قرارداد فیلمهای داستانی سال 1393
ردیف

عنوان فیلم

کارگردان

تهیه کننده

زمان فیلم

گونه  /ژانر

1

بشرگتز ٍ بچِ ّا

هحود حوشُئی

هحود حوشُئی

20دقیقِ

اجتواعی

2

چٌد گزُ دٍرتز

هٌصَر فزٍسش فزد

هٌصَر فزٍسش فزد

25دقیقِ

درام

3

جای هي را تَی اتاق بٌداس

اهیز تَدُرٍستا

اهیز تَدُرٍستا

15دقیقِ

اجتواعی

4

اهتحاى

سعید هتزصد

سعید هتزصد

30دقیقِ

هعٌاگزا

5

الفاٍ

ایزج هحودیرسیٌی

ایزج هحودیرسیٌی

15دقیقِ

جٌگی

علیزضا

علیزضا

خالصه داستان

سى جَاًی جدایی اس ّوسز خَد را اس هادر ٍ
فزسًدش پٌْاى هی کٌد ٍ ایي پٌْاىکاری هطکالتی
را بزای اٍ بِ ٍجَد هی آٍرد.
هزدم جشیزُ کَچکی اس تزس حولِ کطَر ّوسایِ
اهَات خَد را بزای دفي بِ بٌدری ٍاقع در ایزاى
اًتقال هیدٌّد.
ضبی کِ هزاسن سَم جَاى هتَفی بزگشار ضدُ،
خاًَادُ ٍی در کٌار یکدیگز جوع ّستٌد ...
چزا اًساى بزتز اس فزضتِ است  .ایي سَال هیکاییل
فزضتِای است کِ بزای پاسخ آى بِ هیاى اًساى ّا
هیآید.

6

7

8

داهاّی (حمایتی)

احودیطیفکاًی

احودیطیفکاًی

30دقیقِ

اجتواعی

باراى

علی فزدی

علی فزدی

20دقیقِ

اجتواعی

دختزکی با آیباکالُ

علیزضا هحوَدسادُ

علیزضا هحوَدسادُ

آیبیکالُ هیرقصد

چَبزی

چَبزی

25دقیقِ

کَدک

در فاصلِ دٍ جٌگ ،سِ آٍارُ ی جٌگ در یک سِ
راّی اس هْواىّا پذیزایی هی کٌٌد.
پیزهزد هاّیگیز هاّی بشرگی را صید هی کٌد.
هزد سارع بِ دلیل خطکسالی بِ ضْز هْاجزت
هیکٌد ٍلی آًجا را هٌاسب سًدگی ًوی بیٌد.
دختزکی دچار بیواری اٍتیسن ضدُ ٍ حاال
هطکالتی بزای خاًَادُ اش پیص هیآید.

قرارداد فیلمهای داستانی سال 1393
ردیف

عنوان فیلم

بیواری
9

10

ًا توام

کارگردان

هیالد ستَدُ ٍ
سجاد ستَدُ

پَیا ًبی

تهیه کننده

زمان فیلم

گونه  /ژانر

هیالد ستَدُ

15دقیقِ

اجتواعی

خالصه داستان

بیواری غزیبی در ضْز فزاگیز ضدُاست.
هزدی سعی هیکٌد ّوسزش را اس ایي بیواری
ًجات دّد.
پَیا ًبی

20دقیقِ

دفاع هقدس

رعٌا باید تصوین هْوی بگیزد بیي گفتي
حقیقت ٍ اهٌیت خاًَادُ.

