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سال 1358
برای آزادی
پرواز به سوی مینو
جنگ اطهر
خشم الهی
راهی به سوی خدا
زنده باد.....
سقوط 57
صمد به شهر می رود
فریاد مجاهد
لیلهّ القدر

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

حسین ترابی
تقی کیوان سلحشور
محمدعلی نجفی
عزیزاله رفیعی
جالل مهربان
خسرو سینایی
باربد طاهری
پرویز صیاد
مهدی معدنیان
محمدعلی نجفی
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1359
---:::--آقای هیروگلیف
---:::--از فریاد تا ترور
---:::--اعدامی
---:::--انفجار
پنجمین سوارسرنوشت ---:::---
---:::--تاریخ سازان
---:::--جستجو
---:::--چوپانان کویر
---:::--خانه آقای حقدوست
---:::--خونبارش
---:::--دانه های گندم
---:::--سرباز اسالم
---:::--سند زنده
شجاعان ایستاده می میرند ---:::---
---:::--شمر
---:::--طلوع انفجار
---:::--قیام
---:::--کرکس ها می میرند
---:::--گفت هرسه نفرشان
مدرسه ای که می رفتیم ---:::---
---:::--مسافر شب
---:::--مفسدین
---:::--موج طوفان

غالمعلی عرفان
منصور تهرانی
محمدباقر خسروی
ساموئل خاچیکیان
سعید مطلبی
هادی صابر
امیر نادری
حسین محجوب
محمود سمیعی
امیر قویدل
حسن رفیعی
امان منطقی
اصغر بیچاره
عباس کسایی
اکبر صادقی
پرویز نوری
رضا صفایی
جمشید حیدری
غالمعلی عرفان
داریوش مهرجویی
منصور تهرانی
امان منطقی
منوچهر احمدی
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1360
---:::--آفتاب نشینها
اشـباح (رضا میرلوحی) ---:::---
---:::--افیون تب مرگ
---:::--بازرس ویژه
---:::--برنج خونین
---:::--بند
---:::--پاییزان
پیکرتراش از عوج تا اوج ---:::---
---:::--توجیه
---:::--جاده
---:::--خط قرمز
---:::--در محاصره
---:::--دست شیطان
---:::--سیم خاردار
---:::--عصیانگران
---:::--فرمان
---:::--فصل خون
---:::--قدیس
---:::--گرداب
---:::--مرز
---:::--میراث من جنون

مهدی صباغ زاده
رضا میرلوحی
امان منطقی  ،داریوش کوشان
منصور تهرانی
امیر قویدل  ،اسداله نیک نژاد
غالمحسین طاهری دوست
رسول صدرعاملی
محمدرضا ممجد
منوچهر حقانی پرست
محمدعلی سجادی
مسعود کیمیایی
اکبر صادقی
حسین زندباف
مهدی معدنیان
جهانگیر جهانگیری
کوپال مشکوت
حبیب اله کاوش
ناصر محمدی
حسین دوانی
جمشید حیدری
مهدی فخیم زاده
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1361
ابراهیم در گلستان
باران
برزخی ها
توبه نصوح
جانبازان
جایزه
حاجی واشنگتن
دادا
دونده
رهایی
سفیر
عفریت
قرنطینه
کیلومتر پنج
مرگ دیگری
مرگ یزدگرد

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

ایرج امامی
کیومرث پوراحمد
ایرج قادری
محسن مخملباف
ناصر محمدی
علیرضا داوودنژاد
علی حاتمی
ایرج قادری
امیر نادری
رسول صدرعاملی
فریبرز صالح
فرشید فلک نازی
مسعود اسدالهی
حجت اله سیفی
محمدرضا هنرمند
بهرام بیضایی
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1362
---:::--آوای غیب
---:::--استعاذه
---:::--بازجویی یک جنایت
---:::--بازداشتگاه
---:::--باالش
---:::--بنفشه زار
---:::--پرونده
---:::--پل آزادی
---:::--پیک جنگل
---:::--تفنگدار
---:::--حصار
---:::--خاک و خون
---:::--خانه عنکبوت
---:::--دادشاه
---:::--دو چشم بی سو
---:::--دیار عاشقان
---:::--زخمه
---:::--سردار جنگل
---:::--سناتور
---:::--شیالت
---:::--عبور از میدان مین
---:::--فصل خاکستری
---:::--کمال الملک
گفت زیرسلطه من آیید ---:::---
---:::--مترسک
---:::--مرثیه گمشده
---:::--مرگ سفید
---:::--ملخ زدگان
---:::--میرزا کوچک خان
---:::--نقطه ضعف

سعید حاجی میری
محسن مخملباف
محمدعلی سجادی
کوپال مشکوت
اکبر صادقی
محمدباقر خسروی
مهدی صباغ زاده
مهدی مدنی
حسن هدایت
جمشید حیدری
حسن محمدزاده
کامران قدکچیان
علیرضا داوودنژاد
حبیب اله کاوش
محسن مخملباف
حسن کاربخش
خسرو ملکان
امیر قویدل
مهدی صباغ زاده
رضا میرلوحی
جواد طاهری
شهرام شبیری
علی حاتمی
داریوش ارجمند
حسن محمدزاده
خسرو سینایی
حسین زندباف
ناصر محمدی
امیر قویدل
محمدرضا اعالمی
5
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

نینوا
هیوالی درون
یاد

---:::-----:::-----:::---

رسول مالقلی پور
خسرو سینایی
عباس شیخ بابایی

6

تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

تولیدات سینمای ایران 97-58

سال 1363
آشیانه مهر
آن سفر کرده
اولی ها
برگ و باد
بی بی چلچله
پایگاه جهنمی
پرچمدار
پیراک
پیشتازان فتح
تاتوره
تاراج
جنجال بزرگ
حادثه
حماسه مهران
در اسارت
ساعتچی فرد
راه دوم
ریشه در خون
زائر خلف
زندان دوله تو
زنگ اول
زیر باران
سرباز کوچک
سربداران
سیاه راه
شب شکن
شب مکافات
شکار در شب
شکار شکارچی
صاعقه

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

جالل مقدم
احمد نیک آذر
عباس کیارستمی
منصور تهرانی
کیومرث پوراحمد
اکبر صادقی
شهریار بحرانی
کوپال مشکوت
ناصر مهدی پور
کیومرث پوراحمد
ایرج قادری
سیاوش شاکری
منصور تهرانی
حمید طاهریان
داوود اسماعیلی  ،حسین کامران  ،علیرضا برخورداری  ،مجید
حمید رخشانی
سیروس الوند
یداله نوعصری
رحیم رحیمی پور
نظام فاطمی
سیف اله داد
سعید بخشعلیان
محمدعلی نجفی
کوپال مشکوت
خسرو ملکان
فرامرز باصری
علی امجدی
سیدضیاءالدین دری
7

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

---:::--صف
---:::--طائل
---:::--عقاب ها
---:::--عقود
---:::--فرار
---:::--گلهای داوودی
---:::--گنج
---:::--گورکن
---:::--ما ایستاده ایم
---:::--مادر
مردی که زیاد می دانست ---:::---
---:::--مزدوران
---:::--مشت
---:::--میالد
---:::--همه فرزندان من
---:::--یک روز گرم

علی اصغر عسگریان
محمد عقیلی
ساموئل خاچیکیان
علی اصغر شادروان
جمشید حیدری
رسول صدرعاملی
محسن قصابیان
محمدرضا هنرمند
اکبر حر
فتحعلی اویسی
یداله صمدی
جهانگیر جهانگیری
سیامک اطلسی
ابوالفضل جلیلی
زاون قوکاسیان
علی عسگری
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1364
آب ،باد ،خاک
آتش در زمستان
آن سوی مه
آوار
اتوبوس
بای سیکل ران
بایکوت
بر فراز فاو
بلمی به سوی ساحل
بهار
پدربزرگ
پالک
تشریفات
تفنگ شکسته
تنوره دیو
توهم
تیغ و ابریشم
جاده های سرد
جدال
جستجو در شهر
خط پایان
زنجیرهای ابریشمی
زنگها
سامان
ستاره دنباله دار
سمندر
شهر موشها 1
طغیان
عاشق کوچک
عیاران و طراران

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

امیر نادری
حسن هدایت
منوچهر عسگری نسب
سیروس الوند
یداله صمدی
محسن مخملباف
محسن مخملباف
محمدرضا اسالملو
رسول مالقلی پور
ابوالفضل جلیلی
مجید قاری زاده
ابراهیم قاضی زاده
مهدی فخیم زاده
مهدی معدنیان
کیانوش عیاری
سعید حاجی میری
مسعود کیمیایی
مسعود جعفری جوزانی
محمدعلی سجادی
حجت اله سیفی
محمدعلی طالبی
حسن کاربخش
محمدرضا هنرمند
احمد نیک آذر
سیروس کاشانی نژاد
محمود کوشان
مرضیه برومند  ،محمدعلی طالبی
جهانگیر جهانگیری
فرخ انصاری بصیر
سعید نادری
9
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

کفشهای میرزانوروز
کلید
گردباد
گره
گریز از شهر
گمشده
مادیان
مدار بسته
مدرک جرم
مردی که موش شد
مرگ گرگها
هویت
یوزپلنگ

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

محمد متوسالنی
ابراهیم فروزش
کامران قدکچیان
یوسف سیدمهدوی
محمدرضا صفوی
مهدی صباغ زاده
علی ژکان
رحمان رضایی
منوچهر حقانی پرست
احمد بخشی
جهانگیر جهانگیری
ابراهیم حاتمی کیا
ساموئل خاچیکیان

10

تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1365
---:::--آلبوم تمبر
---:::--اتاق یک
---:::--اجاره نشین ها
---:::--باشو غریبه کوچک
---:::--بگذار زندگی کنم
---:::--بی پناه
---:::--پرواز در شب
---:::--تر نج
---:::--تشکیالت
---:::--تصویر آخر
---:::--تیرباران
---:::--جدال در تاسوکی
---:::--چمدان
---:::--حریم مهرورزی
---:::--حماسه دره شیلر
---:::--خانه ابری
خانه دوست کجاست؟ ---:::---
---:::--دبیرستان
---:::--دزد و نویسنده
---:::--دست نوشته ها
دستفروش (اپیزود اول) ---:::---
دستفروش (اپیزود دوم) ---:::---
دستفروش (اپیزود سوم) ---:::---
---:::--رابطه
---:::--روزهای انتظار
---:::--سراب
---:::--شبح کژدم
---:::--شیر سنگی
---:::--طلسم
---:::--قصه زندگی

کیومرث پوراحمد
رحیم رحیمی پور
داریوش مهرجویی
بهرام بیضایی
شاپور قریب
علیرضا داوودنژاد
رسول مالقلی پور
محمدرضا اعالمی
منوچهر مصیری
مهدی صباغ زاده
علی اصغر شادروان
فرامرز قریبیان
جالل مقدم
ناصر غالمرضایی
احمد حسنی مقدم
اکبر خواجویی
عباس کیارستمی
اکبر صادقی
کاظم معصومی
مهرزاد مینویی
محسن مخملباف
محسن مخملباف
محسن مخملباف
پوران درخشنده
اصغر هاشمی
سعید اسدی  ،حمید تمجیدی
کیانوش عیاری
مسعود جعفری جوزانی
داریوش فرهنگ
خسرو شجاعی
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

کنار برکه ها
گال
گذرگاه
گزارش یک قتل
گشتی ها
گلبهار
گودال
مأموریت
معما
مقاومت
مالقات
میهمانی خصوصی
ناخداخورشید
وکیل اول
هشت و نیم شب
همه باهم
هوای تازه

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

یداله نوعصری
ابوالفضل جلیلی
شهریار بحرانی
محمدعلی نجفی
جواد مرادی
تهمینه اردکانی
محمد حسن زاده
حسین زندباف
حسین زندباف
احمد نیک آذر
خسرو معصومی
حسن هدایت
ناصر تقوایی
جمشید حیدری
اسماعیل رحیم زاده
محمد نوری زاد
تورج منصوری
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1366
---:::--آن سوی آتش
---:::--ایستگاه
---:::--با من از فردا بگو
---:::--بحران
---:::--بوعلی سینا
---:::--بهار در پاییز
---:::--پرستار شب
پرنده کوچک خوشبختی ---:::---
---:::--تحفه ها
---:::--ترن
جعفرخان از فرنگ برگشته ---:::---
---:::--جمیل
---:::--جنگلبان
جهیزیه ای برای رباب ---:::---
---:::--خارج از محدوده
---:::--خانه ای مثل شهر
---:::--خانه در انتظار
---:::--خبرچین
---:::--در انتظار شیطان
---:::--ردپایی بر شن
---:::--زمزمه
---:::--سازمان 4
---:::--سایه های غم
---:::--سرزمین آرزوها
---:::--سفر غریب
---:::--سیمرغ
---:::--شاید وقتی دیگر
---:::--شرایط عینی
---:::--شکار
---:::--شکوه زندگی

داریوش عیاری
یداله صمدی
فریدون کوچکیان
علی اصغر شادروان
کیهان رهگذار
مهدی فخیم زاده
محمدعلی نجفی
پوران درخشنده
ابراهیم وحیدزاده
امیر قویدل
احمد بخشی
منوچهر حقانی پرست
سیامک شایقی
رخشان بنی اعتماد
حجت اله سیفی
منوچهر عسگری نسب
نصراله زمردیان
حمید صفایی
محمدرضا هنرمند
خسرو ملکان
حسن جوانبخش
شاپور قریب
مجید قاری زاده
ایرج صغیری
اکبر صادقی
بهرام بیضایی
احمدرضا گرشاسبی
مجید جوانمرد
حسن محمدزاده
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

شناسایی
شیرک
صعود
غریبه
قاصد
کانی مانگا
کمینگاه
گاویار
گردو
گرفتار
گل مریم
گمشدگان
مار
ماهی
محکومین
محموله
مسافران مهتاب
مکافات
ویزا
هراس
یاد و دیدار
یار در خانه

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

محمدرضا اعالمی
داریوش مهرجویی
فریدون جیرانی
رحمان رضایی
محمد کاسبی
سیف اله داد
کیومرث پوراحمد
حسین دلیر
منصور تهرانی
حسن محمدزاده
محمدعلی سجادی
مجید جوانمرد
کامبوزیا پرتوی
ناصر محمدی
سیروس الوند
مهدی فخیم زاده
منوچهر مصیری
بهرام ری پور
شهریار بحرانی
رجب محمدین
خسرو سینایی
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تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1367
آخرین لحظه
آری چنین بود
ارثیه
افسون
افق
انسان و اسلحه
باد سرخ
باو
برهوت
پنجره
تا غروب
تپش
تفنگ های سحرگاه
چون باد
در جستجوی قهرمان
در مسیر تندباد
دالر
دوران سربی
دیده بان
روز باشکوه
روزنه
زرد قناری
سالهای خاکستری
ستاره و الماس
سرب
سفر عشق
سالم سرزمین من
شاخه های بید
شب حادثه
صخره همیشه سبز

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

فرخ انصاری بصیر
داوود اسماعیلی
کاظم بلوچی
محمدرضا صفوی
رسول مالقلی پور
مجتبی راعی
جمشید ملک پور
فتحعلی اویسی
محمدعلی طالبی
امیر توسل
جعفر والی
مهدی فخیم زاده
بهروز افخمی
محمدعلی سجادی
حمیدرضا آشتیانی پور
مسعود جعفری جوزانی
ناصر مهدی پور
خسرو معصومی
ابراهیم حاتمی کیا
کیانوش عیاری
جمال شورجه
رخشان بنی اعتماد
مهدی صباغ زاده
سیامک شایقی
مسعود کیمیایی
ابوالحسن داوودی
اکبر خامین
امراله احمدجو
سیروس الوند
عباس ناصری
15

تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

طپش
طوبی
عبور
عروسی خوبان
کارآگاه 2
کشتی آنجلیکا
گراند سینما
گرداب سکندر
گل
گلنار
گنبد نور
گودال
لنگرگاه
مشق شب
میهمان ناخوانده
نار و نی
هی جو

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

مهدی فخیم زاده
خسرو ملکان
کمال تبریزی
محسن مخملباف
بهروز غریب پور
محمد بزرگ نیا
حسن هدایت
امیر خوشخرام
رجب محمدین
کامبوزیا پرتوی
سیداحمد صالحی
علی شاه حاتمی
کیومرث پوراحمد
عباس کیارستمی
سعید ابراهیمی فر
منوچهر عسگری نسب

16

تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1368
---:::--آب را گل نکنید
---:::--آخرین پرواز
---:::--آخرین مهلت
---:::--آفتاب و عشق
---:::--اُ  -منفی
---:::--الماس بنفش
---:::--ای ایران
---:::--بازی تمام شد
---:::--باغ سید
---:::--بچه های طالق
پاتال و آرزوهای کوچک ---:::---
---:::--پرواز پنجم ژوئن
---:::--پنجاه و سه نفر
---:::--پول خارجی
---:::--تا مرز دیدار
---:::--تابستان 58
---:::--تماس
تمام وسوسه های زمین ---:::---
---:::--تولد
---:::--جستجوگر
---:::--خواستگاری
---:::--دخترک کنار مرداب
---:::--دخترم سحر
---:::--دزد عروسک ها
---:::--دستمزد
---:::--دل نمک
دلم برای پسرم تنگ شده ---:::---
---:::--دندان مار
---:::--دو سرنوشت
---:::--راز کوکب

شهریار بحرانی
احمدرضا درویش
پرویز تأییدی
جواد شمقدری
کریم زرگر  ،احمدرضا گرشاسبی
رحیم رحیمی پور
ناصر تقوایی
مهدی صباغ زاده
محمدرضا اسالملو
تهمینه میالنی
مسعود کرامتی
علیرضا سمیع آذر
یوسف سیدمهدوی
رخشان بنی اعتماد
حسین قاسمی جامی
مجتبی راعی
خسرو ملکان
حمید سمندریان
عبدالرحیم شرفی فریمانی
محمد متوسالنی
مهدی فخیم زاده
علی ژکان
مجید قاری زاده
محمدرضا هنرمند
مجید جوانمرد
امیر قویدل
علیرضا میرک آبادی
مسعود کیمیایی
مهران تأییدی
کاظم معصومی
17

تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

رانده شده
ریحانه
زمان از دست رفته
زیر بامهای شهر
سال های اضطراب
ساواالن
شب بیست و نهم
شب دهم
شکار خاموش
شما فرشته اید
شنا در زمستان
شنگول و منگول
صنوبرهای سوزان
عبور از غبار
غفلت
فانی
فیل در تاریکی
قلب کوچک ایمان
کاکلی
کلوزآپ
گزل
گل سرخ
مادر
مدرسه رجایی
مرگ پلنگ
مهاجر
نخلستان تشنه
وسوسه
هامون

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

جهانگیر جهانگیری
علیرضا رئیسیان
پوران درخشنده
اصغر هاشمی
هوشنگ درویش پور
یداله صمدی
حمید رخشانی
جمال شورجه
کیومرث پوراحمد
محمدعلی میاندار
محمد کاسبی
پرویز صبری
عباس شیخ بابایی
پوران درخشنده
کامران ملکی
افشین شرکت
مرتضی مسائلی
فریال بهزاد
عباس کیارستمی
محمدعلی سجادی
حمید تمجیدی
علی حاتمی
کریم زرگر
فریبرز صالح
ابراهیم حاتمی کیا
محمد نوری زاد
جمشید حیدری
داریوش مهرجویی
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تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1369
آپارتمان شماره 13
آتش پنهان
آتش در خرمن
آوای دریا
آهوی وحشی
ابلیس
افسانه آه
بازگشت به خانه (ملک خاتون)
بازگشت قهرمان
بازی بزرگان
به خاطر همه چیز
پرده آخر
پرواز در نهایت
تعقیب سایه ها
تویی که نمی شناختمت
تیغ آفتاب
جدال بزرگ
جستجو در جزیره
چاووش
چشم شیشه ای
چون ابر در بهاران
حکایت آن مرد خوشبخت
خون بس
در آرزوی ازدواج
در کوچه های عشق
در مسلخ عشق
دریا برای تو
دو فیلم با یک بلیت
راز خنجر
رنو تهران 29

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

یداله صمدی
حبیب اله کاوش
سعید حاجی میری
رحمان رضایی
حمید خیرالدین
احمدرضا درویش
تهمینه میالنی
مسعود نوابی
شاپور قریب
کامبوزیا پرتوی
رجب محمدین
واروژ کریم مسیحی
محمدمهدی عسگرپور
علی شاه حاتمی
ابراهیم سلطانی فر
مجید جوانمرد
علی اصغر شادروان
مهدی صباغ زاده
ساموئل خاچیکیان
حسین قاسمی جامی
سعید امیرسلیمانی
رضا حیدرنژاد
ناصر غالمرضایی
اصغر هاشمی
خسرو سینایی
کمال تبریزی
احمدرضا گرشاسبی
داریوش فرهنگ
محمدحسین حقیقی
سیامک شایقی
19

تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

زندان دیو
سایه خیال
سفر جادویی
سکوت
شب های زاینده رود
شهر خاکستری
عروس
عروس حلبچه
عشق و مرگ
علی و غول جنگل
فرماندار
کلنل
گاالن
گربه آوازخوان
گروهبان
مجنون
ملک خاتون
مهاجران
نقش عشق
نوبت عاشقی
همه یک ملت

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

حسن محمدزاده
حسین دلیر
ابوالحسن داوودی
سیدعلی سجادیحسینی
محسن مخملباف
حسن هدایت
بهروز افخمی
حسن کاربخش
محمدرضا اعالمی
بیژن بیرنگ  ،مسعود رسام
مرتضی مسائلی
نورالدین یادآور نیکروش
امیر قویدل
کامبوزیا پرتوی
مسعود کیمیایی
رسول مالقلی پور
حسن محمدزاده
مهدی صباغ زاده
شهریار پارسی پور
محسن مخملباف
حسین مختاری

20

تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1370
آخرین تالش
آقای بخشدار
آواز تهران
اتل متل توتوله
افسانه مه پلنگ
امید
انفجار در اتاق عمل
اوینار
ایلیا ،نقاش جوان
بانو
بدوک
برخورد
بهترین بابای دنیا
پرنده آهنین
پوتین
تبعیدی ها
جیب برها به بهشت نمی روند
حسنک
خانواده کوچک ما
خانه خلوت
خطا
خمره
دادستان
دره شاپرک ها
دلشدگان
دندان طال
دو نفر و نصفی
دو نیمه سیب
دو همسفر
دیدار در استانبول

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

سیامک اعتمادی
خسرو معصومی
کامران قدکچیان
محمد جعفری هرندی
محمدعلی سجادی
حبیب اله کاوش
رحیم رحیمی پور
شهرام اسدی
ابوالحسن داوودی
داریوش مهرجویی
مجید مجیدی
سیروس الوند
داریوش فرهنگ
علی شاه حاتمی
عبداله باکیده
جهانگیر جهانگیری
ابوالحسن داوودی
مهستی بدیعی
شاپور قریب
مهدی صباغ زاده
محمدرضا سرهنگی
ابراهیم فروزش
بزرگمهر رفیعا
فریال بهزاد
علی حاتمی
حسین فردرو
یداله صمدی
کیانوش عیاری
اصغر هاشمی
افشین شرکت
21

تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

دیگه چه خبر!؟
راز چشمه سرخ
راه و بیراه
ردپای گرگ
رقص خاک
زندگی و دیگر هیچ
ساده لوح
سالهای جوانی
سهند دریا
سیرک بزرگ
شانس زندگی
شتابزده
شرم
شقایق
شهر در دست بچه ها
عروج
عشق من شهر من
عملیات کرکوک
قرق
گرگهای گرسنه
گل ها و گلوله ها
مخترع 2001
مدرسه پیرمردها
مرغ و همسایه
مرغابی وحشی
مسافران
مسافران دره انار
موتو
ناصرالدین شاه آکتور سینما
نرگس
نیاز
وصل نیکان
هور در آتش

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

تهمینه میالنی
سیدعلی سجادیحسینی
سیامک شایقی
مسعود کیمیایی
ابوالفضل جلیلی
عباس کیارستمی
مهدی فخیم زاده
هوشنگ درویش پور
عبدالجبار دلدار
اکبر خواجویی
شهریار پارسی پور
مهدی فخیم زاده
کیومرث پوراحمد
مجید قاری زاده
اسماعیل براری
محمدرضا فرزین
علی قوی تن
جمال شورجه
احمد هاشمی
سیروس مقدم
ناصر مهدی پور
امیر توسل
سیدعلی سجادیحسینی
عباس احمدی مطلق
مسعود کرامتی
بهرام بیضایی
یداله نوعصری
محمدعلی نظریان
محسن مخملباف
رخشان بنی اعتماد
علیرضا داوودنژاد
ابراهیم حاتمی کیا
عزیزاله حمیدنژاد
22

تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

یکبار برای همیشه

---:::---

سیروس الوند
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تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1371
آبادانی ها
آذرخش
آلما
از بلور خون
از کرخه تا راین
افعی
باز باران
بازیچه
بر بال فرشتگان
بندر مه آلود
بهشت باران
بیا با من
پرواز در پرواز
پرواز را به خاطر بسپار
پیشانی سفید
تابع قانون
تماس شیطانی
تونل
تیک تاک
چشمهایم برای تو
چکمه
چهارشنبه عزیز
حماسه مجنون
حمله خرچنگها
خسته-نباشید
خسوف
خوش خیال
دایان باخ
دالوران کوچه دلگشا
دو روی سکه

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

کیانوش عیاری
احمدرضا درویش
اکبر صادقی
جمشید عندلیبی
ابراهیم حاتمی کیا
محمدرضا اعالمی
محسن محسنی نسب
تورج منصوری
جواد شمقدری
امیر قویدل
مجتبی فرآورده
مهدی ودادی
عبدالرحیم شرفی فریمانی
حمید رخشانی
اکبر منصور فالح
محمدعلی بهرامی
حسن قلی زاده
مجتبی راعی
محمدعلی طالبی
خسرو شجاعی
محمدعلی طالبی
حمید تمجیدی
جمال شورجه
پرویز تأییدی
سیدمحمدرضا عالی پیام
رسول مالقلی پور
مهران تأییدی
فرهاد پوراعظم
حسن هدایت
محمد متوسالنی
24

تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

رابطه پنهانی
راز گل سرخ
زیر آسمان
سارا
سایه های هجوم
سفر
سفرنامه ی شیراز
سوء ظن
شعله های خشم
شکوه بازگشت
صبح روز بعد
صلیب طالیی
طعمه
عیالوار
قافله
قربانی
گریز
لبه تیغ
مأموریت آقای شادی
ماه عسل
مجسمه
مرد ناتمام
مردی در آینه
مریم و می تیل
مستاجر
نصف جهان
هنرپیشه
یک مرد یک خرس

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

جهانگیر جهانگیری
حسن قلی زاده
حسین قاسمی جامی
داریوش مهرجویی
احمد امینی
سیدرضا شانه ساز شیرازی
کیومرث پوراحمد
کاظم معصومی
حمیدرضا آشتیانی پور
سیروس مقدم
کیومرث پوراحمد
عبداله باکیده
فرامرز صدیقی
پرویز صبری
مجید جوانمرد
رسول صدرعاملی
ناصر مهدی پور
جمال شورجه
محمدرضا زهتابی
حجت اله سیفی
ابراهیم وحیدزاده
محرم زینال زاده
ساموئل خاچیکیان
فتحعلی اویسی
رحیم رحیمی پور
مرتضی شاملی
محسن مخملباف
مسعود جعفری جوزانی
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

تولیدات سینمای ایران 97-58

سال 1372
آخرین خون
آخرین شناسایی
آشیانه
آنها هیچکس را دوست ندارند
ایوب پیامبر
بدل
بلندیهای صفر
بلوف
بی تو هرگز
پادزهر
پایان کودکی (کودک قهرمان)
پاییز بلند
پرتگاه
پرواز از اردوگاه
پناهنده
پنجاه روز التهاب
تاواریش
ترانزیت
جاده عشق
جای امن
جنگ نفتکشها
چشم شیطان
خاکستر سبز
دت یعنی دختر
در جستجوی تعادل
دره هزار فانوس
دمرل
راز گل شب بو
راننده سفیر
روز فرشته

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

منوچهر مصیری
علی شاه حاتمی
اسماعیل براری
جعفر سیمایی
فرج اله سلحشور
جهانگیر جهانگیری
حسینعلی لیالستانی
ساموئل خاچیکیان
هوشنگ درویش پور
بهرام کاظمی
کمال تبریزی
منوچهر عسگری نسب
بهرام ری پور
حسن کاربخش
رسول مالقلی پور
کریم آتشی
مهدی فخیم زاده
سیدعلی سجادیحسینی
رجب محمدین
مجتبی راعی
محمد بزرگ نیا
حسن هدایت
ابراهیم حاتمی کیا
ابوالفضل جلیلی
حسین محجوب
احمدرضا گرشاسبی
یداله صمدی
سعید خورشیدیان
حبیب اله بهمنی  ،شفیع آقامحمدیان
بهروز افخمی
26

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

---:::--زیر درختان زیتون
---:::--زیر سایه کنار
---:::--زینت
---:::--سپیدیال
---:::--سجاده آتش
---:::--سه مرد عامی
سهراب تا سهراب (قطب مخوف) ---:::---
---:::--شاهین طالیی
---:::--ضربه آخر
---:::--ضربه طوفان
---:::--عبور از تله
---:::--عصیان
---:::--کودکانی ازآب و گل
---:::--مسافر غریب
---:::--من زمین را دوست دارم
---:::--نان و شعر
---:::--هبوط
---:::--همسر
---:::--همسفر
---:::--همه دختران من
---:::--یاران

عباس کیارستمی
جواد ارشاد
ابراهیم مختاری
محسن محسنی نسب
احمد مرادپور
سیامک تقی پور
عباس شیخ بابایی
قدرت اله صلح میرزایی
داوود موثقی
علی قوی تن
غالمرضا رمضانی
حمید خیرالدین
عطاءاله حیاتی
یوسف جمادی
ابوالحسن داوودی
کیومرث پوراحمد
احمدرضا معتمدی
مهدی فخیم زاده
مهدی فخیم زاده
اسماعیل سلطانیان
ناصر مهدی پور
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

تولیدات سینمای ایران 97-58

سال 1373
آخرین بندر
آدم برفی
آرایش مرگ
آرزوی بزرگ
آقای شانس
اشک و لبخند
افسانه دو خواهر
الو!الو! من جوجوام
انتهای قدرت
بادکنک سفید
بازمانده
بشیر
بوی خوش زندگی
به خاطر هانیه
بهشت پنهان
بیقرار
پری
تجارت
تحفه هند
حاال چه شود!
حامی
حسرت
حسرت دیدار
حمله به اچ3
خط آتش
خلع سالح
در کمال خونسردی
درد مشترک
دشت ارغوانی
دل و دشنه

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

حسن هدایت
داوود میرباقری
افشین شرکت
خسرو شجاعی
رحمان رضایی
شاپور قریب
کامبوزیا پرتوی
مرضیه برومند
کریم آتشی
جعفر پناهی
سیف اله داد
احمد رمضان زاده
ابوالحسن داوودی
کیومرث پوراحمد
کامران قدکچیان
مجید قاری زاده
داریوش مهرجویی
مسعود کیمیایی
محمدرضا زهتابی
محمد جعفری هرندی
قدرت اله صلح میرزایی
حسن محمدزاده
محرم زینال زاده
شهریار بحرانی
فرید سجادی حسینی  ،سیدعلی سجادیحسینی
علیرضا داوودنژاد
سیامک شایقی
یاسمین ملک نصر
نادر مقدس
مسعود جعفری جوزانی
28

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

---:::--دیدار
---:::--دیوانه وار
---:::--راه افتخار
---:::--روز دیدنی
---:::--روز شیطان
---:::--روز واقعه
روز های خوب زندگی ---:::---
---:::--روسری آبی
رویای نیمه شب تابستان ---:::---
---:::--زمین آسمانی
---:::--ساز ستاره
---:::--سالهای بیقراری
---:::--ستارگان خاک
---:::--سربلند
---:::--سفر
---:::--سفر بخیر
---:::--سالم سینما
---:::--سمفونی تهران
---:::--شریک زندگی
---:::--عروسی خون
---:::--کاکادو
کاله قرمزی و پسرخاله ---:::---
---:::--کوچه و موزه
---:::--کوسه ها
---:::--کیمیا
---:::--مجازات
---:::--مرد پنجم
---:::--مرد کوچک
---:::--مرضیه
---:::--مروارید سیاه
---:::--منطقه ممنوعه
---:::--مهریه بی بی
می خواهم زنده بمانم ---:::---

محمدرضا هنرمند
کامران قدکچیان
داریوش فرهنگ
فرزین مهدی پور
بهروز افخمی
شهرام اسدی
مهدی صباغ زاده
رخشان بنی اعتماد
داریوش مؤدبیان
محمدعلی نجفی
محرم زینال زاده
مسعود نوایی
عزیزاله حمیدنژاد
فتحعلی اویسی
علیرضا رئیسیان
داریوش مؤدبیان
محسن مخملباف
رسول صدرعاملی
سیدعلی خوش نشین
مجید جوانمرد
تهمینه میالنی
ایرج طهماسب
کاظم بلوچی
حمیدرضا آشتیانی پور
احمدرضا درویش
جهانگیر جهانگیری
سیدمحسن شهابی
قدرت اله صلح میرزایی
اسفندیار شهیدی
حبیب اله بهمنی  ،شفیع آقامحمدیان
رضا جعفری
اصغر هاشمی
ایرج قادری
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

نگاهی دیگر
ن یش
هدف
یک شب ،یک غریبه

---:::-----:::-----:::-----:::---

حسینعلی مختاری
همایون اسعدیان
بهرام کاظمی
حسین قاسمی جامی
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1374
آخرین مرحله
آینه و مرداب
اعاده امنیت
بازگشت از بوداپست
بازی با مرگ
بازیهای پنهان
بانی چاو
براده های خورشید
برج مینو
بوی پیراهن یوسف
بیگانه ای در شهر
پاتک
پاکباخته
پدر
تعطیالت تابستانی
تعقیب
تنگنا
توطئه
جهنم سبز
چهره
حادثه در کندوان
خفتگان بیدار
خواهران غریب
دام
دایره سرخ
درخت جان
دشمن
دکل
دیپلمات
روز دیدار

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

محسن محسنی نسب
حمید رخشانی
رامبد لطفی
حمید تمجیدی
کریم هاتفی نیا
احمدرضا گرشاسبی
محمدحسین حقیقی
ابراهیم حاتمی کیا
ابراهیم حاتمی کیا
حسن هدایت
علی اصغر شادروان
غالمحسین لطفی
مجید مجیدی
فریدون حسن پور
علی عبدالعلی زاده
علی درخشی
علی قوی تن
اسماعیل براری
سیروس الوند
جهانگیر جهانگیری
غالم حیدر اکابری
کیومرث پوراحمد
جالل مهربان
جمال شورجه
فرهاد مهرانفر
عباس بابویهی
عبدالحسن برزیده
داریوش فرهنگ
سیدعلی خوش نشین
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

رهاشدگان
سایه به سایه
سفر به چزابه
سفر پرماجرا
سکوت کوهستان
سالم به انتظار
شاخ گاو
شیخ مفید
شیرین و فرهاد
ضیافت
طالع سعد
عاشق فقیر
عاشقانه
عبور از خط سرخ
عروس کاغذی
غزال
فاتح
فرار مرگبار
فردا روز دیگری است
فرمان آتش
قانون
قصه های بازار
قله دنیا
گارد ویژه
گبه
گروگان
گریز از مرگ
گنگ خوابدیده
لبنان عشق من
لیلی با من است
مادرم گیسو
ماه پیشونی
ماه مهربان

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

غالمرضا جنت خواه دوست
علی ژکان
رسول مالقلی پور
سیامک اطلسی
یداله نوعصری
کریم آتشی
کیانوش عیاری
سیروس مقدم  ،فریبرز صالح
رحیم رحیمی پور
مسعود کیمیایی
مهستی بدیعی
حسینعلی لیالستانی
علیرضا داوودنژاد
جمال شورجه
حجت اله سیفی
مجتبی راعی
بهرام ری پور
تورج منصوری
روح اله خوشکام
حسن ساجدی
فرامرز قریبیان
عبداله علیمراد
عزیزاله حمیدنژاد
پرویز صبری
محسن مخملباف
اصغر هاشمی
قدرت اله صلح میرزایی
هوشنگ گلمکانی
حسن کاربخش
کمال تبریزی
سیامک شایقی
جواد ارشاد  ،علی اکبر کوهکی
قاسم جعفری
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

ماه و خورشید
مرد آفتابی
مرد نامرئی
نجات یافتگان
نون و گلدون
ویرانگر
هفت گذرگاه
یحیی
یک داستان واقعی

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

محمدحسین حقیقی
همایون اسعدیان
فریال بهزاد
رسول مالقلی پور
محسن مخملباف
ابوالقاسم طالبی
جمشید حیدری
حسین فرخی
ابوالفضل جلیلی
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1375
---:::--ابر و آفتاب
---:::--ابراهیم
---:::--ارابه مرگ
---:::--اسکادران عشق
---:::--اعتراف
---:::--باالتر از خطر
---:::--بچه های آسمان
---:::--بزرگ خیلی بزرگ
---:::--بی پالمار
---:::--توفان شن
---:::--تهاجم
---:::--جوانمرد
---:::--حرفه ای
---:::--حریف دل
---:::--در سرزمینی دیگر
دوربین (کامران شیرزاد) ---:::---
---:::--راز مینا
روزی که خواستگار آمد ---:::---
---:::--روی خط مرگ
---:::--زن امروز
---:::--سجده بر آب
---:::--سرحد
---:::--سرزمین خورشید
---:::--سرعت
---:::--سلطان
---:::--شب روباه
---:::--شوک
---:::--طوفان
---:::--عروسی مهتاب
---:::--عشق گمشده

محمود کالری
حمیدرضا محسنی
رضا قهرمانی
سعید حاجی میری
مجید فهیم خواه
سعید عالم زاده
مجید مجیدی
فرزین مهدی پور
ناصر صفار
جواد شمقدری
قدرت اله صلح میرزایی
جمشید آهنگرانی فراهانی
اسماعیل فالح پور
رضا گنجی
مجید جوانمرد
کامران شیرزاد
عباس رافعی
فریال بهزاد
شفیع آقامحمدیان
مجید قاری زاده
حمید خیرالدین
اکبر صادقی
احمدرضا درویش
محمدحسین لطیفی
مسعود کیمیایی
همایون اسعدیان
ناصر مهدی پور
محمد بزرگ نیا
خسرو ملکان
شهرام اسدی
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

عقرب
فرار از جهنم
فصل پنجم
قاصدک
کمین
کیسه برنج
گاومیش ها
الک پشت
لیال
متهم
مردی شبیه باران
مسافر جنوب
معجزه خنده
موشک کاغذی
مینا و غنچه
نابخشوده
نامزدی
ننه الال و فرزندانش
هتل کارتن

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

بهروز افخمی
شفیع آقامحمدیان
رفیع پیتز
قاسم جعفری
حمید خیرالدین
محمدعلی طالبی
اکبر صادقی
علی شاه حاتمی
داریوش مهرجویی
کریم آتشی
سعید سهیلی
پرویز شهبازی
یداله صمدی
فرهاد مهرانفر
محمد حسین پور  ،جهان خادم المله
ایرج قادری
ناصر غالمرضایی
کامبوزیا پرتوی
سیروس الوند
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1376
آخرین نبرد
آژانس شیشه ای
آن سوی آینه
آینه
اصحاب کهف
باد و شقایق
بانوی اردیبهشت
بدلکاران
پرواز روح
پشت دیوار شب
پنجه در خاک
تابلویی برای عشق
تارهای نامریی
ترور
تنها
تولد یک پروانه
جان سخت
جهان پهلوان تختی
چرخ
حماسه 2519
حماسه قهرمانان
خفاش
خلبان
دان
درخت گالبی
دنیای وارونه
رنگ خدا
روانی
روزی که هوا ایستاد
رویای زمین

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

حمید بهمنی
ابراهیم حاتمی کیا
محمدرضا اعالمی
جعفر پناهی
فرج اله سلحشور
سیدضیاءالدین دری
رخشان بنی اعتماد
مهدی صباغ زاده
حسین قاسمی جامی
مهران تأییدی
ایرج قادری
حسینعلی لیالستانی
حبیب اله بهمنی
حسن کاربخش
علی قوی تن
مجتبی راعی
علی اکبر ثقفی
بهروز افخمی
غالمرضا رمضانی
کامران ملکی
جمشید حیدری
علی اصغر شادروان
جمال شورجه
ابوالفضل جلیلی
داریوش مهرجویی
شهریار بحرانی
مجید مجیدی
داریوش فرهنگ
نادر ابراهیمی
فرشاد فرشته حکمت
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

زخمی
زن شرقی
زندگی
ساحره
سارای
ساغر
سفر شبانه
س یب
سینما سینماست
شاهرگ
شبیخون
شمارش معکوس
شهردار مدرسه
طعم گیالس
غریبانه
فرار بزرگ
قاعده بازی
کلید ازدواج
کوچه پائیز
مدرسه ای که باد برد
مرد عوضی
مرد کوچک
مرسدس
مهر مادری
هفت سنگ
یاسهای وحشی
یاغی
یکی کم است
یورش

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

کامران قدکچیان
رامبد لطفی
اصغر هاشمی
داوود میرباقری
یداله صمدی
سیروس الوند
خسرو معصومی
سمیرا مخملباف
سیدضیاءالدین دری
علی غفاری
جمشید آهنگرانی فراهانی
اکبر حر
محمدباقر خسروی
عباس کیارستمی
احمد امینی
ناصر محمدی
سیدعبدالرضا نواب صفوی
داوود موثقی
خسرو سینایی
محسن مخملباف
محمدرضا هنرمند
ابراهیم فروزش
مسعود کیمیایی
کمال تبریزی
سیدعبدالرضا نواب صفوی
محسن محسنی نسب
جهانگیر جهانگیری
عبداله علیمراد
محسن محسنی نسب
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سال 1377
سیدمحمد سیف زاده
---:::--آخرین تکسوار
محمدرضا اعالمی
---:::--آشوبگران
محرم زینال زاده
---:::--آی پارا
خسرو شجاعی
---:::--افسانه پوپک طالئی
پرویز کیمیاوی
---:::--ایران سرای من است
جمال شورجه
---:::--باشگاه سری
مهدی هاشمی  ،ناصر هاشمی
---:::--بال های سپید
مسعود جعفری جوزانی
---:::--بلوغ
کیانوش عیاری
---:::--بودن یا نبودن
محمدعلی طالبی
---:::--بید و باد
عبدالحسن برزیده
---:::--پرواز خاموش
حمید جبلی
---:::--پسر مریم
مجتبی راعی
---:::--جنگجوی پیروز
مجید قاری زاده
---:::--جوانی
شفیع آقامحمدیان
---:::--چشم عقاب
بهروز فرجی
---:::--خط ها و سایه ها
---:::--داستانهای جزیره (اپیزود اول ،دختردایی گمشده)
---:::--داستانهای جزیره (اپیزود دوم،تست دموکراسی)
---:::--داستانهای جزیره (اپیزود سوم ،باران و بومی)
رسول صدرعاملی
دختری با کفشهای کتانی ---:::---
تهمینه میالنی
---:::--دو زن
ابراهیم حاتمی کیا
---:::--روبان قرمز
احمدرضا معتمدی
---:::--زشت و زیبا
پرویز شیخ طادی
---:::--سرزمین پدربزرگ
محسن مخملباف
---:::--سکوت
سامان مقدم
---:::--سیاوش
سعید اسدی
---:::--سیب سرخ حوا
فریال بهزاد
---:::--شور زندگی
بهروز افخمی
---:::--شوکران
عطاءاله حیاتی
---:::--شهر زنان
38

داریوش مهرجویی
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رخشان بنی اعتماد
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کمال تبریزی
---:::--شیدا
ایرج قادری
---:::--طوطیا
رضا کریمی
---:::--عشق 2 +
پوران درخشنده
---:::--عشق بدون مرز
مهدی صباغ زاده
---:::--عشق کافی نیست
قدرت اله صلح میرزایی
---:::--علف های هرز
مسعود کیمیایی
---:::--فریاد
فریدون جیرانی
---:::--قرمز
ناصر تقوایی
---:::--قصه های کیش(اپیزود اول ،کشتی یونانی)
ابوالفضل جلیلی
---:::--قصه های کیش(اپیزود دوم،سفارش)
محسن مخملباف
---:::--قصه های کیش(اپیزود سوم،در)
رسول مالقلی پور
---:::--کمکم کن
علی حاتمی
---:::--کمیته مجازات
محمد موفق  ،امیرحسین رهنورد
---:::--ک یف
سیدضیاءالدین دری
---:::--لژیون
اصغر نصیری
---:::--مجروح جنگی
احمد حسنی مقدم
---:::--محبوبه
سعید سهیلی
---:::--مردی از جنس بلور
علیرضا داوودنژاد
---:::--مصائب شیرین
داوود توحیدپرست
---:::--معصوم
محمدعلی سجادی
---:::--مهره
هوشنگ درویش پور
---:::--هدف سخت
رسول مالقلی پور
---:::--هیوا
بهروز فرجی
---:::--یکقدم تا مرگ
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سال 1378
---:::--آسمان پرستاره
---:::--اعتراض
---:::--باد ما را خواهد برد
---:::--بادام های تلخ
---:::--بازیگر
---:::--بچه های نفت
---:::--بوی کافور عطر یاس
---:::--بیگانگان
---:::--تخته سیاه
---:::--تلفن
---:::--تو را دوست دارم
---:::--تهران روزگار نو
---:::--جمعه
---:::--چریکه هورام
---:::--چشمهایش
---:::--دارا و ندار
---:::--دایره
---:::--دختران انتظار
---:::--دختران خورشید
---:::--دستهای آلوده
---:::--دفتری از آسمان
---:::--دلباخته
---:::--دوستان
---:::--رنجر
---:::--رویای سبز
زمانی برای مستی اسبها ---:::---
---:::--سحرگاه پیروزی
---:::--سهراب
---:::--شب بی پایان
---:::--شراره

حسن قلی زاده
مسعود کیمیایی
عباس کیارستمی
کاظم معصومی
محمدعلی سجادی
ابراهیم فروزش
بهمن فرمان آرا
رامین بحرانی
سمیرا مخملباف
شفیع آقامحمدیان
عبداله باکیده
علی حاتمی
حسن یکتاپناه
فرهاد مهرانفر
فرامرز قریبیان
فریدون حسن پور
جعفر پناهی
رحمان رضایی
مریم شهریار
سیروس الوند
پرویز شیخ طادی
خسرو معصومی
علی شاه حاتمی
احمد مرادپور
حسین محجوب
بهمن قبادی
حسین بلنده
سعید سهیلی
حمید تمجیدی
سیامک شایقی
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---:::--شوخی
---:::--شیرهای جوان
---:::--صنم
---:::--عروس آتش
---:::--عشق شیشه ای
---:::--عشق طاهر
---:::--عینک دودی
---:::--غاز مهاجر
---:::--کودک و سرباز
---:::--النه عقابها
---:::--متولد ماه مهر
---:::--مثلث آبی
---:::--مرد بارانی
---:::--مومیایی3
---:::--میکس
---:::--نجوا
---:::--نسل سوخته
---:::--نیمه گمشده
واهمه های حضور ( آینه ها )
واهمه های حضور (اپیزود سوم)
واهمه های حضور (موج و دریا)
---:::--یک روز بیشتر

همایون اسعدیان
محسن محسنی نسب
رفیع پیتز
خسرو سینایی
رضا حیدرنژاد
محمدعلی نجفی
محمدحسین لطیفی
سیروس حسن پور
رضا میرکریمی
احمدرضا درویش
هادی صابر
ابوالحسن داوودی
محمدرضا هنرمند
داریوش مهرجویی
پرویز شهبازی
رسول مالقلی پور
محمدعلی آهنگر
مهدی صفرخانی
---:::--محمد ذرقانی
---:::--اردشیر شلیله
---:::--بابک پیامی
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سال 1379
آ.ب.ث آفریقا
آب و آتش
آبی
آخر بازی
آقای رئیس جمهور
آواز قو
آوازخوان
ابر و خورشید
از صمیم قلب
از کنار هم می گذریم
ازدواج غیابی
انتظار
باران
بچه های بد
بچه های دریا
بهشت از آن تو
پارتی
پر پرواز
پروانه های پشت دیوار
ترکش های صلح
تکیه بر باد
تو آزادی
چتری برای دو نفر
چوری
خاکستری
خوب می رونی کاکو
دبستان شوک
دختری بنام تندر
دعوت به شام
دلبران

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

عباس کیارستمی
فریدون جیرانی
حمید لبخنده
همایون اسعدیان
ابوالقاسم طالبی
سعید اسدی
کاظم معصومی
محمدحسین حقیقی
بهرام کاظمی
ایرج کریمی
کاظم معصومی
محمد نوری زاد
مجید مجیدی
علیرضا داوودنژاد
محسن شاه محمدی
علیرضا داوودنژاد
سامان مقدم
خسرو معصومی
مسعود تکاور
علی شاه حاتمی
داریوش فرهنگ
محمدعلی طالبی
احمد امینی
جواد اردکانی
مهرداد میرفالح
سیدرحیم حسینی
کاظم معصومی
حمیدرضا آشتیانی پور
داوود موثقی
ابوالفضل جلیلی
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راز شب بارانی
رقص با رویا
رقص شیطان
رنگ شب
روزیکه زن شدم
زندان زنان
زیر پوست شهر
زیر نور ماه
سام و نرگس
سفر سرخ
سفر قندهار
سفره ایرانی
سگ کشی
سمفونی تاریک
شب زیر آسمان
شب های تهران
شور عشق
شهرت
شیفته
صدای سخن عشق
عقل سرخ
علی و دنی
فوتبالیستها
قطعه ناتمام
قلعه یاسین
لوکوموتیوران
مارال
مانی و ندا
مریم مقدس
مسافر ری
موج مرده
مونس
نوبت دوم

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

سیامک اطلسی
محمود کالری
اسماعیل براری
محمدعلی سجادی
مرضیه مشکینی
منیژه حکمت
رخشان بنی اعتماد
رضا میرکریمی
ایرج قادری
حمید فرخ نژاد
محسن مخملباف
کیانوش عیاری
بهرام بیضایی
محمد عرب
غالمرضا رضوی
داریوش فرهنگ
نادر مقدس
ایرج قادری
محمدعلی سجادی
رضا شالچی
بهرام توکلی
وحید نیکخواه آزاد
علی اکبر ثقفی
مازیار میری
اسماعیل رحیم زاده
اصغر نصیری
مهدی صباغ زاده
پرویز صبری
شهریار بحرانی
داوود میرباقری
ابراهیم حاتمی کیا
حمید رخشانی
احمد حیدری
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هزاران زن مثل من
هفت پرده
همسر دلخواه من
یاد و یادگار
یکی بود یکی نبود

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

رضا کریمی
فرزاد مؤتمن
افشین شرکت
مصطفی رزاق کریمی  ،فرهاد ورهرام
ایرج طهماسب
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سال 1380
آب
آدمک
آدمک ها
آرزوهای زمین
آوای جبرئیل
اتانازی
اثیری
ارتفاع پست
امتحان
ایستگاه متروک
باالی شهر پایین شهر
بانوی کوچک
بمانی
بوی بهشت
بوی گل سرخ
بی تو تنهایم
بی همتا
پرنده باز کوچک
تارزن و تارزان
تاریک خانه
تنبل قهرمان
تیک
خاموشی دریا
خانه ای روی آب
خواب سفید
دختر شیرینی فروش
دخیل
دنیا
دنیای آینده
دهقان فداکار

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

حمیدرضا هوشمند
علی قوی تن
وحید موسائیان
سیروس رنجبر
رحمان رضایی
محمدعلی سجادی
ابراهیم حاتمی کیا
ناصر رفایی
علیرضا رئیسیان
اکبر خامین
مهدی صباغ زاده
داریوش مهرجویی
حمیدرضا محسنی
ناصر محمدی
قدرت اله صلح میرزایی
جهانگیر جهانگیری
رهبر قنبری
علی عبدالعلی زاده
حسن هدایت
بهروز غریب پور
اسماعیل فالح پور
وحید موسائیان
بهمن فرمان آرا
حمید جبلی
ایرج طهماسب
داریوش یاری
منوچهر مصیری
سیروس حسن پور
45

تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

راه بهشت
رأی مخفی
رخساره
روزگار ما
زمانه
زندانی 707
زیستن
ساقی
سایه روشـن  -حسن هدایت
سفر به شرق
سفر به فردا
سفر مردان خاکستری
سیندرال
شام آخر
شب بخیر غریبه
شب برهنه
شب یلدا
شک
صنوبر
عروس رومشکان
عزیزم من کوک نیستم
عیسی می آید
غزل
فردا
قارچ سمی
قطعه زمستانی
کاغذ بی خط
کویر مرگ
گاگومان
گای
مربای شیرین
مزاحم
من ترانه پانزده سال دارم

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

محمود بهرازنیا
بابک پیامی
امیر قویدل
رخشان بنی اعتماد
حمید رضا صالحمند
حبیب اله بهمنی
رضا سبحانی
محمدرضا اعالمی
حسن هدایت
سیدمهدی برقعی
محمدحسین حقیقی
امیرشهاب رضویان
بیژن بیرنگ  ،مسعود رسام
فریدون جیرانی
علی عسگری
سعید سهیلی
کیومرث پوراحمد
ساموئل خاچیکیان
مجتبی راعی
ناصر غالمرضایی
محمدرضا هنرمند
علی ژکان
محمدرضا زهتابی
ستسو ناکایاما
رسول مالقلی پور
فرهاد مهرانفر
ناصر تقوایی
اسماعیل براری
محمد رسول اف
غالم حیدر اکابری
مرضیه برومند
سیروس الوند
رسول صدرعاملی
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مه بانو
نامه های باد
نان و عشق و موتور 1000
نغمه
نفس عمیق
نگین
نورا
نوروز
نیمه پنهان
هفت ترانه
همکالس
یک الف ناقابل

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

مجید بهشتی
علیرضا امینی
ابوالحسن داوودی
ابوالقاسم طالبی
پرویز شهبازی
اصغر هاشمی
محمود شولیزاده
سیدرحیم حسینی
تهمینه میالنی
بهمن زرین پور
سعید خورشیدیان
محمد عرب

47

تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

تولیدات سینمای ایران 97-58

سال 1381
---:::--آبادان
---:::--آوازهای سرزمین مادری ام
---:::--ابجد
---:::--انگشتر سحرآمیز
---:::--این زن حرف نمی زند
---:::--اینجا چراغی روشن است
---:::--بانوی من
---:::--بنکو پستچی ایل
---:::--به من نگاه کن
---:::--بهشت جای دیگری است
---:::--پروانه ها بدرقه می کنند
پسران مهتاب (ارتشی در تاریکی) ---:::---
---:::--توکیو بدون توقف
---:::--تهران ساعت  7صبح
---:::--تیک آف
---:::--جایی دیگر
---:::--جوجه اردک من
---:::--چشمان سیاه
---:::--خورشید مصر
---:::--خیمه سبز
---:::--دختر ایرونی
---:::--دختری در قفس
---:::--در قلب کویر
---:::--دو فرشته
---:::--دوشیزه
---:::--دیوانه ای از قفس پرید
---:::--راز پرواز
---:::--رأی باز
---:::--رز زرد
---:::--رسم عاشق کشی

مانی حقیقی
بهمن قبادی
ابوالفضل جلیلی
رویا خاشعی
احمد امینی
رضا میرکریمی
یداله صمدی
کیومرث درم بخش
شهرام اسدی
عبدالرسول گلبن حقیقی
محمدابراهیم معیری
مهدی ودادی
سعید عالم زاده
امیرشهاب رضویان
آرش معیریان
مهدی کرم پور
امیر فیضی
ایرج قادری
بهروز یغماییان  ،شهرام خوارزمی
محمدعلی منتظری
محمدحسین لطیفی
قدرت اله صلح میرزایی
کامیار فروغی
محمد حقیقت
محمد درمنش
احمدرضا معتمدی
جواد ارشاد
مهدی نوربخش
داریوش فرهنگ
خسرو معصومی
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رقص در غبار
روز کارنامه
رویای جوانی
زهر عسل
ستاره های سربی
سوار در باران
شبهای روشن
صورتی
عروس خوش قدم
عشق فیلم
عطش
غوغا
فراری (رضا جعفری)
فرش باد
قطار کودکی
قلب های ناآرام
کفش های جیرجیرک دار
کاله قرمزی و سروناز
کودک شاعر
کودکانه
کولی
گاو خونی
گاهی به آسمان نگاه کن
مشت بر پوست (موشو)
ناف
نبات داغ
واکنش پنجم

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---
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اصغر فرهادی
مسعود کرامتی
نادر مقدس
ابراهیم شیبانی
مهدی ودادی
حسن جوان بخت
فرزاد مؤتمن
فریدون جیرانی
کاظم راست گفتار
ابراهیم وحیدزاده
حسین فرح بخش
سعید سهیلی
رضا جعفری
کمال تبریزی
سیروس حسن پور
مجید مظفری
شاپور قریب
ایرج طهماسب
امیرقاسم راضی
مسعود کرامتی
علی شاه حاتمی
بهروز افخمی
کمال تبریزی
محسن محسنی نسب  ،سیدمحمدرضا عالی پیام
محمد شیروانی
محمدعلی آهنگر
تهمینه میالنی
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سال 1382
 21اینچ
آزادی سرخ
آفتابگردانهای وحشی
آقا
آن مرد را نکشید
آیه های زمینی
اشک سرما
الهه زیگورات
او
اینجا ...آخر دنیا
اینک انسان
بابا عزیز
باج خور
باد به دستان
باران رویاها را نمی شوید
بر بوم زمان (اپیزود اول)
بر بوم زمان (اپیزود دوم)
بر بوم زمان (اپیزود سوم)
برگ برنده
بله برون
بوتیک
پروانه ای در باد
پنج
پنج عصر
تارا و تب توت فرنگی
تب
جنایت
جوان ایرانی
چند تار مو
خانه ای در شن

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

ابوذر صفاریان
حسین قاسمی جامی
نورمحمد عاشوری نسب
امید بهکار
محمد اربابیان
عباس رافعی
عزیزاله حمیدنژاد
رحمان رضایی
رهبر قنبری
شراره یوسفی نیا  ،ابراهیم بخشی
جواد موسوی
محمدناصر خمیر
فرزاد مؤتمن
عبدالرضا کاهانی
اصغر یوسفی نژاد
محمدتقی راوندی
محمدتقی راوندی
محمدتقی راوندی
سیروس الوند
داوود موثقی
حمید نعمت اله
عباس رافعی
عباس کیارستمی
سمیرا مخملباف
سعید سهیلی
محمدعلی سجادی
داریوش بابائیان
ایرج کریمی  ،سینا سلیمی
اردشیر افشین راد
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مرتضی آتش زمزم
---:::--خبرنگار
---:::--خداحافظ رفیق (اپیزود اول ،خداحافظ رفیق)
---:::--خداحافظ رفیق (اپیزود دوم ،یک لحظه رنگین کمان)
---:::--خداحافظ رفیق (اپیزود سوم ،گل شیشه ای)
محسن امیریوسفی
---:::--خواب تلخ
سپیده فارسی
---:::--خواب خاک
حسن یکتاپناه
---:::--داستان ناتمام
علیرضا امینی
---:::--دانه های ریز برف
احمدرضا درویش
---:::--دوئل
برنا کازرانی
---:::--رعد ،یک داستان زنانه
---:::--روایت سه گانه (اپیزود اول ،یک آرزوی کوچک)
---:::--روایت سه گانه (اپیزود دوم ،شوخی های خدا)
---:::--روایت سه گانه (اپیزود سوم ،ننه گیالنه)
سیدروح اله حجازی
---:::--روزگار سپری شده
فرخ انصاری بصیر
---:::--زن سمی
سامان سالور
---:::--ساکنین سرزمین سکوت
مسعود کیمیایی
---:::--سربازهای جمعه
جواد ارشاد
---:::--سالم
خداداد جاللی
---:::--سوگ سایه ها
علی عبدالعلی زاده
---:::--سیزده گربه روی شیروانی
علی مصفا
---:::--سیمای زنی در دوردست
همایون شهنواز
---:::--شاه خاموش
حبیب اله بهمنی
---:::--شب کایت ها
افشین شرکت
---:::--شکالت
پوران درخشنده
---:::--شمعی در باد
اصغر فرهادی
---:::--شهر زیبا
مهدی صباغ زاده
---:::--صبحانه ای برای دونفر
جعفر پناهی
---:::--طالی سرخ
مهدی نوربخش
---:::--عاشق مترسک
ابوالقاسم طالبی
---:::--عروس افغان
کریم رجبی
---:::--فریاد در شب
محمدمهدی عسگرپور
---:::--قدمگاه
جواد اردکانی
---:::--قناری
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بهزاد بهزادپور
بهزاد بهزادپور
بهزاد بهزادپور

پرویز شیخ طادی
عبدالحسن برزیده
رخشان بنی اعتماد

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

---:::--کما
---:::--کنار رودخانه
---:::--گپ
الک پشت ها هم پرواز می کنند ---:::---
---:::--مارمولک
---:::--مزرعه آفتابگردان
---:::--مزرعه پدری
---:::--معادله
---:::--مقصد
---:::--مالقات با طوطی
---:::--من و نگین دات کام
---:::--مهمان مامان
---:::--نامه ها
---:::--و باز هم عشق
---:::--وعده دیدار
---:::--وقت چیدن گردوها
---:::--هم نفس
---:::--هیام
یک روز ،یک زندگی ،یک مرد ---:::---

آرش معیریان
علیرضا امینی
محسن دامادی
بهمن قبادی
کمال تبریزی
فریدون حسن پور
رسول مالقلی پور
ابراهیم وحیدزاده
علیرضا داوودنژاد
حسین قناعت
داریوش مهرجویی
سامان استرکی
محمد دارابی
جمال شورجه
ایرج امامی
مهدی فخیم زاده
محمد درمنش
جمشید عندلیبی
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1383
آلبوم
ازدواج به سبک ایرانی
ازدواج صورتی
اسپاگتی در هشت دقیقه
انتخاب
بازنده
بازی
باغهای کندلوس
بشارت منجی
به رنگ ارغوان
بید مجنون
بیدار شو آرزو
بیدمجنون
پشت پرده ی مه
پل سیزدهم
پیک نیک در میدان جنگ
تردست
تنهام نگذار
تنهایی باد
جایی برای زندگی
جدا افتاده
جزیره آهنی
جنگ کودکانه
حیات
خوابگاه دختران
خیلی دور ،خیلی نزدیک
در به درها
دیشب باباتو دیدم آیدا
رازها
رستگاری در  8/20دقیقه

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

رضا حیدرنژاد
حسن فتحی
منوچهر مصیری
رامبد جوان
تورج منصوری
قاسم جعفری
غالمرضا رمضانی
ایرج کریمی
نادر طالب زاده
ابراهیم حاتمی کیا
مجید مجیدی
کیانوش عیاری
مجید مجیدی
پرویز شیخ طادی
فرهاد غریب
سیدرحیم حسینی
محمدعلی سجادی
علیرضا توانا
وحید موسائیان
محمد بزرگ نیا
داوود موثقی
محمد رسول اف
ابوالقاسم طالبی
غالمرضا رمضانی
محمدحسین لطیفی
رضا میرکریمی
امیرحسین صدیق
رسول صدرعاملی
محمدرضا اعالمی
سیروس الوند
53

تولیدات سینمای ایران 97-58

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

روزی که حسنی مرد شد
زخم زیتون
زن زیادی
ساالد فصل
سرود تولد
سگ های ولگرد
شاخه گلی برای عروس
شارالتان
شکوفه های سنگی
شوریده
صحنه های خارجی
طبل بزرگ زیر پای چپ
عروس فراری
عروسی حسین
غاز وحشی (تولد)
غروب شد بیا
کافه ترانزیت
کافه ستاره
کوچولوی خوش شانس
کوچه های باریک
گرداب
گل یخ
گیالنه
ما همه خوبیم
ماجراهای اینترنتی (چای نت)
ماهی ها عاشق می شوند
مجردها
مرثیه برف
مرزی برای زندگی
مکس
من بن الدن نیستم
مواجهه
نقاب

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---
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کوروش دالوند  ،کیانوش دالوند
محمدرضا آهنج
تهمینه میالنی
فریدون جیرانی
علی قوی تن
مرضیه مشکینی
قدرت اله صلح میرزایی
آرش معیریان
عزیزاله حمیدنژاد
محمدعلی سجادی
علیرضا رسولی نژاد
کاظم معصومی
بهرام کاظمی
رهبر قنبری
محمودرضا ثانی
انسیه شاه حسینی
کامبوزیا پرتوی
سامان مقدم
بابک نوری
علی زمانی عصمتی
حسن هدایت
کیومرث پوراحمد
رخشان بنی اعتماد  ،محسن عبدالوهابی
بیژن میرباقری
حسین قناعت
علی رفیعی
اصغر هاشمی
جمیل رستمی
رضا اعظمیان
سامان مقدم
احمد طالبی نژاد
سعید ابراهیمی فر
کاظم راست گفتار
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نگاه
هشت پا
یک تکه نان
یک شب

---:::-----:::-----:::-----:::---

سپیده فارسی
علیرضا داوودنژاد
کمال تبریزی
نیکی کریمی
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سال 1384
---:::--آتش بس
---:::--آرامش در میان مردگان
---:::--آفساید
---:::--آکواریوم
---:::--ابراهیم خلیل اهلل
---:::--از دوردست
---:::--اسب
---:::--این ترانه عاشقانه نیست
---:::--باغ آلوچه
---:::--باغ فردوس ،پنج بعد از ظهر
---:::--بر باد رفته
---:::--به آهستگی
---:::--به نام پدر
---:::--پابرهنه در بهشت
---:::--پروانه ای در مه
---:::--پرونده هاوانا
---:::--پیشنهاد  50میلیونی
---:::--تقاطع
---:::--تله
---:::--جای او دیگر خالی نیست
---:::--جایی در دوردست
---:::--جنایت و جنحه
---:::--چپ دست
چند کیلو خرما برای مراسم تدفین---:::---
---:::--چند می گیری گریه کنی
---:::--چوپان دروغگو
---:::--چه کسی امیر را کشت
---:::--چهارشنبه سوری
---:::--حکم
---:::--خاک سرد

تهمینه میالنی
مهرداد فرید
جعفر پناهی
ایرج قادری
محمدرضا ورزی
رامین محسنی
بابک محمدی
رحمان رضایی
بهروز شعیبی
سیامک شایقی
صدرا عبدالهی
مازیار میری
ابراهیم حاتمی کیا
بهرام توکلی
محمدجواد کاسه ساز
علیرضا رئیسیان
مهدی صباغ زاده
ابوالحسن داوودی
سیروس الوند
مهرداد خوشبخت
خسرو معصومی
حمیدرضا محسنی
آرش معیریان
سامان سالور
شاهد احمدلو
سیروس حسن پور
مهدی کرم پور
اصغر فرهادی
مسعود کیمیایی
رضا سبحانی
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---:::--خانه روشن
---:::--دم صبح
---:::--راه طی شده
---:::--رقص با ماه
---:::--رویای خیس
---:::--زاگرس
---:::--زمان می ایستد
---:::--زمستان است
---:::--زیر درخت هلو
ستاره ها (جلد  :1ستاره می شود) ---:::---
ستاره ها (جلد  :2ستاره است) ---:::---
---:::--ستاره ها (جلد  :3ستاره بود)
---:::--سرتو بدزد رفیق
---:::--سرخی سیب کال
---:::--سفر به هیدالو
---:::--شاعر زباله ها
---:::--شام عروسی
---:::--شاهزاده ایرانی
---:::--شب بخیر فرمانده
---:::--شبانه
---:::--شغال
---:::--شهر آشوب
---:::--صحنه جرم ،ورود ممنوع!
---:::--عروسک فرنگی
---:::--عشق ممنوع
---:::--عصر جمعه
---:::--قتل آنالین
---:::--قلقلک
---:::--کارگران مشغول کارند
---:::--کاندیداتور
---:::--گزارش مریم
---:::--گفتگو با سایه ها
---:::--گل یا پوچ
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وحید موسائیان
حمید رحمانیان
عباس رافعی
عبدالرضا کاهانی
پوران درخشنده
محمدعلی نجفی
علیرضا امینی
رفیع پیتز
ایرج طهماسب
فریدون جیرانی
فریدون جیرانی
فریدون جیرانی
علی عبدالعلی زاده
محمدعلی طالبی
مجتبی راعی
محمد احمدی
ابراهیم وحیدزاده
محمد نوری زاد
انسیه شاه حسینی
امید بنکدار  ،کیوان علیمحمدی
اصغر نصیری
یداله صمدی
ابراهیم شیبانی
فرهاد صبا
سیدضیاءالدین دری
مونا زندی حقیقی
مسعود آب پرور
مسعود نوابی
مانی حقیقی
محمد درمنش
اسماعیل براری
خسرو سینایی
ابوالفضل جلیلی
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مار و پله
ماست و چیپس
محکومین بهشت
مسیح
نوک برج
وقتی همه خواب بودند
هفت رنگ
هوو
یادداشت بر زمین
یک بوس کوچولو

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

حمید نعمت اله
شهره لرستانی
حجت اله سیفی
نادر طالب زاده
کیومرث پوراحمد
فریدون حسن پور
مازیار محمدی نژاد
علیرضا داوودنژاد
علیمحمد قاسمی
بهمن فرمان آرا
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سال 1385
آخرین ملکه زمین
آدامس بادکنکی
آدم
آفتاب بر همه یکسان می تابد
آن سه
آنکه دریا می رود
اتوبوس شب
اخراجیها
ارابه مرگ
ارتفاع 45/6
اقلیما
اگه می تونی منو بگیر
ایستگاه بهشت
باز هم سیب داری؟
بچه های ابدی
بدشانس
بی وفا
پاپیتال
پاداش سکوت
پارک وی
پایان راه
پسران آجری
تصمیم کبرا
تله روباه
چند روز بعد
چهار انگشتی
حافظ
حس پنهان
خاتون
خدا نزدیک است

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

محمدرضا عرب
احمد حسنی مقدم
عبدالرضا کاهانی
عباس رافعی
نقی نعمتی
آرش معیریان
کیومرث پوراحمد
مسعود ده نمکی
رضا اعظمیان
سیامک شایقی
محمدمهدی عسگرپور
شاهد احمدلو
نادر مقدس
بایرام فضلی
پوران درخشنده
بابک نوری
اصغر نعیمی
اردشیر شلیله
مازیار میری
فریدون جیرانی
افسانه منادی
مجید قاری زاده
سیروس حسن پور
علیرضا اسحاقی
نیکی کریمی
سعید سهیلی
ابوالفضل جلیلی
مصطفی رزاق کریمی
سیروس الوند
علی وزیریان
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خواستگار محترم
خون بازی
داشتن و نداشتن
دختر میلیونر
در مه بخوان (باالتر از آسمان)
دریای پارس
دستهای خالی
رامی
راننده تاکسی
رز بی خار
رمز
روایت های ناتمام
روز باران
روز برمی آید
روز سوم
رئیس
زن بدلی
ژانی گهل
ساعت 25
ستایش
سربلند
سرگیجه
سنتوری
سنگ ،کاغذ ،قیچی
سوغات فرنگ
سومین روز پس از مرگ
سه زن
سینه سرخ
صبحی دیگر
عاشق
غیرمنتظره
فقط چشمهاتو ببند
قاعده بازی

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---
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داوود موثقی
رخشان بنی اعتماد  ،محسن عبدالوهابی
افشین صادقی
اکبر خامین
فریدون حسن پور
ابوالقاسم طالبی
بابک شیرین صفت
مهدی صباغ زاده
محمدعلی نجفی
محمدعلی سجادی
پوریا آذربایجانی
اسماعیل براری
بیژن میرباقری
محمدحسین لطیفی
مسعود کیمیایی
مهرداد میرفالح
جمیل رستمی
مسعود آب پرور
محمدرضا رحمانی
سعید تهرانی
محمد زرین دست
داریوش مهرجویی
سعید سهیلی
کامران قدکچیان
پرویز شیخ طادی
منیژه حکمت
پرویز شیخ طادی
ناصر رفایی
افشین شرکت
محمدهادی کریمی
علیرضا امینی
احمدرضا معتمدی
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قصه دلها
قصه عشق
قفل ساز
کالهی برای باران
کویر خون
گاهی واقعی
گرگ و میش
گناه من
گوشواره
گیس بریده
لبه پرتگاه
مادرزن سالم
ماه شب چهارده
مثل یک قصه
محاکمه
مصائب دوشیزه
مقلد شیطان
من و دبورا
مهمان
میم مثل مادر
مینای شهر خاموش
نسکافه داغ داغ
نسل جادویی
نصف مال من ،نصف مال تو
نیما یوشیج
نیوه مانگ
وقت لطیف شن
هدف اصلی
هر چی تو بخوای (تعطیالت آخر هفته)
یک قدم تا خدا

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---
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هوشنگ درویش پور
بیژن بیرنگ
غالمرضا رمضانی
مسعود نوابی
خسرو سینایی
رامین لباسچی
قاسم جعفری
مهرشاد کارخانی
وحید موسائیان
جمشید حیدری
بهرام بیضایی
خسرو ملکان
محمدعلی طالبی
خسرو سینایی
ایرج قادری
سیدمسعود اطیابی
افشین صادقی
سیدضیاءالدین دری
سعید اسدی
رسول مالقلی پور
امیرشهاب رضویان
علی قوی تن
ایرج کریمی
وحید نیکخواه آزاد
نادر کجوری
بهمن قبادی
فرید میرخانی
قدرت اله صلح میرزایی
محمد متوسالنی
علی عطشانی
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سال 1386
آتش سبز
آتشکار
آخرین نقش
آن مرد آمد
آواز گنجشک ها
احضار شدگان
استشهادی برای خدا
اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر
انتهای زمین
انعکاس
باد در علفزار می پیچد
بازی خطرناک
به خاطر خواهرم
به همین سادگی
بی پولی
پرچم های قلعه کاوه
تسویه حساب
تک درختها
تالفی
تنها دو بار زندگی می کنیم
توفیق اجباری
تولدی دیگر
جعبه موسیقی
جمشید وخورشید (پویانمایی)
چراغی در مه
حضرت یوسف
حقیقت گمشده
حنابندان
خاک آشنا
خروس جنگی (تلخ و شیرین)

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::--62

محمدرضا اصالنی
محسن امیریوسفی
رضا ضیایی دوستان
حمید بهمنی
مجید مجیدی
آرش معیریان
علیرضا امینی
شهرام مکری
ابوالفضل صفاری
رضا کریمی
خسرو معصومی
حسن هدایت
حجت اله سیفی
رضا میرکریمی
حمید نعمت اله
محمد نوری زاد
تهمینه میالنی
سعید ابراهیمی فر
سعید اسدی
بهنام بهزادی
محمدحسین لطیفی
عباس رافعی
فرزاد مؤتمن
بهروز یغماییان
پناه بر خدا رضایی
فرج اله سلحشور
محمد احمدی
قدرت اله صلح میرزایی
بهمن فرمان آرا
سیدمسعود اطیابی

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

خواب زمستانی
خواب لیال
دایره زنگی
دایناسور
در شهر خبری نیست ،هست
در میان ابرها
دوشیزه باران
دیوار
رفیق بد
روی خط صفر
ریسمان باز
زمانی برای دوست داشتن
زمزمه بودا
زن دوم
زن ها فرشته اند
سایاب
سبز کوچک
سبیل مردونه
سرزمین جنوبی من
سرزمین گمشده
سفر به سرزمین دور
سهم گمشده
شب
شب حورا
شبی در تهران
صد سال به این سالها
فرزند خاک
قرنطینه
کتونی سفید
کالغ پر
کنعان
ماه وش
ماهیگیر کوچک

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

سیامک شایقی
مهرداد میرفالح
پریسا بخت آور
پرویز شیخ طادی
سیدرضا خطیبی
سیدروح اله حجازی
محمدعلی سلیمان تاش
محمدعلی طالبی
عباس احمدی مطلق
آرش قادری
مهرشاد کارخانی
ابراهیم فروزش
حسین قاسمی جامی
سیروس الوند
شهرام شاه حسینی
غالمرضا رمضانی
جواد اردکانی
محمد نوری زاد
وحید موسائیان
ساسان پسیان
حسن نجفی
رسول صدرعاملی
شهاب ملت خواه
بهرام کاظمی
سامان مقدم
محمدعلی آهنگر
منوچهر هادی
محمدابراهیم معیری
شهرام شاه حسینی
مانی حقیقی
محمد درمنش
عبدالجبار دلدار
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

---:::--مجنون لیلی
---:::--محافظ (سیاهی روشن است)
---:::--محیا
---:::--مخمصه
---:::--مظفرنامه
---:::--ملودی
---:::--منفی هجده
---:::--نشانی
---:::--هامون و دریا
---:::--هر شب تنهایی
---:::--همخانه
همیشه پای یک زن در میان است ---:::---

قاسم جعفری
محمدجواد کاسه ساز
اکبر خواجویی
محمدعلی سجادی
محمدرضا ورزی
جهانگیر جهانگیری
اصغر نصیری
فریدون حسن پور
ابراهیم فروزش
رسول صدرعاملی
مهرداد فرید
کمال تبریزی
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1387
آرزوهای بایگانی شده
آقای هفت رنگ (آقای دزد)
آن جا
آن سوی رودخانه
آناهیتا
آوای زندگی
اخراجیها 2
از رییس جمهور پاداش نگیرید!
از ما بهتران
امشب شب مهتابه
اینک رستگاری
برخورد خیلی نزدیک
بن بست
به کبودی یاس
به هدف شلیک کن
بیداری
بیست
پاتو زمین نذار
پای پیاده
پاییز
پدرهای امانتی
پستچی سه بار در نمی زند
پسر آدم ،دختر حوا
پسر تهرونی
پنالتی
پوست موز
پوسته
تاکسی نارنجی
ترانه تنهایی تهران
تردید

مصطفی رزاق کریمی
شهرام شاه حسینی
عبدالرضا کاهانی
عباس احمدی مطلق
عزیزاله حمیدنژاد
علی شاه حاتمی
مسعود ده نمکی
کمال تبریزی
مهرداد فرید
محمدهادی کریمی
فرزاد مؤتمن
اسماعیل میهن دوست
مرتضی آتش زمزم
جواد اردکانی
محمد کتیرایی
فرزاد موتمن
عبدالرضا کاهانی
ایرج قادری
فریدون حسن پور
ناصر شفق
وحید نیکخواه آزاد
حسن فتحی
رامبد جوان
کاظم راست گفتار
انسیه شاه حسینی
علی عطشانی
مصطفی آل احمد
ابراهیم وحیدزاده
سامان سالور
واروژ کریم مسیحی

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::--65
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رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

---:::-----:::---

تهران در جستجوی زیبایی(اپیزود اول ،طهران ،تهران)
تهران در جستجوی زیبایی(اپیزود سوم ،تهران ،سیم آخر)
بهرام عظیمی
---:::--تهران1500
علیرضا داوودنژاد
---:::--تیغ زن
مهدی علمی نیا
---:::--جنین
سعید سهیلی
---:::--چار چنگولی
جهانگیر جهانگیری
---:::--چشمک
---:::--چوب خط
علی ژکان
---:::--چهره به چهره
علیرضا رئیسیان
---:::--چهل سالگی
فردین صاحب الزمانی
---:::--چیزهایی هست که نمی دانی
حسن کاربخش
---:::--چینوت
فرهاد نجفی
---:::--حرکت اول
سیدرضا خطیبی
---:::--حریم
سیاوش اسعدی
---:::--حوالی اتوبان
شالیزه عارفپور
---:::--حیران
نادر طریقت
---:::--خاطره (نویسنده)
قاسم جعفری
---:::--خدای چیزهای کوچک
سعید اسدی
---:::--خیابان بیست و چهارم
رضا قهرمانی
---:::--در شب عروسی
اصغر فرهادی
---:::--درباره الی
ابراهیم حاتمی کیا
---:::--دعوت
علی روئین تن
---:::--دل شکسته
محمدرضا رحمانی
---:::--دلخون
قدرت اله صلح میرزایی
---:::--دلداده
هوشنگ درویش پور
---:::--دنیای پر امید
محمد بانکی
---:::--دو خواهر
بیژن میرباقری
---:::--دوزخ ،برزخ ،بهشت
امین فرج پور
---:::--دویدن در میان ابرها
همایون اسعدیان
---:::--ده رقمی
رسول صدرعاملی
---:::--زندگی با چشمان بسته
قدرت اله صلح میرزایی
---:::--زندگی شیرین
عماد اسدی
---:::--سایه وحشت
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داریوش مهرجویی
مهدی کرم پور

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سفر مرگ
سوپراستار
سوگند
شب واقعه
شبانه روز
شکار روباه
شکارچی
صبح روز هفتم
صداها
صندلی خالی
طاووس های بی پر
طال و مس
عصر روز دهم
عیار 14
فرزند صبح
فرود در غربت
قبل از دعوت
قطعه 88
قند تلخ
کارناوال مرگ
کتاب قانون
کریستال
کالنتری غیرانتفاعی
کلبه (بیرون آوردن مردگان)
کودک و فرشته
کیش و مات
کیمیا و خاک
الالیی
لوح فشرده
مانا
محاکمه در خیابان
مدیوم
مروارید

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---
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حسن آقاکریمی
تهمینه میالنی
شاپور قریب
شهرام اسدی
امید بنکدار  ،کیوان علیمحمدی
مجید جوانمرد
رفیع پیتز
سیدمسعود اطیابی
فرزاد مؤتمن
سامان استرکی
جواد مزدآبادی
همایون اسعدیان
مجتبی راعی
پرویز شهبازی
بهروز افخمی
سعید اسدی
ابراهیم حاتمی کیا
رحمان حقیقی
محمد عرب
حبیب اله کاسه ساز
مازیار میری
محسن محسنی نسب
یداله صمدی
جواد افشار
مسعود نقاش زاده
جمشید حیدری
عباس رافعی
منیژه حکمت
حبیب اله بهمنی
علیرضا رزازی فر
مسعود کیمیایی
علی توکل نیا
سیروس حسن پور
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مسیر عشق (مسافر کربال)
مصائب چارلی
معبد جان
ملک سلیمان
موج سوم
موش
میزاک
نامزد آمریکایی من
نطفه شوم
نظام از راست
نفوذی
نیلوفر
وقتی همه خوابیم
هفت و پنج دقیقه
یک اشتباه کوچولو
یک گزارش واقعی
یک وجب از آسمان

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

بیژن شکرریز
علیرضا سعادت نیا
محمد درمنش
شهریار بحرانی
آرش سجادی حسینی
شاهد احمدلو
حسینعلی لیالستانی
داوود توحیدپرست
کریم آتشی
محمدرضا ورزی
احمد کاوری  ،مهدی فیوضی
سابین ژمایل
بهرام بیضایی
محمدمهدی عسگرپور
محسن دامادی
داریوش فرهنگ
علی وزیریان
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سال 1388
آدمکش
آسمان محبوب
آسمان هشتم
آل
آلزایمر
آوازخوان نه آواز
ارتباط خانوادگی
ازدواج در وقت اضافه
افراطی ها
انتهای تاریکی
ایستگاه همین جاست
اینجا تاریک است
بادهای بهاری
بار دیگر مادر
باغ قرمز
بخشکی شانس
بدرود بغداد
بلندیهای شهر
بوسه های مادر
به دنبال خوشبختی
بی شیر و شکر
بیخوابی
بیداری رویاها
بیگانگان
پرسه در مه
پرواز مرغابی ها
پری دریایی
پریا
پشت در خبری نیست
پنج سی سی الالیی

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

رضا کریمی
داریوش مهرجویی
حسن نجفی
بهرام بهرامیان
احمدرضا معتمدی
مهدی کرم پور
سعید سهیلی
جهانگیر جهانگیری
رامین لباسچی
وحید موسائیان
محمدرضا خاکی

امیر سماواتی
کاظم راست گفتار
مهدی نادری نجف آبادی
علی قوی تن
حجت اله سیفی
بهمن گودرزی
حمید امجد
محمدجعفر باقری نیا
محمدعلی آهنگر
عباس رافعی
بهرام توکلی
علی شاه حاتمی
گالب آدینه
حسین قاسمی جامی
شبنم عرفی نژاد
حمیدرضا سلیمیان
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پوپک و مش ماشااهلل
تبعید سایه ها
ترانه کوچک من
تهران انار ندارد
جاده عاشقی
چراغ قرمز
حلقه های ازدواج
خاله سوسکه
خانواده ارنست
خانه پدری
خوابهای دنباله دار
دختر از من ،پسر از تو
دختر گل سرخ
دختران
دلتنگ که می شویم
دلقک ماهی
دموکراسی تو روز روشن
دوستی از جنس آتش
دیگری
دیگری (جایی نزدیک زمین)
راز دشت تاران
راند هفتم
رز سفید
روزهای برفی
زخم شانه حوا
زمزمه با باد
زمهریر
زیر آب
زیگزاگ
سفر سرخ
سکوت فریاد
سالم بر عشق
سمفونی

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---
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فرزاد مؤتمن
مسعود کیمیایی
مسعود کرامتی

علی غفاری
شاهین باباپور
نادره ترکمانی
محسن دامادی
کیانوش عیاری
پوران درخشنده
علی مصفا
قاسم جعفری
عباس مرادیان
علی عطشانی
امیر قویدل
مهدی رحمانی
محمد لطفعلی  ،هاتف علیمردانی
سامان استرکی
کامران قدکچیان
منوچهر مصیری
حسین قناعت
شهرام علیدی
علی روئین تن
سپیده فارسی
مجید توکلی
حمید فرخ نژاد
عزیزاله حمیدنژاد
اصغر نعیمی
کاظم معصومی
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---:::--سن پترزبورگ
---:::--سنگ اول
---:::--سوده
---:::--سه درجه تب
شب و قسم به دلتنگی (در انتظار معجزه) ---:::---
---:::--شرط اول
---:::--شکالت داغ
---:::--شکارچی شنبه
---:::--شنبه ای که گذشت
---:::--شور و شیرین
---:::--شیر و عسل
---:::--شیشه مات
---:::--طبقه سوم
---:::--عروسک (تکخال)
---:::--عشق و گلوله
---:::--غریبه ای در شهر
---:::--فاصله
---:::--فریاد بی صدا
---:::--قمر
---:::--قیصرانه
---:::--کرشمه
---:::--کیفر
---:::--گل بارون
---:::--گندم
---:::--لج و لج بازی (یک بازی ساده)
---:::--لطفاً مزاحم نشوید
---:::--ماشااهلل خان در بارگاه هارون الرشید
---:::--مانگدیم
---:::--محفل ایکس
---:::--مرا ببخش مادر
---:::--مرخصی اجباری
---:::--مسافری از رم
---:::--مسیر معکوس
71

بهروز افخمی
ابراهیم فروزش
احمد مرادپور
حمیدرضا صالحمند
رسول صدرعاملی
سیدمسعود اطیابی
حامد کاله داری
پرویز شیخ طادی
مونا زندی حقیقی
جواد اردکانی
آرش معیریان
محسن عبدالوهابی
بیژن میرباقری
ابراهیم وحیدزاده
سعید تهرانی
جهانگیر جهانگیری
کامران قدکچیان
رضا اعظمیان
محمدحسین حقیقی
علی روئین تن
حسن فتحی
شاهین باباپور
رضا خاکی
سیدمهدی برقعی
محسن عبدالوهابی
محمدرضا اعالمی
حسین محجوب
حبیب اله کاوش
مهدی نادری
رحمان رضایی
ابوالفضل جلیلی
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مقصد
من و بابام
من و پدربزرگ ده ساله ام
میر نوروزی
ناسپاس
نخودی
ندارها
نذر
نزدیک تر از آشنا
نقطه بی بازگشت (سایه)
نیش و زنبور
ورود زنده ها ممنوع
هفت دقیقه تا پاییز
همبازی
همه زنده بودند
هیچ
یاس های پنهان
یک جیب پر پول ،یک گواهینامه
یک فوتبال عاشقانه
یه حبه قند

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---
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بهرام بیضایی
اسماعیل فالح پور
علی عبدالعلی زاده
داریوش مهرجویی
حسن هدایت
جالل فاطمی
محمدرضا عرب
رضا سرکانیان
سیروس رنجبر
حمیدرضا صالحمند
جواد مزدآبادی
علیرضا امینی
غالمرضا رمضانی
منیر قیدی
عبدالرضا کاهانی
جمال شورجه
قدرت اله صلح میرزایی
امیرشهاب رضویان
رضا میرکریمی

72

رویداد انتخاب برترینهای چهل سال سینمای جمهوری اسالمی ایران

سال 1389
---:::-- 33روز
---:::--آخرین سرقت
---:::--آزاد راه
---:::--آژانس ازدواج
---:::--آفریقا
---:::--آقا یوسف
---:::--آمین خواهیم گفت
---:::--آینه های روبرو
---:::--اتاق ممنوع
---:::--اخراجیها 3
---:::--اخالقتو خوب کن
---:::--اسب حیوان نجیبی است
---:::--انتهای خیابان هشتم
---:::--اینجا بدون من
---:::--اینجا تاریک نیست
---:::--باد و مه
---:::--بازی لطیف
---:::--بدون اجازه
---:::--برف روی شیروانی داغ
---:::--بعد از ظهر سگی سگی
---:::--بوی گندم
---:::--بهشت اینجاست
---:::--بی انتها
---:::--پاریس تا پاریس
---:::--پایان دوم
---:::--پایان نامه
---:::--پرتقال خونی
پرستوهای عاشق (به سوی آفتاب) ---:::---
---:::--پرنده باز
---:::--پرنسیپ

جمال شورجه
پدرام علی زاده
عباس رافعی
محمد درمنش
هومن سیدی
علی رفیعی
سامان سالور
نگار آذربایجانی
رضا درمیشیان
مسعود ده نمکی
سیدمسعود اطیابی
عبدالرضا کاهانی
علیرضا امینی
بهرام توکلی
محمدرضا خاکی
محمدعلی طالبی
ماشاءاله شاهمرادی زاده
مرتضی احمدی هرندی
محمدهادی کریمی
مصطفی کیائی
محمدرضا خاکی
حمیدرضا سلیمیان
امیرحسین جهددوست
محمدحسین لطیفی
یعقوب غفاری
حامد کاله داری
سیروس الوند
فریال بهزاد
عطاءاله سلمانیان
تهمینه میالنی
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پنهان
پیتزا مخلوط
جدایی نادر از سیمین
جرم
جعبه سیاه  11سپتامبر
چرخ و فلک
چشم
چگونه میلیاردر شدم
خاک و آتش
خانه امن است
خواب است پروانه
خیابان های آرام
داستان های همیشگی
داماد خجالتی
دختر شاه پریون
در امتداد شهر
دردسر بزرگ
دزدان خیابان جردن
دوازده یار
دونده زمین
دیو و دلبر
دیو و دلبر (نوروز پرماجرا)
راه آبی ابریشم
روشن ،خاموش ،روشن
رهاتر از دریا
زبان مادری
زنان ونوسی ،مردان مریخی
زنها شگفت انگیزند
سربازی از آسمان
سعادتآباد
سالم بر فرشتگان
سنجاقک های برکه سبز
سوت پایان

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

مهدی رحمانی
حسین قاسمی جامی
اصغر فرهادی
مسعود کیمیایی
محمدرضا اسالملو
بهرام بهرامیان
جمیل رستمی
علی عبدالعلی زاده
مهدی صباغ زاده
ناصر رفایی
مزدک میرعابدینی
کمال تبریزی
حسینعلی لیالستانی
کامران قدکچیان
علی عطشانی
وحید اسالمی
حمیدرضا محسنی
کمال تبریزی
وحید نیکخواه آزاد
وحید نیکخواه آزاد
محمد بزرگ نیا
حمیدرضا چارکچیان
حمید طالقانی
قربان محمدپور
کاظم راست گفتار
مهرداد فرید
محمدحسین لطیفی
مازیار میری
فرزاد اژدری
علی قوی تن
نیکی کریمی
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سه و نیم
سهم من از زندگی
سیب و سلما
سیزده 59
شش نفر زیر باران
شیش و بش
صدای پای من
فرش قرمز
فوتبالی ها
فیالدلفی
فیلم های مستند
قصه پریا
قفس طالیی
قلب سیمرغ
کنسرت روی آب
کوچه ملی
گزارش یک جشن
گلچهره
گلوگاه
گلوگاه شیطان
گیس های سفید مادربزرگ
مأموریت تهران
مرگ سپید
مرگ کسب و کار من است
مرهم
معجون سحرآمیز
مهتاب روی سکو
نفرین
و آسمان آبی
ورود آقایان ممنوع
هر چی خدا بخواد
یکی از ما دو نفر

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---
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نقی نعمتی
حجت اله سیفی
حبیب اله بهمنی
سامان سالور
علی عطشانی
بهمن گودرزی
مهرداد خوشبخت
محسن دامادی
عباس خواجه وند
اسماعیل رحیم زاده  ،سیدمجتبی اسدی پور
فریدون جیرانی
محمد زرین دست
وحید نصیریان
جهانگیر جهانگیری
مهرشاد کارخانی
ابراهیم حاتمی کیا
وحید موسائیان
محمدابراهیم معیری
حمید بهمنی
روح انگیز شمس
مهدی مظلومی
مرتضی آتش زمزم
امیر ثقفی
علیرضا داوودنژاد
بهرام کاظمی
فیما امامی
علی توکل نیا
غزاله سلطانی
رامبد جوان
تهمینه میالنی
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سال 1390
 578روز انتظار
آزمایشگاه
ابرهای ارغوانی
اختاپوس :آهوی پیشونی سفید
استرداد
اکباتان
اینجا شهر دیگری است
بچگیتو فراموش نکن
برف روی کاجها
برلین -7
بزرگمرد کوچک
بغض
بوسیدن روی ماه
بی خداحافظی
بی خود و بی جهت
بیتابی بیتا
پذیرایی ساده
پروانگی
پل چوبی
پله آخر
پنجشنبه آخر ماه
پیمان
تجریش ناتمام
تلفن همراه رییس جمهور
تو و من
جیب بر خیابان جنوبی
چک
خرس
خنده در باران
خوابم می آد

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

احمد عبدالهیان
حمید امجد
سیامک شایقی
سید جواد هاشمی
علی غفاری
مهرشاد کارخانی
احمدرضا گرشاسبی
جالل فاطمی
پیمان معادی
رامتین لوافی
صادق دقیقی
رضا درمیشیان
همایون اسعدیان
احمد امینی
عبدالرضا کاهانی
مهرداد فرید
مانی حقیقی
قاسم جعفری
مهدی کرم پور
علی مصفا
ماشاءاله شاهمرادی زاده
مجید فهیم خواه
پوریا آذربایجانی
علی عطشانی
محمد بانکی
سیاوش اسعدی
کاظم راست گفتار
خسرو معصومی
داریوش فرهنگ
رضا عطاران
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---:::--خود زنی
---:::--دوازده صندلی
---:::--دوباره با هم
---:::--روزهای زندگی
زندگی خصوصی آقا و خانم میم ---:::---
---:::--زیباتر از زندگی
---:::--شبکه
---:::--ضد گلوله
---:::--فیتیله و ماه پیشونی
---:::--قبیله من
---:::--قصه ها
---:::--قالده های طال
---:::--کالس هنرپیشگی
---:::--کاله قرمزی و بچه ننه
---:::--گناهکاران
---:::--گیرنده
---:::--مادر پاییزی
---:::--محرمانه -تهران
---:::--ملکه
---:::--من مادر هستم
---:::--من و زیبا
---:::--من همسرش هستم
---:::--میگرن
---:::--نارنجی پوش
---:::--ننه نقلی
---:::--یک سطر واقعیت
---:::--یک فراری از بگبو
---:::--یکی برای همه
یکی می خواد باهات حرف بزنه ---:::---
---:::--یه عاشقانه ساده

احمد کاوری
اسماعیل براری
روزبه حیدری
پرویز شیخ طادی
سیدروح اله حجازی
انسیه شاه حسینی
ایرج قادری
مصطفی کیایی
آرش معیریان
غالمرضا آزادی
رخشان بنی اعتماد
ابوالقاسم طالبی
علیرضا داوودنژاد
ایرج طهماسب
فرامرز قریبیان
مهرداد غفارزاده
سیروس رنجبر
مهدی فیوضی
محمدعلی آهنگر
فریدون جیرانی
فریدون حسن پور
مصطفی شایسته
مانلی شجاعی فرد
داریوش مهرجویی
پرویز صبری
علی وزیریان
هاتف علیمردانی
محمد آهنگرانی
منوچهر هادی
سامان مقدم
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سال 1391
آدم آهنی
آسمان زرد کمعمق
آقای الف (سه بعدی)
از تهران تا بهشت
بازنشستهها
بچه های جسور
بشارت به یک شهروند هزاره سوم
به خاطر پونه
پرویز
پس کوچه های شمرون
ترنج
تنهای تنهای تنها
جا به جا
چه خوبه که برگشتی
حوض نقاشی
خاک و مرجان
خسته نباشید
دربند
دل بی قرار
دلتنگیهای عاشقانه
دهلیز
رژیم طالیی
رسوایی
روز روشن
زن ،مرد ،زندگی
زندگی مشترک آقای محمودی و بانو
سر به مهر
شاباش
عملیات مهدکودک
فرزند چهارم

رحیم بهبودی فر
بهرام توکلی
علی عطشانی
ابوالفضل صفاری
محسن ربیعی
حجت اهلل سیفی
محمدهادی کریمی
هاتف علیمردانی
مجید برزگر
کامران قدکچیان
مجتبی راعی
احسان عبدیپور
علی توکل نیا
داریوش مهرجویی
مازیار میری
سیدمسعود اطیابی
افشین هاشمی  ،محسن قرائی
پرویز شهبازی
قربان محمدپور
رضا اعظمیان
بهروز شعیبی
رضا سبحانی
مسعود ده نمکی
حسین شهابی
مهدی ودادی
روح اهلل حجازی
هادی مقدم دوست
حامد کالهداری
فرزاد اژدری
وحید موسائیان

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::--78
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قاعده تصادف
گامهای شیدایی
گذشته
گهواره ای برای مادر
متل قو
هیچ کجا ،هیچ کس
هیس! دخترها فریاد نمی زنند

بهنام بهزادی بروجنی
حمید بهمنی
اصغر فرهادی
پناه بر خدا رضایی
مسعود نوابی
ابراهیم شیبانی
پوران درخشنده

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---
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سال 1392
آتیش بازی
آذر ،شهدخت ،پرویز و دیگران
آرایش غلیظ
آزادی مشروط
آنچه مردان درباره زنان نمی دانند
ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه
اشباح
افسونگر
امروز
با دیگران
برف
بیداری برای سه روز
بیگانه
پات
پایان خدمت
پنج ستاره
پنجاه قدم آخر
تتل و راز صندوقچه
تراژدی
تمشک
چ
چند متر مکعب عشق
حراج
خانوم
خانه ای کنار ابرها
خط ویژه
خواب زده ها
دربست آزادی
ردکارپت
رستاخیز

بهمن گودرزی
بهروز افخمی
حمید نعمت اهلل
حسین مهکام
قربان محمدپور
ابراهیم ابراهیمیان
داریوش مهرجویی
حسین تبریزی
رضا میرکریمی
ناصر ضمیری
مهدی رحمانی
مسعود امینی تیرانی
بهرام توکلی
امیر توده روستا
حمید زرگرنژاد
مهشید افشارزاده
کیومرث پوراحمد
وحید گلستان
آزیتا موگویی
سامان سالور
ابراهیم حاتمی کیا
جمشید محمودی
حسین شهابی
تینا پاکروان
سیدجالل دهقانی اشکذری
مصطفی کیایی
فریدون جیرانی
مهرشاد کارخانی
رضا عطاران
احمدرضا درویش

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::--80
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روزگاری عشق و خیانت
زندگی جای دیگری است
ساکن طبقه وسط
سایه روشن
سرزمین رها
سگهای پوشالی
سیزده
شیار 143
صبح خاکستر
طبقه حساس
عاشق ها ایستاده می میرند
عشق و جنون
عصبانی نیستم!
فرشته ها با هم می آیند
فصل فراموشی فریبا
کالسکه
کالشینکف
گورداله و عمه غولی
المپ 100
ما همه گناهکاریم
ماهی و گربه
متروپل
مردن به وقت شهریور
معراجی ها
ملبورن
میهمان داریم
ناخواسته
نازنین
نقش نگار
همه چیز برای فروش
یاسین

داود بیدل
منوچهر هادی
شهاب حسینی
فرزاد موتمن
فرهاد مهرانفر
رضا توکلی
هومن سیدی
نرگس آبیار
حسن ناظر
کمال تبریزی
شهرام مسلخی
حسن نجفی
رضا درمیشیان
حامد محمدی
عباس رافعی
آرش معیریان
سعید سهیلی
نادره ترکمانی
سعید آقاخانی
حسن ناظر
شهرام مکری
مسعود کیمیایی
هاتف علیمردانی
مسعود ده نمکی
نیما جاویدی
محمدمهدی عسگرپور
برزو نیک نژاد
مهدی گلستانه
علی عطشانی
امیر ثقفی
حامد امرایی

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---
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سال 1393
 360درجه
آتش بس 2
آدم باش
آرمانشهر
ابوزینب
احتمال باران اسیدی
ارغوان
اسب سفید پادشاه
استراحت مطلق
ایران برگر
این سیب هم برای تو
بازگشت لوک خوش شانس
بدون مرز
بلوک 9خروجی2
بوفالو
بهمن
پدر آن دیگری
پی 22
تا آمدن احمد
تابو
جامه دران
جزیره رنگین
چهارشنبه  19اردیبهشت
چهارشنبه خون به پا می شود
حریر
حکایت عاشقی
خاطرات اسب سیاه
خانه دختر
خبر خاصی نیست
خداحافظی طوالنی

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

محمدسام قریبیان
تهمینه میالنی
مجید جوانمرد
حسن ناظر
علی غفاری
بهتاش صناعی ها
امید بنکدار  ،کیوان علیمحمدی
محمدحسین لطیفی
عبدالرضا کاهانی
مسعود جعفری جوزانی
سیروس الوند
مجید کاشی فروشان
امیرحسین عسگری
علیرضا امینی
کاوه سجادی حسینی
مرتضی فرشباف
یداهلل صمدی
حسین قاسمی جامی
صادق صادق دقیقی
خسرو معصومی
حمیدرضا قطبی
خسرو سینایی
وحید جلیلوند
حماسه پارسا
فریال بهزاد
احمد رمضان زاده
شهرام علیدی
شهرام شاه حسینی
مصطفی شایسته
فرزاد موتمن
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خندههای آتوسا
در دنیای تو ساعت چند است؟
در مدت معلوم (فی المدت المعلوم)
دریاکنار
دزد و پری
دلم می خواد
دو
دو دوست
دوران عاشقی
دوربین
رخ دیوانه
رستم و سهراب (پویانمایی)
روباه
شاهزاده روم (انیمیشن)
شرفناز
شکاف
شهر موشها 2
شیفت شب
طعم شیرین خیال
عصر یخبندان
فرار از اردو
قندون جهیزیه
کربال جغرافیای یک تاریخ
کوچه بی نام
گاو زخمی
گینس
ماهی سیاه کوچولو
مبارک (رئال انیمیشن)
محمد رسول اهلل (ص)
مذاکرات مستقیم آقای عبدی
مرگ ماهی
مزار شریف
مستانه

علیرضا فرید
صفی یزدانیان
وحید امیرخانی
آرش معیریان
حسین قناعت
بهمن فرمان آرا
سهیال گلستانی
محمد بانکی
علیرضا رئیسیان
محسن توکلی
ابوالحسن داوودی
کیانوش دالوند
بهروز افخمی
هادی محمدیان
حسن نجفی
کیارش اسدی زاده
مرضیه برومند
نیکی کریمی
کمال تبریزی
مصطفی کیایی
غالمرضا رمضانی
علی مالقلی پور
داریوش یاری
هاتف علیمردانی
سعید دولت خانی
محسن تنابنده
مجید اسمعیلی
محمدرضا نجفی
مجید مجیدی
علی شاه حاتمی
روح اهلل حجازی
عبدالحسن برزیده
حسین فرح بخش

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::--83
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من دیهگو مارادونا هستم
من یک ایرانی ام
موقت
ناهید
نزدیکتر
نهنگ عنبر
نیم رخ ها
وروجک ها
هاری

بهرام توکلی
محمدرضا آهنج
امیر عزیزی
آیدا پناهنده
مصطفی احمدی
سامان مقدم
ایرج کریمی
فرزاد اژدری
احمد انصاری

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---
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سال 1394
 50کیلو آلبالو
آبنبات چوبی
آخرین بار کی سحر را دیدی؟
آشوب
ابد و یک روز
اروند
اژدها وارد می شود
اشک نرگس
امکان مینا
ایستاده در غبار
این زن حقش را می خواهد
اینجا کسی نمی میرد
بادیگارد
بارکد
برادرم خسرو
پل خواب
تمرین برای اجرا
تیک آف
جاودانگی
جشن تولد
جنجال در عروسی
چهار اصفهانی در بغداد
چهارشنبه
خانه ای در خیابان چهل و یکم
خشکسالی و دروغ
خشم و هیاهو
خوب ،بد ،جلف
دختر
دراکوال
دربست

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

مانی حقیقی
حسین فرح بخش
فرزاد موتمن
کاظم راست گفتار
سعید روستایی
پوریا آذربایجانی
مانی حقیقی
احمد عبدالهیان
کمال تبریزی
محمدحسین مهدویان
محسن توکلی
حسین کندری
ابراهیم حاتمی کیا
مصطفی کیایی
احسان بیگلری
اکتای براهنی
محمدعلی سجادی
احسان عبدیپور
مهدی فرد قادری
عباس الجوردی
سیدرضا خطیبی
محمدرضا ممتاز
سروش محمدزاده
حمیدرضا قربانی
پدرام علی زاده
هومن سیدی
پیمان قاسم خانی
رضا میرکریمی
رضا عطاران
علی خامه پرست
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دلبری
دو عروس
ربوده شده
رسوایی 2
رفقای خوب
رگ خواب
زاپاس
سایه
سایه های موازی
سالم بمبئی
سیانور
سینما نیمکت
عادت نمی کنیم
غیر مجاز
فروشنده
فصل نرگس
فهرست مقدس (انیمیشن)
قیچی
کبریت سوخته
کفشهایم کو؟
گاهی
گذر موقت
گیتا
الک قرمز
النتوری
مات
ماحی
مادر قلبْ اتمی
ماالریا
ماه در جنگل
متولد 65
مشکل گیتی
ممیرو

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

سیدجالل دهقانی اشکذری
داوود موثقی
بیژن میرباقری
مسعود ده نمکی
مجید قاری زاده
حمید نعمت اهلل
برزو نیک نژاد
مسعود نوابی
اصغر نعیمی
قربان محمدپور
بهروز شعیبی
محمد رحمانیان
ابراهیم ابراهیمیان
حسن یکتاپناه
اصغر فرهادی
نگار آذربایجانی
محمدامین همدانی
کریم لک زاده
کاظم معصومی
کیومرث پوراحمد
محمدرضا رحمانی
افشین هاشمی
مسعود مددی
سیدجمال سیدحاتمی
رضا درمیشیان
صبا کاظمی
داود خیام
علی احمدزاده
پرویز شهبازی
سیامک شایقی
مجید توکلی
بهرام کاظمی
هادی محقق
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من
من سالوادور نیستم
من ناصر حجازی هستم
من و شارمین
ناردون
ناسور (انیمیشن)
نفس
نقطه کور
نگار
نیمه شب اتفاق افتاد
وارونگی
وقتی برگشتم...
هفت ماهگی
هیهات
 ،محمدهادی نائیجی
یتیم خانه ایران
یک دزدی عاشقانه

تولیدات سینمای ایران 97-58

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

سهیل بیرقی
منوچهر هادی
نیما طباطبایی
بیژن شیرمرز
فریدون حسن پور
کیانوش دالوند
نرگس آبیار
مهدی گلستانه
رامبد جوان
تینا پاکروان
بهنام بهزادی
وحید موسائیان
هاتف علیمردانی
هادی مقدم دوست  ،روح اهلل حجازی  ،دانش اقباشاوی

---:::-----:::---

ابوالقاسم طالبی
امیرشهاب رضویان
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سال 1395
آباجان
آپاندیس
آذر
آزاد به قید شرط
آس و پاس
اسرافیل
اشنوگل
اکسیدان
امتحان نهایی
انزوا
ایتالیا ایتالیا
بدون تاریخ بدون امضا
بی نامی
بیست و یک روز بعد
پا تو کفش من نکن!
پشت دیوار سکوت
پینوکیو ،عاموسردار و رییسعلی
تابستان داغ
ثبت با سند برابر است
حریم شخصی
حقه باز دم دراز
خانه کاغذی
خرگیوش
خفهگی
دخترعمو و پسرعمو
در مسیر باران (انیمیشن)
دریاچه ماهی
دزد و پری 2
دعوتنامه
رقص پا

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

هاتف علیمردانی
حسین نمازی
محمد حمزه ای
حسین شهابی
آرش معیریان
آیدا پناهنده
علی سلیمانی  ،هادی حاجتمند
حامد محمدی
عادل یراقی
مرتضیعلی عباسمیرزایی
کاوه صباغ زاده
وحید جلیلوند
علیرضا صمدی
سیدمحمدرضا خردمندان
حسین فرح بخش
مسعود جعفری جوزانی
رضا صافی
ابراهیم ایرج زاد
بهمن گودرزی
احمد معظمی
علیرضا محمودزاده
مهدی صباغ زاده
مانی باغبانی
فریدون جیرانی
روح انگیز شمس
حامد کاتبی
مریم دوستی
حسین قناعت
مهرداد فرید
مزدک میرعابدینی
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زرد
زیر سقف دودی
سارا و آیدا
ساعت  5عصر
سد معبر
سندباد و سارا
سوفی و دیوانه
سه بیگانه
شعله ور
شکالتی
شماره  17سهیال
شنل
صفر تا سکو
عشقوالنس
فراری
قاتل اهلی
قلب سفید قاصدک ها
قهرمانان کوچک
کارگر ساده نیازمندیم
کمدی انسانی
گشت 2
ماجان
ماجرای نیمروز
مادری
مالیخولیا
ماهورا
مرداد
مسلخ
ملی و راه های نرفته اش
من دیوانه نیستم
میلیونر میامی
نهنگ عنبر  :2سلکشن رویا
ویالیی ها

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

مصطفی تقیزاده
پوران درخشنده
مازیار میری
مهران مدیری
محسن قرایی
غالمرضا آزادی
مهدی کرم پور
مهدی مظلومی
حمید نعمت اهلل
سهیل موفق
محمود غفاری
حسین کندری
سحر مصیبی
محسن ماهینی
علیرضا داوودنژاد
مسعود کیمیایی
افشین محمودی
حسین قناعت
منوچهر هادی
محمدهادی کریمی
سعید سهیلی
رحمان سیفی آزاد
محمدحسین مهدویان
رقیه توکلی
مرتضی آتش زمزم
حمید زرگرنژاد
بهمن کامیار
اصغر نصیری
تهمینه میالنی
علیرضا امینی
مصطفی احمدی
سامان مقدم
منیر قیدی
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هشتگ
هلن
همه چی عادیه
یادی از عباس کیارستمی
یک روز بخصوص
یک کیلو و بیست و یک گرم

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

رحیم بهبودی فر
علی اکبر ثقفی
محسن دامادی
سیف اهلل صمدیان
همایون اسعدیان
رحیم طوفان
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سال 1396
آستیگمات
آنسوی ابرها
آینه بغل
اتاق تاریک
افسانه گل آباد
امین و اکوان (انیمیشن)
بمب؛ یک عاشقانه
به وقت شام
پیشونی سفید 2
تگزاس
تنگه ابوقریب
جاده قدیم
جشن دلتنگی
چهار راه استانبول
خالتور
خاله قورباغه
خانم یایا
خجالت نکش
خوک
دارکوب
داش آکل
در وجه حامل
دم سرخ ها
راز سیاوش (انیمیشن)
سرو زیر آب
شاخ کرگدن
عرق سرد
فیلشاه (انیمیشن)
کاتیوشا
کلیله و دمنه (انیمیشن)

مجیدرضا مصطفوی
مجید مجیدی
منوچهر هادی
روح اهلل حجازی
محمدرضا عباسنژاد

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

پیمان معادی
ابراهیم حاتمی کیا
سیدجواد هاشمی
سیدمسعود اطیابی
بهرام توکلی
منیژه حکمت
پوریا آذربایجانی
مصطفی کیایی
آرش معیریان
افشین هاشمی
عبدالرضا کاهانی
رضا مقصودی
مانی حقیقی
بهروز شعیبی
محمد عرب
بهمن کامیار
آرش معیریان
محمد ربانی
محمدعلی آهنگر
محسن محسنی نسب
سهیل بیرقی
هادی محمدیان
علی عطشانی
علیرضا توکلی بینا
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گرگ بازی
التاری
الزانیا
لونه زنبور
ما خیلی باحالیم
مارموز
مصادره
مغزهای کوچک زنگ زده
هزارپا

عباس نظام دوست
محمدحسین مهدویان
حسین قناعت
برزو نیک نژاد
بهمن گودرزی
کمال تبریزی
مهران احمدی
هومن سیدی
ابوالحسن داوودی

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---
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سال 1397
به وقت خماری
پاستاریونی
دشمن زن
کلمبوس
لس آنجلس تهران
وای آمپول
آشفتگی
ایده اصلی
بنفشه آفریقایی
بیست و سه نفر
پالتو شتری
تیغ و ترمه
جمشیدیه
خون خدا
درخونگاه
سال دوم دانشکده من
سرخپوست
سمفونی نهم
شبی که ماه کامل شد
طال
غالمرضا تختی
قسم
قصر شیرین
ماجرای نیمروز  : 2رد خون
متری شش و نیم
مردی بدون سایه
مسخره باز
ناگهان درخت
جان دار
حمال طال

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

محمدحسین لطیفی
سهیل موفق
کریم امینی
هاتف علیمردانی
تینا پاکروان
علیرضا محمودزاده
فریدون جیرانی
آزیتا موگویی
مونا زندی حقیقی
مهدی جعفری
مهدی علی میرزایی
کیومرث پوراحمد
یلدا جبلی
مرتضی علی عباس میرزایی
سیاوش اسعدی
رسول صدرعاملی
نیما جاویدی
محمدرضا هنرمند
نرگس آبیار
پرویز شهبازی
بهرام توکلی
محسن تنابنده
رضا میرکریمی
محمدحسین مهدویان
سعید روستایی
علیرضا رئیسیان
همایون غنی زاده
صفی یزدانیان
حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری
تورج اصالنی
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دیدن این فیلم جرم است!
روزهای نارنجی
زهرمار
سونامی
معکوس
یلدا

---:::-----:::-----:::-----:::-----:::-----:::---

رضا زهتابچیان
آرش الهوتی
سیدجواد رضویان
میالد صدرعاملی
پوالد کیمیایی
مسعود بخشی
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