
فهرست فیلم های سینمایی ثبت نام شده در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر

تهیه کنندهکارگردان نام فیلمردیف

علی عبدالعلی زادهعلی جبارزادهلب خط1

علی عطشانی و محمد احمدیعلی عطشانیکوسه2

بهزاد خداویسیبهزاد خداویسیدختران زمستان3

آیدا پناهندهآیدا پناهندهتی تی4

شهاب حسینیپوریا حیدری اورهبعد از اتفاق5

احمداحمدیادوین خاچیکیانبابا سیبیلو6

محمدپیرهادیرقیه توکلیمهران7

آرش سجادی حسینیساالر نسبی طهرانیشاهین8

حمید زرگرنژادحمید زرگرنژادبرای مرجان9

محمدرضا شفیعیکریم لک زادهشیرجه بزرگ10

پگاه احمدیمریم بحرالعلومیشهربانو11

حسین قناعتحسین قناعتسلفی با رستم12

مقصود جباریداود نوروزیزد و بند13

سینا مالرضاامیرحسین عظیمیاننوابغ14

بهروز مفیدسید جمال سید حاتمیبام باال15

پروانه مرزبانصادق صادق دقیقیبچه های طوفان16

جواد نوروزبیگیهوشنگ گلمکانیآهو17

مصطفی غالمیمصطفی غالمیکاداسیل18

جواد نوروزبیگی و سید روح اهلل حجازیسید روح اهلل حجازیروشن19

جواد نوروزبیگیمحسن قراییبدون همه چیز20

ساسان نوریعلی اوجیعرعرو ها و مزقون زن ها21

مرتضی آتش زمزممرتضی آتش زمزمجگر زلیخا22

جواد نوروزبیگیآرزو ارزانشآهنگ دو نفره23

مصطفی گندمکارمصطفی گندمکارنجیبه24

رحمان سیفی آزادحجت قاسم زاده اصلروز ششم25

محمد صالحی نژاد و مهدی اکبریمحمد صالحی نژادپیله و پروانه26

مجید برزگرآرش انیسیمامان27

علی شاه حاتمیابراهیم شفیعیحرف آخر28

سینا سعیدیانکاظم مالییگورکن29

میرولی اله مدنی و حنیف سروریعادل تبریزیگیج گاه30

مهدی صباغ زادهکاوه صباغ زادهرمانتیسم عماد و طوبا31

مجید رضاباالعلیرضا صمدیصحنه زنی32

عباس رافعیعباس رافعیغیبت موجه33

علی مصفافرنوش صمدیخط فرضی34

مجید برزگرفریدون نجفیبچه گرگ های دره سیب35

حبیب احمدزادهحبیب احمدزادهافسانه آدمیزاد و غول چراغ جادو36

اتابک نادریسیدمحمدحسینیطرالن37

محمدرضا مصباحمهدی جعفرییدو38
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علی عطشانی و سیدمحمد احمدیعلی عطشانیسلفی با دموکراسی39

سیدمحمدقاضیسیدمجیدصالحیقولهای شرقی40

علی اوجی و عبداهلل اسکندریحمیدرضا آذرنگروزی روزگاری آبادان41

مجتبی رشوندسعید زمانیانخوره42

علی محمد قاسمیمهرداد کورش نیابی آبان43

کیارش اسدی زادهکیارش اسدی زادهمجوز خروج44

امیر سمواتیمحمد تراب بیگی و مهدی تراب بیگیآمین45

ابوذر پورمحمدیمهدی صاحبیهُرماس46

شهرام مسلخیشهرام مسلخییقه سفیدها47

سیدضیا هاشمیامیرپورکیانموافقت اصولی48

حسین قاسمی جامیحسین قاسمی جامیوثیقه49

ایرج محمدیحسین سهیلی زادهنیلگون50

سیاوش امین پورعلیرضا امینىرقص دلفینها51

یوسف منصوریمحمد علیزادهتروا52

مرتضی شایستهعلی رضا امیـنیراند چهارم53

ابوالحسن کیوانابوالحسن کیوانما که هستیم؟54

منوچهر محمدی ستاره اسکندریخورشید آن ماه55

بهمن کامیاروحید پرشادزمستان بود56

روح اهلل برادری و سمیرا برادریارسالن امیریزاالوا57

منوچهر محمدیحامد محمدی چپ راست58

محمدرضا شریفی نیامهدی خسرویعروس خیابان فرشته59

علی عبدالعلی زاده فردعلی میری رامشهاتومبیل60

حمید خیرالدینحمید خیرالدینجان سایه61

علی رویین تنجواد اردکانیبانک زده ها62

محمدرضا نجاتیانبهادر زمانیبرکه خاموش63

سجاد ثقفی رادسجاد ثقفی رادقابان64

علی محمد قاسمیعلی محمد قاسمی و اعظم نجفیاندرد65

مهیار عبدالملکیعلی مربی و صادق فتح اللهیخیلی دور نیست66

علی مصفامحمد باغبانیهستی و زمان67

رضا کریمیمحمد امین کریم پورحکم تجدید نظر68

جلیل شعبانیسیاوش سرمدی110اوج 69

مرتضی شایستهامید آقاییورود و خروج ممنوع70

هادی انباردارعلی براتیماهی و برکه71

سید غالمرضا موسویکاوه قهرمانلحظه ای و دیگر هیچ72

محمدرضا محمدیشهرام ابراهیمیخانه ی ماهرخ73

وحید وکیلى فر و مونا زاهدمونا زاهدخط سفید میان دایره سرخ74

علی قائم مقامیحمید همتیسیاه باز75

علی سرتیپیهاتف علیمردانیستاره بازی76
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شهریار بحرانیشهریار بحرانیآفتاب نیمه شب77

محمدرضا شفاهحسین دارابیمصلحت نظام78

محمد علی سجادیعلی یاورسم پاشی79

فرید ولی زادهفرید ولی زاده بشمار10تا 80

محمد حسین قاسمینرگس آبیارابلق81

علی ژکانمحمد بصیریترانه های پدری82

حسین صابریاحمد مرادپورکارو83

کامشاد کوشانکامشاد کوشانتولد مبارک84

پروانه مرزبانصادق صادق دقیقیمرده خور85

ابراهیم اصغریعلی غفاریتک تیرانداز86

غالمرضا آزادینوید اسماعیلیطبقه یک و نیم87

حامد بامروت نژاد و سیدجالل اشکذریسید جالل اشکذریدختری از  ایران88

حسام دهقانیحسام دهقانینیمه تاریک: تروما89

سید ابراهیم عامریانسید داود اطیابینارگیل90

سعید خانیحسین ریگیلیپار91

حمید نعمت اهلل و محمدصادق رنجکشانحمید نعمت اهللقاتل و وحشی92

سجادپلنگیانسجادپلنگیانبودن یانبودن93

بهروز نشانسیدافشین هاشمی و حسین جامیپسران دریا94

هوشنگ نورالهیرضا حماسیالک پشت وحلزون95

ابراهیم اصغریسجاد شهریاری و امیر غفارمنشجنس مخالف96

آرش سجادی حسینی و علی گلبهاراناحمد تجرینی لم97

مزدک میرعابدینیمزدک میرعابدینیمردحلزونی98

حمید فرخ نژاداحسان عبدی پورموسی99

جعفر صانعی مقدممسعود امینی تیرانیسه روز و سه قتل100

تورج اصالنیتورج اصالنیبی سرزمین101

افسانه منادینادر مقدسشاه ماهی102

محسن علی اکبریمحمود نوریروز مات103

محمدامین همدانیمحمد خیر اندیشپسر دلفینی104

علی قائم مقامیاحمد تجریگل به خودی105

معاونت استان های صدا و سیماسید ضیاالدین درّیمن و دبورا106

سید صابر امامیحسین حسینی رکاوندیساعت صفر107

ابراهیم شیبانیابراهیم شیبانیطال خون108

محسن شایانفرسعید جلیلیمارپیچ109

محمدرضا منصوریمحمد حسین مهدویانشیشلیک110

ترتیب اسامی بر اساس تاریخ ثبت نام■


