پروژه هاي مستند سال 1396
مركز گسترش سينماي مستند و تجربي
عنوان فيلم

رديف

تهيه كننده

كارگردان

تاريخ شروع

درصد سهم
مركز

مبلغ سهم
مركز

علي زماني عصمتي

علي زماني عصمتي

1396/01/14

90

630,000,000

رهبر قنبري

1396/02/30

80

560,000,000

1396/02/30

90

450,000,000

60

660,000,000
100,000,000

1

مادرم ملكه

2

بلندي هاي تات نشين

رهبر قنبري

3

بازگشت

علي اعاليي

علي اعاليي

4

جاي خالي دوست

محمد علي طالبي

محمد علي طالبي

1396/02/03

5

شام آخر

محمد قانع فرد

محمد قانع فرد

1396/03/08

0

6

زمستان يورت

سودابه باباگپ

سودابه باباگپ

1396/03/07

90

630,000,000

7

خانواده

محمد حسن دامن زن

محمد حسن دامن زن

1396/03/21

90

630,000,000

8

رسم سلطان داغي

سعادتعلي سعيدپور

سعادتعلي سعيدپور

1396/03/21

90

630,000,000

9

دختراني از جنس فوالد

محمد شكيبا نيا

سام كالنتري

1396/04/17

40

680,000,000

10

ضد نور

اردوان تراكمه ساماني

اردوان تراكمه ساماني

1396/05/02

0

50,000,000

11

شناسه ي سخن

منوچهر مشيري

منوچهر مشيري

1396/05/09

90

405,000,000

12

فرزندان شب

بهروز نوراني پور

بهروز نوراني پور

1396/05/31

60

810,000,000

13

دقيقه 55

فريد فرخنده كيش

عليرضا فرخنده كيش

1396/05/29

90

441,000,000

14

مخالف خان

پژمان لشكري پور

ماكان عاشوري

1396/06/05

90

810,000,000

توضيحات

حمايتي

حمايتي

پروژه هاي مستند سال 1396
مركز گسترش سينماي مستند و تجربي
عنوان فيلم

رديف

تهيه كننده

كارگردان

تاريخ شروع

درصد سهم
مركز

مبلغ سهم
مركز

آزاده موسوي-كوروش عطايي

آزاده موسوي -كوروش عطايي

1396/06/11

30

400,000,000

حميد اسكندري درچه

حميد اسكندري درچه

1396/06/20

100

270,000,000

محمد رضا نيازي بيدروني

1396/06/27

90

594,000,000

1396/07/22

50

1,600,000,000

0

100,000,000
405,000,000

15

در جستجوي فريده

16

در ابتداي كوير

17

واقعه التنف

محمد رضا نيازي بيدروني

18

شيراز تا يزد يك لحظه بي پايان

محمدعلي حسين نژاد

محمدعلي حسين نژاد

19

چهار فينال آسيا

امير رفيعي

امير رفيعي

1396/07/29

20

اربعين

محمدتقي يازرلو

محمدتقي يازرلو

1396/08/03

90

21

لبريز

شيرين صباحي نميني

شيرين صباحي نميني

1396/08/07

0

50,000,000

22

دلبند

الهه نوبخت

ياسر طالبي

1396/08/14

60

540,000,000

23

لرستان كهن سرزمين قوم كاسيت

منوچهر طياب

منوچهر طياب

1396/08/27

40

360,000,000

24

دهكده پرمالل

همايون امامي

همايون امامي

1396/09/04

0

50,000,000

25

زناني با گوشواره هاي باروتي

مرتضي شعباني

رضا فرهمند

1396/11/11

50

700,000,000

26

شاهد

علي شاه حاتمي

علي شاه حاتمي

1396/11/23

90

270,000,000

27

اوسا احمد نجار و موريانه ها

علي اكبر فدائيان

علي اكبر فدائيان

1396/12/12

90

315,000,000

28

در جستجوي بهار

حامد ذوالفقاري كوهي

حامد ذوالفقاري كوهي

1396/12/23

40

460,000,000

توضيحات

خريد

حمايتي

حمايتي

حمايتي

