
فهرست فیلم های سینمایی حائز شرایط حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر

پروانه نمایشسال تولیدتهیه کنندهکارگردان نام فیلمردیف

ندارد1398شهریار بحرانیشهریار بحرانیآفتاب نیمه شب1

ندارد1398جواد نوروزبیگیآرزو ارزانشآهنگ دو نفره2

ندارد1398جواد نوروزبیگیهوشنگ گلمکانیآهو3

ندارد1399محمد حسین قاسمینرگس آبیارابلق4

ندارد1399علی عبدالعلی زاده فردعلی میری رامشهاتومبیل5

ندارد1398جلیل شعبانیسیاوش سرمدی110اوج 6

دارد1398احمداحمدیادوین خاچیکیانبابا سیبیلو7

ندارد1398بهروز مفیدسید جمال سید حاتمیبام باال8

دارد1398مجید برزگرفریدون نجفیبچه گرگ های دره سیب9

دارد1398پروانه مرزبانصادق صادق دقیقیبچه های طوفان10

ندارد1398جواد نوروزبیگیمحسن قراییبدون همه چیز11

ندارد1398حمید زرگرنژادحمید زرگرنژادبرای مرجان12

ندارد1398شهاب حسینیپوریا حیدری اورهبعد از اتفاق13

ندارد1399علی محمد قاسمیمهرداد کورش نیابی آبان14

ندارد1399محمدرضا شفاهحسین دارابیپدری15

ندارد1399محمدامین همدانیمحمد خیر اندیش(انیمیشن)پسر دلفینی 16

ندارد1399سید غالمرضا موسویکاوه قهرمانتارا17

ندارد1399یوسف منصوریمحمد علیزادهتروا18

ندارد1399ابراهیم اصغریعلی غفاریتک تیرانداز19

دارد1398آیدا پناهندهآیدا پناهندهتی تی20

ندارد1398منوچهر محمدیحامد محمدی چپ راست21

ندارد1398علی شاه حاتمیابراهیم شفیعیحرف آخر22

ندارد1399رضا کریمیمحمد امین کریم پورحکم تجدید نظر23

ندارد1399محمدرضا محمدیشهرام ابراهیمیخانه ی ماهرخ24

دارد1398علی مصفافرنوش صمدیخط فرضی25

ندارد1399منوچهر محمدی ستاره اسکندریخورشید آن ماه26

ندارد1398مرتضی شایستهعلی رضا امیـنیراند چهارم27

ندارد1398مهدی صباغ زادهکاوه صباغ زادهرمانتیسم عماد و طوبا28

ندارد1398رحمان سیفی آزادحجت قاسم زاده اصلروز ششم29

ندارد1398علی اوجی و عبداهلل اسکندریحمیدرضا آذرنگروزی روزگاری آبادان30

ندارد1398جواد نوروزبیگی و سید روح اهلل حجازیسید روح اهلل حجازیروشن31

ندارد1399روح اهلل برادری و سمیرا برادریارسالن امیریزاالوا32



فهرست فیلم های سینمایی حائز شرایط حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر

پروانه نمایشسال تولیدتهیه کنندهکارگردان نام فیلمردیف

ندارد1398مقصود جباریداود نوروزیزد و بند33

ندارد1398حمید خیرالدینحمید خیرالدینسایه زندگی34

ندارد1398علی سرتیپیهاتف علیمردانیستاره بازی35

دارد1398حسین قناعتحسین قناعتسلفی با رستم36

ندارد1399جعفر صانعی مقدممسعود امینی تیرانیسه روز و سه قتل37

ندارد1399علی قائم مقامیحمید همتیسیاه باز38

ندارد1399افسانه منادینادر مقدسشاه ماهی39

دارد1398پگاه احمدیمریم بحرالعلومیشهربانو40

ندارد1398محمدرضا شفیعیکریم لک زادهشیرجه بزرگ41

ندارد1399محمدرضا منصوریمحمد حسین مهدویانشیشلیک42

ندارد1399مجید رضاباالعلیرضا صمدیصحنه زنی43

ندارد1399غالمرضا آزادینوید اسماعیلیطبقه یک و نیم44

دارد1398ابراهیم شیبانیابراهیم شیبانیطال خون45

ندارد1399محمدرضا شریفی نیامهدی خسرویعروس خیابان فرشته46

ندارد1398عباس رافعیعباس رافعیغیبت موجه47

ندارد1398حمید نعمت اهلل و محمدصادق رنجکشانحمید نعمت اهللقاتل و وحشی48

ندارد1398حسین صابریاحمد مرادپورکارو49

ندارد1399علی قائم مقامیاحمد تجریگل به خودی50

دارد1398میرولی اله مدنی و حنیف سروریعادل تبریزیگیج گاه51

ندارد1399هوشنگ نورالهیرضا حماسیالک پشت وحلزون52

ندارد1399علی عبدالعلی زادهعلی جبارزادهلب خط53

ندارد1399سعید خانیحسین ریگیلیپار54

دارد1398مجید برزگرآرش انیسیمامان55

دارد1398محمدپیرهادیرقیه توکلیمهران56

دارد1398سید ابراهیم عامریانسید داود اطیابینارگیل57

دارد1398ایرج محمدیحسین سهیلی زادهنیلگون58

دارد1399ابوذر پورمحمدیمهدی صاحبیهُرماس59

ندارد1398مرتضی شایستهامید آقاییورود و خروج ممنوع60

ندارد1399محمدرضا مصباحمهدی جعفرییدو61

ندارد1399شهرام مسلخیشهرام مسلخییقه سفیدها62


