
 فیلم های جشنواره فجر لیست

 ردیف نام فیلم تهیه کننده کارگردان سرمایه گذار

 1 اشفتگی فریدون جیرانی فریدون جیرانی اعالم نشده است

 2 ایده اصلی آزیتا موگوئی آزیتا موگوئی اعلالم نشده است

نوریعلیرضا شجاع  مونا زندی حقیقی علیرضا شجاع نوری ، مونا زندی ،سیدمحمودرضوی  3 بنفشه آفریقایی 

 4 بیست و سه نفر مجتبی فرآورده مهدی جعفری سازمان هنری رسانه ای اوج

 5 پالتو شتری مجید شیخ انصاری محمدعلی میرزایی مجید شیخ انصاری

 6 تیغ و ترمه علی قائم مقامی کیومرث پوراحمد سیدعلی قائم مقامی ، کیومرث پوراحمد، امیر مرسل وند

خلعت بریفردین   7 جمشیدیه محمدصادق آذین یلدا جبلی 

 8 خون خدا سیاوش حقیقی مرتضی علی عباس میرزایی سیاوش حقیقی ، بنیاد سینمایی فارابی

 9 درخونگاه منصوره سهراب پور سیاوش اسعدی منصور سهراب پور

دانشکده منسال دوم  مسعود ردائی رسول صدرعاملی مسعود ردائی ، رسول صدرعاملی  10 

 11 سرخ پوست مجید مطلبی نیما جاویدی مجید مطلبی ، محمدصادق رنج کشان

 12 سمفونی نهم زینب تقوایی محمدرضا هنرمند اعالم نشده است

 13 شبی که ماه کامل شد محمدحسین قاسمی نرگس آبیار محمدحسین قاسمی
فارابیسعید ملکان ، مرتضی اصفهانی ، بنیاد سینمایی   14 غالمرضا تختی سعید ملکان بهرام توکلی 

محمد شایسته –رامبد جوان  پرویز شهبازی رامبد جوان تبریزی ، محمدحسین شایسته  15 طال 

 16 قسم جلیل شعبانی محسن تنابنده جلیل شعبانی ، الهام غفوری

 17 قصر شیرین رضا میرکریمی رضا میرکریمی رضا میرکریمی
ردخون – 2ماجرای نیمروز  محمود رضوی محمدحسین مهدویان سیدمحمود رضوی ، بنیاد سینمایی فارابی ، شرکت توسعه کسب و کار توسکا  18 

 19 متری شیش و نیم سیدجمال ساداتیان سعید روستائی سیدجمال ساداتیان، محمدصادق رنج کشان

سینمایی فارابیعلیرضا رئیسیان ، علی سرتیپی ، بنیاد   20 مردی بدون سایه علیرضا رئیسیان علیرضا رئیسیان 

 21 مسخره باز علی مصفا همایون غنی زاده مهدی کرمی ، همایون غنی زاده ، علی مصفا، علی حیدری

 22 ناگهان درخت پیمان معادی صفی یزدانیان پیمان معادی

 23 آخرین داستان احسان رسول اف احسان رهگذر اعالم نشده است

 24 بنیامین مصطفی مزرعتی  محسن عنایتی اعالم نشده است

 25 شب آفتابی زهرا مشتاق علی مدنی  اعالم نشده است



 26 یلدا علی مصفا مسعود بخشی علی مصفا، علی بخشی

 27 زهر مار جواد نوروزبیگی سیدجواد رضویان احسان درخشان، محسن خباز

، هدیه سجاد خواجه علیخانی ، محمدحسین شهباززاده ، علیرضا قاسم خان 
 تهرانی

 28 روزهای نارنجی علیرضا قاسم خان آرش الهوتی

پدرام  –حسین امیری دوماری  اعالم نشده است
 پورامیری

 29 جان دار کامران مجیدی

 30 حمال طال منصور سهراب پور تورج اصالنی منصور سهراب پور، تورج اصالنی

 31 دیدن این فیلم جرم است محمدرضا شفاه محمدرضا زهتاب چیان حوزه هنری 
 32 معکوس مسعود کیمیایی پوالد کیمیایی محمد خوشنام

 33 سونامی رسول صدر عاملی میالد عاملی اعالم نشده است

 


