
6931–اتر خیاباتی شهروند الهیجان ده به دبیرخانه هشتمین جشنواره تئآثاررسی  

 ردیف نام اثر نویسنده کارگردان استان /شهر

  .1 نقالی تمام ناتمام  داودبهمنی داودبهمنی تهران

  .2 آیا من زباله ام ؟ وحیدعلی پور وحیدعلی پور گیالن /لنگرود

زادهابراهیم حسن  گیالن/رشت   .3 شکار الله گلرخ عربانی  

  .4 همدلی  الله گلرخ عربانی ابراهیم حسن زاده گیالن/رشت

  .5 یک کالغ چهل کالغ داودبهمنی داودبهمنی تهران

  .6 شروعی ازپایان  حجت اهلل جعفرپور حجت اهلل جعفرپور هرمزگان /حاجی آباد

حرمحریم  حجت اهلل جعفرپور حجت اهلل جعفرپور هرمزگان /حاجی آباد  7.  

  .8 مسافردریا علی رضا داوری حجت اهلل جعفرپور هرمزگان /حاجی آباد

  .9 عشق مجازی فریده محمدی فریده محمدی اصفهان

  .10 ماجرای من وگوشیم کورش نیک پیام کورش نیک پیام اصفهان

رفتارحسن خوشمحمد قم رفتارحسن خوشمحمد    .11 عکاس  

نفرونصفییک  مصطفی کولیوند مصطفی کولیوند ایالم/دهلران  12.  

  .13 کروکی مصطفی کولیوند مصطفی کولیوند ایالم/دهلران

  .14 فالش مصطفی کولیوند مصطفی کولیوند ایالم/دهلران

  .15 انفجاری مخوف حشمت اهلل زارعی حشمت اهلل زارعی مرکزی /اراک

  .16 گاف بزرگ حشمت اهلل زارعی حشمت اهلل زارعی مرکزی /اراک

رنجشط ... محمدجعفری لفوت امین جمالی گیالن/آستانه اشرفیه  17.  

  .18 اسکار میالدحسین زاده شاهین شعبانی گیالن /کیاشهر

  .19 گمشده محمدجعفری لفوت میالدحسین زاده گیالن/آستانه اشرفیه

  .20 دردمشترک میالدحسین زاده میالدحسین زاده گیالن /کیاشهر

  .21 قهرمانان غوغای شام احمد صمیمی مجتبی خلیلی اصفهان

خلیلیمجتبی  اصفهان   .22 ازدواج به سبک ایرانی  حیدر رضایی 

  .23 هرشخص،یک مسئول فرنازعلوی فرنازعلوی آذربایجان شرقی/تبریز

  .24 نادانسته قضاوت...؟! فرنازعلوی فرنازعلوی آذربایجان شرقی/تبریز



  .25 آنها برای ماتصمیم می گیرند فرنازعلوی فرنازعلوی آذربایجان شرقی/تبریز

  .26 شازده درسرزمین عجایب احمدکیهان مرجان قاسمی ایالم/دهلران

  .27 غول چراغ خالو احمدکیهان مرجان قاسمی ایالم/دهلران

  .28 زندگی باطعم ذغال احمدصمیمی مرجان قاسمی ایالم/دهلران

  .29 بی گناهم فرشته تیموری فرشته تیموری مازندران/نور

  .30 اعتیادنامه  پژمان شاهوردی حسین ایزدی لرستان /بروجرد

  .31 زیرآبی حسین کارگر حسین کارگر خوزستان/بندرامام خمینی

  .32 دیرین دیرین ابراهیم حاجی حیدری ابراههیم حاجی حیدری اصفهان/خمینی شهر

  .33 شهردپسرده ابراهیم حاجی حیدری ابراههیم حاجی حیدری اصفهان/خمینی شهر

  .34 ویلچری محمدفرح بخش محمدفرح بخش گیالن /بندرانزلی

  .35 محاکمه ای درخیابان حیدررضایی حامدنظامی اصل تهران/دماوند

7102پنیوکیومدرن درالهیجان حامدنظامی اصل حامدنظامی اصل تهران/دماوند  36.  

  .37 زندگی بی دیش والمبیش حیدررضایی حامدنظامی اصل تهران/دماوند

  .38 مکتب شهروندیسم محسن اردشیر سعیدشفعیان مازندران/آمل

  .39 تلگرام لعنتی محسن اردشیر غنچه شکوهیان مازندران/آمل

  .40 هیچ محسن اردشیر غنچه شکوهیان مازندران/آمل

  .41 درخت زندگی محسن اردشیر محسن اردشیر مازندران/آمل

  .42 حالموبپرس محمدرضاشجاعی محمدرضاشجاعی مازندران/آمل

  .43 جهت اطالع وبررسی سیدسروش پیمبری سیدسروش پیمبری کرمانشاه

  .44 سنگ ،کاغذ،اره سیدسروش پیمبری سیدسروش پیمبری کرمانشاه

  .45 یکی بود یکی نبود سیدسروش پیمبری سیدسروش پیمبری کرمانشاه

افشین مفتامی–محمدقاسم پور  کرمانشاه   .46 گل رز محمدقاسم پور 

  .47 سکته محمدرادمهر محمدرادمهر اصفهان

  .48 سفیدوسیاه الهه جمشیدپور الهه جمشیدپور تهران

جمشیدپورالهه  الهه جمشیدپور تهران   .49 نیازمندی ها 

  .50 خاطرات آقای ت ز)معروف به ترافیک زاده( مهدی حبیبی مهدی حبیبی مرکزی / اراک



  .51 هرروز طبق معمول نرگس خاک کار نرگس خاک کار مرکزی / اراک

  .52 روزنامه های صبح تهران مهدی حبیبی مهدی حبیبی مرکزی / اراک

  .53 صرفاً جهت اطالع نرگس خاک کار نرگس خاک کار مرکزی / اراک

  .54 رقص آدمک ها حبیب اله ناصری حبیب اله ناصری هرمزگان/ میناب

  .55 ناخوانده حبیب اله ناصری حبیب اله ناصری هرمزگان/ میناب

  .56 تندیس حبیب اله ناصری حبیب اله ناصری هرمزگان/ میناب

بم-کرمان    .57 کتاب کتابخانه هاجربشیر رضا محمدیان فرد 

بم-کرمان  محمدیان فردرضا     .58 دایناسورها  پژمان شاهوردی 

7102رستم  میثم طاهری میثم طاهری اصفهان / نجف آباد  59.  

  .60 رقصنده درخاک شهرام سلطانی  شهرام سلطانی  مرکزی /اراک

  .61 شهر من  وحید خسروی  دنیا فتحی  کرمانشاه 

  .62 هیستریک امید اجاقی امید اجاقی اصفهان

  .63 میم الف میم  نسا بخشی  نسا بخشی همد ان

  .64 سفرهای دور دراز احمدبیگلریان نسا بخشی  همد ان

  .65 زبالک ها  نسا بخشی  نسا بخشی  همدان

  .66 مرغ دریایی احمد بیگلریان نسا بخشی همدان

  .67 فقط کمی زندگی ...  معصومه عموری معصومه عموری اهواز

هاعکس ها روی دست مصطفی بوعذار مصطفی بوعذار اهواز  68.  

شرقی / مرند آذربایجان   .69 هیس  محمدرضا جعفری فائزه هاشمی 

  .70 یکی بود یکی نبود یه مردی بود علی رضا قاسمی  فائزه هاشمی آذربایجان شرقی / مرند

  .71 سیاه سیاه پژمان شاهوردی حمیدحمیدی  آذربایجان شرقی / مرند

  .72 این چند نفر حمیدحمیدی  شبنم هاشمی  آذربایجان شرقی / مرند

شرقی / مرندآذربایجان    .73 بازگشت  حمیدحمیدی پریوش فتاح زاده  

  .74 باران محمدیوسفی زاده محممدحاج احمدلویی آذربایجان شرقی / مرند

رمان )قهرمان(قم محمدیوسفی زاده محمدیوسفی زاده آذربایجان شرقی / مرند  75.  

  .76 معامله  پژمان شاهوردی پژمان شاهوردی آذربایجان شرقی / مرند



قوچانخراسان رضوی /    .77 ساندویچ اسکار محمدحسن سلطانی محمدحسن سلطانی 

  .78 چاه  حمیدعابدی  مرتضی عیدی  خراسان رضوی / قوچان

  .79 من وبابا  امیررستگار حمیدعابدی خراسان رضوی / قوچان

  .80 چرکولک سعید متعبد مزدک مهیمنی  همدان

  .81 استریت سعید متعبد مزدک مهیمنی  همدان

  .82 نامناسب  رقیه دوربین رقیه دوربین فارس /فسا 

  .83 آهان ... علی رضا دهقانی  رکسانه عبقری  تهران

  .84 نگهبان محبت ماندانا عبقری  ماندانا عبقری تهران

  .85 شهرعشق  ماندانا عبقری علی رضا دهقانی تهران

  .86 اتوبان زهراچراغی  زهراچراغی ایالم

  .87 رادزن ابوالفضل اجاقپورمحمودی عباس خلیفه لو اهر

  .88 رخش چینی  ابوالفضل اجاقپورمحمودی ابوالفضل اجاقپورمحمودی تبریز

  .89 لیال خانم  ابوالفضل اجاقپورمحمودی ابوالفضل اجاقپورمحمودی تبریز

  .90 مبارکه ،آقای مبارک ابوالفضل اجاقپورمحمودی ابوالفضل اجاقپورمحمودی تبریز

  .91 مرد آنتیک ابوالفضل اجاقپورمحمودی صابرصیدی تهران

آبادانخوزستان /    .92 آشپزی درخیابان شلوغ بهنام کاوه بهنام کاوه 

  .93 حقوق شهروندبی من کجاست  محمدرضا ایراندوست محمدرضا ایراندوست کرمانشاه /سنقر

  .94 تمنای نفس محمدرضا ایراندوست محمدرضا ایراندوست کرمانشاه /سنقر

  .95 هریک نفر ، یک کتابخوان  محمدرضا ایراندوست محمدرضا ایراندوست کرمانشاه /سنقر

مزخرف-بد –خوب  جهانگیرچاالکی  جهانگیرچاالکی آذربایجان شرقی / بناب  96.  

  .97 نقش ها ونقشه ها  جهانگیرچاالکی  جهانگیرچاالکی آذربایجان شرقی / بناب

  .98 بیمارکیست ؟ عادل کروشاوی زاده عادل کروشاوی زاده خرمشهر

  .99 مجلس سهراب کشون مجیدزارعی  خسروانصاریان کردستان/دیوان دره

  .100 یک قاچ کتاب  محمدخزایی  خسروانصاریان کردستان/دیوان دره

  .101 به یک اتفاق ساده نیازمندیم  مجتبی خلیلی  محمدحسین شکرگزار البرز /کرج

  .102 شاه ، دزد ،وزیر محمدحسین شکرگزار ملیحه دهقانی  البرز /کرج



  .103 زباله  احمد وامق احمد وامق  فارس / فسا 

  .104 سلطان  یوسف شکوهی  یوسف شکوهی فارس / فسا

  .105 سیب هایم برای تو ، تنهایی ام رابده فرهاد بصیر فرهاد بصیر گلستان / گرگان

  .106 مسافرت زهرماری  فرهاد بصیر فرهاد بصیر گلستان / گرگان

  .107 واقعه ، واقعی  میثم هرندی  میثم هرندی  گلستان / گرگان

  .108 سلطان وبلبل محمدبوری  محمدبوری خراسان رضوی / مشهد

  .109 بستگی به خودمان دارد رها سلیمانی  مجید اکبری  مازندران /نور

  .110 پیله رها سلیمانی  پونه قدیری  مازندران/نور

  .111 هفت نشان حیدر رضایی  صدیقه شکر  فارس / فسا 

  .112 کپی برابر اصل  بهنام کاوه صدیقه شکر  فارس / فسا 

خاتون شکرنرجس  فارس / فسا   .113 اسطوره های خیابانی  حیدر رضایی 

  .114 ولوله های شهری  سیدمهرداد کاوسی حسینی سیدمهرداد کاوسی حسینی همدان 

ی درد حراج سیدمهرداد کاوسی حسینی میالدسلوکی همدان   115.  

  .116 نوستالژی درشهر  میالدسلوکی میالدسلوکی همدان 

  .117 سوخو پژمان شاهوردی  امین پور مند خوزستان / اندیمشک

  .118 تلنگر  صالح نظریان/مسلم نوری  صالح نظریان اصفهان / مبارکه 

  .119 قیمت بگذار محمد محمدی  صالح نظریان اصفهان / مبارکه 

  .120 یک روز خوب  صالح نظریان/مسلم نوری صالح نظریان اصفهان / مبارکه 

ارشدمهدی محمدی  مهدی محمدی ارشد آذربایجان شرقی / آذرشهر    .121 تابع معکوس مرگ درخت  

  .122 وقتی دمام به صدا درمی آید محمدعلی میناوی  محمدعلی میناوی خوزستان / ماهشهر

  .123 نفس بکش ، نفس  ساحل احمددوست  ساحل احمدوست  گیالن / آستانه  اشرفیه 

  .124 سیاحی  محمود عیسی پور  محمود عیسی پور البرز / کرج 

صالحیمحمد جواد  تهران / پاکدشت    .125 مسیر زندگی  محمد جواد صالحی  

  .126 مرگ عشق  احمد روستایی  احمد روستایی  تهران / پاکدشت

  .127 ثواب ، کباب  احمد روستایی  احمد روستایی  تهران / پاکدشت

  .128 کم پولی  مصطفی خیرآبادی  مصطفی خیرآبادی خراسان رضوی / مشهد 



  .129 الف باجیم  لقمان قادری  لقمان قادری  کردستان / مریوان 

  .130 سپید  لقمان قادری  لقمان قادری  کردستان / مریوان 

  .131 بهترین شکل ممکن ! ساحل احمددوست  ساحل احمددوست گیالن / آستانه اشرفیه 

  .132 اسمت چی بود ؟!.. ساحل احمددوست  ساحل احمددوست گیالن / آستانه اشرفیه 

  .133 جاذبه  مصطفی جعفری خوزانی  پویان عطایی  اصفهان 

  .134 خیال روی خطوط موازی  پویان عطایی  پویان عطایی  اصفهان

  .135 کاله گشاد مصطفی جعفری خوزانی پویان عطایی اصفهان

  .136 غفلت  رضا درویشی  رضا درویشی  کرمان

  .137 نقلی دگر باید گفت  رضا درویشی  رضا درویشی  کرمان

  .138 جایی برای زیستن  رضا درویشی  رضا درویشی  کرمان

  .139 طیاره خانم وطلسم کوسه  مهدی ملکی  فهمیه علی آبادی  تهران

  .140 کوسه ها  مهدی ملکی دانیال بیات تهران

  .141 غول تشن مهدی ملکی مهدی ملکی تهران

  .142 مترسک ها در شهر  مهدی ملکی مهدی ملکی تهران

  .143 شامپانزه مهدی ملکی مهدی ملکی تهران

  .144 الوداع  مهرانه به نهاد مهرانه به نهاد گیالن /لنگرود

  .145 فانوس  مظاهررمضان پور مظاهررمضان پور گیالن / الهیجان

  .146 معافیت پزشکی  داود براهیمی  داود براهیمی  اصفهان

  .147 مستاجر مسعود براهیمی  مسعود براهیمی تهران

  .148 بخند از ته دل  دل آرام ترکی  دل آرام ترکی  اصفهان 

  .149 موفقیت  محمد مهدی پازوکی  محمد مهدی پازوکی تهران/ پاکدشت

  .150 من  سیاره بهبهانی  سیاره بهبهانی  تهران

  .151 تو بگو تو چی  سیاره بهبهانی  سیاره بهبهانی  تهران

  .152 خون بازی  داود براهیمی  داود براهیمی  اصفهان 

  .153 الفوری  امیرحامد  شیدا خانزاده گیالن / رشت

  .154 تلگیجه  پژمان شاهوردی  شیدا خانزاده گیالن / رشت



  .155 توالت  امیرحامد امیرحامد گیالن / رشت

  .156 تر،خشک ، تفکیک  امیرحامد شیدا خانزاده گیالن / رشت

سیدفریدون احمدی-احمدصفری کردستان / دهگون    .157 پرسه  احمد صفری  

  .158 سایه شوم  احمد صفری  احمد صفری  کردستان / دهگون

سطل زباله ای که باعث جدایی من  پریسا کهکش پور  پریسا کهکش پور اصفهان / شاهین شهر 

 از او شد

159.  

  .160 لب شط  هیام احمدی  هیام احمدی  خوزستان / آبادان

  .161 سیاه وسفید  فرامرز غالمیان  فرامرز غالمیان بوشهر / گناوه 

  .162 پرده ای از پرده خوانی  حمیدرضا حاجی رستملو حمیدرضا حاجی رستملو آذربایجان غربی / خوی 

  .163 من وبه دوران خودم برگردونید آرش ناصری  افشین ناصری  آذربایجان غربی /بوکان

  .164 من سربازم و... النازغفاری  افشین ناصری  آذربایجان غربی /بوکان

  .165 تلگیجه  پژمان شاهوردی  پژمان شاهوردی  لرستان / بروجرد 

  .166 شعبده ورقص  وحید خسروی  فرهاد مرادی  کرمانشاه 

  .167 کمدی استندآپ تراژدی  سیدپدرام مصفا  سیدپدرام مصفا خوزستان / بهبهان 

  .168 نسیم سیدحسام الدین شریعتمداری سیدحسام الدین شریعتمداری لرستان / بروجرد

  .169 زنجیر عشق  سیدحسام الدین شریعتمداری سیدحسام الدین شریعتمداری لرستان / بروجرد

شریعتمداریسیدحسام الدین  لرستان / بروجرد   .170 به خاطرش سیدحسام الدین شریعتمداری 

70سرطان قرن  سیدمهرداد کاوسی حسینی  فریده کرمی مرام  همدان   171.  

  .172 فراراالغ ها سیدمهرداد کاوسی حسینی  سیدمهرداد کاوسی حسینی  همدان

  .173 شهر کوچولو ترها سیدمهرداد کاوسی حسینی  سیدمهرداد کاوسی حسینی  همدان

  .174 شهروند نامه سیدمهرداد کاوسی حسینی  سیدمهرداد کاوسی حسینی  همدان

  .175 چه می کنه این آرش  مهدی صا لحیار مهدی صا لحیار تبریز

  .176 تراژدی پوست آهکی  مهدی صا لحیار مهدی صا لحیار تبریز

  .177 کروات  مهسا افتحی  مهسا افتحی مرکزی / تفرش 

  .178 شهر نارنجی  پرهام اخالقی  پرهام اخالقی مازندران / ساری 

  .179 سیاه مارکو پلو می شود  امین فعله گری  امید نوعی شاد همدان 



  .180 ناتورال  حجت بیات  سید حسین فاطمی نوین همدان 

  .181 روایتی ازتاریخ مستند یک قتل  حدیث صیفوری  حدیث صیفوری کرمانشاه / سنقر

  .182 روزی برای نظافت  محمد رضا آگاه  محمد رضا آگاه کرمانشاه / سنقر

  .183 همین االن یهویی ...من ونگار محمد رضا آگاه  محمد رضا آگاه کرمانشاه / سنقر

  .184 شمر ومجنون  حسن عنایت پور  مصطفی عنایت پور  خراسان رضوی /سبزوار

  .185 نه ...خوبه  هما پریسان  مصطفی مباشر امینی  تهران 

  .186 اتفاقی نیوفتاده  هما پریسان  مصطفی مباشر امینی  تهران 

  .187 فردایی خواهد آمد  هاوری رضایی  هاوری رضایی کردستان/ سقز 

  .188 انتخاب  هاوری رضایی  اسماعیل پاشایی  کردستان/ سقز 

  .189 معرکه درکلنگ  مهدی صالحیار  پریچهر دهقانپوری  آذربایجان شرقی / مرند

  .190 نقلی از پدرم  مسعود نیازی  مسعود نیازی  آذربایجان شرقی /عجبشیر

  .191 سرخط  سمیه قاسمی  علی نوروزیان  سمنان 

  .192 مرده گان بی سرپرست  حسن دالور  حسن دالور  تبریز 

  .193 سحرعاشقی میثم سرآبادانی  میثم سرآبادانی  مرکزی / تفرش 

  .194 حق باکیه  سید حسین حسینی پناه  سید حسین حسینی پناه تهران

  .195 معرکه درمعرکه  سعید نوروزی  مازیار خندان  کرمانشاه 

  .196 برزخ/کتاب/زندگی  امید حسن پور  امید حسن پور  کردستان /سنندج

  .197 زندگی خاموش  عبداهلل مولودی  عبداهلل مولودی  کردستان /سنندج

  .198 چمدانی پراز هیچ میالد حسینی  میالد حسینی  کردستان /سنندج

  .199 توهم  امیررجب پور  علی بیداوسی  گیالن/ الهیجان

  .200 دستفروش  کژال راست بین مختارمحمدی  کردستان/ مریوان 

  .201 شهری پرازدود مختارمحمدی  کژال راست بین کردستان/ مریوان 

  .202 زندگی  مختارمحمدی  کژال راست بین کردستان/ مریوان 

  .203 سایه مرگ مختارمحمدی  کژال راست بین کردستان/ مریوان 

  .204 این مکان مجهز به دوربین مداربسته است  اصغر خلیلی  مجتبی خلیلی  اصفهان 

  .205 عاشقانه های یک داعشی  سعید خیراللهی  سعید خیراللهی  لرستان /دهلران 



  .206 آشپزخانه شیشه ایی  مجتبی دربندی  مجتبی دربندی  تهران

  .207 جویندگان اکسیر زندگی  آیدا حاجی ایالویی  آیدا حاجی ایالویی  تهران

  .208 برپهنه دریا  آیدا حاجی ایالویی  آیدا حاجی ایالویی  تهران

-ابوذر چهل امیرانی محمد طالبی  مازندران /میاندرود

 جمشیدعسگری 

  .209 ارث پدری 

  .210 تربیون دکتر سام  میثم کرمی  زهرا سادات احمدی  مرکزی /محالت 

  .211 رنگ مشترک میثم کرمی  زهرا سادات احمدی  مرکزی /محالت 

شیشه زندگی –شیشه مرگ  توفیق قرنجیک  ایرج رجبی  گلستان /گنبد کاووس   212.  

  .213 دوغ وشراب  اسفندیارقرنجیک اسفندیارقرنجیک گلستان /گنبد کاووس

  .214 مپ  ابوالفضل نداف  امیر وحدت پور  خراسان رضوی / مشهد

  .215 دروان کودکی  ابوالفضل نداف  ابوالفضل نداف  خراسان رضوی / مشهد

رضوی / مشهد خراسان   .216 کشتی با چوخه  محمود فالحی  محمود فالحی  

-علی رضافرجام زاد علی زرآبادی  گیالن /رشت 

 مصطفی غالمی 

مستند قیصرخوشگله:ازگهواره 

 تاگور

217.  

  .218 فروش مال غیر  فرامرز کالنتری  فرامرز کالنتری  بوشهر

  .219 گرام درتله  یوسف ابراهیمی  یوسف ابراهیمی  مازندران / نور 

  .220 زمین نفس نمی کشد  مرتضی امینی پور  مرتضی امینی پور  خوزستان/ امیدیه

  .221 نجات زمین  سیدمیثم موسوی  سیدمیثم موسوی  گیالن / رشت

/سیدمیثم موسوی سیدمیثم موسوی  گیالن / رشت  

  هنگامه قدری 

  .222 عشق نارنجی 

  .223 فالورسیتی درالهیجان  میثم کرمی  میثم کرمی  مرکزی /محالت 

  .224 ناآسوده  میثم کرمی  میثم کرمی  مرکزی /محالت 

  .225 ارباب پوشالی  محمود فالحی  محمود فالحی  خراسان رضوی /مشهد

  .226 شمع انجمن  میثم کرمی  میثم کرمی  مرکزی /محالت 

  .227 دختران بد امیررجبی  امیررجبی  مرکزی /تفرش 

  .228 یک بار برای همیشه  امیررجبی  امیررجبی  مرکزی /تفرش 



  .229 شاید برای شما هم اتفاق بیفتد مرجان کرمی  مرجان کرمی  مرکزی /تفرش

  .230 دلس  حسین سعیدی  حسین سعیدی  اصفهان 

  .231 البراتوار حسین سعیدی  حسین سعیدی  اصفهان 

-سیستان وبلوچستان

 زاهدان 

  .232 دادگاه درخیابان  سعید بادینی  سعید بادینی 

  .233 شمارش معکوس مصطفی جعفری حورانی  مریم دوستی ایرانی  اصفهان 

3+2 محمدیکرنگی  مریم دوستی ایرانی  اصفهان  234.  

  .235 برزیل  کوروش شمس  مریم دوستی ایرانی  اصفهان

راهی –هم  سام اختیاری  سام اختیاری  تهران  236.  

  .237 این قصه برای نخوابیدن است  رضا بیات محمد طالبی  مازندران/میاندرود

پور اصیل سیدشقایق هاشمی تهران   .238 خواب دیدن سیدشقایق هاشمی پور اصیل  

  .239 کانتی نر بهدادبلیغ فر بهدادبلیغ فر تهران

  .240 یک سمفونی ساده بهدادبلیغ فر بهدادبلیغ فر تهران

  .241 0457 سام اختیاری  سام اختیاری  تهران

)کودکان منهای کار(-ک-ک علی عباسی  علی عباسی  زنجان  242.  

-پورآرزو علی  گیالن/الهیجان

 احمدنیک قلب

  .243 قصه بی پایان  امیرامینی 

  .244 هشت پا  مالک آب ساالن مالک آب ساالن تهران

  .245 ارتفاعات اهلل اکبر پژمان شاهوردی  بهمن جهان طلب  گیالن/ رشت

لیال –مجید قدیمی  همدان/رزن

 قهرمانی کوشان

  .246 تورپاخ لیال قهرمانی کوشان 

به وقت خاکستریساعت  مجید قدیمی مجید قدیمی همدان/رزن  247.  

  .248 زیگزاگ زنان  مجید قدیمی مجید قدیمی همدان/رزن

  .249 تنفس  مجید قدیمی مجید قدیمی همدان/رزن

  .250 مردان آتش نشان افشین قاسمی  افشین قاسمی  تهران

  .251 دزدی مدرن عبدهلل بهادری  عبدهلل بهادری  گیالن /لنگرود



  .252 ویلچر سیده مائده هوشیار  سیده مائده هوشیار گیالن /املش 

سیدپویا امامی –شبنم راد هوش  سید پویا امامی  اصفهان    .253 آبی که قطع شد ومن رابیکار کرد 

  .254 سرباز یعنی شجاعت  احمد نیک قلب  احمد نیک قلب  گیالن /الهیجان

  .255 چمدان امیرشیخ جبلی  امیرشیخ جبلی  اصفهان

  .256 یه سوءتفاهم کوچیک امیررجب پور امیررجب پور  گیالن /رودسر

  .257 توبگومقصرکیه !! امیررجب پور امیررجب پور  گیالن /رودسر

  .258 دست فروش  پژمان شاهوردی  رامین حوریان آذربایجان شرقی /اهر

  .259 آب های سرگردان یاسرکاظمی  مهدی محمد پور  گیالن /لنگرود

  .260 تریبون  یاسرکاظمی مهدی محمد پور گیالن / لنگرود

دهشت مصطفی کرمانشاه   .261 سفیران مرگ مصطفی دهشت 

مصطفی دهشت-مجتبی مرادی  مصطفی دهشت کرمانشاه   .262 محافظ 

  .263 من نه منم !! مصطفی دهشت مصطفی دهشت کرمانشاه

  .264 دعوت نامه  مهدی حبیبی محسن امیری  کرمانشاه

  .265 سوپراستار  مصطفی دهشت فریبا صادقیان کرمانشاه

  .266 دلواپسی مصطفی دهشت فریبا صادقیان کرمانشاه

هرمزگان/قشم/روستای 

 سلخ

  .267 شوشی مصطفی دهشت امیدالماسی نیا

  .268 دنیای مجازی ،مجازی؟!!! مصطفی دهشت حسین کریمی هرمزگان/قشم

  .269 عزیزم دوست دارم پژمان شاهوردی سوسن بشیرذرتی خوزستان /دزفول

  .270 قاصدک سوسن بشیرذرتی سوسن بشیرذرتی خوزستان /دزفول

  .271 هشت سین محمدیوسفعلی زارعی محمدیوسفعلی زارعی خوزستان /دزفول

های لندن بوداهوازدختری وحید فقیهی  محمدیوسفعلی زارعی خوزستان /دزفول  272.  

  .273 به نظرتون چیکارکنم پژمان شاهوردی  سوسن بشیرذرتی خوزستان /دزفول

  .274 تمنای صلح مریم شوقی مریم شوقی گیالن /رودسر

شوقیمریم  مریم شوقی گیالن /رودسر   .275 ماهی سیاه کوچولو 

  .276 هنربهتراست یاثروت زهراصدری زهراصدری گیالن /رشت



  .277 قرمز من  زهراصدری زهراصدری گیالن /رشت

ستهمین یک دست کافی زهراصدری روزبه رئوفی ماسوله گیالن /رشت  278.  

  .279 خاطرات یکروز شهرمن هومن میرمعنوی هومن میرمعنوی  گیالن /رشت

  .280 عشق،امید،زندگی هومن میرمعنوی سپیده تولمی گیالن /رشت

  .281 بودن یا نبودن...مسئله این است هومن میرمعنوی هومن میرمعنوی گیالن /رشت

  .282 آدم باشیم سیدمهردادکاوسی حسینی حسناقبادی  ایالم

  .283 هردم بیل سیدمهردادکاوسی حسینی حسناقبادی ایالم

  .284 ازتولید به مصرف حیدررضایی حسناقبادی ایالم

  .285 تعزیه یک کوه سعید کاظمیان امیرعلی دونلو گلستان/گنبدکاووس

  .286 خوشبختی بادآورده امیرلشکری کیانوش فتاحی  آذربایجان غربی/بوکان

  .287 فروش فرهنگ امیرلشکری کیانوش فتاحی  آذربایجان غربی/بوکان

  .288 دقایقی غفلت دکترعبدالرضا محمدی نژاد دکترعبدالرضا محمدی نژاد بوشهر/گناوه

  .289 جن بال دکترعبدالرضا محمدی نژاد دکترعبدالرضا محمدی نژاد بوشهر/گناوه

  .290 سه برادر فریبا جعفری دکترعبدالرضا محمدی نژاد بوشهر/گناوه

  .291 اندر تقدمات شهروندان موسی هدایتی  موسی هدایتی  کردستان/قروه 

  .292 سفره موسی هدایتی  موسی هدایتی  کردستان/قروه

اسالمینیما  البرز/کرج   .293 سیاهی درسیاهی نیما اسالمی 

  .294 عروسک های سخنگو نیما اسالمی نیما اسالمی البرز/کرج

  .295 ایثاروشهادت کریم مقدسی کریم مقدسی اراک

  .296 آسیب های فضای مجازی کریم مقدسی کریم مقدسی اراک

  .297 کارزیاداست کارگر کم است  سوران حسینی سوران حسینی کردستان/مریوان

  .298 تولدیک جوانه  سوران حسینی سوران حسینی کردستان/مریوان

  .299 جناب پدر سامان داروند سامان داروند کردستان/سقز

  .300 دیرین دیرین ارتباطات  امیرصادقی امیر صادقی کردستان /سقز

  .301 باهم ولی تنها کمال نوجوان کمال نوجوان کردستان /سقز

  .302 خرید ما علی رضا اسماعیلی  علی رضا اسماعیلی  کردستان /سقز



  .303 چادر زدن ممنوع علی رضا اسماعیلی  علی رضا اسماعیلی  کردستان /سقز

  .304 بوق نامه  امیدنوعی شاد امیدنوعی شاد همدان 

  .305 داس ابوالفضل حاج علیخانی  مجتبی دربندی  تهران 

 


