رؤیا فتح اله .خ

زاده
*

شیراز/گلستان97/01/29

مشهد/هویزه97/02/01

تبریز/ستاره باران93/08/0697/09/01هنری- اجتماعی سینماییپرویز21

مازیار فکری ارشاد. آخانه هنرمندان97/07/18

مازیار فکری ارشاد. آخانه هنرمندان97/07/19

مشهد/هویزه97/08/05

اصفهان/سیتی سنتر97/08/21

شیراز/گلستان97/09/07

*ساسان گلفرخانه هنرمندان97/07/11

اصفهان/سیتی سنتر97/07/16

جابر قاسمعلی. آخانه هنرمندان97/07/15

کرمان/تماشاخانه پارس97/07/12

سیرجان/قدس97/07/14

مشهد/هویزه97/07/28

شیراز/گلستان97/08/02

ارومیه/آزادی97/08/21

خوی/شمس97/08/23

تبریز/ستاره باران97/08/24

اصفهان/سیتی سنتر97/08/28

شیراز/گلستان97/08/09

اصفهان/سیتی سنتر97/09/26

بندرعباس/ستاره شهر97/09/11

مشهد/هویزه97/08/19

شیراز/گلستان97/08/30

اصفهان/سیتی سنتر97/09/19

97/07/15اجتماعیسینماییفارغ التحصیلی27

مشهد/هویزه97/09/10

شیراز/گلستان97/09/21

**خانه هنرمندان97/09/0197/08/27اجتماعیسینماییگلدن تایم29

97/07/26اجتماعیسینماییسوفی و دیوانه30

31
جوجه ها آخر پاییز 

جیغ می کشند
مشهد/هویزه97/12/11**موزه سینما97/10/0198/02/0212297/10/01سینمایی

**موزه سینما97/10/1097/10/10سینماییآندرانیک32

**موزه سینما97/10/1597/10/15سینماییآنها33

شیراز/گلستان97/11/03

*ایلیا محمدی نیا. آخانه هنرمندان97/12/19

*سحرعصرآزاد. خخانه هنرمندان97/12/12**موزه سینما97/10/2297/10/22سینماییپناه35

**موزه سینما97/11/2497/11/24سینمایی12ب 36

**موزه سینما97/11/2897/11/28سینماییبی صدا37

38
آشغالهای دوست 

داشتنی
97/12/19سینمایی

97/10/0197/11/2720سینماییآستیگمات39

97/10/26سینماییدرساژ40

**(2سالن)سینما فرهنگ1397/12/2597/12/18سینمایییه وا41

**موزه سینما 97/10/1698/02/1011597/10/16سینماییدنیا تنهایی کم ندارد34

***موزه سینما97/08/09 97/08/09اجتماعیسینماییگزارش فرار یوسفی28

**موزه سینما97/07/18 97/07/18اجتماعیسینماییپاسیو26

** موزه سینما97/07/1697/07/16اجتماعیسینماییهندی و هرمز25

***موزه سینما97/07/04

**پردیس کورش

97/07/04اجتماعیسینماییترومای سرخ24

97/06/0297/09/059597/05/24اجتماعیسینماییاجباری23

***موزه سینما10397/06/17 97/06/1997/09/30اجتماعیسینماییدو لکه ابر22

20
صحنه هایی از زندگی 

یک کارآگاه
96/12/1097/04/05118تجربیسینمایی

97/01/21
موزه سینما 

(آیین دیدار)
** 96/12/28بومی- اجتماعی سینماییپاپ17

42



**پردیس کورش97/12/2097/12/20سینماییرضا42

**موزه سینما97/09/1597/09/17خارجی- اجتماعی سینماییمن سیاهپوستم43

97/09/19خارجی- اجتماعی سینماییپوالریس44

97/02/0897/02/081خارجی- اجتماعی سینماییهمشهری کین45

97/01/2997/01/291خارجی- اجتماعی سینمایییک ادیسه فضایی46

97/04/0797/07/0895خارجی- اجتماعی سینماییآموزگار47

97/04/28خارجی- اجتماعی سینماییدرخت بید48

97/04/29خارجی- اجتماعی سینماییهانس جوانی از آلمان49

97/04/30خارجی- اجتماعی سینماییآخرین تابستان گرابه50

97/04/27خارجی- اجتماعی سینماییفرزندخوانده ویرانگر51

7651

*جواد طوسی. آخانه هنرمندان97/02/23

کرمان/تماشاخانه پارس97/02/13

مشهد/هویزه97/02/15

شیراز/گلستان97/02/19

اصفهان/سیتی سنتر97/04/25

*علی اصغر کشانی.آخانه هنرمندان97/01/26

کرمان/تماشاخانه پارس97/01/22

مشهد/هویزه97/02/08

اردبیل/انقالب97/05/10

اصفهان/سیتی سنتر97/05/15

*سحر عصر آزاد. خخانه هنرمندان97/05/14

شیراز/گلستان97/02/26

کرمان/تماشاخانه پارس97/04/28

مشهد/هویزه97/07/07

97/03/02اجتماعیسینماییپله آخر4

97/01/18اجتماعیسینماییمفت آباد5

97/01/1797/04/0380بومی- اجتماعی سینماییسازدهنی6

7
-لباسی برای عروسی

مسافر
97/02/0797/04/0159کودک- اجتماعی سینمایی

97/01/25بومی- اجتماعی سینمایییک اتفاق ساده8

97/01/2397/03/0747اجتماعیسینماییگاو9

97/01/2297/03/0142تجربیسینماییتابور10

97/01/209702/2628دلهره- تجربی سینماییماهی و گربه11

97/01/2897/04/03100ادبی- اجتماعی سینماییگاوخونی12

97/02/1197/03/1031کودک- اجتماعی سینماییرقص خاک13

14
آخرین کسی که آقای 

کاف الف را دید
*شهرام اشرف ابیانه. آخانه هنرمندان97/05/28**موزه سینما97/04/0997/06/207397/04/25اجتماعیسینمایی

*مینوخانی. خخانه هنرمندان97/05/07

شیراز/گلستان97/05/03

مشهد/هویزه97/05/13

اصفهان/سیتی سنتر97/05/22

اردبیل/انقالب97/06/21

کرمان/تماشاخانه پارس97/08/03

(میلیون ریال )جمع 

**موزه سینما97/04/03 97/04/0497/08/30150اجتماعیسینماییمکان15

97/08/14181 دختران- اجتماعی سینماییزمانی دیگر3
97/02/19 

(96/04/13)

**موزه سینما 97/01/0997/08/1421197/01/25زنان- اجتماعی سینماییدژاوو2

**پردیس باغ کتاب97/07/1018197/01/20

42

97/01/16اجتماعیسینماییکوپال1

عکاسیمنتقدتهرانتاریخ
مدت اکرانتاریخ پایان

نقد و بررسیآیین دیدار

عکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ

موسسه هنرو تجربه سینمای ایرانیان

: درخصوص97 ماهه  سال 12گزارش عملکرد 

حمایت از اطالع رسانی و تبلیغات فیلم های سینمایی

تاریخ شروعمحتواگروهنام فیلمردیفتعداد

9+25

42



اراک/عصرجدید97/08/21

**پردیس چارسو97/06/2197/06/21اجتماعیسینماییشبح کژدم16

خانه هنرمندان97/02/30
عزیزاله حاجی .آ

مشهدی
*

مشهد/هویزه97/02/22

کرمان/تماشاخانه پارس97/02/27

اصفهان/سیتی سنتر97/05/01

96/12/2097/05/3016397/02/19هجرت- اجتماعی سینماییرفتن18
پردیس باغ 

آیین )کتاب 
**

19
برداشت دوم از قضیه 

اول
خانه هنرمندان96/11/3097/04/0412797/01/19دانشجویی- تجربی سینمایی

رؤیا فتح اله .خ

زاده
*

شیراز/گلستان97/01/29

مشهد/هویزه97/02/01

تبریز/ستاره باران93/08/0697/09/01هنری- اجتماعی سینماییپرویز21

مازیار فکری ارشاد. آخانه هنرمندان97/07/18

مازیار فکری ارشاد. آخانه هنرمندان97/07/19

مشهد/هویزه97/08/05

اصفهان/سیتی سنتر97/08/21

شیراز/گلستان97/09/07

*ساسان گلفرخانه هنرمندان97/07/11

97/07/16

جابر قاسمعلی. آخانه هنرمندان97/07/15

کرمان/تماشاخانه پارس97/07/12

سیرجان/قدس97/07/14

مشهد/هویزه97/07/28

شیراز/گلستان97/08/02

ارومیه/آزادی97/08/21

خوی/شمس97/08/23

تبریز/ستاره باران97/08/24

اصفهان/سیتی سنتر97/08/28

شیراز/گلستان97/08/09

اصفهان/سیتی سنتر97/09/26

بندرعباس/ستاره شهر97/09/11

مشهد/هویزه97/08/19

شیراز/گلستان97/08/30

اصفهان/سیتی سنتر97/09/19

97/07/15اجتماعیسینماییفارغ التحصیلی27

مشهد/هویزه97/09/10

شیراز/گلستان97/09/21

**خانه هنرمندان97/09/0197/08/27اجتماعیسینماییگلدن تایم29

97/07/26اجتماعیسینماییسوفی و دیوانه30

مشهد/هویزه97/12/11**موزه سینما97/10/0198/02/0212297/10/01سینماییجوجه ها آخر پاییز جیغ می کشند31

**موزه سینما97/10/1097/10/10سینماییآندرانیک32

**موزه سینما97/10/1597/10/15سینماییآنها33

شیراز/گلستان97/11/03

*ایلیا محمدی نیا. آخانه هنرمندان97/12/19

*سحرعصرآزاد. خخانه هنرمندان97/12/12**موزه سینما97/10/2297/10/22سینماییپناه35

اصفهان/سیتی سنتر

**موزه سینما 97/10/1698/02/1011597/10/16سینماییدنیا تنهایی کم ندارد34

*** 97/08/09اجتماعیسینماییگزارش فرار یوسفی28

**موزه سینما97/07/18 97/07/18اجتماعیسینماییپاسیو26

** موزه سینما97/07/1697/07/16اجتماعیسینماییهندی و هرمز25

97/06/0297/09/059597/05/24اجتماعیسینماییاجباری23

***موزه سینما10397/06/17 97/06/1997/09/30اجتماعیسینماییدو لکه ابر22

**پردیس کورش

**موزه سینما97/04/03

20
صحنه هایی از زندگی 

یک کارآگاه
96/12/1097/04/05118تجربیسینمایی

* 96/12/2897/01/21
موزه سینما 

(آیین دیدار)
*

97/04/0497/08/30150اجتماعیسینماییمکان15

42

بومی- اجتماعی سینماییپاپ17

***موزه سینما97/07/04 97/07/04اجتماعیسینماییترومای سرخ24

موزه سینما97/08/09



**موزه سینما97/11/2497/11/24سینمایی12ب 36

**موزه سینما97/11/2897/11/28سینماییبی صدا37

38
آشغالهای دوست 

داشتنی
97/12/19سینمایی

97/10/0197/11/2720سینماییآستیگمات39

97/10/26سینماییدرساژ40

**(2سالن)سینما فرهنگ1397/12/2597/12/18سینمایییه وا41

**پردیس کورش97/12/2097/12/20سینماییرضا42

4242

**موزه سینما97/09/1597/09/17خارجی- اجتماعی سینماییمن سیاهپوستم1

97/09/19خارجی- اجتماعی سینماییپوالریس2

97/02/0897/02/081خارجی- اجتماعی سینماییهمشهری کین3

97/01/2997/01/291خارجی- اجتماعی سینمایییک ادیسه فضایی4

97/04/0797/07/0895خارجی- اجتماعی سینماییآموزگار5

97/04/28خارجی- اجتماعی سینماییدرخت بید6

97/04/29خارجی- اجتماعی سینماییهانس جوانی از آلمان7

97/04/30خارجی- اجتماعی سینماییآخرین تابستان گرابه8

97/04/27خارجی- اجتماعی سینماییفرزندخوانده ویرانگر9

هفته فیلمعنوان فیلم2525

3434

**ایوان شمس97/04/1697/04/15ورزشیمستندسریک1

مشهد/هویزه97/06/10

شاهین امین. آخانه هنرمندان97/08/13

*ایلیا محمدی نیا. آخانه هنرمندان97/06/11

شیراز/گلستان97/04/27

مشهد/هویزه97/05/20

اصفهان/سیتی سنتر97/06/19

شیراز/گلستان97/05/10

اصفهان/سیتی سنتر97/05/29

97/01/2497/03/2867مستندمستندهای تقوایی5

97/02/2397/03/0418بومی- ورزشی مستندآتالن6

*شهبازی. آخانه هنرمندان97/04/31

امیر پوریا. آکرمان/تماشاخانه پارس97/05/11

پرویز جاهد. آشیراز/گلستان97/05/17

علیرضا نراقی.آمشهد/هویزه97/05/20

عزیزاله حاجی مشهدی. آاصفهان/سیتی سنتر97/06/05

**موزه سینما97/04/06 97/04/07پرترهمستندسفر سهراب7

*امیر پوریا. آخانه هنرمندان

**موزه سینما14297/02/29

97/07/08

97/03/1897/08/06اجتماعیمستندناپدید4

**موزه سینما 97/02/2997/09/2120897/02/26تاریخ موسیقیمستندبرسد به دست آقای بنان3

موزه سینما97/05/1997/09/2913397/05/17ورزشی

33

مستندفرشاد آقای گل2

عکاسیمنتقدتهران
مدت اکرانتاریخ پایان

نقد و بررسیآیین دیدار

تاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ

تاریخ شروعمحتواگروهنام فیلمردیفتعداد

موسسه هنرو تجربه سینمای ایرانیان

: درخصوص97 ماهه  سال 12گزارش عملکرد 

حمایت از اطالع رسانی و تبلیغات فیلم های مستند

9

عکاسیمنتقدتهران
مدت اکران

نقد و بررسیآیین دیدار

تاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ

موسسه هنرو تجربه سینمای ایرانیان

: درخصوص97 ماهه  سال 12گزارش عملکرد 

حمایت از اطالع رسانی و تبلیغات فیلم های خارجی

تاریخ پایانتاریخ شروعمحتواگروهنام فیلمردیفتعداد

42



مشهد/هویزه97/04/30

اصفهان/سیتی سنتر97/05/08

اردبیل/انقالب97/05/24

شیراز/گلستان96/12/0297/02/228197/02/05اجتماعیمستندلیال- پیرمرد و دریا 9

شیراز/گلستان96/12/0797/03/069097/01/22اجتماعیمستندخوان بی خان10

همایون امامی.آخانه هنرمندان97/08/06

شیراز/گلستان97/07/04

مشهد/هویزه97/07/14

اصفهان/سیتی سنتر97/07/30

تبریز/ستاره باران97/09/15

12
شرح یک - میرزا جواد 

عکس
*کیوان کثیریانخانه هنرمندان9707/29**موزه سینما97/05/1097/08/048697/05/08اجتماعیمستند

شیراز/گلستان97/07/11

مشهد/هویزه97/07/21

ساسان گلفر. آخانه هنرمندان97/09/04

مشهد/هویزه97/08/12

شیراز/گلستان97/08/23

اصفهان/سیتی سنتر97/09/12

97/08/05پرترهمستنددرجستجوی صبح15

16
سلطان بی تاج و تخت 

بخارا
مشهد/هویزه97/08/0997/09/24پرترهمستند

*ایلیا محمدی نیا. آخانه هنرمندان97/08/20

شیراز/گلستان97/09/28

گلدونه، مش رحیم، 

صغرا و دیگران
پرترهمستند

مکتب سقاخانه به 

روایت پرویز تناولی
پرترهمستند

19
یمینی شریف نغمه 

سرای کودکان
رضا صائمی. آخانه هنرمندان97/08/1297/09/25پرترهمستند

*آنتونیا شرکاء. خخانه هنرمندان97/08/1897/09/07پرترهمستندزنبورک در گام مینور20

*نوید پورمحمدرضا. آخانه هنرمندان97/09/11

کرمان/تماشاخانه پارس97/09/23

*همایون امامی. آخانه هنرمندان97/08/2297/09/14پرترهمستنداو مثل هیچکس نیست22

مشهد/هویزه97/09/17**پردیس چارسو97/08/2397/08/26اجتماعیمستنددر جستجوی فریده23

شیراز/گلستان97/09/14**موزه سینما97/07/2197/07/21مستندآهستگی24

**موزه سینما97/09/1097/09/10مستندو کیارستمی ادامه دارد25

97/09/17مستندتاالن26

*عزیزاهلل حاجی مشهدی. آخانه هنرمندان97/12/05**موزه سینما97/10/0898/02/1312697/10/08مستند60قطار مسیر 27

اصفهان/سیتی سنتر97/12/13**موزه سینما97/10/1497/10/231097/10/14مستندمثل یک زن28

*منوچهر دین پرست. آخانه هنرمندان97/12/01

بندرعباس/ستاره شهر97/12/12

**موزه سینما97/10/2497/10/24مستندراز ماندگاری30

**موزه سینما97/11/2797/11/27مستندباشگاه حیوانات31

ــــــــــــــــــــ97/11/29مستندپسران سندباد32

**موزه سینما97/12/2197/12/21مستندترور سرچشمه33

3333

*طالبی نژاد. آخانه هنرمندان97/02/16

97/01/0997/03/247897/01/27
پردیس باغ 

کتاب

22

1

حیوان

کوتاه

عکاسیمنتقدتهران
مدت اکران

نقد و بررسیآیین دیدار

تاریخعکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ

**

تاریخ پایانتاریخ شروعمحتواگروهنام فیلمردیفتعداد

**موزه سینما97/10/19 97/10/19مستندجنبل29

97/08/19پرترهمستندهمایون21

* عزیزاله حاجی مشهدی. آخانه هنرمندان1897/08/1197/08/27
**موزه سینما97/08/02

97/08/10پرترهمستندیکی بود یکی نبود17

***موزه سینما97/07/09 97/07/09اجتماعیمستنداینستاگرامر14

**موزه سینما 13
رزم آراء، یک دوسیه 

مسکوت
97/06/0897/06/05تاریخیمستند

* **پردیس چارسو97/09/2914797/05/05 97/05/05موسیقیمستندچاووش از درآمد تا فرود11

** موزه سینما97/01/2297/01/22مستنددرباره فروشنده8

33

حمایت از اطالع رسانی و تبلیغات فیلم های کوتاه

: درخصوص97 ماهه  سال 12گزارش عملکرد 

موسسه هنرو تجربه سینمای ایرانیان



همدان/فلسطین 97/01/15

نیشابور/شهرفیروزه97/01/19

اصفهان/چهارباغ97/01/20

زنجان/بهمن97/01/22وقت ناهار

اردبیل/انقالب97/01/22شب تولد

کرج/پرشین97/01/23هنوز نه

قم/آیه97/01/24

قزوین/بهمن97/01/27

اهواز/بهمن97/01/29

دزفول/مجتمع فرهنگی هنری97/02/06

ارومیه/آزادی97/02/26

*مرادی آهنی. خخانه هنرمندان97/09/0597/06/18

مشهد/هویزه97/06/03

شیراز/گلستان97/06/14

سنندج/بهمن97/06/19

مرادی آهنی. خخانه هنرمندان97/06/18

اصفهان/سیتی سنتر97/07/02

الهیجان/شهرسبز97/07/04

کیش/لبخند97/07/03

قم/آیه97/07/07

اراک/عصرجدید97/07/08

تبریز/ستاره باران97/07/13

گرگان/کاپری97/07/23

بوشهر/بهمن97/08/21

کرمانشاه/بیستون97/08/24

محالت/نور97/08/29

بروجرد/فلسطین97/09/04

کرمانشاه/بیستون97/09/23دیدن

فروزان

نسبت خونی

...و می گذریم

آینه های پریده رنگ

تو هنوز اینجایی

اینجا جاده ها پایانی ندارد

استون

درس

آالن

تو فقط مادرم باش

2222

ف
توضیحاتسال چاپناشرنویسنده (نسخه )تعداد تیراژشمارهعنوان نشریهردی

عملکرد مالی 

(میلیون ریال)

191,000

2101000

3111000

نشریه 

هنرو 

تجربه

گروه هنرو تجربه به 

سر دبیری آقای کیوان 

کثیریان

975,637نه ماهه سال هنروتجربه

موسسه هنرو تجربه سینمای ایرانیان

97حمایت از انتشار نشریه هنروتجربه درسال 

** 97/12/16
خانه 

هنرمندان
**** 4

   13فیلمهای کوتاه روز 

(97بهمن)
97/11/30

** پردیس چارسو9797/09/1597/09/11کوتاه زمستان3

97/01/0997/03/247897/01/27
پردیس باغ 

کتاب

مارلون

تناوب

سایه فیل

*

سکوت

#ساعت چهار       # 

**پردیس باغ کتاب97/05/20
22

1

حیوان

کوتاه

روتوش

2

باران آهسته می بارد

9797/05/15113کوتاه تابستان 

**



4121000

5131,000

6141,000

7151000

8161000

9131,000

10141,000

11151000

12161000

5,00005,637

ف
عناوین فیلمهای نمایش داده شدهمشارکت کنندگان و مدعوینمحل برگزاریزمان بر گزاریعنوان هفته فیلمردی

موضوع فیلمهای 

نمایش داده شده
فعالیت های جانبی

عملکرد مالی 

(میلیون ریال)

فرزند هیچکس

مرثیه ای برای خانم جی 

سرزمین محصور

جداشده

خارج از جنگل

خاطرات لوکوموتیوران

 تولید مشترکمردی که گاوریلو پرنسیپ دفاع کرد

داستان سه شهر

پس لرزه

کوهها ممکن است متالشی شوند

پرواز به خانه

یسا تصویر

زندگی من بعنوان کدو

کارل مارکس جوان 

پایان سفر

آن روز فرا می رسد 

آسترید

مردانگی

آن سوی امید

کواترتندتا

کودکان خانم کیت

معدنچی

مردم رم

درس

پسرصوفیا

520

DC P

عکاسیمنتقدتهرانتاریخ

96/12/1397/05/0814097/02/09فولکلوریکانیمیشنقلب سیمرغ11
خانه 

هنرمندان
*پریسا ساسانی. خ

1

مدت اکرانتاریخ پایان

آیین دیدار

عکاسیفیلمبرداریمکانتاریخ

موسسه هنرو تجربه سینمای ایرانیان

: درخصوص97 ماهه  سال 12گزارش عملکرد 

انیمیشن

تاریخ شروعمحتواگروهنام فیلم
استودیو

 مهر27الی20
تهران و شیراز مشهد ، کرمان 

،اصفهان ،بابل و تبریز

کارگاه فیلم در3    

 شهر تهران خانه

 هنرمندان و دو شهر

 شیراز پردیس گلستان

 اصفهان سیتی

 سنترباموضوع سینمای

 هنری و تولید فیلم

هنری

اجتماعی

برگزاری روز 

سینمای هنری 

اروپا که از طرف 

سازمان بین 

المللی سینمای 

 Cicaeهنری 

هر ساله برگزار 

 7در . می شود 

شهر مذکور 

.برگزار شد 

جمع کل

520

2

نگاهی بر 

سینمای 

چین

 مردادماه26الی 24
تهران و شیراز ،کرمان 

،اصفهان ،بابل و تبریز

اجتماعی 

خانوادگی/

3
هفته فیلم 

اروپایی

جمع کل

موسسه هنرو تجربه سینمای ایرانیان

97برگزاری هفته های فیلم کشورهای هدف در ایران درسال 

1
هفته فیلم 

صربستان
تهران  و شیراز و تبریز شهریور17الی 11

کارگزدان بهمراه 

نویسنده فیلم فرزند 

هیچکس و مدیر روابط 

بین الملل مرکز فیلم 

صربستان

اجتماعی 

خانوادگی/

برگزاری برنامه 

های ورک شاپ 

در شهرهای 

نمایش داده شده 

با موضوع 

سینمای ایران و 

صربستان

نشریه 

هنرو 

تجربه

گروه هنرو تجربه به 

سر دبیری آقای کیوان 

کثیریان

975,637نه ماهه سال هنروتجربه

ردیف

تعداد

نقد و بررسی



عملکرد مالیبهاء بلیتسهم مؤسسهسالنمرکز استانشهراستان

100150,000%فرهنگ

100150,000%کورش

10080,000%خانه هنرمندان

100120,000%موزه سینما

50150,000%چارسو

100150,000%باغ کتاب تهران

150,000%50مگامال

50150,000%ملت

100120,000%هویزه

50120,000%ویالژتوریست

50120,000%گلشن آرمیتاژ

5040,000%شهر فیروزهنیشابور

5060,000%بهمنسبزوار

5050,000%فرهنگسمیرم 

50120,000%سیتی سنتر

10060,000%سوره

50100,000%ساحل

5080,000%چهارباغ

5050,000%فردوسیاوز

6080,000%گلستان

50120,000%هنر شهر آفتاب

5050,000%مصلی نژادجهرم

5070,000%کانونساری 

7070,000%هنر و تجربه بابلبابل

5060,000%انقالبتنکابن

5070,000%قدسسیرجان

70100,000%تماشاخانه پارسکرمانکرمان

5080,000%آزادیارومیه

5070,000%شمسخوی

5080,000%ستاره باران

5070,000%الف

5060,000%آیهقمقمقم

5080,000%بیستون

5080,000%آزادی
خراسان 

شمالی
5080,000%عمیقبجنوردبجنورد

5040,000%انقالباردبیلاردبیلاردبیل

50100,000%ستاره شهربندرعباس

لبخندجزیره کیش
به ازاء نمایش 

هرفیلم 

50100,000%بهمن

5080,000%هالل

5080,000%مهرآبادان

5050,000%مجتمع سینماییدزفول

5080,000%بهمنسنندج

5060,000%آزادیبیجار

50100,000%کاپریگرگان

5070,000%هجرتگنبدکاووس

5040,000%شهید آوینی

5080,000%بهمن

5070,000%فلسطینهمدانهمدانهمدان

سنندجکردستان

گرگانگلستان

بوشهربوشهربوشهر

کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه

بندرعباسهرمزگان

خوزستان

اهوازاهواز

مازندران

کرمان

آذربایجان 

غربی
ارومیه

آذربایجان 

شرقی
تبریزتبریز

مشهدمشهد

اصفهاناصفهان
اصفهان

فارس
شیراز

شیراز

تهرانتهرانتهران
14,895

خراسان 

رضوی

 97  کمک به اجاره و تامین سالن های نمایش فیلم برای اکران هنر و تجربه    درسال



5080,000%بهمنقزوینقزوینقزوین

5080,000%بهمنزنجانزنجانزنجان

چهارمحال 

و بختیاری
5080,000%غدیرشهرکردشهرکرد

خراسان 

جنوبی
5080,000%بهمنبیرجندبیرجند

5040,000%طلوعفومن

5060,000%خاتم االنبیاءرشت 

5080,000%میرزاکوچک خانرشت 

5070,000%شهر سبزالهیجان

سیستان و 

بلوچستان
5060,000%هاللزاهدانزاهدان

5070,000%استقاللخرم آباد

5070,000%فلسطین

زرینکوب
کامل پرداخت 

شد

5050,000%نگارمیبدیزدیزد

5040,000%نورمحالت 

50100,000%عصرجدیداراک 

دی9هشتگرد  %50100,000

50120,000%پرشینمهرشهر کرج

284728671,100,000

کرجالبرز

رشتگیالن

خرم آبادلرستان
بروجرد

اراکمرکزی

مبلغ عملکرد مالی پرداختی بابت تامین سالن های سینما فقط مربوط به سینماهای کورش ، خانه 

هنرمندان ایران ، هتل پارس کرمان ، هویزه وموزه سینما می باشد و سایر سینماهای طرف حساب، 

.درصدی از فروش را بعنوان هزینه اکران کسر میکنند


