


مهدي   آقاييآناهيد   آباد

گوشواره (وحيد موسائيان/دستيار كارگردان )يك داستان واقعي (ابوالفضل جليلي/برنامه ريز و دستيار1) 

خاموشي دريا (وحيد موسائيان/دستيار كارگردان)سرزمين خورشيد (احمدرضا درويش/برنامه ريز و دستيار1)

آسمان هشتم (حسن نجفي/دستيار 1)سگ كشي (بهرام بيضايي/برنامه ريز و دستيار1)

مشكل گيتي (بهرام كاظمي/برنامه ريز و دستيار)ترديد (واروژ كريم مسيحي/برنامه ريز و دستيار1)

دريا وماهي پرنده (مهردادغفارزاده/برنامه ريز)

نرجس    ابراهيميبهداد   آونداميني
حراج (حسين شهابي /برنامه ريز و دستيار 1)شكار روباه (مجيد جوانمرد/دستيار 2)

دويدن با شب (محسن ربيعي /برنامه ريز و دستيار1)طهران تهران (مهدي كرم پور/دستيار 2)

آزاد به قيد شرط (حسين شهابي/برنامه ريز و دستيار 1)بي خداحافظي (احمد اميني/دستيار 1)

همه چي عاديه (محسن دامادي/ برنامه ريز و دستيار 1)كارواجار (آناهيد آباد/برنامه ريز و دستيار 1)

مرگ تدريجي يك رويا (فريدون جيراني/ دستيار 2)

 عليرضا ابوالقاسمي نژادحسين ابراهيمي دستگردي
شوكران (بهروز افخمي/ دستيار 1 و برنامه ريز)آن مرد آمد (حميد بهمني/ دستياركارگردان  )

روزفرشته (بهروز افخمي/ دستيار 1 و برنامه ريز)فيال دلفي (سيد مجتبي اسدي پور/دستياركارگردان)

عقرب (بهروزافخمي/دستيار 1 و برنامه ريز)پايان نامه (حامد كالهداري/ دستيار كارگردان)

آخرين ملكه (محمدرضاعرب/دستيار 1 و برنامه ريز)شاباش (حامد كالهداري/ دستيار كارگردان)

   ديدار (محمدرضا هنرمند/ دستيار 1 و برنامه ريز)

حسين    احمدي نيامصطفي    احمدي حسين    احمدي نيامصطفي    احمدي
پايان خدمت (حميد زرگر نژاد / دستيار 2)مرباي شيرين (مرضيه برومند/برنامه ريز و دستيار1)

ناهيد (آيدا پناهنده/دستيار2)صداها (فرزادموتمن/برنامه ريز و دستيار1)

جنيگو (تورج اصالني/برنامه ريز)راه آبي ابريشم (محمد بزرگ نيا/برنامه ريز و دستيار1)

سريال زخم (مسعود آب پرور/ دستيار 2)قصه ها (رخشان بني اعتماد/برنامه ريز و دستيار1)

چ (ابراهيم حاتمي كيا/برنامه ريز)

ايما    استمراريفرشاد    ارج
رگ خواب (حميدنعمت اهللا/ دستيار 1)المپ صد(سعيد آقاخاني/برنامه ريز)

دو (سهيال گلستاني/برنامه ريز و دستيار1)مجرد چهل ساله(شاهين باباپور/برنامه ريز )

اكباتان (مهرشاد كارخاني/برنامه ريز و دستيار1)اشيا از آنچه... (نرگس آبيار/برنامه ريز و دستيار1)

راه آبي ابريشم (محمدرضا بزرگ نيا/دستيار2)دارا و ندار (فريدون حسن پور/دستيار كارگردان)

پوپك و مش ماشاهللا  (فرزاد موتمن/برنامه ريز)مسافر جنوب (پرويز شهبازي/دستيار دو)

اميرشهاب    اسماعيليمحمد(فرشاد)  اسداهللا پور
حكم (مسعودكيميايي/برنامه ريز و دستيار1)متولدماه مهر (احمدرضا درويش/دستيار2)

مزاحم (سيروس الوند/برنامه ريز و دستيار1)دوئل (احمدرضا درويش/دستيار2)

واكنش پنجم (تهمينه ميالني/برنامه ريز و دستيار1)روزرستاخيز (احمدرضا درويش/دستيار2)

سي و سه روز (جمال شورجه/برنامه ريز و دستيار1)خواب ليال (مهرداد ميرفالح/برنامه ريز و دستيار1)

ژاني گ.ل (جميل رستمي/ برنامه ريز)



كورش   اشرف احمديمانفرد    اسمعيلي
تتل وراز صندوقچه (وحيد گلستان/ دستيار 2)اقا يوسف (دكترعلي رفيعي/برنامه ريز و دستيار1)

خانه ديگري (بهنوش صادقي/دستيار 2)كتاب قانون (مازيار ميري/برنامه ريز و دستيار1)

راننده تاكسي (مهدي صباغ زاده/ دستيار 2)بوي كافور عطر ياس (بهمن فرمان آرا/برنامه ريز و دستيار1)

خاك و آتش (مهدي صباغ زاده/دستيار 2)نگار (رامبد جوان/برنامه ريز و دستيار1)

صبحانه اي براي دو نفر (مهدي صباغ زاده / دستيار 2)استرداد (علي غفاري/برنامه ريز و دستيار1)

محمدرضا    اصلياميرمسعود    اصالح
آزادي مشروط (حسين مهكام/دستيار2)شير تو شير (ابراهيم فروزش/ برنامه ريز)

گنجشكك اشي مشي (مسعودكرامتي/دستيار2)بازگشت به آينده (علي عبدالعلي زاده/دستياركارگردان)

سه بيگانه (مهدي مظلومي /دستيار2)زمهرير (علي رويين تن/ دستيار كارگردان)

محمد(ص)  (مجيد مجيدي/دستيار2)هيس دخترها... (پوران درخشنده/برنامه ريز)

نفس آخر (داريوش ياري/ دستيار 1 و برنامه ريز)

بهنام    اعلميبابك    اعطا
استرداد (علي غفاري/ دستيار2)مردي كه اسب شد (امير حسين ثقفي/برنامه ريز)

پدر آن ديگري (يداهللا صمدي/ دستيار2)مرگ كسب و كار من است (اميرحسين ثقفي/برنامه ريز و دستيار1)

خشم و هياهو ( هومن سيدي/ دستيار 2)همه چيز براي فروش (اميرحسين ثقفي/برنامه ريز)

بدون تاريخ بدون امضاء (وحيد جليلوند/دستيار 2)عروس آتش (خسرو سينايي/دستيار1)

  خسته نباشيد (محسن قرايي. افشين هاشمي/ دستيار 2)

دانش اقباشاويعلي افشين راد دانش اقباشاويعلي افشين راد
دوئل (احمدرضا درويش/دستيار2)هفت ماهگي (هاتف عليمرداني/برنامه ريز و دستيار1)

رستاخيز (احمدرضا درويش/برنامه ريز و دستيار1)كوچه بي نام (هاتف عليمرداني/برنامه ريز و دستيار1)

 به رنگ ارغوان (ابراهيم حاتمي كيا/برنامه ريز و دستيار1)زندگي خصوصي (حسين فرحبخش/برنامه ريز و دستيار1)

هرشب تنهايي (رسول صدرعاملي/برنامه ريز و دستيار1)مرگ ماهي (روح اهللا حجازي/برنامه ريز و دستيار1)

شب (رسول صدرعاملي/برنامه ريز و دستيار1)تجريش ناتمام (پوريا آذربايجاني/برنامه ريز و دستيار 1)

ولي   اويسي فردوئيمرضيه   اكبرنژادچاري
ناسپاس (حسن هدايت/ دستيار 1)درمدت معلوم (وحيداميرخاني/دستيار 2)

باران مي بارد (علي صفي خاني/برنامه ريز و دستيار 1)آدم باش (مجيد جوانمرد/دستيار2)

بدون اجازه (مرتضي هرندي/ برنامه ريز و دستيار 1)دلتا ايكس (عليرضا اميني/دستيار2)

انارهاي نارس (مجيدرضا مصطفوي/ برنامه ريز و دستيار 1)عقربه روي220 (عليرضا اميني/دستيار2)

انزوا (مرتضي علي عباس ميرزايي/ برنامه ريز و دستيار 1)عطرشيرين عطرتلخ (ناصرمحمدي/برنامه ريز و دستيار 1)

آوا باالورداوود باقري
خبر خاصي نيست (مصطفي شايسته/دستيار 2 و دستياربرنامه ريز)مادرپائيزي (سيروس رنجبر/دستيار 1 و برنامه ريز)

مرداد (بهمن كاميار/دستيار2 و دستيار برنامه ريز)يكي براي همه (محمدآهنگراني/دستيار 1 و برنامه ريز)

سد معبر (محسن قرايي/دستيار برنامه ريز)تولدت مبارك (محممد زارعي نژاد/دستيار 1 و برنامه ريز)

امكان مينا (كمال تبريزي/دستيار برنامه ريز)هيهات (هادي نائيجي/برنامه ريز)



رضا  بختياري نيكمريم سادات   بحرالعلومي
خداحافظي طوالني (فرزاد موتمن/برنامه ريز و دستيار1)ريسمان باز (مهرشادكارخاني/دستيار 2)

عصريخبندان (مصطفي كيايي/برنامه ريز)چهارانگشتي (سعيد سهيلي/ دستيار 1)

كنعان (ماني حقيقي/ برنامه ريزو  دستيار 1)آس و پاس (آرش معيريان/دستيار 1)

بي پولي (حميد نعمت اهللا/ برنامه ريز و دستيار 1)پاتو تو كفش من نكن (حسين فرحبخش/ دستيار1)

پذيرايي ساده (ماني حقيقي/برنامه ريز و دستيار1)معماي شاه (محمدرضا ورزي/ برنامه ريز)

عليرضا   بزدودهسميرا    برادري
روزبرمي آيد (بيژن ميرباقري/برنامه ريز و دستيار1)گس (كيارش اسدي زاده /برنامه ريز و دستيار1)

دنيا (منوچهر مصيري/دستيار 1)شكاف (كيارش اسدي زاده /برنامه ريز و دستيار1)

يك گزارش واقعي (داريوش فرهنگ/برنامه ريز و دستيار 1)احتمال باران اسيدي (بهتاش صناعي ها/برنامه ريز و دستيار1)

خنده در باران (داريوش فرهنگ /برنامه ريز و دستيار 1)خاطرات اسب سياه (شهرام عليدي/برنامه ريز و دستيار1)

طبقه سوم (بيژن ميرباقري/برنامه ريز و دستيار 1)پرويز (مجيد برزگر/برنامه ريز و دستيار1)

سعيد   بشيريهانيه    بساتيني
تونل ( احمد بهرامي /برنامه ريز و دستيار 1)سفربه هيدالو (مجتبي راعي/دستيار كارگردان)

نگاهي ديگر (حسين مختاري /برنامه ريز)شب بيرون (كاوه سجادي حسيني/دستيار  كارگردان)

تارهاي نامريي (حبيب بهمني/دستيار 1)زاپاس (برزو نيك نژاد/برنامه ريز)

ناخواسته (برزو نيك نژاد/دستيار برنامه ريز)

جوجه اردك من (اميرفيضي/ دستيار كارگردان)

محسن   بهجت ساناز  بصير محسن   بهجت ساناز  بصير
مردي كه اسب شد (اميرحسين ثقفي/دستيار2)المپ صد (سعيدآقا خاني /دستيار2)

گلدان و درخت بلوط (كيانوش انوري/دستيار2)گينس (محسن طنابنده /دستيار2)

خانواده فرشچي (نادر تكميل همايون/دستيار2)اعترافات ذهن خطرناك (هومن سيدي/دستيار2)

يك شهروندكامال معمولي (مجيد برزگر/دستيار2)سايه (مسعود نوابي/دستيار2)

ايستگاه اتمسفر (مهدي جعفري/دستيار2)

حميدرضا   بيدگلسعيد    بيات
ايستاده در غبار (محمدحسين مهدويان/دستيار2)هيهات (دانش اقباشاوي/ برنامه ريز و دستيار 1)

360درجه (سام قريبيان/دستيار2)آرايش غليظ (حميد نعمت اهللا/دستيار 1)

گشت ارشاد (سعيد سهيلي/دستيار2)وضعيت سفيد (حميد نعمت اهللا/ دستيار2)

هوش سياه 2 (مسعود آب پرور/دستيار 2)آدمكش (رضا كريمي/دستيار 2)

انعكاس (رضا كريمي/ دستيار 2)

علي    بيگدليحامد    بيسادي
شناسايي (محمدرضا اعالمي/دستيار كارگردان)شعله ور (حميد نعمت اهللا) دستيار2)

اشك و لبخند (شاپور قريب/برنامه ريزو دستيار كارگردان)تا آمدن احمد (صادق دقيقي/ دستيار 2)

عشق گمشده  (سعيد اسدي/برنامه ريز و دستيار كارگردان)هيهات (حجازي و نائيجي/دستيار2)

افعي (محمدرضا اعالمي/دستيار 1)كارت پرواز (مهدي رحماني/دستيار  2)

مستانه (حسين فرحبخش/دستيار2)رستاخيز (احمدرضا درويش/دستيار2)



ايمان  پورقلي زاده          حامد  پوراسفندياني
اشكان وانگشتر متبرك (شهرام مكري/دستيار2)من يك ايراني ام (محمدرضا آهنج/دستيار كارگردان)

آخرين ملكه زمين (محمدرضا عرب/دستيار 2)آقاي الف (علي عطشاني/دستيار 2)

گوشواره (وحيد موساييان/برنامه ريز و دستيار 1)استرداد (علي غفاري/دستيار2)

يك سطر واقعيت (علي وزيريان /دستيار 2)

كه ژال (نيما صالحي يار/برنامه ريز و دستيار 1)

عادل   تبريزي احمد   پيرحياتي
حكم (مسعود كيميايي/ دستيار 2)برادر (جواد افشار/ برنامه ريز)

النتوري (رضا درميشيان/دستيار 2)مذاكرات مستقيم آقاي عبدي (علي شاه حاتمي/دستيار 2)

بيگانه (بهرام توكلي/دستيار 2)يادداشت هاي يك زن خانه دار (مسعود  كرامتي/دستيار1)

هفت ماهگي (هاتف عليمرداني/دستيار 2)آرام مي گيريم (روح اهللا سهرابي/دستيار1)

نارنجي پوش (داريوش مهرجويي/دستيار 2)فرود درغربت (سعيد اسدي/دستيار2)

حامد   تصديق مقدماميرحسين   ترابي
ابد و يك روز (سعيدروستايي/دستيار 2)الهه زيگورات (رحمان رضايي/دستيار كارگردان)

آشغالهاي دوست داشتني (محسن اميريوسفي/دستيار2)آقا (اميدبهكار/برنامه ريز)

شايد يك معجزه (كرامت پورشهسواري/ برنامه ريز و  دستيار1)دنياي آينده (احمدرضا جغتايي/برنامه ريز و دستيار 1)

بيگانه (بهرام توكلي/ دستيار 2)سفر به صبح (بهرام كاظمي/برنامه ريز و دستيار 1)

با ديگران (ناصر ضميري/ دستيار 2)

عباس   تقويسامان   تفرشي عباس   تقويسامان   تفرشي
گزارش مريم (اسماعيل براري/ دستيار كارگردان)ديوار (محمدعلي طالبي/دستيار2)

آدم باش (مجيد جوانمرد /دستيار 2) مجردها (اصغر هاشمي/دستيار3)

دوازده صندلي (اسماعيل براري/ دستيار 2)چشمك (جهانگير جهانگيري/دستيار2)

مهدي   توكلي زانيانيايمان   توكلي
اژدها وارد مي شود (ماني حقيقي/برنامه و دستيار 1)كفش هايم كو (كيومرث پور احمد /برنامه ريز  و دستيار1)

پذيرايي ساده (ماني حقيقي/  دستيار كارگردان)رخ ديوانه (ابوالحسن داوودي/ برنامه ريز و دستيار 1)

ماهي سياه كوچولو  (مجيداسماعيلي/برنامه ريزو دستيار 1)چندمترمكعب عشق (جمشيد محمودي / برنامه ريز و دستيار 1)

خيابانهاي آرام ( كمال تبريزي/برنامه ريزو دستيار 1)پنج ستاره (مهشيدافشارزاده/برنامه ريز و دستيار 1)

روز روشن (حسين شهابي/ برنامه ريز و دستيار 1)باغ فردوس (سيامك شايقي/ دستيار 1)

حميدرضا   تهيدستعلي   تهراني
محاكمه درخيابان (مسعود كيميايي/دستيار 3)دعوتنامه (مهرداد فريد/ برنامه ريزو دستيار1)

پسرتهران (كاظم راست گفتار/ دستيار 3)از ما بهترون (مهرداد فريد/ برنامه ريز)

اخراجي ها2 (مسعود ده نمكي/دستيار3)همخانه (مهرداد فريد/برنامه ريز)

خرگيوش (ماني باغباني/دستيار 2)زن ها شگغت انگيزند (مهرداد فريد/ برنامه ريز و دستيار1)

عطش (حسين فرح بخش/دستيار كارگردان)



اميد  جزينيمحمد   ثقفي
من (سهيل بيرقي/ برنامه ريز و دستيار 1)خداحافظي طوالني (فرزاد موتمن/دستيار 2)

من ديه گو مارادونا هستم  (بهرام توكلي / دستيار 1)امكان مينا ( كمال تبريزي/ دستيار 2)

استراحت مطلق (عبدالرضا كاهاني/ دستيار 1)بهمن (مرتضي فرشباف / دستيار 2)

به دنيا آمدن (محسن عبدالوهاب /  برنامه ريز و دستيار 1)خط ويژه  (مصطفي كيايي/ برنامه ريز)

امروز (رضا ميركريمي/ دستيار 2)باركد (مصطفي كيايي/برنامه ريز)

سعيد   جليليفروزان   جاللي
اگه ميتوني منوبگير (شاهد احمدلو/دستيار 2)پروانگي (قاسم جعفري/ برنامه ريز و دستيار1)

اخراجي ها (مسعود ده نمكي/برنامه ريز)رسوايي (مسعود ده نمكي/  برنامه ريز)

پسران آجري (مجيد قاري زاده/دستيار 2)دربست (علي خامه پرست/برنامه ريزو دستيار1)

مديوم (علي توكل نيا/دستيار 1)60درجه (سام قريبيان/برنامه ريز و دستيار 1)

چند ميگيري گريه كني (شاهد احمدلو/دستيار 2)ماحي (داوود  خيام/ برنامه ريز)

نگار   جنيديمحمدعلي   جناب
پايان روياها (محمد علي طالبي/ برنامه ريز و دستيار 1)آخرين باركي سحررا ديدي  (فرزادموتمن/برنامه ريز و دستيار1)

سارا و آيدا (مازيار ميري/دستيار2)خانه روشن (وحيدموسائيان/برنامه ريز و دستياز1)

درسكوت (ژرژ هاشم ژاده/دستيار2) جرم (مسعود كيميايي /برنامه ريز و دستيار1)

يك روز بخصوص (همايون اسعديان/دستيار2)رئيس (مسعود كيميايي /دستيار 1)

ترانه كوچك من (مسعود كرامتي/دستيار2)حكم (مسعود كيميايي /دستيار2)

پگاه    جهاندارعلي    جودي پگاه    جهاندارعلي    جودي
طال و مس (همايون اسعديان/دستيار 2)الك قرمز (سيد جمال سيدحاتمي/ برنامه ريز و دستيار 1)

چيزهايي هست كه نميداني ( فردين صاحب زماني/دستيار2)دهليز (بهروز شعيبي/دستيار 1)

برگ ريزان (علي جابر انصاري/ برنامه ريزو دستيار 1)كنعان (ماني حقيقي/دستيار2)

من يك ايرانيم (محمدرضا آهنج/دستيار 1)طعم شيرين خيال (كمال تبريزي/دستيار1)

پاداش ( كمال تبريزي/ دستيار 2)

فواد   چاومهمسعود   جيراني
رگ خواب (حميد نعمت اهللا/برنامه ريز)يتيم خانه ايران (ابولقاسم طالبي/دستيار2)

مرگ تدريجي يك رويا (فريدون جيراني/دستيار 2)ساكن خانه چوبي (حسينعلي ليالستاني/ دستيار2)

شب مي گذرد (راما قويدل/ برنامه ريز و دستيار1)ماحي (داوود خيام/دستيار برنامه ريز)

گمشده (راما قويدل/ برنامه ريز و دستيار 1)گشت ارشاد 2 (سعيد سهيلي/ دستيار2)

سه زن (منيژه حكمت/ دستيار 2)درياچه ماحي(مريم دوستي/ دستيار2)

سيد بهرنگ  حجازياميرپژمان  حبيبيان قمي
من ديگو مارادونا هستم (بهرام توكلي/دستيار2)من بن الدن هستم (احمد طالبي نژاد/برنامه ريز و دستيار 1)

استراحت مطلق (عبدالرضا كاهاني/دستيار2)بهشت از آن تو  (عليرضا داوودنژاد/دستيار 2)

ربوده شده (بيژن ميرباقري/دستيار2)سفره ايراني (كيانوش عياري/ برنامه ريز و دستيار1)

من (سهيل بيرقي/ دستيار برنامه ريز)ابجد (ابولفضل جليلي/برنامه ريز و دستيار1)

مصائب شيرين (عليرضا داوود نژاد/دستيار 2)



حسن   حجگذاربيژن    حجازي 
پشت پرده ها (پرويز شيخ طادي/برنامه ريزو دستيار1)پناه (احمد بهرامي/برنامه ريز و دستيار1)

شاباش (حامد كالهداري/برنامه ريز)شرفناز (حسن نجفي/برنامه ريز و دستيار 1)

شكالت داغ (حامد كالهداري/برنامه ريز و دستيار 1)شكارچي شنبه (پرويز شيخ طادي/دستيار1)

پايان نامه (حامد كالهداري/ برنامه ريز و دستيار 1)آسمان هشتم (حسن نجفي/برنامه ريز)

مشت بر پوست (محسن محسني نسب/ برنامه ريز و دستيار1)فراري براي مرگ (حجت اهللا رييسي/برنامه ريز و دستيار1)

محسن   حسن پورآرش   حسن پور
ناهيد (آيدا پناهنده/ برنامه ريز و دستيار1)بيست و يك روز بعد (محمدرضا خردمندان/ دستيار 1)

دزد و پري (حسين قناعت/برنامه ريز و دستيار1)ترنج (مجتبي راعي/دستيار 2)

آشنايي با ليال (عادل يراقي/برنامه ريز و دستيار1)مرواريد (سيروس حسن پور/دستيار1)

زخم شانه حوا (حسين قناعت/ دستيار2)دو دزد و دو پري (سيروس حسن پور/ برنامه ريز و دستيار1)

فاخته (محمود معظمي/ برنامه ريز و دستيار1)حكايت عاشقي (احمد رمضان زاده/دستيار كارگردان)

سيد جواد   حسينيبهنام   حسين زاده بروجردي
متولد 65  (مجيد توكلي/برنامه ريز و دستيار كارگردان)بي تو هرگز (هوشنگ درويش پور /دستيار برنامه ريز)

شيفتگي (علي زماني عصمتي /برنامه ريز و دستيار كارگردان)امپراطور (هوشنگ درويش پور/برنامه ريز)

سيانور (بهروز شعيبي/برنامه ريز)پيمان (مجيد فهيم خواه/برنامه ريز)

عاشقانه ها (منوچهر هادي/برنامه ريز)دوباره پرواز خواهيم كرد (هوشنگ درويش پور/دستياركارگردان)

تپلي (هوشنگ درويش پور/برنامه ريز)

پيام    حنفي مسعود   حقي پيام    حنفي مسعود   حقي
خواستگار محترم (داود موثقي/برنامه ريز و دستيار1)خاطره (نادر طريقت/برنامه ريز و دستيار 1)

تتل و راز صندوقچه (وحيد گلستان/برنامه ريز و دستيار1) خنده هاي آتوسا (عليرضا فريد/برنامه ريز و دستيار1)

دوشيزه باران (محمدعلي سليمان تاش/برنامه ريز و دستيار1) نيمكت (فلورا سام / برنامه ريز و دستيار 1)

شنل (حسين كندري/برنامه ريز و دستيار1) زمانه (حسن فتحي/برنامه ريز و دستيار )

خانه ديگري (بهنوش صادقي/برنامه ريز و دستيار1)ليسانسه ها (سروش صحت/ برنامه ريز )

واهيك   خچوميان مجتبي   خادم زاده
دوست داشتن ( ابراهيم فروزش/برنامه ريز و دستيار1)مرد باراني (ابوالحسن داودي/دستيار 2)

جامه دران  (حميدرضا قطبي/برنامه ريز و دستيار 1)ندارها (محمدرضا عرب/برنامه ريز و دستيار1)

پدر كشي (عليرضا نادري/برنامه ريز و دستيار 1)ريسمان باز ( مهرشاد كارخاني/برنامه ريز)

پرده آخر (واروژ كريم مسيحي/دستيار2)ديوار (محمدعلي طالبي/برنامه ريز)

خلع سالح (عليرضا داودنژاد/برنامه ريز و دستيار 1)در مسير زاينده رود (حسن فتجي/برنامه ريز)

شيرين   خشايي (امامقلي)عباس  خدري
حلقه هاي ازدواج (شاهين بابا پور/برنامه ريز)خوب/ بد/ جلف (پيمان قاسم خاني/دستيار كارگردان)

اسب ها همچنان مي تازند (حسن نجفي/برنامه ريز)حريم (رضا خطيبي/دستيار كارگردان)

عشق و جنون (حسن نجفي/برنامه ريز و دستيار1)دندون طال (داوود ميرباقري/دستيار2)

شاهگوش (داود ميرباقري/دستيار 2)

مختارنامه (داود ميرباقري/دستيار2)



امين   خنكالحسين    خضوعي
اعترافات ذهن خطرناك (هومن سيدي/دستيار2)ماالريا (پرويز شهبازي/دستيار 1)

فروشنده (اصغر فرهادي/دستيار2)مقلد شيطان (افشين صادقي/برنامه ريز و دستيار1)

شيار143 (نرگس آبيار/دستيار2)فرود در غربت (سعيد اسعدي/برنامه ريز و دستيار1)

نفس (نرگس آبيار/دستيار2)خانه دختر (شهرام شاه حسيني/برنامه ريز و  دستيار 1)

دهليز (بهروز شعيبي/دستيار2)فرار بزرگ (ناصر محمدي/ دستيار2)

كامبيز  دارابيمحمدنيما  خورشيدي راد
تيك آف (احسان عبدي پور/برنامه ريزو دستيار1)ورود زنده ها ممنوع (جواد مزدآبادي/دستياركارگردان)

پريناز (بهرام بهراميان/برنامه ريز و دستيار1)پنج شنبه آخر ماه (ماشاهللا شاه مرادي/دستيار كارگردان)

چهارانگشتي (سعيد سهيلي/برنامه ريز و دستيار1)شور شيرين (جواد اردكاني/دستياركارگردان)

خود زني (احمد كاوري/برنامه ريز و دستيار1)

نفوذي (احمد كاوري/برنامه ريزو دستيار1)

ليال  درخشندهمرتضي   داودي
هيس دخترها فرياد نمي زنند (پوران درخشنده/دستيار2)نقاب (كاظم راست گفتار/دستيار كارگردان)

بچه هاي ابدي (پوران درخشنده/دستيار2)سفر كيميا (كاظم راست گفتار/دستيار كارگردان)

خواب هاي دنباله دار (پوران درخشنده/دستيار2)آشوب (كاظم راست گفتار/دستيار2)

روياي خيس (پوران درخشنده/دستيار2)عشق فيلم (ابراهيم وحيدزاده/دستياركارگردان)

محمدرضا   دلنوازيعلي   درخشنده محمدرضا   دلنوازيعلي   درخشنده
گنجشكك اشي مشي (وحيد نيكخواه آزاد/دستيار2)ايستگاه اتمسفر (مهدي جعفري/برنامه ريز/دستيار1)

زادبوم (ابوالحسن داودي/دستيار2)داستان خانواده فرشچي (نادر تكميل همايون/ برنامه ريز و دستيار1

خواب زمستاني (سيامك شايقي/دستيار2)يك شهروند كامال معمولي (مجيد برزگر/برنامه ريز و دستيار 1)

سرگيجه (محمد زرين دست/دستيار2)تنها در چند دقيقه سكوت (بهاره صادقي جم/ برنامه ريز)

تقاطع (ابوالحسن داودي/دستيار2)سگهاي پوشالي (رضا توكلي/ دستيار1)

محمدحجت   ذيجوديسوسن  دين محمد
 ماه و پلنگ (احمد اميني/برنامه ريز)بچه گيتو فراموش كن (جالل فاطمي/برنامه ريز و دستيار1)

مالقات (عباس رافعي/برنامه ريز و دستيار1)ستايش (سعيد سلطاني/برنامه ريز و دستيار1)

قلقلك (مسعود نوابي/برنامه ريز و دستيار1)سه درجه تب (حميدرضا صالحمند/برنامه ريز)

لج و لج بازي (مهدي برقعي/ برنامه ريز و دستيار1)كالهي براي باران (مسعود نوابي/برنامه ريزو دستيار1)

چشمهايش (فرامرز قريبيان/برنامه ريز)قاعده بازي (احمدرضا معتمدي/برنامه ريز و دستيار1)

بهنام    راهنمايياميد (حق پرست) راد
ارادتمند نازنين.بهاره، تينا (عبدالرضا كاهاني/دستيار2)آقا يوسف (علي رفيعي/دستيار2)

بن بست وثوق (حميد كاوياني/ دستيار 2)آزاد راه (عباس رافعي/دستيار2)

برادرم خسرو  (احسان بيگلري/ دستيار2)رئيس (مسعود كيميايي/ دستيار2)

كفشهايم كو (كيومرث پوراحمد/ دستيار2)عصر جمعه (مونا زندي/ دستيار2)

پنچاه قدم آخر ( كيومرث پوراحمد/ دستيار2)يك شب (نيكي كريمي/ دستيار2)



فرزاد   رحمانيمحمدجواد   رجب زاده
دندون طال (داود ميرباقري/ برنامه ريز)آشوب (كاظم راست گفتار/برنامه ريز و دستيار1)

پشت بام تهران (بهرنگ توفيقي/برنامه ريز)سفر كيميا (كاظم راست گفتار/برنامه ريز و دستيار1)

سقوط يك فرشته (بهرام بهراميان/ برنامه ريز)چك (كاظم راست گفتار/برنامه ريز و دستيار1)

دوئل (احمد رضا درويش/ دستيار2)زنان ونوسي مردان مريخي (كاظم راست گفتار/ برنامه ريز و دستيار1

پسران آجري (مجيد قاري زاده/دستيار2)عروس خوشقدم (كاظم راست گفتار/ برنامه ريز و دستيار1)

سهيل   رحيمي محمديهادي   رحيمي خواص
آتشكار (محسن اميريوسفي/برنامه ريز و دستيار1)بوي گندم (محمد رضا خاكي/ برنامه ريزو دستيار1)

زمستان است (رفيع پيتز/دستيار1)بازنشسته ها (محسن ربيعي/ برنامه ريز و دستيار1)

مرد سنگي (محسن اميريوسفي/برنامه ريز و دستيار1)دزدان خيابان جردن (وحيد اسالمي/ برنامه ريز و دستيار1)

پل سيزدهم (فرهاد غريب/دستيار2)كودك خوش شانس (مجيد كاشي/ برنامه ريز)

باالي شهر پايين شهر(اكبر خامين/دستيار2)

محمدمهدي   رسول زادهمحمدرضا   رستمي
عصر يخبندان (مصطفي كيايي/دستيار2)ياداشتهاي يك زن خانه دار (مسعود كرامتي/ برنامه ريز)

ضد گلوله (مصطفي كيايي/دستيار2)زمانه (حسن فتحي/ دستيار1)

خط ويژه (مصطفي كيايي/دستيار2)كيفر (حسن فتحي/برنامه ريز)

باركد (مصطفي كيايي/دستيار2)پستچي سه بار در نمي زند (حسن فتحي/برنامه ريز)

گزارش يك جشن (ابراهيم حاتمي كيا/ دستيار2)

افشين   رضائيايرج  رضايي  افشين   رضائيايرج  رضايي 
وارونگي (بهنام بهزادي/برنامه ريز و دستيار1)سفرنامه خواب (روح اهللا حجازي/برنامه ريز و دستيار1)

النتوري (رضا درميشيان/برنامه ريز)جواني (مجيد قاري زاده/ دستيار1)

در دنياي تو ساعت چند است؟ (صفي يزدانيان/ برنامه ريز و دستيار 1)برگبار (اكبر خواجويي/برنامه ريز و دستيار1)

پله آخر (علي مصفا/ برنامه ريز و دستيار 1)بودن و نبودن (كيانوش عياري/ برنامه ريز و دستيار1)

عروسك  (ابراهيم  وحيدراده / برنامه ريز و دستيار1)گارد ويژه (پرويز صبري/دستيار2)

آرمان   رضائيبهزاد  رفيعي كمساري
جا ب جا (علي توكل نيا/ دستيار كارگردان)آواز گنجشكها (مجيد مجيدي/ دستيار كارگردان)

ريسمان سبز (عليرضا اميني)مسافران صبح (مجتبي فرآورده/دستيار كارگردان)

فيال دلفي (اسماعيل رحيم زاده/ دستيار كارگردان)يك روز سرد (محمد علي طالبي/دستيار1)

محمد (ص) (مجيد مجيدي/دستيار كارگردان)

تصميم كبري (سيروس حسن پور/ برنامه ريز و دستيار 1)

ليال   رنگرزانمحمدحسين  رمضانلو
متولد 65  (مجيد توكلي/ برنامه ريز)زرد (مصطفي تقي زاده/ دستيار1)

نفس گرم (محمد مهدي عسگرپور/برنامه ريز ودستيار1)گذر موقت (افشين هاشمي/برنامه ريز و دستيار1)

مهمان داريم ( محمد مهدي عسگرپور/ دستيار1)امتحان نهايي (عادل يراقي/ دستيار2)

خسته دالن (سيروس الوند/دستيار1)چند مترمكعب عشق (جمشيد محمودي/ دستيار 2)

شيدايي (محمد مهدي عسگرپور/دستيار1)كالشينكف  (سعيد  سهيلي/دستيار برنامه ريز )



نويد رهبري مقدماميرروزبه  روحي پور
ديوانگي (رضا قهرماني/ دستيار2)بيداري (فرزاد موتمن/دستيار 2)

غيرمجاز (حسن توكل نيا/ دستيار2)حكم (مسعود كيميايي/ دستياركارگردان)

ضد گلوله (مصطفي كيايي/ دستيار2)رئيس (مسعود كيميايي/دستيار2)

هر چي تو بخوايي (محمد متوسالني/ دستيار2)

فاطمه   زيوريمحمدرضا   زاهديان
آتش سبز  (محمدرضا اصالني/برنامه ريز و دستيار1)يه جيب پر پول (قدرت اهللا صلح ميرزايي/ دستيار2) 

خواب زمستاني (سيامك شايقي/برنامه ريز و دستيار1)چك (كاظم راست گفتار/دستيار2) 

قاعده تصادف (بهنام بهزادي/برنامه ريز و دستيار1)زنان ونوسي مردان مريخي (كاظم راست گفتار/ دستيار2)

بي خداحافظي (احمد اميني/برنامه ريز)خوابم مي آد (رضا عطاران/ دستيار2)

قبرستان غير انتفاعي (محسن دامادي /برنامه ريز و دستيار1)

اشكان   سپهرعليرضا   سبزواري
باديگارد (ابراهيم حاتمي كيا/برنامه ريز)محمد (ص) (مجيد مجيدي/برنامه ريز و دستيار1)

چ (ابراهيم حاتمي كيا/دستيار2)رنگ خدا (مجيدمجيدي/ برنامه ريز و دستيار1)

سالم بر فرشتگان (فرزاد اژدري/ دستياركارگردان)تولد يك پروانه ( مجتبي راعي/ برنامه ريز و دستيار1)

مزار شريف (عبدالحسن برزيده/دستيار2)ملك سليمان (شهريار بحراني/ برنامه ريزو دستيار1)

بچه هاي آسمان (مجيد مجيدي/ برنامه ريز و دستيار1)

احسان   سجادي حسينيفريد   سجادي حسيني احسان   سجادي حسينيفريد   سجادي حسيني
زاپاس (برزو نيك نژاد/برنامه ريز)كيميا (جواد افشار/ برنامه ريز)

آدمكش (رضا كريمي/ برنامه ريز)روزگار قريب (كيانوش عياري/ دستيار1)

انعكاس (رضا كريمي / برنامه ريز) شاه خاموش (همايون شهنواز/ دستيار1)

شكالتي (سهيل موفق/ دستيار1)امام علي (ع) (داوود ميرباقري/ دستيار1)

روزگار قريب (كيانوش عياري/دستيار1)ترانزيت (علي سجادي حسيني/ برنامه ريز و دستيار1)

روزبه   سجادي حسينيكاوه   سجادي حسيني
شيار 143 (نرگس آبيار/برنامه ريز و دستيار1)فروشنده (اصغر فرهادي/برنامه ريز و دستيار1)

شهر موشها (مرضيه برومند/برنامه ريز و دستيار1)پرونده هاوانا (عليرضا رئيسيان/برنامه ريز و  دستيار1)

دهليز (بهروز شعيبي/برنامه ريز)چهل سالگي (عليرضا رئيسيان/برنامه ريز و دستيار1)

نفس  (نرگس آبيار/ برنامه ريز و دستيار1)زن زيادي (تهمينه ميالني /برنامه ريز و دستيار1)

گزارش يك جشن (ابراهيم حاتمي كيا/برنامه ريز ودستيار1)گناه من (مهرشاد كارخاني / برنامه ريز و دستيار1)

غالمرضا    سخاييآرش   سجادي فريد
فراري (عليرضا داوود نژاد/برنامه ريز و دستيار1)چراغهاي ناتمام (مصطفي سلطاني/برنامه ريز و دستيارز1)

اشباح  (داريوش مهرجويي/ برنامه ريز و دستيار1)شهرزاد (حسن فتحي/دستيار1)

اسرافيل (آيدا پناهنده/برنامه ريز و دستيار1)حكايت عاشقي (احمد رمضان زاده/برنامه ريز و  دستيار1)

ايتاليا ايتاليا (كاوه صباغزاده/برنامه ريز و دستيار1)گيرنده (مهرداد غفارزاده/ برنامه ريز)

مرهم(عليرضا داوود نژاد/برنامه ريز و دستيار1)گامهاي شيدايي (حميد بهمني / برنامه ريز و دستيار1)



ميثم    سربندياميرتيمور   سرايي مقدم
خداحافظي طوالني (فرزاد موتمن/ دستيار3)مجرد40 ساله (مجرد چهل ساله/دستيار1)

حرير (فريال بهزاد/ دستيار 2)بچگيتو فراموش نكن (جالل فاطمي/دستياركارگردان)

شيفتگي (علي زماني عصمتي/دستيار2)ع ش ق (قاسم جعفري/ دستياركارگردان)

گنگ خوابدبده (علي عطشاني/دستيار2)

خوش دست (اكبر منصور فالح/دستيار 2)

عليرضا   سلمان نصرسعيد   سعيدپور
مرگ سفيد (حسين زند باف/دستيار1)گاهي شيرين/گاهي تلخ (مهدي عابديني/برنامه ريزو دستيار1)

آخرين بندر (حسن هدايت/ دستيار 1)ازدواج دروقت اضافه (سعيد سهيلي/دستيار2)

ناسپاس (حسن هدايت/ برنامه ريز)جشن تولد (عباس الجوردي/برنامه ريز)

كارآگاه علوي (حسن هدايت/ برنامه ريز)طاوس هاي بي پر (جواد مزدآبادي/دستيار2)

توطئه (علي قوي تن/برنامه ريز و دستياركارگردان)

مهدي   سليماني منصورامير   سليماني كرماني
اينجا بدون من (بهرام توكلي/دستياربرنامه ريز)پريا (حسين سهيلي زاده/برنامه ريز)

رو به رو  (رايا نصيري/دستياربرنامه ريز)ساعت 25 (مسعود آب پرور/دستيار1)

دونده زمين (كمال تبريزي/دستيار2)دم صبح (حميد رحمانيان/ دستيار2)

اروند (پوريا آذربايجاني/دستيار برنامه ريز)كيميا (جواد افشار/برنامه ريز)

چند تارمو (ايرج كريمي/دستيار2)

اميرمسعود   سهيليعليرضا    سميعي اميرمسعود   سهيليعليرضا    سميعي
كالشينكف (سعيد سهيلي/دستيار2)مثلث آبي (هادي صابر/دستيار1)

آسمان هشتم (حسن نجفي/دستيار2)ترانه كوچك من (مسعود كرامتي/برنامه ريزو دستيار1)

به كبودي ياس (جواد اردكاني/دستيار2)درمسير گوانتانامو (مايكل وينترباتم/برنامه ريز)

دختري درقفس (اميرقويدل/برنامه ريزودستيار1)

دايره ترديد (امير قويدل/برنامه ريزودستيار1)

سيد مجتبي (امير)  سيديسيدجمال  سيدحاتمي
برادرم خسرو  (احسان بيگلري/برنامه ريز و دستيار1)از رييس جمهورپاداش نگيريد (كمال تبريزي/1 و برنامه ريز)

معادله (ابراهيم وحيدزاده/دستيار1)طعم شيرين خيال (كمال تبريزي/برنامه ريز ودستيار1)

مهمان مامان (داريوش مهرجويي/دستيار1)خيابانهاي آرام (كمال تبريزي/برنامه ريز ودستيار1)

زينت (ابراهيم  مختاري/دستيار1)يك تكه نان (كمال تبريزي/برنامه ريز و دستيار1)

هامون (داريوش مهرجويي/دستيار1)آواز گنجشكها (مجيد مجيدي/برنامه ريز و دستيار 1)

وحيد   سيفي رادسعيد   سيري
خانواده ارنست (محسن دامادي/دستيار2)نيم رخ ها (ايرج كريمي/دستيار2)

قبيله من (رضا آزادي/دستيار2)دراكوال (رضا عطاران/دستيار2)

قاعده تصادف (بهنام بهزادي/دستيار2)چهارشنبه (سروش محمدزاده/دستيار2)

دبيرستان غيرانتفاعي (محين دامادي/دستيار2)عاليجناب (سام قريبيان/دستياربرنامه ريز)

داوران (احمداميني/دستيار2)



جليل   شعبانيمحسن   شامحمدي
دختر (رضا ميركريمي/برنامه ريز) شكارچي (كتايون جهانگيري/دستيار1 وبرنامه ريز)

كودك و سرباز  (رضا ميركريمي/برنامه ريز)حس بيداري (مجيدشيروندي/دستيار 1)

خيلي دورخيلي نزديك (رضا ميركريمي/برنامه ريز و دستيار1)روايت جنگ (حسين حقيقي/دستيار1 و برنامه ريز)

تك درخت ها (سعيد ابراهيمي فر/برنامه ريز)

سميرا   شكوري شريفيابراهيم   شفيعي
من ديه گو مارادونا هستم (بهرام توكلي/دستياربرنامه ريز)سي و سه روز (جمال شورجه /دستيار )

هاري (اميراحمد انصاري/برنامه ريز ودستيار1)روياي سينما ( علي شاه حاتمي /دستيار كارگردان)

امكان مينا (كمال تبريزي/دستياربرنامه ريز)مذاكرات مستقيم آقاي عبدي (علي شاه حاتمي /برنامه ريز)

پسر عمو دختر عمو  (روح انگيز شمس/ برنامه ريز و دستيار 1)

زندگي با چشمان بسته (رسول صدرعاملي/دستيار2)

مهران   شهرآشوبعليرضا  شمس شريفي
جعبه موسيقي (فرزاد موتمن/دستيار2)سالم بمبئي (قربان محمدپور/برنامه ريز و دستيار1)

من همسرش هستم (مصطفي شايسته/دستيار2)من سا لوادور نيستم (منوچهر هادي/برنامه ريز و دستيار1)

كاله قرمزي وبچه ننه (ايرج طهماسب/دستيار2)نهنگ عنبر (سامان مقدم/برنامه ريز و دستيار1)

آزمايشگاه (حميد امجد/دستيار2)سن پيترزبورك (بهروز افخمي/برنامه ريز و دستيار1)

حيران (شاليزه عارف پور/دستيار2)دايره زنگي (پريسا بخت آور/برنامه ريز و دستيار1)

علي اكبر  صابريرضا   شهرياري علي اكبر  صابريرضا   شهرياري
قتل آنالين (مسعود آب پرور/ برنامه ريز و دستيار1)به كبودي ياس (جواد اردكاني/دستيار2)

آناهيتا (عزيز اهللا حميد نژاد/ برنامه ريز و دستيار 1)فيال دلفي ( اسماعيل رحيم زاده/ دستيار1)

گلوگاه شيطان (حميد بهمني/ برنامه ريز و دستيار 1)شكالت داغ (حامد كالهداري/ دستيار 2)

سيا نور (بهروز شعيبي/ برنامه ريز و دستيار 1)چهار باندي (محمد جعفر باقري نيا/دستيار1)

دود كش (محمد حسين لطيفي / برنامه ريز)سيزده گربه روي شيرواني (علي عبدالعلي زاده/دستيار 2)

احد  صادقي محسن   صادقي نسب
بازي پنهان (كريم هاتفي نيا/برنامه ريز و دستيار 1)روزي كه خواستگار آمد (فريال بهزاد/1 و برنامه ريز)

مهريه بي بي (اصغر هاشمي/ دستيار 2)ابراهيم خليل اهللا (محمدرضا ورزي/1 وبرنامه ريز)

شوخي (همايون اسعديان/ دستيار 2)مظفرنامه (محمدرضا ورزي/ دستيار 1 و برنامه ريز)

شهر زيبا (اصغر فرهادي/برنامه ريز و دستيار 1)هدف گمشده (يوسف سيدمهدوي/دستيار 1 و برنامه ريز)

عزيزم من كودك نيست (محمدرضا هنرمند/ 1 و برنامه ريز)عروسي مهتاب (خسرو ملكان/برنامه ريز)

كاوه   صباغ زاده  مازياز   صالحي سراجه
خانه كاغذي (مهدي صباغ زاده/برنامه ريز و دستيار 1)خاك وآتش (مهدي صباغ زاده/دستيار 2)

خاك و آتش (مهدي صباغ زاده/ برنامه ريز و دستيار 1)دوازده صندلي ( اسماعيل براري/ دستيار2)

صبحانه براي دونفر (مهدي صباغ زاده/ برنامه ريز و 1)راه بهشت (مهدي صباغ زاده/دستيار2)

پيشنهاد 50 ميليوني (مهدي صباغ زاده/ برنامه ريز و 1)ديدن يا نديدن (حميد بهمني/دستيار برنامه ريز)

راننده تاكسي (مهدي صباغ زاده/ برنامه ريز و دستيار 1)چهارشنبه خون به پا ميشود (حماسه پارسا/ دستيار برنامه ريز)



مهدي   صحرايي مسعود   صحت كفيري
هر چي تو بخوايي (محمد متوسالني/ برنامه ريز و دستيار1)عين شين قاف (قاسم جعفري/دستيار2)

ابليس (احمدرضا درويش/ دستيار 1)گرگ و ميش (قاسم جعفري/دستيار2)

دو روي سكه (محمد متوسالني/ دستيار 1)زمزمه با باد (شهرام عليدي/دستيار1)

سفر پرماجرا (سيامك اطلسي/ دستيار 1)تمشك  (سامان سالور/دستيار1)

كفشهاي ميرزا نوروز (محمد متوسالني/ برنامه ريز و دستيار 1)مجنون ليلي ( قاسم جعفري/ دستيار1)

سيد مهدي   صفويامير  صرافها
ساعت 25 (مسعود آب پرور/دستيار2) شبانه (علي محمدي-بنكدار/ دستيار 2)

شب واقعه (شهرام اسدي/دستيار2)ازدور دست (رامين محسني/ دستيار 2)

احظار شدگان (آرش معيريان/دستيار2)اينجا كسي نمي ميرد (حسين كندري/ برنامه ريز و دستيار 1)

ورود آقايان ممنوع (رامبد جوان/دستيار2)زير درختان بلوط (وحيد حديدي/ برنامه ريز و دستيار1)

پوپك و مش ماشاهللا  (فرزاد موتمن/دستيار2)

بهروز   طاهرينويد   صالحي
باغ سيد (محمدرضا اسالملو/دستيار 1)دربند (پرويز شهبازي/دستيار2)

عروس حلبچه (حسن كاربخش/ دستيار1)تاج محل (دانش اقباشاوي/دستيار2)

عمليات كركوك (جمال شورجه/دستيار1)پنج ستاره (مهشيد افشارزاده/دستيار2)

سيمرغ (حسين جامي/دستيار1)ناخواسته (برزو نيك نژاد/دستيار2)

بر بال فرشتگان (جواد شمقدري/دستيار 1)رخ ديوانه (ابوالحسن داودي/دستيار2)

رضا   عباس زادهداريوش   عبادي رضا   عباس زادهداريوش   عبادي
معجزه خنده (يداهللا صمدي/دستيار 2)لرد (محمد رسول اف/برنامه ريز)

رواني (داريوش فرهنگ/ دستيار 2)آشغالهاي دود داشتني (محسن امير يوسفي/برنامه ريز)

تكيه بر باد (داريوش فرهنگ/دستيار2)ديو و دلبر (وحيد نيكخواه آزاد/برنامه ريزو دستيار 1)

رز زرد (داريوش فرهنگ/ دستيار 1)كشتزارهاي سفيد (محمد رسول اف/برنامه ريزو دستيار1)

بوي بهشت (حميدرضا محسني/ برنامه ريز و دستيار 1)تقاطع ( ابولحسن داوودي/دستيار1)

سياوش  عرفاني عزتيمسعودرضا   عجمي
گناهكاران (فرامرز قريبيان/دستيار2)ابراهيم خليل اهللا ( محمدرضا ورزي/دستيار2)

تراژدي (آزيتا موگويي/دستيار2)اخراجي ها (مسعود ده نمكي/دستيار2)

تمرين براي اجرا (محمدعلي سجادي/دستيار2)سال هاي مشروطه (محمدرضا ورزي/برنامه ريز و دستيار 1)

قاتل اهلي (مسعود كيميايي/دستيار2)تبريز در مه (محمدرضا ورزي/ برنامه ريز و دستيار 1)

معماي شاه (محمدرضا ورزي/ دستيار 1)

اميرحسين  عسگريمسعود  عسگري             
نزديكترازآشنا (رضا سركانيان/ برنامه و دستيار 1)آخرين قاب خالي (مرتضي هرندي/برنامه ريز)

گيرنده (مهرداد غفارزاده/ برنامه ريز و دستيار 1)ريسماني نزديكتر از رگ (مسعود اطيابي/برنامه ريز)

فرشتگان قصاب (سهيل سليمي/ برنامه ريز و دستيار 1)امپراطور (هوشنگ درويش پور/دستيار1)

آخرين نفر (مهرداد موفق/ برنامه ريز / دستيار1)قلبهاي ناآرام (مجيد مظفري/دستيار2)



محمد   عفراوياميرمسعود   عسگري         
تپه بادبادك ها (علي دلگشايي/برنامه ريز)بدون مرز (امير حسين عسگري/ دستيار 2)

مدعي (حسين تبريزي/برنامه ريز و دستيار 1)مختارنامه (داوود مير باقري/ دستيار 2)

روزي روزگاري (حميد رضا چاركچيان/برنامه ريز و دستيار 1)چراغهاي ناتمام (مصطفي سلطاني/دستيار 2)

عقاب نقره اي (رسول سليميان/برنامه ريز و دستيار1)آخرين نفر (مهرداد موفق/دستيار 2)]

پنالتي ( انسيه شاه حسيني/برنامه ريز و دستيار 1)فرشتگان قصاب (سهيل سليمي/ دستيار 2)

محمدصالح   غربي جواناميرمحمد   عموري 
سيانور (بهروز شعيبي/ برنامه ريز و دستيار1)بدرود بغداد (مهدي نادري/دستيار2)

پنج ستاره (مهشيد افشارزاده/برنامه ريز)آمين خواهيم گفت (سامان سالور/دستيار2)

حيات  (غالمرضا رمضاني/برنامه ريز و دستيار1)اجباري (حميدرضا رفايي/دستيار2)

سينما نيمكت (محمد رحمانيان/برنامه ريز و دستيار1)تمشك (سامان سالور/ دستيار 2)

بازي (غالمرضا رمضاني/دستيار1)شهرزاد2 (حسن فتحي/ دستيار 2)

رضا    غفارنژاد موالئي         حميدرضا   غفارزاده
آباجان (هاتف عليمرداني/دستيار 2)تاج محل (دانش اقباشاوي/دستيار 1)

بيست و سه روز (مهدي گلستانه/دستيار 2)دريا وماهي پرنده (مهرداد غفارزاده/دستيار 1)

به ترتيب شماره (محمد پرويزي/ دستيار2)پريدن ازارتفاع كم (حامد رجبي/برنامه ريز و دستيار 1)

هيهات (روح اهللا حجاري/ دستيار 2)پرويز (مجيد برزگر/دستيار 2)

مرگ ماهي (روح اهللا حجازي/دستيار كارگردان2)گيرنده (مهرداد غفارزاده/دستيار2)

محمد   غفاري طارمسرييعقوب   غفاري محمد   غفاري طارمسرييعقوب   غفاري
نفوذي (احمد كاوري / دستيار 2)جنجال درعروسي  (رضا خطيبي/ برنامه ريز و دستيار 1)

گناهكاران (فرامرز قريبيان/دستيار2)مريم (رضا خطيبي / برنامه ريز و دستيار 1)

تمرين براي اجرا (محمد علي سجادي/ دستيار2)راز شب باراني (سيامك اطلسي/ دستيار كارگردان)

مزار شريف (حسن برزيده/ دستيار 2)آواز قو (سعيد اسدي/ برنامه ريز و  دستيار 1)

به تهران خوش آمديد (رضا سبحاني/ دستيار 2)شاهرگ (علي غفاري/ دستيار كارگردان)

ايمان   غيرتمندبهزاد    غالمي
زندگي خصوصي آقا وخانم ميم  (روح اهللا حجازي/دستيار2) انتهاي خيابان مهر ( كامران قدكچيان/ دستيار 1)

شيفت شب (نيكي كريمي/دستيار2) دو عروس (داوود موثقي/ برنامه ريز و دستيار 1)

چهارشنبه 19 ارديبهشت  (وحيد جليلوند/دستيار2) جنون (كامران قدكچيان/برنامه ريز و دستيار1)

بن بست وثوق (حميد كاوياني/دستيار1)پس كوچه هاي شمرون (كامران قدكچيان/دستيار 2)

بدون تاريخ بدون امضاء (وحيد جليلوند/دستيار2)دريادالن (سامان سالور/برنامه ريز و دستيار1)

ميثم    فخراييمحمدرضا   فاضلي 
باديگارد (ابراهيم حاتمي كيا/دستيار2)بچه هاي نفت (ابراهيم فروزش/برنامه ريز و دستيار1)

يك.دو.سه...پنج (محمد معيري/دستيار2)از صميم قلب (بهرام كاظمي/برنامه ريز و دستيار1)

پرنده باز  (عطا سلمانيان/ دستيار 2)پشت كنكوريها (پريسا بخت آور/ برنامه ريز و دستيار1)

رستاخيز (احمدرضا درويش/دستيار2)داستان يك شهر (اصغر فرهادي / برنامه ريزو دستيار1)

پوسته (مصطفي آل احمد/دستيار2)آرام مي گيريم (روح اهللا تهراني/ سرپرست گ كارگرداني)



عليرضا    فوالدشكنحسين   فالح 
سينما نيمكت (محمد رحمانيان/دستيار2)سرو زير آب (محمد علي باشه آهنكر/برنامه ريز و دستيار1)

داره صبح ميشه (يلدا جبلي / دستيار2)قاتل اهلي (مسعود كيميايي/ برنامه ريز و دستيار 1)

ملبورن  (نيما جاويدي/دستيار2)مزارشريف (عبدالحسن برزيده/ برنامه ريزو دستيار 1)

بيتابي بيتا (مهرداد فريد/ دستيار2)ميم مثل مادر (رسول مالقلي پور/ برنامه ريز و دستيار 1)

گشت ارشاد (سعيد سهيلي/دستيار2)ديوار (محمدعلي طالبي/ دستيار1)

ياسر   قارونيمهدي    فهيمي
خانه اي درخيابان 41  (حميد قرباني/برنامه ريز)شب بيرون (كاوه سجادي حسيني/دستيار2)

جدايي نادر از سيمين (اصغر فرهادي/دستيار2)ارغوان (عليمحمدي-بنكدار/دستيار2)

پذيرايي ساده  (ماني حقيقي/دستيار2) بيداري براي سه روز (مسعود اميني)

كيفر (حسن فتحي/دستيار2) فراري (عليرضا داودنژاد/دستيار2) 

كنعان (ماني حقيقي/دستيار2) يك دزدي عاشقانه (اميرشهاب رضويان/دستيار2)

محمدمهدي  قپانيسيدعليرضا   قاضي
قندون جهزيه (علي مالقلي پور/ برنامه ريز و دستيار1)دربست آزادي (مهرشاد كارخاني/دستيار2)

نشاني ( فريدون حسن پور/برنامه ريز و دستيار1)پروازبادبادكها (علي قوي تن/دستيار2)

آلزايمر (احمدرضا معتمدي/برنامه ريز و دستيار1)شيرين قناري (داود توحيدپرست/دستيار 2)

راه رفتن روي سيم (احمدرضا معتمدي/برنامه ريز و دستيار1)آفتاب مهتاب زمين (علي قوي تن/دستيار2)

اتوبوس شب (كيومرث پور احمد/برنامه ريز و دستيار1)افراطي ها (جهانگير جهانگيري/دستيار2)

اميرعلي   قنبريحبيب   قلي زاده  اميرعلي   قنبريحبيب   قلي زاده 
نارنجي پوش (داريوش مهرجويي/دستيار )ورود زنده ها ممنوع (جواد مزدآبادي/ برنامه ريز و دستيار1)

پارك وي (فريدون جيراني/دستيار)طاووس هاي بي پر (جواد مزدآبادي/برنامه ريزو دستيار1)

قصه پريا (فريدون جيراني/دستيار)چهار چنگولي (سعيد سهيلي/دستيار2)

من مادر هستم (فريدون جيراني/دستيار)چهارانگشتي (سعيد سهيلي/ دستيار2)

بغض (رضا درميشيان/برنامه ريز و دستيار)

هوشنگ   قنواتي زادهامين   قوامي 
دولت مخفي (عبدالحسن برزيده/برنامه ريز و دستيار1)مرداد(بهمن كاميار/ برنامه ريز/دستيار1)

چتري براي دونفر(احمد اميني/برنامه ريزو  دستيار1)خسته نباشيد(محسن قرايي/ برنامه ريز و دستيار1)

عصرروزدهم(مجتبي راعي/ برنامه ريزو دستيار1)مهمان داريم(محمدمهدي عسگرپور/برنامه ريز)

باالترازخطر(سعيد عالم زاده/دستيار1)طال ومس (هميايون اسعديان/دستيار1)

شب دهم(حسن فتحي/ دستيار1)بوسيدن روي ماه (همايون اسعديان/دستيار2)

پرنيا   كاظمي پورمحمد يوسف   كاشي 
مدعي العموم (حسين تبريزي/برنامه ريز)ماجراي نيمروز (محمد حسين مهدويان /برنامه ريز)

حرير (فريال بهزاد/برنامه ريز و دستيار1])وياليي ها (منير قيدي/برنامه ريز)

سيب و سلما (حبيب اهللا بهمني/برنامه ريزو دستيار1)ايستاده در غبار (محمد حسين مهدويان/برنامه ريز)

دودكش (محمد حسين لطيفي/برنامه ريز)آواز گنجشك ها (مجيد مجيدي/دستياركارگردان)

نامه هاي بالدار (امير فيضي/برنامه ريز)محمد (ص) ( مجيد مجيدي/دستياركارگردان)



نويد   كريم زادهمجيد   كرباسيان
اكسيدان (حامد محمدي/دستيار2)تمشك (سامان سالور/برنامه ريز)

بي حساب (مصطفي احمدي/دستيار2)اين سيب هم براي تو (سيروس الوند/برنامه ريز)

خماري (داريوش غذباني/برنامه ريز)گل يخ ( كيومرث پور احمد/دستيار1)

شهرموشها2 (مرضيه برومند/دستيار 2)محاكمه (ايرج قادري/ برنامه ريز و دستيار 1)

آقاي مدير (حسن آقا كريمي/دستيار2)انتهاي خيابان مهر ( كامران قدكچيان/برنامه ريز)

سعيد   كريمي علويجهسجاد   كريمي
بي حساب (مصطفي احمدي/برنامه ريز و دستيار1)مرگ كسب وكارمن است (اميرحسين ثقفي/دستيار 2)

پدرآن ديگري (يداهللا صمدي/برنامه ريز و دستيار1)ابدويك روز (سعيد روستايي/دستيار2)

ستاره شرق (علي غفاري/برنامه ريز و دستيار1)تراژدي (آزيتا موگويي/دستيار2)

كالنتري غيرانتفاعي (يداهللا صمدي (برنامه ريز و دستيار1)آلزايمر (احمدرضا معتمدي/دستيار2)

شوق پرواز (يداهللا صمدي/برنامه ريز و دستيار1)شهرزاد (حسن فتحي / دستيار2)

فريد   كلهري شكوفا   كريمي نائيني
نامزد آمريكايي من (داوود توحيد پرست/برنامه ريز و 1)دونده زمين (كمال تبريزي/ برنامه ريز و دستيار1)

زمانه (حميدرضا صالحمند/دستيار كارگردان)بهشت اينجاست (حميد سليميان/ برنامه ريزو دستيار1)

تولدي ديگر (عباس رافعي/ برنامه ريز و دستيار 1)پل چوبي (مهدي كرم پور/ برنامه ريز و دستيار1)

افسانه شهر جنگي (پرويز شيخ طادي/دستيار)كتاب قانون (مازيار ميري/ دستيار2)

بي پولي (حميد نعمت اهللا / دستيار2)

شهرام   كيورمحسن  كمالي دولت آبادي شهرام   كيورمحسن  كمالي دولت آبادي
پشت ديوار سكوت (مسعود جعفري جوزاني / برنامه ريز و 1)حماسه قهرمانان (جمشيد حيدري/برنامه ريز و دستيار1)

فرزند خوانده (وحيد نيكخواه آزاد/ دستيار1)مجروح جنگي (اصغر نصيري/ برنامه ريز و دستيار1)

پسرآدم دخترحوا (رامبدجوان/دستيار2)شورعشق (نادر مقدس/گروه كارگرداني )

هم نفس (مهدي فخيم زاده/دستيار2)موتو (محمد علي نظريان/گروه كارگرداني )

پستچي سه باردرنميزند (حسن فتحي/دستيار2)بادام هاي تلخ (كاظم معصومي/گروه كارگرداني)

نورالدين   گودرزيجواد   گنجي
هيس دخترها فرياد نمي زنند (پوران درخشنده/برنامه ريزو 1)مبارك (محمدرضا نجفي امامي/ برنامه ريز و دستيار 1)

اشك سرما (عزيز اهللا حميد نژاد/برنامه ريز و دستيار1)خانه اي كنارابرها ( جالل اشكذري/ دستيار 2)

زمستان است (رفيع پيتز/برنامه ريز و دستيار1)احتمال باران اسيدي (بهتاش صناعي ها/ دستيار2)

ماديان (علي ژكان / برنامه ريز و دستيار 1)شكارچي شنبه (پرويز شيخ طا دي / دستيار2)

اخراجيها  1 (مسعود ده نمكي / برنامه ريز و دستيار1)ثبت با سند برابر است (بهمن گودرزي/دستيار2)

مهدي   لطيفيمهدي   لباف
جدايي نادرازسيمين (اصغر فرهادي/دستيار2)نشان از بي نشان (پرند زاهدي/  برنامه ريز و دستيار1)

برف روي كاجها (پيمان معادي/دستيار2)گلهاي گرمسيري (محمد مهدي عسگرپور/دستيار1)

طبقه حساس (كمال تبريزي/دستيار2)توآزادي (محمدعلي طالبي/دستيار2)

سعادت آباد (مازيار ميري/دستيار2)خواب سفيد (حميد جبلي/دستيار2)

حوض نقاشي (مازيار ميري/دستيار2)دارا و ندار (فريدون حسن پور/ دستيار2)



مهرداد   متوليحسن    لفافيان
خانه.محله.مدرسه (اسماعيل براري/ برنامه ريزو دستيار1)اين زن حرف نمي زند (احمد اميني/برنامه ريز و دستيار1)

 زماني براي ماندن (يزدان فتوحي/ برنامه ريز ودستيار1)يتيم خانه ايران (ابوالقاسم طالبي/برنامه ريز و دستيار1)

مردنقره اي (كاظم معصومي/برنامه ريز)دستهاي خالي (ابوالقاسم طالبي/برنامه ريزو دستيار1)

دوازده روي هشت ( كامران قدكچيان/برنامه ريزو دستيار1])گشت 2 (سعيد سهيلي/برنامه ريز ودستيار1)

يكي مثل من (محسن شاه محمدي/  برنامه ريز)اسكادران عشق (سعيد حاجي ميري/برنامه ريز و دستيار1)

كريم    محمد امينيفواد  محجوب 
سد معبر (محسن قرايي/ دستيار1)سوگ (مرتضي فرشباف/برنامه ريز و دستيار1)

آب نبات چوبي (حسين فرحبخش/برنامه ريز ودستيار1)ملك سليمان (شهريار بحراني/دستيار2)

آس و پاس (آرش معيريان/برنامه ريز)چاله (علي كريم/دستيار2)

بوفالو (كاوه سجادي حسيني/دستيار2)انتظار (فلورا سام/ دستيار2)

خواب  زده ها (فريدون جيراني /دستيار2)يك عاشقانه ساده (سامان مقدم/دستيار2)

حامد   مختاريسيد رحمان  محمدي
زاپاس (برزو نيك نژاد/دستيار1)دوربين (علي اصغر شادروان/برنامه ريز)

اخالقتو خوب كن (مسعود اطيابي/ دستيار2)يوسف هور (علي اصغر شادروان/برنامه ريز و دستيار1)

توفيق جباري (محمدحسين لطيفي/ دستيار2)او خوب سنگ مي زند (هادي محقق/برنامه ريز ودستيار1)

پيتزا مخلوط (حسين قاسمي جامي/ دستيار2)راز پدر (فريد نيك جو/ برنامه ريز و دستيار1)

گزارش يك جشن (ابراهيم حاتمي كيا/دستيار2)

سيامك   مردانهدرنا   مدني سيامك   مردانهدرنا   مدني
محرمانه تهران (مهدي فيوضي/دستيار1)زندگي با چشمان بسته (رسول صدرعاملي/دستيار 1)

ع-ش-ق (قاسم جعفري/برنامه ريز)پديده (علي احمدزاده/برنامه ريز و دستيار1)

راه بهشت (مهدي صباغ زاده/دستيار1)آفريقا (هومن سيدي/برنامه ريز و دستيار1)

بزرگ مرد كوچك (صادق صادق دقيقي/ برنامه ريز و  1)موقت  (امير عزيزي/دستيار 1)

ماتادور (فرهاد نجفي/برنامه ريز و دستيار1)مامور بدرقه (سعيد سلطاني/ برنامه ريز)

علي   مردانيعلي   مردانه
درمدت معلوم (وحيد اميرخاني/برنامه ريز و دستيار1)عادت نميكنيم (ابراهيم ابراهيميان/برنامه ريز و دستيار1)

 آدم باش (مجيد جوانمرد/برنامه ريز و دستيار 1)امكان مينا (كمال تبريزي/برنامه ريز و دستيار1)

بلوك9 خروجي2 (عليرضا اميني /برنامه ريز و دستيار1)ملبورن (نيما جاويدي/برنامه ريز و دستيار1)

دلتا ايكس (عليرضا اميني /برنامه ريز و دستيار1)گشت ارشاد (سعيد سهيلي/برنامه ريز و دستيار1) 

عمليات مهدكودك (فرزاد اژدري/برنامه ريز و دستيار1)درمسير زاينده رود (حسن فتحي/دستيار1)

سحر   مصيبي رضا   مسعودي
قاعده بازي (احمدرضا معتمدي/برنامه ريز)دردنياي تو ساعت چند است؟ (صفي يزدانيان/دستيار2)

حوالي اتوبان (سياوش اسعدي برنامه ريز)دختر (رضا ميركريمي/دستيار2) 

آينه هاي روبرو  (نگارآذربايجاني/برنامه ريز و دستيار1) وارونگي (بهنام بهزادي/دستيار2)

چمدان (ماني حقيقي /برنامه ريز و دستيار1)دو  (سهيال گلستاني/ دستيار2)

كارگران مشغول كارند (ماني حقيقي/ برنامه ريز و دستيار1)راه آبي ابريشم (محمد بزرگ نيا/دستيار2 ) 



غزل   معصومي پوپك  مظفري
شاخ كرگدن (محسن محسني نسب /برنامه ريز و دستيار1)خانه اي در خيابان 41  (حميد قرباني/دستيار1)

آخرين سرقت (پدرام عليزاده /دستيار2)پسرآدم دختر حوا (رامبد جوان/برنامه ريز و دستيار1)

تابو (خسرو معصومي برنامه ريز)عينك دودي (محمدحسين لطيفي /دستياركارگردان)

خرس (خسرو معصومي/ برنامه ريز)درحاشيه (مهران مديري/ برنامه ريز و دستيار1)

توكيوبدون توقف (سعيد عالم زاده /برنامه ريز)

اميررضا   مكينعادل   معصوميان
بستني يخي (آرش معيريان/دستياركارگردان)پي 22 (حسين قاسمي جامي/ برنامه ريزو دستيار1)

چمدان (ماني حقيقي/برنامه ريز)نيم رخ ها (ايرج كريمي/برنامه ريز و دستيار1)

ماه جبين (روح اهللا حجازي/دستيار2)خداحافظي طوالني (فرزاد موتمن /دستيار1)

مصائب دوشيزه (مسعود اطيابي/دستيار2)خيابانهاي آرام (كمال تبريزي/دستيار2)

ساعت بيست وپنج(حسين تبريزي/برنامه ريزو دستيار1)دوزخ برزخ بهشت(بيژن ميرباقري/دستيار2)

محترم    ملكي علي   مالقلي پور
روياي گنجشك ها (راما قويدل/دستيار1)اينجا شهرديگريست (احمدرضا گرشاسبي/برنامه ريز)

سمفوني تولد (محمد پرويزي/برنامه ريز)آزادي مشروط (حسين مهكام/برنامه ريز و دستيار1)

پسران مهتاب (مهدي ودادي/دستياركارگردان)سيزده (هومن سيدي /برنامه ريز و دستيار1)

دو خواهر (محمد بانكي/دستيار1)اينجا بدون من (بهرام توكلي / برنامه ريز و دستيار1)

دست باالي دست (محسن يوسفي/برنامه ريز)سير و سركه (غالمرضا رمضاني/برنامه ريز)

منصور   ميرشكاريبيژن   موسوي كاشاني منصور   ميرشكاريبيژن   موسوي كاشاني
آخرين باركي سحررا ديدي (فرزاد موتمن/ برنامه ريز و دستيار1)سرود تولد (علي قوي تن/برنانه ريز و دستيار1)

برف (مهدي رحماني/ برنامه ريز و دستيار1)نسكافه داغ داغ (علي قوي تن / برنامه ريز و دستيار1)

شكارچي شنبه (پرويز شيخ طادي/ دستيار1)پرواز بادبادك ها (علي قوي تن / برنامه ريز )

تا آمدن احمد ( برنامه ريز و دستيار1)بازگشت (علي قوي تن / برنامه ريز)

جانسودا (فرامرز وكيلي/برنامه ريز و دستيار1)بادهاي بهاري (علي قوي تن/ برنامه ريز و دستيار1)

مسعود   ميميسميه   ميرشمسي
مختارنامه (داود ميرباقري/برنامه ريز)  دل ديوانه (بهمن فرمان آرا/ دستيار 2)

قشنگ و فرنگ (وحيد موساييان/برنامه ريز و دستيار1)خانه كاغذي ( مهدي صباغ زاده / دستيار2)

هما كي ميĤد  (محسن دامادي/برنامه ريز و دستيار1)فروشنده (اصغر فرهادي/دستيار2)

بي نامي (عليرضا صمدي/برنامه ريز و دستيار1)پل خواب (اكتاي براهني/دستيار2)

فرزند چهارم (وحيد موساييان/ برنامه ريز و دستيار1)كوچه بي نام (هاتف عليمرداني/دستيار2)

عليرضا    نجف زادهجعفر   نامني
گاهي به آسمان نگاه كن (كمال تبريزي/دستيار كارگردان)داركوب ( بهروز شعيبي / دستيار2)

مصائب دوشيزه (مسعود اطيابي/ برنامه ريزو دستيار1)يك كيلو و بيست و يك گرم ( رحيم طوفان/ دستيار2)

زندگي خصوصي آقا و خانم ميم (روح اهللا حجازي/برنامه ريز)سيانور (بهروزشعيبي/دستيار2)

پايتخت3  (سيروس مقدم/برنامه ريز)دعوتنامه (مهرداد فريد/ دستيار2)

پايتخت4  (سيروس مقدم/ برنامه ريز)به دنيا آمدن (محسن عبدالوهاب/دستيار2)



عليرضا    نسايي مريم    نراقي
آشغال هاي دوست داشتني (محسن اميريوسفي/برنامه ريز و دستيار1)جدايي نادر از سيمين (اصغر فرهادي/دستيار2)

ابدو يك روز (سعيد روستايي/برنامه ريز و دستيار1)گذشته (اصغر فرهادي/برنامه ريز و دستيار1)

بيگانه (بهرام توكلي/برنامه ريز و دستيار1)نزديك تر (مصطفي احمدي/برنامه ريز و دستيار1)

آسمان زرد كم عمق (بهرام توكلي/برنامه ريز و دستيار1)

شهرزاد (حسن فتحي/برنامه ريز)

زينب    نصراللهيعلي  نشاط
شاهگوش (داود ميرباقري/برنامه ريز)اين سيب هم براي تو (سيروس الوند/دستيار1)

خشم و هياهو  (هومن سيدي/برنامه ريز و دستيار1)پريناز (بهرام بهراميان/دستيار)

اعترافات ذهن خطرناك من (هومن سيدي/برنامه ريز و دستيار1)پرتقال خوني (سيروس الوند/دستيار)

پژمان (سروش صحت/ برنامه ريز و دستيار1)بي خداحافظي (احمد اميني/دستيار)

دزد و پليس (سعيد آقاخاني / برنامه ريز)قرنطينه (منوچهر هادي/دستيار)

نغمه نظري عباس  نظام دوست
زندگي جاي ديگريست  (منوچهر هادي/برنامه ريز و دستيار1)چهل سالگي (عليرضا رئيسيان/دستيار2)

دنياي پر اميد (منوچهر هادي/برنامه ريز و دستيار1)سفر زمان (امير شهاب رضويان/ برنامه ريز و دستيار1)

غيرمجاز (حسن يكتاه پناه/ برنامه ريز و دستيار1)ارغوان (عليمحمدي-بنكدار/برنامه ريز و دستيار1)

بي سايه (ابولفضل صفاري/ برنامه ريز و دستيار1)سرقت مردان خاكستري (امير شهاب رضويان/برنامه ريز و دستيار1)

خوابم مياد (دضا عطاران / برنامه ريز و دستيار1)بيداري براي سه روز (مسعود اميني تيراني/ برنامه ريز و 1)

سعيد  نقدزادهعلي   نظري  سعيد  نقدزادهعلي   نظري 
آرايش غليظ (حميد نعمت اهللا/برنامه ريز)استرداد (علي غفاري/ دستيار برنامه ريز)

سر به مهر (هادي مقدم دوست/برنامه ريز و دستيار1)فصل بار ان هاي موسمي (مجيد برزگر/ برنامه ريزو دستيار1)

زرد (مصطفي تقي زاده/برنامه ريز)پنهان (مهدي رحماني/ دستيار2)

نرگس مست (سيد جالل الدين دري/برنامه ريز و دستيار1)آل (بهرام بهراميان/ دستيار2)

خروس جنگي (مسعود اطيابي/ دستيار2)

حسام الدين   نوراني علي  نوابي 
 corn island   (جرج اواشويلي/برنامه ريز و دستيار)  ماه گرفتگي (مسعود اطيابي/برنامه ريز و دستيار1)

يك بوس كوچولو (بهمن فرمان آرا/برنامه ريز و دستيار1)ثبت با سند برابر است (بهمن گودرزي/ برنامه ريز و دستيار1)

خانه اي روي آب (بهمن فرمان آرا/دستيار2)آتيش بازي (بهمن گودرزي/ برنامه ريزو دستيار1)

ماهي ها عاشق مي شوند (علي رفيعي/دستيار 1)شيش و بش (بهمن گودرزي/ دستيار2)

ميم مثل مادر (رسول مالقلي پور/برنامه ريز و دستيار1)دور زدن ممنوع (محمد بصيري/ برنامه ريز و دستيار1)

عبدالرضا   نيك پوتوماج   نورائي
برگ جان (ابراهيم مختاري/برنامه ريز و دستيار1)عطر شيرين عطرتلخ (ناصر محمدي/برنامه ريز و دستيار1) 

وضعيت سفيد (حميد نعمت اهللا/دستيار1)باغ بهشت (مرتضي محمديان/ برنامه ريز و دستيار1)

داستانهاي مرزي (بابك جاللي/دستيار1)قيچي (كريم لك زاده/ برنامه ريز)

آي آدمها (رخشان بني اعتماد/برنامه ريز)بوي گندم (محمد خاكي / برنامه ريزو دستيار1))

سرزمين كهن ( كمال تبريزي/ دستيار1)آنچه مردان درباره زنان .....( قربان محمد پور/ دستيار)



يوسف   وجدان پرستمنصور  وثوقي 
دلم ميخواد ( بهمن فرمان آرا/ دستيار2)سايه روشن (فرزاد موتمن/ برنامه ريز و دستيار1)

من سالوادور نيستم (منوچهر هادي/دستيار2)دوست داشتن (ابراهيم فروزش/ دستيار1)

دراكوال (رضا عطاران/دستيار2)عصر پائيزي (اصغر نعيمي/ برنامه ريز)

نهنگ عنبر (سامان مقدم/دستيار2)پاپيتال (اردشير شليله/ برنامه ريزو دستيار1)

خشكسالي ودروغ (پدرام عليزاده/دستيار2)خانه اي روي تپه (داريوش ياري/برنامه ريز)

سيدعلي   هاشمي بهناز  وفاجوئي
دوران عاشقي (عليرضا رئيسيان/ برنامه ريز و دستيار1)چهاراصفهاني دربغداد (محمدرضا ممتاز/دستيار2)

سه بيگانه (مهدي مظلومي/برنامه ريز و دستيار1)چگونه ميلياردرشدم (علي عبدالعلي زاده/ دستيار2)

محمد(ص) (مجيد مجيدي/ دستياربرنامه ريز)افراطي ها (جهانگير جهانگيري/ دستيار2)

غيرعلني (مهرداد خوشبخت / برنامه ريز و دستيار1)

سرزمين كهن (برنامه ريز و دستيار1)

مريم    هژيروند امين   هدايتي
يك روزبخصوص (همايون اسعديان/برنامه ريز و دستيار1) اين زن حقش را مي خواهد (محسن توكلي/دستيار2)

درسكوت (ژرژ هاشم زاده/برنامه ريز و دستيار1) دوربين (محسن توكلي/دستيار2)

حوض نقاشي (مازيار ميري/برنامه ريز و دستيار1)شاخ كرگدن (محسن محسني نسب/ دستيار)

طبقه حساس (كمال تبريزي/برنامه ريز و دستيار1)روز مبادا (فائزه عزيزخاني/برنامه ريز ودستيار1)

سعادت آباد (مازيار ميري/برنامه ريز و دستيار1)

چاوش   هنرآموز حميدرضا   همتي  چاوش   هنرآموز حميدرضا   همتي 
رقص پا (مزدك ميرعابديني/ برنامه ريز و دستيار1)عاشقها ايستاده ميميرند (شهرام مسلخي/برنامه ريز و دستيار1)

شب بيرون  (كاوه سجادي حسيني/برنامه ريز)اخالقتو خوب كن (مسعود اطيابي/ برنانه ريز و دستيار1)

فرمول سيزده (ناصر رفايي/برنامه ريز و دستيار1)ناگهان (مرتضي هرندي برنامه ريز و دستيار1)

روز مبادا (فائزه عزيزخاني/برنامه ريز ودستيار1)من و شارمين (بيژن شيرمرز/ برنامه ريز و دستيار1)

گنجشكك اشي مشي (وحيد نيكخواه آزاد/برنامه ريز و 1)قفس طاليي (محمد زرين دست/ برنامه ريز و دستيار1)

 




