فیلمــی کــه نشــان میدهیــد ا گــر فیلم ســازندهای باشــد
در سراســر کشــور ســازندگی دارد و ا گــر فیلــم خــدای
ناخواســته انحرافــی باشــد در سراســر کشــور تاثیــر گــذار
اســت.

حضرت امام خمینی (ره)
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران

ام ــروز کلی ــد پیش ــرفت ای ــن کش ــور ،ب ــه می ــزان زی ــادی
دس ــت شماست(س ــینما گران) ،ش ــما میتوانی ــد ای ــن
نس ــل را ی ــک نس ــل پیش ــرونده ،امی ــدوار ،پ ــر ش ــوق،
معتق ــد ب ــه خ ــود و معتق ــد ب ــه ارزشه ــای اس ــامی و
مل ــی خ ــود ب ــار بیاوری ــد.
حضرت آیت اله خامنهای
رهبر معظم انقالب اسالمی

کتاب هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
مدیرمسئول :مجید اکبرشاهی
(زیر نظر مژگان زرگر)

سردبیر :مهرناز رازقی
تحریریه :سیدمحمدحسین لواسانی ،بهاره فروتن کیان و محمد تهرانی
مترجم :مژگان ترقی
بخش بین الملل :سونیا سرلک
حروف نگار :مروارید طهرانی
ویراستار :احمد تبریزی
مدیر هنری :استودیو پی
طراح گرافیک :شقایق شیرزاد
عکس :معین باقری
با تشکر از فرزین شادمهر
چاپ :نقره آبی
با تشکر از حسن هندی ،مهدیس تبریزی و میترا نیکقدم

فهرست
مسابقه سینمای ایران
فیلم های سینمایی و ویدئویی

21

سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی

47

فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی

69

			
فیلم های مستند

93

			
فیلم های پویانمایی

111

			
فیلم های محله

127

		
مسابقه تبلیغات سینمای ایران

139

			
عکس

143

			
پوستر

165

			
تیزر و آنونس
		
آفرینش های هنری شهر
			
بزرگداشت

177
181
195

مسابقه سینمای بین الملل
		
فیلم های پویانمایی

207

		
فیلم های مستند کوتاه و بلند

221

فیلم های داستانی کوتاه و نیمه بلند

237

فیلم های داستانی بلند

249

فهرست فیلم
871-661-82
آبادان یازده06
522
آپارتمان
441
آتابای
411
آتش سرخ
411
آتیش
67
آخرین الالیی در تهران
511
آشغال های دردسرساز
92
آفتاب گرگ و میش
05
آقازاده
69
آقای مدیر
69
آن مرد با اتوبوس آمد
79
آنجا سپیده دم
742
آوازهای غمگین رفتگر
031
آوای دیوارهای شهر
512-511
آی دی
03
آیینه دار
67
اتاق عقد
15
احضار
642-77
ارفاق
031
از پشت روزنها
332
از زبان کاریز
25
از سرنوشت
35
افرا
922
ا گر نزاعی نباشد
79
امید شهر خسته
922-89
ایساتیس
031
ایستگاه
131
ایستگاه آخر
13
ایمو
752
بازار
612
بازی زندگی
77
باغ وحش
89
بچه شمرون
45
بچه مهندس3
99
بچه های زمین خا کی
131
بچه های کوچه ما
142
بچۀ ارگانیک
611
بحران
131
بخاطر تو
352-23
بدون قرار قبلی
99
بر سر خا ک
87
برنده
611
بزرگترین ماجرای گلی
87
بشقاب
442
به دنبال رویاها
032
به سوی وطن
001
بی جا
97
بی ریختی
711
بی قرار
871
بی همه چیز
761
بیرون در تاریکی
97
پاندا قرمز
452
پدر و مادرم
08
پرتاب نا گهانی یک فیل
112
پرندهای در دودکش

زیرخا کی
33
پروا
زیستن با ارزش
442
پرواز در شب
ساختمان سفید
712
پالستیک
سالن غذاخوری
932
پوچ
سامورایی در برلین
08
پینوکیو
سرباز
18
تحت فشار
سرجوخه
001
تکیه دولت
سرخپوست
861
تنگه ابوقریب
سفر
231
جادوی عشق
سفر تلفنی
55
جناب عالی
سکوت بچه ها
422
چای تازهدم
سوراخ توالت
231
چهارراه
سوالریا
18
حالت تهوع
سینمای کوچک در گتو
812
حباب
سئول ،شهر آبی
961
خارج از محدوده
شام چی داریم؟
412
خالی از چهره انسانی
شانه به شانه
65
خانه امن
شب طالیی
101
خانه کابل
شبی که ماه کامل شد
75
خسوف
شنا گر
222
خشونت نمی کنیم
		
شنای پروانه
422
خطر سقوط
شهر زنده
822
خطوط
شهر سبز
711
خوردم ،خوردی...
شهر من
152-43
خورشید
شهر موشها
101
خیابان
شهربانو
312
خیالپردازیها
ُ
شهسوار
28
دابر
شیکاگو
642
دابر
عوارض جانبی
85
دادستان
غذای خیابونی
432
در دل ویرانهها
غیرموجه
912
درخشان
فاصلهها ،آرزوها و ُع َمر
811
دست و تخم مر غ
فرفره
841-53
دسته دختران
فصل شکار
231
دستهای مهربانی
فوق لیسانسه ها
412
دنیای دومینویی
فیدوس
95
دودکش2
دوردوی،شهرجعبههایفلزی
فیلم کوتاهی دربارۀ انزوا
132
552
دوستان زیرزمینی
قاهره«همنوایییکشهر»
542
دیلیان
قسم
َ
012-811
دیوار چهارم
کپو
622
رازهای بخارا
کارگر کارخانه
142
رایحه
کاش
331
رسیدن
کبوتری به نام گورو
911
رعایت بهداشت
کرونا
331
رهگذر
کشتار تشک
28
رهن کامل
کالغ
971
روز صفر
کمپانی
522-201
روزهای نا تمام
کودوکوشی
201
روزی که رفت
گاندو2
042
روی دیگری که نمیبینیم
گذر از رنجها
38
ریکاوری
گذشته
332
زادروز
گرگ تنها
38
زندگی لزج
ِل ِبر  -کروموزوم 71
301
زنگ خطر
لیال	
331
زیر عقربه ها
ماجراهایآقایشهروندی

06
902
052
252
071
16
26
971
212
312
431
911
431
322
742
222
431
63
251
48
73
432-301
531
021
401
83
401
712
48
501
58
132
021
342
36
501
912
232
171
531
342
121
612
121
512
112-221
58
822
46
532
012-221
242
68
68
321

902
ماجراهای مالنصرالدین
622-601
ماجرای سال آخر
722-601
ماریان
321
ماهی بادکنکی
532
مثبت 55
652
مدل
242
مرثیه
93
مرد بازنده
701
مرگ پشت دیوارهای سبز
081
مسخره باز
78
معلول کله گنده
04
مالقات خصوصی
531
من یک نفرم
14
منصور
801
مهدی که به دنیا آمد
271
مهین
701
موذی
371-651-24
موقعیت مهدی
78
مونا کو
722
مونترال مرده است
56
می خواهم زنده بمانم
ْ
88
نام مرده
801
نان بی جان
88
ناهید
66
نجال	
042
نقاشی بزرگ
232
نقاشی روی آسمان
421
نقطه
98
نوازنده
76
نون خ
471
نیم کت
09
هپروت
09
هرگز ،گاهی ،همیشه
212
هرنانپسریدر کوهستان
631
هم وزن

همیشهتواولسالممی کنی

هناس
هنر زندگی کردن
وانتافه
وضعیت اورژانسی
ویرانشهر
ویالهای شیلی
یاماها
یدو
یک شهر خوب
یک کار نیمه مردانه

631

571-44
812
34
542-98
032
322
421
061-54
521
901

فهرست کارگردان
032
آفونسو تیا گو
76
آقاخانی سعید
431
آقالری الهام
212
آ گیلرا سانتیا گو
822
آلتای انصار
312
آنتونی جری
912
آیو سو
48
اخباری لیال	
68
اسپنانی مجتبی
912
استپدیسکی مسیک
822
اسلیپکوا باربورا
542-98
اسمیخانی مریم
15
افخمی علیرضا
46
افشار جواد
321
افکاری سلمی
79
الهامیان مریم
322
الیورا رناتو
34
امانیهمدانی محمدحسین
121
امیری هادی
712
اوانجلیستا ژان
132
اوروزووا تومیریس
812
اولجنیک یاچک
742
ایاتالزه بیانکا
042
باتو ژانادزی
801
بامروت حجت
83
بحرالعلومی مریم
722
برتولیبالیس ژاننیکوال
932
برسیا گابریل
242
بلترامینو خاویر
232
بینگهام تیم
142
بیو لتیتیا
97
پا کنیا علی
801
پردل رضا
712
پمبیرو ژائو
401
پناهنژاد فرید
55
تبریزی عادل
812
تتچال میات
531
ترابیپور علی
812
ترلیکی بارتوش
66
تقیانیپور خیراهلل
89
تکروستا علی
35-05
توفیقی بهرنگ
342
تئوخارادیس دیمیتریس
332
جانگ کیون
622-601
جبینشناس مهدی
54
جعفری مهدی
38
جاللی امیر
79
جهانی محسن
78
جوادزاده سروش
742
جونجیونگ سئونگ
652
جینگ رن
902
چرنیخ آنیتا
08
چیتساز نازنین
101
چیتسازها مهدی
63
حاتمیکیا یوسف

79
حاجیقاسمی مصطفی
67
حبیبزاده حسن
24
حجازیفر هادی
431
حجتی عطیهسادات
801
حکیمی امیرمهدی
501
خا کی مهرداد
99
خانجهانیاصل محسن
58
خاوری محمدرضا
25
خردمندان سیدمحمدرضا
331
خسرویفر آنیتا
612
خوانا پرز
87
خوانخواجه عذرا
78
خوانساریان آرمان
242
خورانا پراتام
212
خورانا کریت
82
خوشبخت مهرداد
58
خیرخواه ایلناز
44
دارابی حسین
442
دانش صفرعلی
92
دانشوربیری محسن
711
دژمشهابی شیدخت
922-89
دهقان علیرضا
85
دهنمکی مسعود
28
دواچی مهدی
542
دوبوا جرمی
722
دوران آدری
99
دیانی میکائیل
68
دیدنده شروینه
132
دیشبودا ک عمر
18
رابودان وحید
252
رادوسکی ازکیل
432
راموس آناماری
97
رحمتی محمد
331
رخشنده حانیه
09
روحبخش محمد
77
روشن نفیسه
432
روئیز خوانباردا
512
ریگ جما
552
زاپاتااوروزکو کارلوسآلبرتو
421
زار ع محمد
701
زمانپورکیاسری مهدی
422
زنگین جهانامره
232
سالم محمود
06
سامان جلیل
422
سانچزمارتینز دیوید
332
سانز آلوارومارتین
812
سانکویچ رافال
812
سانکویچ ویچک
331
سرداری ستاره
14
سرمدی سیاوش
101
سروشمهر ابوالفضل
301
سلمانی محمدباقر
532
سهیلی کمیل
56
شاهحسینی شهرام
131
شاهسواری مهدی

401
شاهمحمدی علی
352-23
شعیبی بهروز
04
شمس امید
531-231
شمشیری بهروز
112-221
شهبازی اهورا
112
شولد فردریک
321
شیرزادی شهرام
911
شیری رسول
36
صحت سروش
711
صدیقی مهدی
231
صیادی جعفر
231
طالبی احسان
911-411
طاهری سلمان
131
عباسیعسکرآباد ناصر
411
عبدالهشاهی مونا
48
علیزاده داریوش
88
علیزاده صمد
811
غرویمنجیلی فاطمه
45
غفاری علی
121
فرجی رها
522
فریدمن رافائل
452
فنگ هانون
032
فهمیلوبیساسماعیل
432-301
فوالدوند لیال	
001
قاسمخان علیرضا
421
قبادی فرزانه
512-511
قبادی فهیمه
522-201
قربانپور مهدی
53
قیدی منیر
922
کاتاسین جرد
73
کارت محمد
901-101
کارگر مسعود
03
کاظمی پویان
052
کاویچ نئانگ
412
کایم مارکوس
18
کبیری مهرداد
09
کرمرودی شادی
012-811
کالیی محبوبه
722-601
کلجهای حامد
622
کونستانیتنوف ژیوکو
412
کی سو
87
کیوان علی
902
گردلیکس میکلوش
752
گورب پردیپ
222
گورجا ک مایا
612
گیجبلز رانی
042
لبدوف دیمیتری
612
لورنزکواس مارکوس
442
ما کسیموناخارکوفمارگاریتا
612
ماالالنا الزارو
131
مجیدی بابک
152-43
مجیدی مجید
012-221
محمدی حمید
031
محمدیانفر مینا
001
محمودی مجتبی

13
مرادی هاشم
79
مسعودی هاشم
501
مصطفایی ایمان
521-021
مظلوم حسین
201
معصومدوست هادی
26-65
معظمی احمد
16
مقدمدوست هادی
222
مکی آیچا
021-611
ممتحن شیوا
701
مهاجرانی حمید
93
مهدویان محمدحسین
33
مهدویان مهران
69
مهدیان نیما
611
مهرانپور الیکا
98-38
مهریدروی محسن
312
مورا کا مریم
212
مونرئال گابریل
531
میثمی مهدی
88
میرزامحمدی حسین
75
میری مازیار
642-77
نجاتی رضا
نجاتی سعید 642-631-431-28
031
نجاتی مجید
631
نجومطلب موسی
511
نظری بابک
432-301
نظری محمدحسین
031
نورمحمدی احمد
69
نیکبخت علی
121
نیکبر آزاده
95
نیکنژاد برزو
532
نیکون نوراحسن
142
هایتر مارگریت
412
هچر بیاته
08
هژبرالساداتی امیرعباس
87
واعظی رعنا
67
وحدانی محمد
342
وولویچ والدیمیر
322
ویدال کریستین
142
یوزای سزگین

شهردار تهران

علیرضا زا کانی
بــه نــام خداونــد تصویرگــر کــه هــر جلــوه و تصــور نیکــی کــه در جهــان اســت ،قائــم بــه ذات و اراده
اوســت .از او یــاری مــی جوییــم تــا دیــدگان مــا را بــه بهتریــن ابصــار مبــدل ســازد و احــوال مــا را
بــه تفضلــش ،بهبــود بخشــد.
ته ــران قل ــب تپن ــده ای ــران اس ــامی و ای ــران س ــربلند ،اله ــام بخ ــش مقاوم ــت و ش ــکوفایی در
جهــان اســام اســت .ایــن قلــب پــر تپــش بــه تکاپــوی مردمانــش زنــده اســت .بــه روحــی کــه در
آن بوس ــیله اس ــطوره ه ــای نام ــدار و چه ــره ه ــای گمنام ــش در آن دمی ــده ش ــده اس ــت.
هن ــر اب ــزار انتق ــال و مان ــدگاری پی ــام اس ــت .ب ــه وس ــیله هن ــر و چاش ــنی خالقی ــت اس ــت ک ــه م ــی
ت ــوان عناص ــر و ارزش ه ــا را در جه ــان رس ــانه و روای ــت ،گس ــترش داد و ب ــر دامن ــه مخاطب ــان و
دلبســتگی معرفتــی ایشــان افــزود .ســینما چــه از نــگاه هنــر و چــه از منظــر صنعــت ،رســانه ای
ب ــرای تقوی ــت و عرض ــه ن ــگاه فرهنگ ــی ماس ــت.
این ــک ک ــه هش ــتمین جش ــنواره بی ــن الملل ــی فیل ــم ش ــهر ب ــا رویک ــرد ش ــناخت و بازتعری ــف
حق ــوق و اخ ــاق ش ــهروندی و شهرنش ــینی ب ــا محوری ــت مدیری ــت جه ــادی ،امی ــد ب ــه آین ــده
و پیش ــرفت ب ــرای تحق ــق چش ــم ان ــداز «کالنش ــهر ته ــران؛ الگ ــوی جه ــان اس ــام» ب ــه هم ــت
هنرمنــدان ،دســت انــدرکاران امــور هنــری و فرهنگــی و همــکاران تالشــگرم برپــا گشــته اســت،
ضم ــن قدردان ــی و آرزوی توفی ــق ب ــرای ش ــورای محت ــرم سیاس ــتگذاری و اجرای ــی جش ــنواره،
دبی ــر محت ــرم ،هیاته ــای محت ــرم انتخ ــاب و داوری ،س ــینما گران ،هنرمن ــدان فیلمس ــاز و
مخاطب ــان هنردوس ــت آث ــار ب ــه نمای ــش درآم ــده در جش ــنواره ،اع ــام م ــی دارم ک ــه خان ــواده
شـــهرداری تهـــران و خادمـــان مردمـــان ایـــن شـــهر ،بـــرای پویایـــی ،مجـــد و درخشـــش هنـــر
متعهدانــه و مفهومــی ســینما ،از هیــچ کوششــی دریــغ نمــی ورزنــد و امیــد آن دارنــد کــه جامعــه
هن ــری ،دلس ــوزانه و مومنان ــه ،ب ــه انع ــکاس واقعی ــت ه ــای ش ــهر ته ــران و گام برداش ــتن ای ــن
کالنش ــهر در مس ــیر پیش ــرفت و عدال ــت بپردازن ــد.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

مهرداد باقری پیدنی
ً
«هنــر ســینما بالشــک یــک هنــر برتــر اســت؛ یــک روایتگــر کامــا مســلط کــه هیــچ روایتگــری تا کنــون در بیــن ایــن شــیوه
ـری روایــت یــک واقعیــت و یــک حقیقــت ،تــا امــروز بــه ایــن کارآمــدی نیامــده و یــک هنــر پیچیــده و پیشــرفته و
هــای هنـ ِ
متعالــی ».مقــام معظــم رهبــری ( مدظلــه العالــی)
هن ــر در تم ــدن بش ــری از دیرب ــاز جای ــگاه وی ــژه ای داش ــته و پ ــس از ظه ــور اس ــام در عرصه ه ــای فرهنگ ــی ،اجتماع ــی،
ـادی جوامــع ،مســبب تأثیــرات بــی بدلیلــی بــوده اســت؛ تــا جایــی کــه فرهنــگ غنــی امروزمــان مدیــون و
سیاســی و اقتصـ ِ
مرهــون ایــن هنــر تکامــل یافتــه و کهــن ســال ایرانــی – اســامی اســت و چــه بســا ا گــر ایــن پشــتوانه ی هنــر بــا تمــام شــاخ
و برگ های ــش و ریش ــه دوانی های ــش نب ــود ،درخ ــت تنومن ــد فرهنگ م ــان ام ــروز ب ــه چنی ــن قدرت ــی مقاب ــل طوفان ه ــای
ض ــد فرهنگ ــی اس ــتقامت نمی ک ــرد و س ــال ها پی ــش قام ــت خ ــم م ــی ک ــرد.
س ــینما ب ــه عن ــوان یک ــی از تازه تری ــن ش ــاخه های هن ــر؛ در مق ــام «هن ــر هفت ــم» بی تردی ــد از جمل ــه ی ٌ
موثرتری ــن اب ــزار
توس ــعه ی فرهنگ ــی و قدرتمندتری ــن آفرینش ــگر و کارس ـ ِـاز نظ ــام باوره ــا ،س ــنن ،ارزش ه ــا و اندیش ــه های بش ــری ب ــوده
چون ــان ک ــه رهب ــر معظ ــم انق ــاب ( مدظل ــه العال ــی) نیزفرمودن ــد « :س ــینما خیل ــی عنص ــر جذاب ــی اس ــت؛ رس ــانه ی
ً
فوق الع ــاده-ی اس ــت ،یعن ــی واقع ــا االن هی ــچ چی ــزی مث ــل س ــینما نیس ــت از لح ــاظ اثرگ ــذاری».
ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران مفتخــر اســت کــه هــم گام بــا تمــام سیاســت ها و اجرائیــات فرهنگــی ،هنــری
و آموزشــی ،بزرگتریــن رویــداد هنــری خــود را در قالــب هشــتمین دوره ی «جشــنواره بیــن المللــی فیلــم شــهر» رقــم مــی
زنــد تــا بــه حــول و قــوه ی الهــی و بــا رویکــرد شــناخت و بــاز تعریــف حقــوق و اخــاق شــهروندی و شهرنشــینی و محوریــت
مدیری ــت جه ــادی و امی ــد ب ــه آین ــده و پیش ــرفت ب ــرای تحق ــق چش ــم ان ــداز «کالن ش ــهر ته ــران؛ الگ ــوی جه ــان اس ــام»
گامــی دیگــر در عرصــه تمــدن ســازی بــا شــکوه ایرانــی اســامی بــردارد.
در خاتم ــه؛ ب ــا قدردان ــی صمیمان ــه از جن ــاب آق ــای دکت ــر زا کان ــی ،ش ــهردار محت ــرم کالن ش ــهر ته ــران ک ــه چت ــر حمای ــت-
ش ــان را ب ــر س ــازمان فرهنگ ــی هن ــری گس ــترانیده و ب ــا همی ــاری و هم ــکاری بی دری ــغ و راهگشای ش ــان ،راه را ب ــرای
برداش ــتن ای ــن گام عظی ــم هم ــوار س ــاختند ،از اعض ــای محت ــرم ش ــورای سیاس ــتگذاری جش ــنواره ،اعض ــای محت ــرم
هیئت هــای انتخــاب و داوری و تمامــی هنرمنــدان و عوامــل مرتبــط بــا هنــر فیلــم وســینما کــه بــا مشــارکت خــود برغنــای
جش ــنواره افزودن ــد و همچنی ــن هم ــکاران عزی ــزم در معاون ــت هن ــری س ــازمان؛ دبیرخان ــه ی جش ــنواره و مؤسس ــه ی
تصویــر شــهر تشــکر نمــوده ،بــرای تمامــی هنرمنــدان و هنردوســتان ایــن مرزوبــوم روزگاری خــوش همــراه بــا نیــک روزی
و نیک-فرجام ــی آرزومن ــدم.

دبیر هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر

مجید ا کبرشاهی
از دوردســت های تاریــخ تــا اینــک ،همــواره بشــر در اندیشــه طــرح و تشــکیل آرمــان شــهر و مدینــه فاضلــه بــوده.
از افالط ــون و ارس ــطو ت ــا فاراب ــی و اب ــن س ــینا و خواج ــه نصی ــر ه ــر ک ــدام کوش ــیده اند طرح ــی ب ــرای ش ــهری مصف ــا
و معت ــدل دراندازن ــد ک ــه اهال ــی اش ب ــا صل ــح و صف ــا و ع ــدل و انص ــاف کن ــار یکدیگ ــر ب ــه زندگ ــی س ــعادتمندانه
دســت یابنــد .مــروری اجمالــی بــر قــرآن در خصــوص واژه مدینــه یــا همــان شــهر ایــن حقیقــت را آشــکار می ســازد
ک ــه اساس ــی ترین رک ــن س ــازنده جامع ــه س ــالم و پوی ــا ،مبتن ــی ب ــر ارزش ه ــا و فضیلت ه ــای اخالق ــی و کرام ــت و
عــزت انســانی اســت .ایــن بــه واقــع پیش نیــاز و زیرســاخت بنیادیــن بــرای توســعه همــه جانبــه و ســاخت تمــدن
اس ــت.
جشــنواره فیلــم شــهر چنــدی اســت کــه حــول ایــن معنــا و مفهــوم و طریقــه زیســتی متعــادل و متــوازن و متکــی
ب ــر بن مایه ه ــای معرفت ــی اس ــام و ارزش ه ــای انس ــانی ،می کوش ــد ت ــا ب ــا بهره گی ــری از هن ــر ارزن ــده تصوی ــر و
فیل ــم و مدیوم ه ــای س ــینما و س ــریال و مس ــتند و ...بس ــتر فک ــری و فرهنگ ــی چنی ــن رویک ــردی را مهی ــا س ــازد.
مق ــام معظ ــم رهب ــری در تبیی ــن گام دوم انق ــاب ب ــر نی ــل ب ــه جامع ــه ای اخ ــاق م ــدار و در عی ــن ح ــال توس ــعه
یافت ــه در تمام ــی ش ــئون و جنب ــه ه ــا تا کی ــد فرم ــوده ان ــد .ایش ــان ضم ــن توصی ــه ج ــدی ب ــه حف ــظ روحی ــه امی ــد،
خــوش بینــی و اعتمــاد بــه نفــس ملــی ،دســتیابی بــه «الگــوی جامعــه اســامی» را از رهگــذر « خودســازی ،جامعــه
پ ــردازی و تم ــدن س ــازی» کام ــا ام ــکان پذی ــر و قاب ــل تحق ــق م ــی دانن ــد.
ن ــوآوری هنرمن ــدان خ ــوش ذوق می توان ــد لحظات ــی م ــا را از ازدح ــام و غرب ــت تحمی ــل ش ــده روزگار  ،ره ــا س ــاخته
و در جه ــان دلپذی ــر و دل انگی ــز خوی ــش غرق ــه س ــازدتا نش ــان مان ده ــد  ،می ت ــوان مهربان ت ــر زیس ــت؛ ت ــا ب ــه
یادمــان بیــاورد هنــوز پرنــدگان ایــن شــهر ،مــا کــه خوابیــم بــا نســیم ســحری می خواننــد ...شــب کــه چراغ هــای
شــهر از دوردسـ ِـت رویاهایمــان سوســو می زنــد همچنــان امیدوارمــان می ســازد کــه ایــن شــهر همچنــان مهربــان
و عاش ــق اس ــت...
امی ــد اس ــت ب ــا حض ــور پرنش ــاط و صمیمان ــه هنرمن ــدان و ش ــهروندان عزی ــز در هش ــتمین جش ــنواره بین الملل ــی
فیلــم شــهر در راســتای تحقــق آرمان هــای واال و متعالــی شــهر و تحقــق شــعار و چشــم انــداز «کالن شــهر تهــران؛
الگــوی جهــان اســام» گامــی موثــر برداریــم.
بنگر صنعت خوبش بشنو وحی قلوبش
همگی نور نظر شو همه ذوق از نظر آید
تو چه دانی تو چه دانی که چه کانی و چه جانی
که خدا داند و بیند هنری کز بشر آید (موالنا)
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مدیر دبیرخانه بین الملل  :سونیا سرلک  ،ترجمه :نازنین احسانی طباطبایی
همزمانی جشنواره:پردیس تماشا :علی صبوری /پردیس را گا :محمد مهدی قلی زاده  /پردیس رازی :اعظم ا کبری
عکاس  :فرزین شادمهر
طراحی و اجرای تبلیغات و فضاسازی :بهنام کیوان
سایت :مجید جعفری
مسئول تشریفات :بابک بیات
امو اجرایی :فرشته فراهانی /حامد حیدریان /شبنم مرادیان  /فرنوش کبریایی /نفیسه صالح
روابط عمومی :بهاره گل پرور /پدرام ابدان /محمدحسن اصالنی (عکاس) /علی اینانلو /پرستو بهرامی /ویدا پارسا /الهه حمیدی /مرتضی علی
آبادی /فائزه علیمردانی /علی فیاض /سیدعلی صالح (عکاس) /آنیتا عابدی /الهه زواره نیان
پشتیبانی :هانیه قره داغی ،عباس مطوری ،محمود علی نقی ،امیر ظرافتی ،حسین آقاجانی ،امیر باقری ،ابوذرغفاری ،حسین تقوی
امور مالی :لیال ذوالفقار /مهسا سلیمی نصب
پشتیبانی فنی و نمایش :باربد سلیمانی /امین موقری /صمد نوروزی /محمدغالم نیارمی
صدور کارت :عباس احمدی نیا
سالن های نمایش :سلیمان جمشیدی  /ابراهیم آذربایجانی /محمد صالحی /شکرا ...امانی /علیرضا عاشوری
برنامه های تلویزیونی :سردبیر  /مرتضی موحدی عوامل فنی :یحیی رضایی /محمدفؤاد تقیزاده /مجتبی موحدی  /متین بهشتی /نیلوفر
ماشکار /مهدیه علیمردانی /فاطمه ا کبرزاده /فریال بابایی  /احمد خلیلاول  /یاسین خوشامدزهی و محمدحسین مالنوری
مدیر تاسیسات :محمد کیاشمشکی
مدیر انتظامات :سیدرضا میری
تشریفات و پذیرایی :محمد تبرایی ،وزیر آقا روحی؛ جواد آیینه افروز ،جواد نایبی
باتشکر از همکاران پردیس سینمایی ملت (واحدهای تاسیسات ،خدمات ،انتظامات ،پارکینگ)

امیر فضلعلی بیک
مدیر حراست

نگاهی به جشنواره هفتم
جشنواره بین المللی فیلم شهر توسط موسسه تصویر شهر – سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران -از سال 1384و به شکل دوساالنه به عنوان مهمترین رویداد سینمایی
مدیریت شهری در ترسیم و ترویج الگویی مناسب برای زندگی شهری و صنعتی امروز منطبق با فرهنگ ایرانی – اسالمی با پایبندی بر اصول اخالق در چارچوب خانواده و
زندگی جمعی برای کشور ایران و منطقه و همچنین فرهنگ زندگی شهری در اقصی نقاط کشور و جهان با دعوت از هنرمندان و کشف و معرفی استعدادهای درخشان برگزار
شد.
تاریخ برگزاری 26 :تا  31تیرماه  1398و دبیر جشنواره :هاشم میرزاخانی بود.
مراسم افتتاحیه 26 :تیرماه ،طبقه مثبت  2پردیس سینما گالری ملت و مراسم اختتامیه 31 :تیرماه ،تاالر وحدت تهران برگزار شد .شعار جشنواره :شهروند مسئول ،شهر
سالم و طراح پوستر :محمد روح االمین بود.
بخش های جشنواره:


مسابقه سینمای ایران
• مسابقه سینمای ایران با زیر مجموعه فیلمهای بلند؛ نیمه بلند و کوتاه و همچنین سریال برگزار شد که در بخش نیمه بلند و
کوتاه شامل آثار مستند؛ داستانی و پویانمایی بود.
مسابقه سینمای بینالملل
• بخش بین الملل جشنواره با هدف شناسایی آثار خالق و تاثیرگذار سینمای جهان در حوزه شهر و ایجاد فضایی برای تبادل تجربه ها
و ایده های میان شهرهای جهان با رقابت میان فیلمهای بلند و فیلمهای کوتاه با سه زیر مجموعه مستند؛ داستانی و انیمیشن برگزار شد.



بخش محله
• این بخش با هدف تولید و دریافت آثار کوتاه غیرحرفه ای و مستند خبری شهروندی از به تصویرکشیدن زاویای مختلف شهرهای ایران و تهران برگزار گردید
اقالم تبلیغات سینمای ایران
• بخش مسابقه اقالم تبلیغات سینمای ایران به منظور اعتالی سینمای ایارن و ارتقای سطح کیفی تبلیغات و اطالع رسانی و ترغیب هنرمندان این عرصه در
زیر مجموعه عکس ،لوگو ؛ پوستر ،تیزر و آنونس برگزار شد.
جنبی
• این بخش غیر رقابیتی؛ فرصتی است برای تبادل اندیشه ها و تجربه های هنرمندان داخلی و خارجی و ایجاد زمینه ای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار 		
فیلمسازان که شامل نمایش ویژه؛ بزرگداشت ؛ مرور آثار و نشست های تخصصی و  ...می باشد.







تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره:
ارسال بیش از 4هزار اثر از  114هنرمند از سراسر جهان .
	
هند ،امریکا ،اسپانیا ،فرانسه ،ایتالیا ،استرالیا ،برزیل ،ترکیه ،روسیه ،انگلیس و آلمان  10کشور اول از نظر کثرت ارسال اثر به جشنواره بودند.
	
 44انیمیشن 16 ،مستند کوتاه 7 ،مستند بلند 42 ،داستانی کوتاه و نیمه بلند 9 ،اثر ویدیویی 18 ،اثر سینمایی و  10سریال به بخش مسابقه سینمای ایران و
	
 20اثر کوتاه به بخش محله و آماتوری راه یافتند و در مجموع  166اثر از ایران در بخش مسابقه شرکت کرد.
در بخش بینالملل نیز  31فیلم خارجی شامل  5انیمیشن 12 ،مستند و  8داستانی کوتاه و  6فیلم بلند داستانی به نمایش در آمد.
	
محل نمایش آثار جشنواره:
فیلمهای سینمایی و ویدیویی مسابقه سینمای ایران و بینالملل در سالن شماره  ،3فیلمهای ایرانی مسابقه کوتاه و نیمه بلند سینمای ایران در سالن 		
	
شماره  1و همچنین آثار بخش بینالملل در سالن شماره  4پردیس سینمایی ملت به نمایش درآمد ،سالن  5نیز به برگزاری کارگاههای آموزشی این جشنواره
اختصاص یافت.
آیین نکوداشت و بزرگداشت در جشنواره فیلم شهر
	
	

آیین نکوداشت :استاد «جمشید مشایخی» با حضور خانواده محترمشان
آیین بزرگداشت :اساتید و هنرمندان« :علی نصیریان»« ،داریوش اسدزاده»« ،مسعود رایگان» و خانمها «پروانه معصومی» و «رویا تیموریان»

با توجه به موضوع جشنواره و اهمیت توجه به خدمتگزاران شهر در جشنوارهای که عنوان شهر را همراه دارد ،در این دوره به منظور قدردانی از زحمات خادمین حوزه شهری
در بخشهای مختلف از جمله نیروی «خدمات شهری»« ،پلیس راهور»« ،اورژانس و فوریتهای پزشکی» و «آتشنشانی» تقدیر به عمل آمد که این عزیزان هر کدام در حوزه
فعالیت خود شاخصههای خاصی داشتهاند .در این راستا  4چهره شاخص شناسایی شدند که از آنها نیز تقدیر شد اسامی این عزیزان به شرح زیر بود:
 -1رمضانعلی اسماعیلیپور نیروی خدمات شهری که توانسته با خدمات صادقانه در شهرداری تهران خانواده و فرزندان خود را سروسامان دهد .او صاحب فرزندان تحصیل
کرده در مقطع دکتراست که به عنوان نماینده این قشر و خادم زحمت کش حوزه شهر معرفی شد.
 -2ستوان یکم محمد عبدالرحیمی که در هنگام ماموریت خود توانست جان یک شهروند را که پشت فرمان ماشین دچار ایست قلبی شده بود ،از مرگ نجات دهد.
 -3مجید فتاحی ،نیروی امداد و اورژانس که با حضور در مناطق سیلزده کشور و نجات جان چندین شهروند و تولد یک نوزاد در َ آن شرایط دشوار و در یک قایق ،با
مجروحیت از ناحیه گردن ،خود نمونه بارز ایثار و فدا کاری است.
 -4آتشنشان عزیز کشور ،فخرالدین گودرزی که در حادثه پالسکو با جانفشانی عده زیادی را نجات داد و خود مسدوم شد ،او را به عنوان شهید زنده پالسکو میشناسند و
ت خود در این شغل ادامه دهد.
پس از مصدومیت دوباره توانست به فعالی 
اعضای هیات انتخاب جشنواره فیلم شهر
بخش سینمایی :محمد احسانی زاده ،حسن بلخاری و محمدحسین لطیفی
	
بخش ویدئویی :مهدی جعفری ،مسعود اطیابی و بهمن حبشی
	
بخش سریال(انتخاب و داوری) :رحمان سیفیآزاد ،امیر بوالی و سیدعلی حمیدی
	
بخش پویانمایی :حسین صافی ،علیرضا گلپایگانی و محمدحسین نیرومند
	

بخش فیلمهای کوتاه داستانی و نیمه بلند :امیر پوروزیری ،محمدرضا شفاه ،طهماسب صلحجو ،آرش رصافی و مریم جاللی
	
بخش مستند :محمدعلی فارسی ،سیاوش سرمدی و محسن یزدی
	
بخش محله( انتخاب و داوری) :شبنم قلیخانی ،هادی مقدمدوست و داریوش یاری عالوه بر امور انتخاب ،داوری این بخش را نیز برعهده داشتند.
	
بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران (انتخاب و داوری) :مسعود نجابتی ،آرش معیریان و ساعد نیکذات که عالوه بر امور انتخاب ،داوری این بخش را نیز
	
برعهده داشتند.
اعضای هیات داوران جشنواره:
	
	

بخش سینمایی و ویدیویی :دکتر حسین کرمی ،محمدمهدی عسگرپور ،محمود کالری ،پرویز شیخطادی و حبیب رضایی
بخش مسابقه فیلمهای کوتاه و نیمه بلند :خانم نرگس آبیار و آقایان احمد ضابطی جهرمی ،محمدعلی فارسی ،علیرضا گلپایگانی ،مصطفی کیایی ،هومن
بهمنش و محمدرضا شفیعی

بخش بین الملل :
* سوراو َس َرنگی یکی از برجستهترین فیلمسازان جنوب آسیا
یوسفی از دیگر داوران ،متولد دمشق است .
* ُج ِردن هالندر ،معمار و فیلمساز هلندی است که دبیر مهمترین جشنواره فیلم معماری دنیا در هلند است .همچنین عباس ِ

او به عنوان کارگردان مستقل و تهیهکننده با برخی شبکههای تلویزیونی کویت ازجمله شبکه «الرأی» و «الوطن» در تولید سریالهای تلویزیونی ،موزیکویدئو و فیلمهای
تبلیغاتی همکاری داشت.
* دیمین اووکانر ،نویسنده و کارگردان پرافتخار ایرلندی است(.شرکت در داوری بخش انیمیشن)
* پوران درخشنده ،تهیهکننده و کارگردان سینما
* پیمان معادی کارگردان ،فیلمنامهنویس و بازیگر سینما
جوایز:
	
	
	
	
	

بخش محله :دو تندیس و در مجموع هفت دیپلم افتخار
بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران 5 :تندیس
بخش سریال های تلویزیونی 6 :تندیس
بخش مسابقه فیلمهای کوتاه و نیمه بلند 14 :تندیس
بخش آثار سینمایی و ویدیویی 32 :تندیس
بخش بین الملل( آثار کوتاه و نیمه بلند و بلند سینمایی) 8 :جایزه و تندیس

برگزاری کارگاه های آموزشی:
در بخش محله به منظور ترویج شهروند خبرنگار و توجه به جوانان آماتور در حوزه فیلمسازی در  13منطقه شهر تهران کارگاه «ایده تا فیلمسازی» برگزار شد .این کارگاهها
در سراهای محله شریف ،دریا ،زرگنده ،شمیران نو ،اباذر ،یاخچی آباد ،صبا ،خانی آباد جنوبی ،شهادت ،یوسف آباد ،جی ،قیام ،و مینایی برپا شد و در این کالسها
اساتیدی همچون حمیدرضا حافظی ،آرمین ایثاریان ،داریوش یاری ،علیرضا اسحاقی ،عادل تبریزی ،حبیب اهلل بهمنی و حامد سلیمان زاده به آموزش پرداختند.
کارگاههای آموزشی با حضور اساتید بینالمللی

َ
َ
 .1کارگاه آموزشی با عنوان «اخالق در مستندسازی» توسط آقای سوراو سرنگی یکی از برجستهترین فیلمسازان جنوب آسیا در جشنواره برگزار شد.
سوارو سرنگی برنده جوایز متعددی از جشنوارههای معتبر بینالمللی از جمله ایدفا ،الجزیره ،برلین ،تسالونیکی و بیش از  80جشنواره معتبر دیگر است.
« .2کارگاه تاثیر سینما بر معماری شهری» دومین کارگاه جشنواره بود که در این کارگاه آقای ُج ِردن هالندر ،چگونگی نفوذ سینما در فرآیند طراحی و معماری شهری را
بررسی کرد.
ُج ِردن هالندر دبیر مهمترین جشنواره فیلم معماری دنیا در هلند و همچنین در بسیاری از جشنوارههای بینالمللی فیلم از جمله شیکا گو بهعنوان سخنران یا داور حضور
داشته است.
نمایشگاه آثار  50هنرمند تجسمی در جشنواره فیلم شهر
این نمایشگاه برای اولین بار به جشنواره فیلم شهر اضافه شده و از هنرمندان حوزه تجسمی دعوت شد در این نمایشگاه شرکت کنند.
نمایشگاه در دو بخش عکس و نقاشی برگزار گردید و آثار هنرمندان بسیار از نسل های پیشکسوت ،میانه و نسل جوان در آن ارائه شد.
در بخش عکاسی  24هنرمند با  28اثر و در بخش نقاشی  26هنرمند با  27اثر شرکت کردند که مجموعا 50هنرمند با  55اثر در این نمایشگاه حضور داشتند.

برگزیدگان:
بخش محله:
هیئت داوران بخش محله شامل سرکار خانم شبنم قلی خانی و جناب آقایان هادی مقدم دوست و داریوش یاری آرای خود را در این بخش به شرح زیر اعالم نمود:
جایزه بخش ویژه "بیقرار تو ام" با موضوع سیل اخیر:
دیپلم افتخار و جایزه نقدی مشترکا اهدا می شود به جناب آقایان مسعود حق دوست برای فیلم "کربالی تو همینجاست" و محمد حتمی برای فیلم "همسایه سنگ و
آب"

جوایز بخش ویژه – شهر تهران :
لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان رتبه دوم اهدا می شود به آقای مهدی شاهسواری برای فیلم خداحافظی
تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی به عنوان رتبه اول اهدا می شود به آقای محمد حسنی برای فیلم "ناپیدا" و فیلم" اینجا به تمام آزادی ام فکر می کنم"
بخش اصلی محله:
لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان رتبه سوم اهدا می شود به خانم آرزو باغ شیخی برای فیلم "الزم نیست منتظر بمانید"
لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان رتبه دوم اهدا می شود به خانم محیا ساعدی برای فیلم "زنان مریخی مردان ونوسی"
تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی به عنوان رتبه اول اهدا می شود به آقای علی عرفان فرهادی برای فیلم "آشپزی در حضور دیگران ،ببخشید کودکان "
بخش سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی
هیئت داوران بخش مسابقه سریال های تلویزیونی و نمایش خانکی متشکل از آقایان امیر بوالی ،سید علی حمیدی و رحمان سیفی آزاد از میان آثار راه یافته به این
بخش آرای خود را به شرح زیر اعالم نمود:
• در بخش بهترین فیلمنامه
• تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به آقای علیرضا طالب زاده برای فیلمنامه سریال چرخ و فلک
• در بخش بهترین بازیگر نقش زن
• تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به سرکار خانم سارا بهرامی برای ایفای نقش در سریال پرده نشین
• در بخش بهترین بازیگر مرد
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به جناب آقای فرهاد آئیش برای ایفای نقش در سریال پرده نشین
در بخش بهترین کارگردانی
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به آقای همایون اسعدیان برای کارگردانی سریال لحظه گرگ میش
در بخش بهترین فیلم برای تهیه کننده
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به آقای سید محمود رضوی برای تهیه کنندگی سریال پرده نشین
 در بخش بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاریتندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به مجید موالیی برای تهیه کنندگی سریال چرخ فلک
مسابقه اقالم تبلیغات سینمای ایران
هیئت داوران بخش مسابقه اقالم تبلیغات سینمای ایران متشکل از آقایان مسعود نجابتی ،آرش معیریان و ساعد نیک ذات از میان آثار راه یافته به این بخش آرای خود
را به شرح زیر اعالم نمود:
• در بخش نامواره :
تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای محمد روح االمین برای مجموعه آثار
• در بخش پوستر فیلمهای کوتاه و مستند:
تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای علی باقری برای پوستر فیلم مسافر فوکوشیما به کارگردانی معصومه نورمحمدی
• بخش مسابقه پوستر فیلم :
تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای طاها ذا کر برای پوستر فیلم کوپال به کارگردانی کاظم موالیی
• بخش مسابقه عکس
تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای امیر حسین شجاعی برای عکس فیلم متری شیش و نیم به کارگردانی سعید روستائی
• در بخش آنونس فیلم:
تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای روح اهلل موحدی برای آنونس فیلم
گرگ بازی به کارگردانی عباس نظام دوست
فیلمهای کوتاه و نیمه بلند
پویانمایی
در بخش بهترین جان بخشی پویانمایی
تندیس جشنواره  ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای مجتبی موسوی برای پویانمایی آقای گوزن ساخته مجتبی موسوی
در بخش بهترین کارگردانی
تندیس جشواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای صادق جوادی برای انیمیشن روباه
در بخش بهترین فیلم برای تهیه کننده
تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به بهرام عظیمی برای تهیه کنندگی فیلم سیم ششم محصول مرکز گسترش
مستند:
در بخش بهترین تحقیق و پژوهش
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین تحقیق و پژوهش اهدا میشود به آقای بابک بهداد برای فیلم بهارستان خانه ی ملت
در بخش بهترین دستاورد فنی یا هنری
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای محسن حیدری و خانم زهره احمد زاده برای تدوین مستند مهین

در بخش بهترین کارگردانی مستند کوتاه و نیمه بلند
تندیش جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به خانم فاطمه ذوالفقاری برای کارگردانی فیلم مستند کوتاه و نیمه بلند فقدان
در بخش بهترین کارگردانی مستند بلند
تندیس جشنواره  ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای محمد حسین حیدری برای کارگردانی فیلم مستند بلند مهین
در بخش بهترین فیلم برای تهیه کننده
تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای مهدی مطهر برای تهیه کنندگی فیلم مستند مهین
در بخش بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری
تندیس جشنواره  ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای داوود اشرفی برای مستند قصه بولوار
فیلم های داستانی کوتاه و نیمه بلند:
تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای امین چادگانی برای فیلمنامه فیلم برف تابستان
در بخش بهترین دستاورد فنی یا هنری
تندیس جشنواره  ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای پویان شعله ور برای تدوین فیلم مثل بچه آدم
در بخش بهترین کارگردانی
تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به آقای آرمان خوانساریان برای کارگردانی فیلم سایه ی فیل
در بخش بهترین فیلم برای تهیه کننده
تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به خانم مریم کوهکن و سوگل شهابی برای تهیه کنندگی فیلم تشریح
در بخش بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری
تندیس جشنواره  ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود به جناب آقای مجید اسماعیلی برای فیلم تلخ
دیپلم افتخار جایزه ویژه هیئت داوران در بخش بهترین نقش آفرینی
اهدا می شود به:
خانم فرانک کالنتر برای نقش آفرینی در فیلمهای فشار خون و الل
آقای محمد رضا تک زار ع برای نقش آفرینی در فیلم الل
مسابقه آثار سینمایی و ویدیویی
هیئت داوران بخش مسابقه سینمای ایران آثار سینمایی و ویدیویی مشتکل از آقایان حبیب رضایی ،پرویز شیخ طادی ،محمد مهدی عسگرپور ،حسین کرمی و
محمود کالری از میان آثار راه یافته به بخش مسابقه آرای خود را به شرح زیر اعالم نمود:
 در بخش بهترین فیلمنامهتندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به آقای هومن سیدی برای فیلمنامه فیلم سینمایی مغزهای کوچک زنگ زده
 در بخش بهترین بازیگر نقش زن تندیس جشنواره  ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به سرکار خانم ژاله صامتی برای ایفای نقش در فیلم سینمایی در وجه حامل- در بخش بهترین بازیگر نقش مردتندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به جناب آقای نوید محمد زاده برای ایفای نقش در فیلم سینمایی مغزهای کوچک زنگ زده
 در بخش بهترین دستاورد فنی یا هنری دیپلم افتخار جشنواره و جایزه نقدی اهدا میشود به فرید ناصر فصیحی برای جلوه های ویژه فیلم سینمایی چهارراه استانبولتندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به پیمان شادمانفر برای فیلمبرداری فیلم سینمایی مغزهای کوچک زنگ زده
در بخش بهترین کارگردانی
 تندیس جشنواره  ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به هومن سیدی برای کارگردانی فیلم سینمایی مغزهای کوچک زنگ زدهدر بخش بهترین فیلم برای تهیه کننده
از میان نامزدهای دریافت جایزه
 تندیس جشنواره؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به سعید سعدی برای تهیه کنندگی فیلم سینمایی مغزهای کوچک زنگ زده در بخش بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری -تندیس جشنواره  ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا می شود به مصطفی کیایی برای فیلم سینمایی چهار راه استانبول

فراخوان
بسمه تعالی
فراخوان هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر(تهران)
موسسه تصویر شهر  -سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران  ،هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر( تهران) و محله را با شعار شناخت و باز تعریف حقوق و اخالق شهروندی و شهر نشینی با
محوریت مدیریت جهادی ،امید به آینده و پیشرفت برای تحقق چشم انداز "کالن شهر تهران؛ الگوی جهان اسالم" برگزار می نماید.
این جشنواره به عنوان مهمترین رویداد سینمایی مدیریت شهری در سال  1401بر آن است تا از طریق دعوت از هنرمندان و کشف و معرفی استعدادها در شش بخش « مسابقه سینمای ایران»« ،
مسابقه سینمای بین الملل»« ،مسابقه محله » « ،مسابقه تبلیغات و اطالع رسانی سینمای ایران» « ،مسابقه آفرینش های شهری» و « جنبی» به ترسیم و ترویج الگویی مناسب برای زندگی شهری و
صنعتی؛ منطبق با فرهنگ ایرانی  -اسالمی و با تا کید بر اصول اخالق در چهارچوب خانواده و زندگی جمعی بپردازد.
الف /مسابقه سینمای ایران:
بخش مسابقه سینمای ایران شامل آثار «سینمایی»  « ،سریال » ،فیلم های « داستانی»« ،مستند » و «پویا نمایی» می باشد.
موضوعات:
آثاری که منطبق با موضوعات زیر باشند می توانند جهت شرکت در جشنواره ثبت نام نمایند:
 -1توجه به فرهنگ ایرانی اسالمی( زندگی ،معماری  ،آداب و رسوم زندگی شهری و )...
 -2دیپلماسی شهری و شهر ارتباطی با محوریت توسعه مفهوم شهر ارتباطی ،رسانه شهر و تقویت دیپلماسی شهری
 -3فرهنگ شهری با زیر مجموعه :به تصویر کشیدن تغییرات فرهنگی ( آسیب ها و فرصتها) توجه به آسیب های اجتماعی و نقد تصویری ،تحکیم بنیان خانواده و بیان جنبه های مثبت افزایش
جمعیت .
 -4توسعه زیرساخت های شهری با زیر مجموعه حمل و نقل عمومی  ،فضاهای عمومی ،محله محوری؛ رفاه عمومی و بهداشت عمومی و در نهایت « اشاعه حقوق و اخالق شهروندی»
 -5مواجهه با بحران و مصائب با زیر مجموعه بالیایی طبیعی ،اپیدمی و پاندومی بیماری های خاص (با نگاه ویژه به بیماری کرونا)
 -6حکمرانی شهری با زیر مجموعه قانونگذاری و برنامه محوری؛ فعالیت جهادی ،شفافیت و پاسخگویی؛ چابکی و بهره وری سازمانی ،برقراری انضباط مالی و توسعه منابع ،حفاظت از حقوق
شهروندان و منابع شهری
 -7توسعه پایدار با محوریت حفاظت از میراث طبیعی و شهری  ،توسعه و نگهداری فضای سبز ،حفاظت از محیط زیست
 -8آثار مرتبط با پایتخت ایران با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری
• فیلم های بلند داستانی و سینمایی
کلیه فیلم های سینمایی و داستانی منطبق با موضوعات جشنواره که دارای پروانه ساخت سینمایی و یا ویدیویی باشند  ،می توانند در این بخش حضور یابند.
*توجه :الزم است در این بخش صاحب اثر؛ فیلم مورد نظر را در بخش آثار سینمایی به شکل آنالین ثبت نام نماید.
جوایز:

 دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم نامهدیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول زن دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول مرد دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین دستاورد فنی یا هنری دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم برای تهیه کننده -تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری

• سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی:
کلیه سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی منطبق با موضوعات جشنواره  ،می توانند در این بخش حضور یابند.
جوایز:

 دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم نامه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول زن دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول مرد دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم برای تهیه کننده -تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری

• فیلم های داستانی و پویانمایی کوتاه و نیمه بلند
فیلمهای داستانی و پویانمایی کوتاه و نیمه بلند منطبق با موضوعات و زمان آنها حدا کثر  60دقیقه باشد ،در این بخش پذیرفته می شود.
جوایز:

دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلمنامهدیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین دستاورد فنی یا هنریدیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی فیلم داستانی کوتاه یا نیمه بلنددیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی پویانماییتندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم برای تهیه کننده-تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری

• فیلم های مستند:
فیلمهای مستند همسو با موضوعات جشنواره تا  60دقیقه می توانند در بخش مسابقه مستند کوتاه و نیمه بنلد و فیلمهای مستند باالی  60دقیقه می توانند در بخش مسابقه مستند بلند شرکت
نمایند.
دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین تحقیق و پژوهش مستندجوایز:
دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین دستاورد فنی یا هنریدیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی مستند کوتاه یا نیمه بلنددیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی مستند بلندتندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم برای تهیه کنندهتندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری• جایزه بزرگ تهران
با توجه به آغاز دوره جدید مدیریت شهری و نظر به شهر تهران به عنوان پایتخت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی کشور و به منظور کمک به تجلی شعار « کالن شهر تهران؛ الگوی جهان اسالم »؛ از میان
کلیه آثار راه یافته به بخش مسابقه؛ تندیس جشنواره و جایزه نقدی به بهترین فیلم با نگاه خاص به موضوع فوق تعلق خواهد گرفت.
تبصره :هیئت داوران بخشهای مختلف جشنواره آثار مورد نظر خود را در این بخش به دبیر جشنواره پیشنهاد و از میان آنها بهترین فیلم با عنوان فوق معرفی خواهد شد.

• جایزه ویژه جشنواره
در این دوره از جشنواره به منظور پاسداشت و گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید قاسم سلیمانی و دانشمند هسته ای کشور شهید محسن فخری زاده و همچنین کادر درمان و علوم پزشکی به
عنوان مدافعان سالمت یک جایزه تحت عنوان ایثار و شهادت به یکی از آثار رسیده به دبیرخانه با موضوع فوق اهدا خواهد شد.
تبصره :هیئت داوران بخشهای مختلف جشنواره آثار مورد نظر خود را در این بخش به دبیر جشنواره پیشنهاد و از میان آنها بهترین فیلم با عنوان فوق معرفی خواهد شد.
ب /مسابقه سینمای بینالملل:
بخش بین الملل هشتمین جشنواره فیلم شهر ،با هدف شناسایی آثار خالق و تاثیرگذار سینمای جهان در حوزه شهر و مدیریت شهری و ایجاد فضایی برای تبادل تجربه ها و ایده ها میان شهرهای
جهان ،در دو بخش “مسابقه بین الملل” و “ویژه” برگزار می شود.
•منتخبی از آثار راه یافته به بخش مسابقه ملی توسط هیات انتخاب به بخش بین الملل معرفی خواهند شد.
جوایز:
دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی داستانی کوتاه و نیمه بلنددیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی مستند کوتاه و نیمه بلنددیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی پویانمایی کوتاه و نیمه بلند دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی فیلم داستانی بلند دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی فیلم بلند مستندتندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با موضوع شهر و یا مدیریت شهریج /بخش محله:
بخش محله هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر با هدف ثبت آثار خالقانه و فیلم های زیبا و تأثیرگذار از زوایای مختلف شهرهای ایران و تهران ،در دو بخش “مسابقه” و “ویژه” برگزار می شود.
بخش مسابقه:
این بخش با هدف تولید و دریافت آثار کوتاه غیرحرفه ای “موبایلی” و “ مستند خبری” شهروندی و در برگیرنده آثار است که با موضوعات زیر و در ایران تولید شده باشند ،برگزار می شود.
موضوعات:
 خانواده ایرانی در محیط شهری یک روز زندگی در شهر امنیت شهر یاران شهروندان :به تصویر کشیدن خدمات نیروهای امدادی و انتظامی در شهرها (آتش نشانان ،هالل احمر ،رفتگران ،پلیس ،راهنمایی و رانندگی و)..... مدافعان حوزه سالمت ( ویژه شیوع بیماری کرونا) مشارکت جمعی در راستای حل مشکالت اجتماعی صیانت از محیط زیست  ،درختان ،بوستان ها و ... فرهنگ آپارتمان نشینیفعالیت های جهادی (محله و مدیریت شهر)
 هر موضوعی که مسائل شهری را در بر گیرد.بخش ویژه “شهر تهران”
فیلم های داستانی و یا مستندهای خلق شده با موضوع تهران در صورت ثبت نام توسط صاحبان آثار در این بخش ،عالوه بر بخش اصلی ،در این بخش نیز مورد بررسی و داوری قرار می گیرند.
*تمامی عالقمندان فار غ از اینکه در تهران زندگی می کنند یا خیر ،می توانند در این بخش شرکت نمایند.
اولویت انتخاب در این بخش با فیلم هایی است که تمامی موضوعات ،مشکالت و مسائل شهر تهران را در بستری زیبا و تأثیرگذار به تصویر کشیده باشند.
		
جوایز بخش مسابقه:
			
			

 تندیس جشنواره  ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی به عنوان رتبه اول لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان رتبه دوم -لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان رتبه سوم

جوایز بخش ویژه “شهر تهران”:
			
			

 تندیس جشنواره و جایزه نقدی به عنوان رتبه اول لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان رتبه دوم -لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان رتبه سوم

د  :مسابقه تبلیغات و اطالع رسانی سینمای ایران
جشنواره فیلم شهر در جهت اعتالی سینمای ایران و ارتقاء سطح کیفی تبلیغات و اطالع رسانی و همچنین ترغیب و تشویق هنرمندان این عرصه برای توجه به موضوعات شهری و شهروندی به ویژه در
شهر تهران ،اقدام به برگزاری مسابقه در زیرمجموعه عکس ،پوستر ،آنونس و تیزر فیلم در بخشهای « مسابقه سینمای ایران» ،شامل آثار کوتاه و نیمه بلند و مستند؛ سینمایی و ویدیویی با موضوعات
جشنواره می نماید.
•توجه داشته باشید تنها اقالم تبلیغاتی فیلمهای تولید شده از سال 1398به بعد می توانند در این بخش شرکت نمایند.
جوایز

دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین عکسدیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین پوستردیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین آنونس و تیزر-دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین پوستر فیلم های کوتاه و نیمه بلند و مستند

د /آفرینش های شهری
جشنواره فیلم شهر برای نخستین بار در جهت ارتقاء سطح کیفی تبلیغات و اطالع رسانی شهری؛ هویت بخشی و انسجام در فضای شهری  ،ترغیب و تشویق هنرمندان به تولید آثار فاخر و ماندگار؛
شناسایی و معرفی برترین آفرینش های هنری شهری اقدام به برگزاری مسابقه در بخش های گرافیک (بیلبورد؛ تبلیغات محیطی متحرک مانند وسایل نقلیه عمومی؛ دیجیتال؛ ترانزیتی و عرشه پل) ،
المان های شهری (تندیس  ،سردیس و مجسمه)  ،عکس و پوستر ،نقاشی محیطی ( نقاشی روی سطح؛ دیوار؛ کاشیکاری ،سرامیک و دیوار نویسی) و تیزر شهری در دو محور زیبایشناسی بصری و اطالع
رسانی با موضوع آزاد (فرهنگی؛ تجاری و  ).....می نماید.
		
جوایز بخش آفرینش شهری
			
			
			
			

دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین گرافیک محیطیدیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین المان شهریدیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین عکس و پوستردیپلم الفتخار و جایزه نقدی به بهترین نقاشی محیطی-دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین تیزر شهری

ه /بخش جنبی:
این بخش غیررقابتی فرصتی است برای تبادل اندیشه ها و تجربه های هنرمندان داخلی و خارجی و ایجاد زمینه ای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار فیلمسازان که شامل نمایش ویژه ،بزرگداشت ،مرورآثار ،نشست های تخصصی و ....می باشد.

مسابقه سینمای ایران

هیات انتخاب فیلم های سینمایی و ویدئویی
Feature & Video Films Selection Committee

سیدمحمدرضا خوشرو
1361 :متولد
 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه صداوسیما و دکترای رشته علوم ارتباطات از دانشگاه عالمه:تحصیالت
طباطبایی
 مدیر گروه های مختلف، مشاور معاون سیما، عضو شورای عالی نمایش سیما، مدیر شبکه نسیم:مسئولیت ها
 مدیریت، مشاور پژوهشی معاون صدا،پژوهشی و نقد ارزیابی برنامه های مرکز پژوهش های اسالمی صداوسیما
اطالعات و برنامه ریزی بنیاد سینمایی فارابی و مشاور دبیر جشنواره فیلم فجر
 استاد دانشگاه:سایر
Born: 1982
Education: Master's degree in Communication Sciences from IRIB University and
PhD in Communication Sciences from Allameh Tabatabai University
Responsibilities: Director of Nasim Network, Member of the Supreme Council of IRIB
Show, Deputy Advisor of IRIB, Director of various research groups and evaluation
of programs of Islamic Research Center of IRIB, Research Advisor of IRIB Vice
President, Information Management and Planning of Farabi Cinema Foundation and
Advisor to the Festival Secretary of Fajr movie
Other: university professor

Seyed Mohammad Reza
Khoshrou

عباس رافعی
 شیراز/1341 :متولد
 کارشناسی ارشد ادبیات دراماتیک از، فار غ التحصیل فیلمنامه نویسی از دانشکده صداوسیما:تحصیالت
دانشگاه آزاد
 آفتاب بر، بیگانگان، راه طی شده، آیه های زمینی، پروانه در باد، ساخت فیلم های سینمایی راز مینا:آثار
 فصل فراموشی فریبا و آوازهای سرزمین، آزادراه، مالقات، کیمیا و خا ک، تولدی دیگر،همه یکسان می تابد
 بهت و غیبت موجه،من
 فیلمنامه نویس:سایر
 موسس موسسه فرهنگی هنری فیلمنگاران:مسئولیت ها
Born: 1962/ Shiraz
Education: Graduated in screenwriting from the Faculty of Broadcasting, MA in
Dramatic Literature from Azad University
Works: Making the movies Mina's Secret, Butterfly in the Wind, Earthly Verses,
The Way Traveled, Aliens, The Sun Shines Equally on Everyone, Another Birth,
Alchemy and Soil, Meeting, Freeway, Fariba's Forgetting Season and the Songs
of My Land, Shock, and excused absence
Other: screenwriter
Responsibilities: Founder of Filmmakers Cultural and Artistic Institute

Abbas Rafei

سعید مستغاثی

 تهران/1340 :متولد
 کارشناسی کارگردانی سینما:تحصیالت
 زن در تاریخ سینما و مستند، با شما برای شما،74  برنامه سازی در تلویزیون همچون سینما تئاتر:آثار
داستانی محراب انقالب و ساخت- کارگردانی مجموعه مستند، به عنوان نویسنده و کارشناس4
 راز، ارتش سایه ها:2 راز آرما گدون، آب در هاون، پیش از آغاز،مجموعه های مستند راز آرما گدون
،و اینک آخرالزمان و در مسیر نیل... ، اشغال، پروژه اشباح:4 راز آرما گدون، معبد تاریکی:3آرما گدون
نویسندگی و کارگردانی فیلم داستانی راز
 روزنامه نگار و منتقد سینما و مستندساز:سایر
 نویسنده و،89-86 عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی و رئیس این انجمن در سال های
 تا امروز1370 دبیر تحریریه و سردبیر بسیاری از نشریات سینمایی از سال

Saeed Mostaqasi

Born: 1961/ Tehran
Education: Bachelor of Cinematography
Works: programming on television such as Cinema Theater 74, with you for
you, a woman in the history of cinema and documentary 4 as a writer and
expert. Directing the documentary-story series Mihrab of the Revolution
and making the documentary series The secret of Armageddon, Before
the Beginning, Water in mortar, The Secret of Armageddon 2: The Army of
Shadows, The Secret of Armageddon 3: Temple of Darkness, The Secret of
Armageddon 4: The Ghost Project, Occupy, ... and now The Judgment Day
and On the way to the Nile. Writing and directing the fiction film The Secret
Others: Journalist, film critic and documentary maker
Member of the Association of Film Critics and Writers and the president of this
association in 1989-1986, writer and editor of many film publications from 1370
up to now.

هیات داوران فیلم های سینمایی و ویدئویی
Feature & Video Film Jury Members

محمدعلی باشه آهنگر

 دزفول/1341 :متولد
 کارشناسی کارگردانی سینما:تحصیالت
 سرو زیر، ملکه، بیداری رویاها، فرزند خا ک، نیمه گمشده، کارگردانی فیلمهای سینمایی نبات داغ:آثار
 مجموعههای تلویزیونی نیمه گمشده و تا صبح،آب
Born: 1962/ Dezful
Education: BA in Cinema-Directing
Works: Directing feature films Hot Candy, Lost Half, Child of Soul, Awakening
of Dreams, Queen, Under Water Cypress; Television Series Lost Half and
Until Morning

Mohammad Ali Bashe
Ahangar

محمد داوودی
 تهران/1337 :متولد
 فار غالتحصیل مدرسه عالی تلویزیون و سینما:تحصیالت
 جنگجوی، تولد یك پروانه، رنگ خدا،58  مدیر فیلمبرداری فیلمهای سینمایی چون تابستان:آثار
 مستند بلند پل، شكارچی، زمستان است، بهشت جای دیگری است، سفر به فردا، باران، تو آزادی،پیروز
 مجموعه مستند سوسنگرد،  عروج روحاله،آزادی
، سفر ناتمام، تهیه مستندهای بلند کودکی و خیال، كارگردانی و فیلمبرداری فیلمهای مستند:سایر
 جوانی من در خیابان انقالب جا ماند، همراه با باد و در دل تنهایی کویر،عشق دردانه است
)1377  تا1375( مدیر کل تولید سیما،)1375  تا1370(  مدیر واحد فیلمبردان تولید:مسئولیتها
Born in: 1958\Tehran
Education: Graduated from Film and Television High School
Works: Director of Photography in movies Summer1979, The Color of Paradise,
Birth of a
Butterfly, Victor Fighter, You Are Free, The Rain, A Trip to Tomorrow, Heaven Is
Somewhere Else, It's Winter, The Hunter, documentary The Bridge of Release,
Roohollah's Ascent and documentary collection of Sousangerd
Other activities: Producing and directing of documentary films, producer of
documentaries Childhood and Imagination, Unfinished Journey, Love is a
Favorite Thing, Accompanied with Wind, In Heart of Desert, I Left My Youth in
Enghelab St.
Positions: Head of Production Photographers Department (1996-1991), IRIB
Production General Manager (1998-1996)

Mohammad Davoudi

علی ا کبر قاضی نظام

 تهران/1336 :متولد
 کارشناسی فیلمنامه نویسی از دانشگاه صداوسیما:تحصیالت
، پرواز پرنده ها، ستاره هالی، شوک، دبستان، پایان کودکی، نگارش فیلمنامه های سینمایی نیاز:آثار
 پرواز، قصه های سیا کیما، آشیانه، روزنه ای به سپیده، سریال مهمانی خدا،ویدئویی پسر ساده نباش
 انیمیشن رودی از آسمان، کارآ گاه لطفی، راز ستاره ها، گزل،درناها
 چهارسو در، نویسندگی و کارگردانی نمایشنامه های شکوه ایثار، تهیه کننده سریال کارآ گاه لطفی:سایر
 تدریس فیلمنامه نویسی در حوزه هنری و کالس های آزاد دانشکده صدا و سیما، صف،انتظار
 عضو شوراهای، عضو شورای طرح و برنامه و قائم مقام گروه کودک و نوجوان شبکه دو:مسئولیت ها
 مدیریت سینما و تلویزیون سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران،مختلف بررسی فیلمنامه

Ali Akbar Ghazi Nezam

Born: 1957/ Tehran
Education: BA in Script writing from IRIB Faculty
Works: Writing film scripts The Need, The End of Childhood, Shock
Elementary School, Halley Star, Bird's Flight, Video films Boy Don't be Naive,
Series God's Party, Aperture to the Dawn, Nest, Siamak Tales, Crane's Flight,
Secret of Stars, Detective Lotfi, animation A River from the sky.
Other activities: Producer of serial Detective Lotfi, writer and director of plays
such as Magnificent of Devotion, Waiting Chaharsoo, Queue, teaching script
writing in Art Center and free classes in IRIB Faculty.
Positions: Member of the Planning Council and Deputy of Children and
Adolescent Department on IRIB Channel 2. Manager of Cinema and
Television Department of Cultural and Artistic Organization of Tehran City
Hall.

پریوش نظریه
 گچساران/1348 :متولد
 کارشناسی تئاتر:تحصیالت
، تو آزادی، تک درخت ها، بوی کافور عطر یاس، سجده بر آب، بازیگر فیلم های سینمایی پدر:آثار
 کیمیا و، دوزخ برزخ بهشت، چراغی در مه، حقیقت گمشده،25  ساعت، صنوبر، پاداش سکوت،دوئل
 یک خانواده، اینجا شهر دیگری است، در انتظار معجزه، یک حبه قند، زندگی با چشمان بسته،خا ک
، سریال داوران، قلب دوم، پیدا و پنهان، سپیده، فراموشی، ویدئویی در جستجوی بهشت،محترم
 کوتاه من و عروسکم، سوتما گ، هورامان، ساخت فیلم های مستند کولی ها،مدینه
 عکاسی و ساخت ویدئو آرت:سایر

Parivash Nazariyeh

Born: 1968/ Gachsaran
Education: B.A. in Theatre
Works: Acting in Feature Films Prostrate at water, Father, Camphor, Smell
Jasmine Perfume, Single Trees, You are Free, Duel, Reward of Silence,
Poplar, The Lost Fact, A Light in the Fog, Hell Limbo Heaven, Living with
the Closed Eyes, Elixir and Soil, A sugar Cube, Waiting for Miracle, Here is
Another City, A Respectable Family, Video Films, Searching for Paradise,
Amnesia, Sepideh, Visible and invisible, Secind Heart, TV Series, The
Referees, Madineh, Gypsies, Horaman, Soutmag, I and My Doll
Other: Photography and Making Video Art.

مهدی همایونفر

 گرمسار/1339 :متولد
 دکتری:تحصیالت
 شب می گذرد، در محاصره، سریال های مینو، تهیه کننده فیلم سینمایی اتوبوس شب:آثار
 مردم زنگزده، ساخت مستندهای بزم رزم:سایر
Born: 1960/ Gramsar
Education: PhD
Work: Producer of the Bus Night film and Minoo , In the siege, the night
passes series.
Other: making the documentaries of "ّ Fight Banquet", "Rusty People".

Mehdi Houmayounfar

فیلم های سینمایی و ویدئویی

60 آابدان یازده
ABADAN 1160
2019 / '89

89' /1398

 مهرداد خوشبخت:کارگردان
 مهدی جعفری:مدیر فیلمبرداری
 مهرداد خوشبخت و حسین تراب نژاد:فیلمنامه نویس
 سهراب خسروی:تدوین
 محمود دهقان:چهره پرداز
 جعفر محمد شاهی و زهرا صمدی:طراح صحنه و لباس
 جهانگیر میرشکاری:صدابردار
 علیرضا علویان:صدا گذار
 بهزاد عبدی:موسیقی
 جواد مطوری:جلوه های ویژه
، نادر سلیمانی، حسن معجونی، شبنم گودرزی، علیرضا کمالی:بازیگران
 ویدا جوان،حمیدرضا محمدی
 علی نیک رفتار:عکاس
 حسن کالمی:تهیه کننده
 سازمان فرهنگی هنری اوج:محصول سازمان

Director: Mehrdad Khoshbakht
Director of Photography: Mehdi Ja'fari
Screen writer: Mehrdad Khoshbakht and Hosein
Torabnejad
Editor: Sohrab Khosravi
Make up: Mahmoud Dehghan
Costume and set designer: Ja'far Mohammadshahi
and Zahra Samadi
Sound recorder: Jahangir Mir Shekari
Sound mixer: Alireza Alavian
Music: Behzad Abdi
Especial effects: Javad Matouri
Casts: Alireza Kamali, Shabnam Goodarzi,
Hasan Ma'jouni, Nader Soleimani, Hamidreza
Mohammadi, Vida Javan
Photographer: Ali Nikraftar
Producer: Hasan Kalami
Produced in Cultural and Artistic Institudeof Owj

محمد تقی پور
 تعدادی از پرسنل رادیو آبادان بعد از محاصره شهر تصمیم به راه اندازی رادیو نفت:خالصه داستان
.آبادان میگیرند
Synopsis: Some Abadan Radio personnel decide to launch Abadan Oil Radio after
the siege of the city.

مهرداد خوشبخت
 تهران/1348 :متولد
 کارشناسی کارگردانی:تحصیالت
 عقاب صحرا، صدای پای من:فیلمشناسی

Mehrdad Khoshbakht
Born: 1969/ Tehran
Education: Bachelor of directing
Filmography: The sound of my footsteps, The desert eagle

Feature and Video Films

Mohammad Taghipour
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آفتاب گرگ و میش
The Twilight's Sun
2019 / '73

 محسن دانشوربیری:کارگردان
 محمد ناصری راد:مدیر فیلمبرداری
 مجتبی رنجبر و محمد ناصری راد:فیلمنامه نویس
 محسن دانشور بیری:تدوین
 زهرا نا گرزاده:چهره پرداز
 محمد ناصری راد:طراح صحنه و لباس
 مجتبی عزت حقیقی:صدابردار
 محسن دانشور بیری:صدا گذار
 آراد آبادانی:موسیقی
 پریسا، هادی دهقان، طاهره شریفی، آوا فرمانی، مجتبی رنجبر:بازیگران
درافشان
 محمدحسین فالح زاده:عکاس
 محسن دانشور بیری:تهیه کننده
 شرکت فیلمسازی طاها گسترفاخر:محصول سازمان

73' /1398

Director: Mohsen Daneshvar Biri
Director of photography: Mohammad Naseri Raad
Screen writer: MojtabaRanjbar and Mohammad
Naseri Raad
Editor: MohsenDaneshvar Biri
Make up: Zahra Nager Zadeh
Costume ans set designer: Mohammad Naseri
Raad
Sound recorder: Mojtaba Ezat Sound mixer:
Mohsen Daneshvar Biri
Music: Arad Abadani
Casts: Mojtaba Ranjbar, Ava Farmani, Tahereh
Sharifi, Hadi Dehghan, Parisa Dorafshan
Photographer: Mohammad Hosein Falahzadeh,
Producer: Mohsen Daneshvar Biri
Produced in Taha Gostar Fakher filming company

 برشی از زندگی روزمره شخصیتی روستایی که به دلیل خشکسالی و بیکاری مجبور:خالصه داستان
به مهاجرت اجباری از روستا به شهر می شود تا بتواند زندگی آرام و بی دغدغه ای را شروع کند اما در
.شهر اتفاقاتی برایش می افتد
Synopsis: A part of the daily life of a villager who is forced to migrate to the city due
to drought and unemployment. He tries to provide a peaceful life for himself, but he
faces some problems in the city.

محسن دانشوربیری
 شیراز/1369 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 اولین تجربه سینمایی:فیلمشناسی

Mohsen Daneshvar Biri
Born: 1990/ Shiraz
Education: BA
Filmography: First filming experience
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آیینه دار
Mirror-Holder
2020 /'73

73' /1399

 پویان کاظمی:کارگردان
 مرتضی پورصمدی:مدیر فیلمبرداری
 پویان کاظمی و حمید امجد، محمد رضا اصالنی:فیلمنامه نویس
 مصطفی خرقه پوش:تدوین
 سید جالل موسوی:چهره پرداز
 ملک جهان خزایی:طراح صحنه و لباس
 شکر اله داموغ:صدابردار
 شاهین خا کپور:صدا گذار
 علی رادمان:موسیقی
 کامران سحرخیز:جلوه های ویژه
، افشین هاشمی، بابک کریمی، حسین محجوب، مهدی احمدی:بازیگران
سلمان فرخنده
 سعید قاسمی:عکاس
 پویان کاظمی:تهیه کننده
) معاونت سیمای استان ها(شبکه فارس:محصول

Director: Pouyan Kazemi
Director of photography: Morteza Pour Samadi
Screen writer: Mohammad Reza Aslani, Pouyan
Kazemi, Hamid Amjad
Editor: Mostafa Kherghehpoush
Make up: Seyed Jalal Mousavi
Costume and set designer: Malek Jahan Khazaee
Sound recorder: Shokrollah Damoei
Sound mixer: Shahin Khakpour
Music: Ali Radman
Special effects: Kamran Saharkhiz
Casts: Mehdi Ahmadi, Hosein Mahjoob, Babak
Karimi, Afshin Hashemi, Salman Farkhondeh
Photographer: Saeed Qasemi
Producer: Pouyan Kazemi
Produced in Vice President of Provincial Television
(Fars Network)

 عکاسباشی پیری را به یاد عکسهایی که در دوران جوانی اش از شیراز، صدای زنی:خالصه داستان
.دوره مشروطه گرفته می اندازد
Synopsis: A woman's voice reminds an old photographer of the photos he took in
Shiraz during the constitutional period in his youth.

پویان کاظمی
 آبادان/1358 :متولد
 کارشناسی مهندسی صنایع:تحصیالت
 اولین تجربه سینمایی:فیلمشناسی

Pooyan Kazemi
Born: 1979/ Abadan
Education: Bachelor of Industrial Engineering
Filmography: First filming experience
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ایمو
Imo
2021 / '76

 هاشم مرادی:کارگردان
 احمد عبدی:مدیر فیلمبرداری
 هاشم مرادی:فیلمنامه نویس
 حمید نجفی راد:تدوین
 محمود اسمانی:چهره پرداز
 مرتضی پور حیدری:طراح صحنه و لباس
 میثم حسنلو:صدابردار
 عرفان ابراهیمی:صدا گذار
 مسعود سخاوت دوست:موسیقی
 بهروز، سیما نورزاده، میالد مرادی، مژده دهقانی، حمید پروین:بازیگران
، رضا شرافتی، مسعول آفریده، سهیل درویش پرور، فرناز زوفا،ساریخانی
فریده پرویزی چری
 محمد رضا انشایی:عکاس
 هاشم مرادی:تهیه کننده

76' /1400

Director: Hashem Moradi
Director of Photography: Ahmad Abdi
Screen writer: Hashem Moradi
Editor: Hamid Najafi Raad
Make up: Mahmoud Asemani
Costume and set designer: Morteza Pour Heidari
Sound recorder: Meysam Hasanlou
Sound mixer: Erfan Enrahimi
Music: Masoud Sekhavat Doost
Casts: Hamid Parvin, Mojdeh Dehghani, Milad
Moradi, Sima Nourzadeh, Behrouz Sarikhani,
Farnaz Zofa, Soheil Darvish Parvar, Masoud
Afarideh, Reza Sherafati, Farideh Parvizicheri
Photographer: Mohammadreza Enshaei
Producer: Hashem Moradi

 او برای پیدا کردن شغل راهی شهر و در کافه دایی. حمید در روستا زندگی می کند:خالصه داستان
 او در کافه در،همسرش مشغول به کار می شود تا خانه ای بخرد و همسرش را با خود به شهر بیاورد
.گیر مسائلی می شود
Synopsis: Hamid, who lives in the village goes to the city to find a job. To be able
to buy a house and bring his wife to the city, he starts working in his wife's uncle's
cafe. But he gets into some trouble there.

هاشم مرادی
 اردبیل/1349 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 اولین تجربه سینمایی:فیلمشناسی

Hashem Moradi
Born: 1970/Ardebil
Education: BA
Filmography: First filming experience
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بدون قرار قبیل
No Prior Appointment
2021 /'120

120' /1400

 بهروز شعیبی:کارگردان
 محمد حدادی:مدیر فیلمبرداری
 فرهاد توحیدی و مهدی تراب بیگی:فیلمنامه نویس
 عطا مهراد:تدوین
 فاطمه کمالی و زهرا کمالی:چهره پرداز
 کیوان مقدم و هدی میرزایی:طراح صحنه و لباس
 عباس رستگار پور:صدابردار
 سیدعلیرضا علویان:صدا گذار
 مسعود سخاوت دوست:موسیقی
 آرش آقا بیگ و محمد برادران:جلوه های ویژه
، امین میری، رضا صابری، الهام کردا، مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی:بازیگران
 حامی ترابی و صابر ابر،محمد کیانی
 امید صالحی:عکاس
 محمود بابایی:تهیه کننده
 بنیاد سینمایی فارابی با مشارکت موسسه تصویرشهر:محصول

Director: Behrouz Shoeybi
Director of photography: Mohammad Hadadi
Screen writer: Farhad Towhidi and Mehdi Torab
Beygi
Editor: Ata Mehrad
Make up: Fatemeh Kamali and Zahra Kamali
Costume and set designer: Keyvan Moghadam and
Hoda Mirzaei
Sound recorder: Abbas Rastegar Pour
Sound mixer: Seyed Alireza Alavian
Music: Masoud Sekhavatdoost
Special effects: Arash Aqa Beig and Mohammad
Baradaran
Casts: Pegah Ahangarani, Mostafa Zamani, Elham
Korda, Reza Saberi, Amin Miri, Mohammad Kiani,
Hami Torabi, and Saber Abar
Photogragher: Omid Salehi
Producer: Mahmoud Babaei
Produced in Farabi Cinematic Foundation in
partnership with Tasvir-e Shahr Institute

محمد روح االمین
 دکتر یاسمین لطفی سا کن برلین است و تنها سهمش از ایران خاطرات کودکی:خالصه داستان
 او که از کودکی با. سال بی خبری بنا به وصیت عجیب پدر به ایران فراخوانده میشود30  پس از.است
.پرسش های زیادی زندگی کرده نمیتواند نسبت به این موقعیت بی تفاوت باشد
Synopsis: Dr. Yasmin Lotfi lives in Berlin and her only memories of Iran are her
childhood memories. After 30 years, according to her father's strange will, she is
called to Iran. She, who has lived with many questions since childhood, cannot be
indifferent to this situation.

بهروز شعیبی
 مشهد/1358 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 دهلیز، سیانور، دارکوب، روز بلوا:فیلمشناسی

Behrouz Shoeybi
Born: 1979/ Mashhad
Education: Masters
Filmography: Riot Day, Woodpecker, Cyanide, Corridor
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پروا
Fear
2020/'75

 مهران مهدویان:کارگردان
 حسن اصالنی:مدیر فیلمبرداری
 مهران مهدویان:فیلمنامه نویس
 پگاه احمدی:تدوین
 محمود دهقانی:چهره پرداز
 زهرا محبی، زهرا صمدی:طراح صحنه و لباس
 محمد کیان ارثی:صدابردار
 حسین قورچیان:صدا گذار
 رضا مرتضوی:موسیقی
، آسیه سلطانی، سیامک ادیب، مهتاب ثروتی، حسام محمودی:بازیگران
 علیرضا مویدی، مهرداد بخشی،وحید میرزابیگی
 منوچهر مرزبان:عکاس
 محمدرضا مصباح:تهیه کننده

75' /1399

Director: Mehran Mahdavian
Director of photography: Hasan Aslani
Screen writer: Mehran Mahdavian
Editor: Pegah Ahmadi
Make up: Mahmoud Dehghani
Costume and set designer: Zahra Samadi, Zahra
Mohebi
Sound recorder: Mohammad Kian Ersi
Sound mixer: Hosein Qourchian
Music: Reza Mortazavi
Casts: Hesam Mahmoudi, Mahtab Servati, Siamak
Adib, Asiyeh Soltani, Vahid Mirza Beygi, Mehrdad
Bakhshi, Alireza Moayedi
Photographer: Manouchehr Marzban
Producer: Mohammad Reza Mesbah

 او تالش می کند که شرایط. ساله شغل چندان مناسبی ندارد۳۰  خسرو امیری:خالصه داستان
.شغلی خودش را تغییر دهد اما در این مسیر با مشکالتی مواجه می شود
Synopsis: Khosrow Amiri, 30 years old, does not have a very suitable job. He tries
to change his working conditions but he encounters problems along the way.

مهران مهدویان
 تهران/1369 :متولد
 کاردانی:تحصیالت

Mehran Mahdavian
Born: 1990/ Tehran
Education: Associate degree
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خورشید
The Sun
2019 /'97

97' /1398

 مجید مجیدی:کارگردان
 هومن بهمنش:مدیر فیلمبرداری
 مجید مجیدی و نیما جاویدی:فیلمنامه نویس
 حسن حسندوست:تدوین
 سیدمحسن موسوی:چهره پرداز
 کیوان مقدم و امیر ملک پور:طراح صحنه و لباس
 حسین بشاش با کفر:صدابردار
 رضا دلپا ک:صدا گذار
 رامین کوشا:موسیقی
 جواد مطوری:جلوه های ویژه
 علی، طناز طباطبایی، جواد عزتی، شمیال شیرزاد، روح اهلل زمانی:بازیگران
غابشی وعلی نصیریان
 سحاب زریباف:عکاس
 مجید مجیدی و امیر بنان:تهیه کننده

Director: Majid Majidi
Director of photography: Houman Behmanesh
Screen writer: Majid Majidi and Nima Javidi
Editor: Hasan Hasandoost
Make up: Seyed Mohsen Mousavi
Costume and set designer: Keyvan Moghadam and
Amir Malekpour
Sound recorder: Hosein Bashash Bakfer
Sound mixer: Reza Delpak
Music: Ramin Kousha
Special effects: Javad Matouri
Casts: Roohollah Zamani, Shamila Shirzad, Javad
Ezati, Tannaz Tabatabaei, Ali Qabeshi, and Ali
Nasirian
Photographer: Sahab Zaribaf
Producer: Majid Majidi and Amir Banan

محمدحسین هوشمندی
 علی نوجوان دوازده سالهای است که همراه دوستانش با دزدی قطعات اتومبیل:خالصه داستان
 زندگیشان را میگذرانند تا اینکه با پیشنهاد جدیدی از سوی خالفکاران،و کار در یک انبار الستیک
.محل مواجه میشوند
Synopsis: Ali, a -12year-old teenager who, together with his friends, earns a living
by stealing car parts and working in a tire warehouse, faces a new offer from the
local criminals.

مجید مجیدی
 تهران/1338 :متولد
 دکتری:تحصیالت
 آواز، رنگ خدا، بچههای آسمان، پدر، بدوک:فیلمشناسی
 آنسوی، محمد رسولاله، بید مجنون، باران،گنجشکها
ابرها

Majid Majidi
Born: 1959/ Tehran
Education: PhD
Filmography: Badouk, Father, Children of Heaven, The Color Of Paradise,
Singing sparrows, Rain, Insane Willow, Muhammad: The Messenger of God,
Beyond the Clouds
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دسته دخرتان
Squad of Girls
2021 /'112

 منیر قیدی:کارگردان
 سامان لطفیان:مدیر فیلمبرداری
 میالد ا کبرنژاد، ابراهیم امینی، منیر قیدی:فیلمنامه نویس
 حمیدرضا نجفی راد:تدوین
 عباس عباسی:چهره پرداز
 محمدرضا شجاعی:طراح صحنه و لباس
 مهدی ابراهیم زاده:صدابردار
 فرامرز ابوالصدق:صدا گذار
 ستار اورکی:موسیقی
 امیر ولی، حسن نجفی، کاووس روزبهانی، محسن روزبهانی:جلوه های ویژه
خانی
، هدی زینالعابدین، فرشته حسینی، پانتهآ پناهیها، نیکی کریمی:بازیگران
 محمد صدیقی مهر و حسین سلیمانی،صدف عسگری
 مجید طالبی:عکاس
 محمد رضا منصوری:تهیه کننده
 بنیاد سینمایی فارابی و حوزه هنری:محصول

112' /1400

Director: Monir Gheydi
Director of photography: Samaan Latifian
Screen writer: Monir Gheydi, Ibrahim Amini, Milad
Akbar Nejad
Editor: Hamid Reza Najafi Raad
Make up: Abbas Abbasi
Costume and set designer: Mohammad Reza
Shojaei
Sound recorder: Mehdi Ibrahim Zadeh
Sound mixer: Faramarz Abolsedgh
Music: Sattar Owraki
Special effects: Mohsen Rouzbahani, Kavoos
Rouzbahani, Hasan Najafi, Amir Valikhani
Casts: Niki Karimi, Pantea Panahiha, Fereshteh
Hoseini, Hadi Zeynolabedin, Sadaf Asgari,
Mohammad Sedighi Mehr, and Hosein Soleymani
Photographer: Majid Talebi
Producer: Mohammad Reza Mansouri
Produced in Farabi Cinema Foundation and Art
Center

محمدحسین هوشمندی
 زنانی از خاستگاه های اجتماعی مختلف و با انگیزه. سقوط خرمشهر نزدیک است:خالصه داستان
 چیزی که در آن فضا و فرهنگ، بمانند و بجنگند،های متفاوت تصمیم میگیرند شهر را رها نکنند
.مردانه و در دل واقعیت خشن و بی رحم جنگ به شدت غیر قابل باور و پذیرش است
Synopsis: Khorramshahr is about to fall. Some women from different social origins
and with different motivations decide not to leave the city and stay and fight.
Something highly unbelievable and unacceptable in that male atmosphere and
culture and in the heart of the harsh and cruel reality of war.

منیر قیدی
 شمیران/1351 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 ویالیی ها:فیلمشناسی

Monir Gheydi
Mohammad Hosein Houshmandi
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Born: 1972/ Shemiran
Education: BA
Filmography: Vilas
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شب طالیی
The Golden Night
2021 /'103

103' /1400

 یوسف حاتمی کیا:کارگردان
 محمد رسولی:مدیر فیلمبرداری
 یوسف حاتمی کیا:فیلمنامه نویس
 عماد خدابخش:تدوین
 امید گلزاده:چهره پرداز
 امیرحسین حداد:طراح صحنه و لباس
 امیر نوبخت حقیقی:صدابردار
 سیدعلیرضا علویان:صدا گذار
 پیام آزادی:موسیقی
 اشکان چگینی:جلوه های ویژه
 بهناز، مسعود کرامتی، یکتا ناصر، مریم سعادت، حسن معجونی:بازیگران
 علی باقری، سینا رازانی، سوگل خلیق،جعفری
 حمید جانی پور:عکاس
 ابراهیم حاتمی کیا:تهیه کننده
 هوگویک:محصول سازمان

Director: Yousef Hatami Kia
Director of photography: Mohammad Rasouli
Screen writer: Yousef Hatami Kia
Editor: Emad Khoda Bakhsh
Make up: Omid Golzadeh
Costume and set designer: Amir Hosein Haddad
Sound recorder: Amir Nowbakht Haghighi
Sound mixer: Seyed Alireza Alavian
Music: Payam Azaadi
Special effects: Ashkan Chegini
Casts: Hasan Majouni, Maryam Sa'dat, Yekta
Naser, Masoud Keramati, Behnaz Ja'fari, Sogol
Khaligh, Sina Razani, Ali Bagheri
Photographer: Hamid Jani Pour
Producer: Ibrahim Hatamikia
Produced in Hugoyek

شکوفه بیاتی
 به موضوع روابط پیچیده درون یک خانواده می پردازد که در دوران کرونا با بحرانی:خالصه داستان
.جدی مواجه می شوند
Synopsis: It deals with the issue of complex relationships within a family that face a
serious crisis during the Corona era.

یوسف حاتمی کیا
 تهران/1370 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 اولین تجربه سینمایی:فیلمشناسی

Yousef Hatamikia
Born: 1991
Education: BA
Filmography: First filming experience

Shokoufeh Bayati
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شنای پروانه
Drown
2019 /'120

 محمد کارت:کارگردان
 سامان لطفیان:مدیر فیلمبرداری
 پدرام پور امیری، حسین دوماری، محمد کارت:فیلمنامه نویس
 اسماعیل علیزاده:تدوین
 عظیم فراین:چهره پرداز
 غزاله معتمد، محمد کارت، سعید حسنلو:طراح صحنه و لباس
 مهدی صالح کرمانی:صدابردار
 آرش قاسمی:صدا گذار
 مسعود سخاوت دوست:موسیقی
 امیر سحرخیز، آرش آقابیگ:جلوه های ویژه
 علی، پانته آ بهرام، امیر آقایی، طناز طباطبایی، جواد عزتی:بازیگران
 علیرضا داوود نژاد، ناهیاد مسلمی، مه لقا باقری، ایمان صفا،شادمان
 فتاح ذی نوری:عکاس
 رسول صدرعاملی:تهیه کننده

120' /1398

Director: Mohammad Kart
Director of photography: Samaan Latifian
Screen writer: Mohammad Kart, Hosein Doumari,
Pedram Pour Amiri
Editor: Ismaeal Alizadeh
Make up: Azim Farayen
Costume and set designer: Saeed Hasanlou,
Mohammad Kart, Qazaleh Mo'tamed
Sound recorder: Mehdi Saleh Kermani
Sound mixer: Arash Qasemi
Music: Masoud Sekhavat Doost
Special effects: Arash Agha Beyg, Amir Saharkhiz
Casts: Javad Ezati, Tannaz Tabatabaei, Amir
Aghaei, Pantea Bahram, Ali Shademaan, Iman
Mosafa, Mahlaqa Bagheri, Nahid Moslemi, Alireza
Davoudnejad
Photographer: Fattah Zinouri
Producer: Rasoul Sadr Ameli

محمدحسین هوشمندی
. شنای پروانه طوفان به پا میکند، در جنوب شهر:خالصه داستان

Synopsis: Butterfly swimming makes a storm in South part of the city.

محمد کارت
 شیراز/1365 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 اولین تجربه سینمایی:فیلمشناسی

Mohammad Kart
Mohammad Hosein Houshmandi
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Born: 1986/ Shiraz
Education: BA
Filmography: First filming experience
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هشرابنو
Lady Of The City
2019 /'80

80' /1398

 مریم بحرالعلومی:کارگردان
 مسعود امینی تیرانی:مدیر فیلمبرداری
 پژمان تیمورتاش:فیلمنامه نویس
 سینا گنجوی:تدوین
 امید گل زاده:چهره پرداز
 بابک کریمی طاری و فرحناز نادری:طراح صحنه و لباس
 علی کیان ارثی:صدابردار
 محمود موسوی نژاد:صدا گذار
 امیریل ارجمند:موسیقی
، گالره عباسی، بهناز جعفری، فرشته صدرعرفایی، سامان صفاری:بازیگران
 ترنم کاظمی و یوسف، علی کیان ارثی، محمد ولی زادگان،بهرنگ علوی
تیموری
 پویان بحق:عکاس
 پگاه احمدی:تهیه کننده

Director: Maryam Bahrolulumi
Director of photography: Masoud Amini Tirani
Screen writer: Pejman Teymour Tash
Editor: Sina Ganjavi
Make up: Omid Golzadeh
Costume and set designer: Babak Karimi Taari and
Farahnaz Naderi
Sound recorder: Ali Kian Ersi
Sound mixer: Mahmoud Mousavi Nejad
Music: AmirYal Arjomand
Casts: Samaan Safari, Fereshteh Sadr Orafaei,
Behnaz Jafari, Gelareh Abbasi, Behrang Alavi,
Mohammad Valizadegan, Ali Kian Ersi, Taranom
Kazemi, Yousef Teymouri
Photographer: Pouyan Behaq
Producer: Pegah Ahmadi

روژان ایرجی
 که از حبس اش به جرم حمل مواد مخدر گذشته است برای11  شهربانو پس از:خالصه داستان
 متوجه خیلی، او در روزهای مرخصی از زندان.حضور در مراسم عروسی پسرش به مرخصی می آید
.چیزها می شود
Synopsis: After 11 years of imprisonment for the crime of drug possession,
Shahrabano is on leave to attend her son's wedding ceremony. She notices many
things during these days.

مریم بحرالعلومی
 تهران/1364 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 پاسیو:فیلمشناسی

Maryam Bahrololumi
Born: 1985/ Tehran
Education: BA
Filmography: Light Shaft

Rojan Iraji
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مرد ابزنده
The Loser Man
2021 /'120

 محمد حسین مهدویان:کارگردان
 هادی بهروز:مدیر فیلمبرداری
 محمد حسین مهدویان، حسین حسنی، ابراهیم امینی:فیلمنامه نویس
 سجاد پهلوانزاده:تدوین
 شهرام خلج:چهره پرداز
 آرام موسوی، بابک کریمی طاری:طراح صحنه و لباس
 هادی ساعد محکم:صدابردار
 مهرشاد ملکوتی:صدا گذار
 حبیب خزایی فر:موسیقی
 امین پهلوان زاده:جلوه های ویژه
 امیر، بابک کریمی، آناهیتا درگاهی، رعنا آزادی ور، جواد عزتی:بازیگران
 شبنم قربانی، امیرحسین هاشمی، مجید نوروزی، مهدی زمین پرداز،دژا کام
 سمیه جعفری:عکاس
 امیر بنان و کامران حجازی:تهیه کننده

120' /1400

Director: Mohammad Hosein Mahdaviaan
Director of photography: Haadi Behrouz
Screen writer: Ibrahim Amini, Hosein Hasani,
Mohammad Hosein Mahdavian
Editor: Sajjad Pahlavanzadeh,
Make up: Shahram Khalaj
Costume and set designer: Babak Karimi Taari,
Araam Mousavi
Sound recorder: Haadi Saed Mohkam
Sound mixer: Mehrshad Malakouti
Music: Habib Khazaeefar
Special effects: Amin Pahlavanzadeh
Casts: Javad Ezati, Ra'na Azadivar, Anahita
Dargahi, Babak Karimi. Amir Dejakam, Mehdi
Zamin Pardaz, Majid Nouroozi, Amir Hosein
Hashemi, Shabnam Qorbani
Photographer: Somayeh Ja'fari
Producer: Amir Banan and Kamran Hejazi

میثم میرزائی
 مسئول رسیدگی به پرونده، در گیر و دار زندگی شخصی پر مسالهاش، احمد خسروی:خالصه داستان
 پرونده ای که روند کشف آن با شک ها و نگرانی های احمد در می آمیزد و زندگی.ای رازآلود میشود
.اش را تحت تاثیر قرار می دهد
Synopsis: Ahmad Khosravi has a troubled personal life. Meanwhile, he becomes
responsible for handling a mysterious case. A case whose discovery process is
accompanied by Ahmed's doubts and worries and affects his life.

محمد حسین مهدویان
 بابل/1360 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
، التاری، ماجرای نیمروز، ایستاده درغبار:فیلمشناسی
 درخت گردو،ردخون

Mohammad Hosein Mahdavian
Meysam Mirzaee
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Born: 1981/ Babol
Education: MA
Filmography: Standing in Dust, Midday Story, Lottery, Trace of Blood,
Walnut Tree

فیلم های سینمایی و ویدئویی

مالقات خصویص
Private Meeting
2021 / '120

120' /1400

 امید شمس:کارگردان
 فرشاد محمدی:مدیر فیلمبرداری
 بهمن ارک و علی سرآهنگ، امید شمس:فیلمنامه نویس
 پویان شعله ور:تدوین
 عباس عباسی:چهره پرداز
 سارا خالدی، امیرحسین قدسی:طراح صحنه و لباس
 مهدی ابراهیم زاده:صدابردار
 حسین ابوالصدق:صدا گذار
 بامداد افشار:موسیقی
 حسین چاووشی:جلوه های ویژه
 شیرین آقا، رویا تیموریان، ریما رامین فر، پریناز ایزدیار، هوتن شکیبا:بازیگران
 ایمان شمس، نادر فالح، سیاوش چراغی،کاشی
 محمد بدرلو:عکاس
 امیر بنان:تهیه کننده

Director: Omid Shams
Director of photography: Farshad Mohammadi
Screen writer: Omid Shams, Bahman Ark, and Ali
Sar Ahang
Editor: Pouyan Sho'levar
Make up: Abbas Abbasi
Costume and set designer: Amir Hosein Qodsi,
Sara Khaledi
Sound recorder: Mehdi Ebrahimzadeh
Sound mixer: Hosein Abolsedq
Music: Bamdad Afshar
Special effects: Hosein Chavoshi
Casts: Houtan Shakiba, Parinaz Izadyar, Rima
Raminfar, Rouya Teymourian, Shirin Agha Kashi,
Siavash Cheraghi, Nader Fallah, Iman Shams
Photographer: Mohammad Badrlou
Producer: Amir Banan

 پدر پروانه. مغازه عطاری دارد، دختری به نام پروانه که در محله فقیرنشینی:خالصه داستان
 فرهاد معلم جوانی که همبندی پدر پروانه است برای انجام.ایرج به دلیل دزدی در زندان است
 روزی فرهاد به پروانه ابراز عالقه می کند و اورا.برخی کارهای ایرج هرازگاهی با پروانه در ارتباط است
.مخفیانه برای مالقات به زندان دعوت می کند
Synopsis: Parvaneh has a perfumery in a slum. Her father, Iraj, is in prison for
theft. Farhad, a young teacher who is a cellmate of Iraj, is in touch with Parvaneh
every now and then to do some works related to Iraj. One day, Farhad expresses
his interest in Parvaneh and secretly invites her to meet him in prison.

امید شمس
 تهران/1369 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 اولین تجربه سینمایی:فیلمشناسی

Omid Shams
Born: 1980/ Tehran
Education: BA
Filmography: First filming experience
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منصور
Mansour
2021 / '101

 سیاوش سرمدی:کارگردان
 محمد گرجیان و مسلم تهرانی:مدیر فیلمبرداری
 سیاوش سرمدی:فیلمنامه نویس
 ساوش سرمدی:تدوین
 شهرام خلج:چهره پرداز
 مجید لیالجی، بابک کریمی طاری:طراح صحنه و لباس
 بهمن اردالن:صدابردار
 بهمن اردالن:صدا گذار
 علیرضا کهن دیری:موسیقی
 محمد برادران:جلوه های ویژه
 علیرضا زمانی، مهدی کوشکی، لیندا کیانی، محسن قصابیان:بازیگران
 قاسم زارع، حمیدرضا نعیمی،نسب
 حبیب مجیدی:عکاس
 جلیل شعبانی:تهیه کننده
 سازمان هنری رسانه ای اوج:محصول سازمان

101' /1400

Director: Siavash Sarmadi
Director of photography: Mohammad Gorjian and
Moslem Tehrani
Screen writer: Siavash Sarmadi
Editor: Siavash Sarmadi
Make up: Shahram Khalaj
Costume and set designer: Babak Karimi Taari,
Majid Leylaji
Sound recorder: Bahman Ardalan
Sound mixer: Bahman Ardalan
Music: Alireza Kohan Deyri
Special effects: Mohammad Baradaran
Casts: Mohsen Qasabian, Linda Kiani, Mehdi
Koushki, Alireza Zamani Nasab, Hamid Reza
Naeimi, Qasem Zarei
Photographer: Habib Majidi
Producer: Jalil Sha'bani
Produced in Owj media art organization

محمد تقی پور
 پایههای تولید هواپیماهای، شهید ستاری به کمک همراهان صدیق و با اعتمادش:خالصه داستان
.جنگی را بنا میکند که بعدها این نوع هواپیماها با نامهای آذرخش و صاعقه شناخته میشوند
Synopsis: Martyr Sattari, with the help of his loyal and trusted companions, lays
the foundations for the production of fighter planes, which later became known as
Azarakhsh and Sa'eqah.

سیاوش سرمدی
 تهران/1356 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 اولین تجربه سینمایی:فیلمشناسی

Siavash Sarmadi
Mohammad Taghipour
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Born: 1977/ Tehran
Education: BA
Filmography: First filming experience

فیلم های سینمایی و ویدئویی

موقعیت مهدی
The Situation of Mehdi
2021 /'97

97'/1400

 هادی حجازی فر:کارگردان
 وحید ابراهیمی:مدیر فیلمبرداری
 ابراهیم امینی و هادی حجازی فر:فیلمنامه نویس
 حسین جمشیدی گوهری:تدوین
 شهرام خلج:چهره پرداز
 امیر زاغری و بهزاد آقابیگی:طراح صحنه و لباس
 مسیح حدپورسراج:صدابردار
 مهدی ملکوتی:صدا گذار
 مسعود سخاوت دوست:موسیقی
 ایمان کرمیان و محمد برادران:جلوه های ویژه
، معصومه ربانینیا، وحید حجازیفر، ژیال شاهی، هادی حجازیفر:بازیگران
وحید آقاپور و روحاهلل زمانی
 علی نیک رفتار:عکاس
 حبیب اله والی نژاد:تهیه کننده
 سیما فیلم:محصول

Director: Hadi Hejazifar
Director of photography: Vahid Ebrahimi
Screen writer: Ebrahim Amini and Hadi Hejazifar
Editor: Hosein Jamshidi Gowhari
Make up: Shahram Khalaj
Costume and set designer: Amir Zaghari and
Behzad Aghabeygi
Sound recorder: Masih Hadpour Seraj
Sound mixer: Mehdi Malakouti
Music: Masoud Sekhavat Doost
Special effects: Iman Karamian and Mohammad
Baradaran
Casts: Hadi Hejazifar, Jila Shahi, Vahid
Hejazifar,Masoumeh Rabani Nia, Vahid Aghapour,
and Rouhollah Zamani
Photographer: Ali Nik Raftar
Producer: Habibollah Vaali Nejad
Production of Sima Film

محمد روح االمین
 عاشورا از برادر کوچکترش حمید میخواهد علی رغم31  مهدی با کری فرمانده لشکر:خالصه داستان
. حمید می پذیرد و همراه میشود.مشکالتی که برایش پیش آمده به منطقه برگردد و در کنار او باشد
.حاال بعد از عملیات خیبر مهدی باید تنها به خانه برگردد
Synopsis: Mehdi Bakeri, the commander of the 31 Ashura Division, asks his
younger brother, Hamid, to return to the region and be by his side despite the
problems he has faced. Hamid accepts and goes along. Now, after the Kheybar
operation, Mahdi must return home alone.

هادی حجازی فر
 خوی/1355 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 اولین تجربه سینمایی: فیلمشناسی

Hadi Hejazifar
Born: 1976/ Khoy
Education: MA
Filmography: First filming experience

Mohammad Rouholamin
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وانتافه
Vantafeh
2010 /'84

 محمد حسین امانی همدانی:کارگردان
 علی سبحانی:مدیر فیلمبرداری
 محسن ملکی و مهدی طاهر:فیلمنامه نویس
 علی گورانی:تدوین
 هادی لطفی:چهره پرداز
 محسن شریفی:طراح صحنه و لباس
 امید قربانی:صدابردار
 حسین ابراهیمی:صدا گذار
 امید روشن بین:موسیقی
 امیر ولی خانی:جلوه های ویژه
 امیر کربالیی زاده؛، نفیسه روشن، افسانه چهرآزاد، مهران احمدی:بازیگران
 مرتضی شریف،سامان غنائمی؛ مهری ال آقا
 حمید ضرابی:عکاس
 محمدجواد موحد:تهیه کننده
 خانه تولیدات جوان صدا و سیما-  باشگاه فیلم سوره:محصول

84' /1399

Director: Mohammad Hosein Amani Hamedani
Director of photography: Ali Sobhani
Screen writer: Mohsen Maleki and Mehdi Taher
Editor: Ali Gourani
Make up: Hadi Lotfi
Costume and set designer: Mohsen Sharifi
Sound recorder: Omid Ghorbani
Sound mixer: Hosein Ebrahimi
Music: Omid Rowshanbin
Special effects: Amir Vali Khani
Casts: Mehran Ahmadi, Afsaneh Chehr Azad,
Nafiseh Rowshan, Amir Karbalaei Zadeh, Saaman
Ghanaemi, Mehri Aleagha, Morteza Sharif
Photographer: Hamid Zarabi
Producer: Mohammad Javad Movahed
Production of Soureh Film Club - House of Young
Productions Broadcast

. همه چی از یه چمدون پر از سکه در وانت کاظم باقی شروع شد:خالصه داستان

Synopsis: It all started with a suitcase full of coins in Kazem Baghi's van.

محمد حسین امانی همدانی
 تهران/1367 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 اولین تجربه سینمایی:فیلمشناسی

Mohammad Hossein Amani Hamedani
Born: 1988/ Tehran
Education: MA
Filmography: First filming experience
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فیلم های سینمایی و ویدئویی

هناس
Henas
2021 /'109

109' /1400

 حسین دارابی:کارگردان
 مجید گرجیان:مدیر فیلمبرداری
 احسان ثقفی و مهدیه عین اللهی:فیلمنامه نویس
 سیاوش کردجان:تدوین
 سیامک احمدی:چهره پرداز
 بهزاد جعفری و سوسن نوروزی:طراح صحنه و لباس
 محمد شاهوردی:صدابردار
 آرش قاسمی:صدا گذار
 فردین خلعتبری:موسیقی
 آرش آقابیگ:جلوه های میدانی
 محمد لطفعلی:جلوه های بصری
، سیاوش طهمورث، وحید رهبانی، بهروز شعیبی، مریال زارعی:بازیگران
 علیرضا نایینی، امین میری،سولماز غنی
 حمید ضرابی:عکاس
 محمدرضا شفاه:تهیه کننده
 حوزه هنری:محصول

Director: Hosein Darabi
Director of photography: Majid Gorjian
Screen writer: Ehsan Saghafi and Mahdiyeh
Eynollahi
Editor: Siavash Kordjan
Make up: Siamak Ahmadi
Costume and set designer: Behzad Ja'fari and
Sousan Nowrouzi
Sound recorder: Mohammad Shahverdi
Sound mixer: Arash Qasemi
Music: Fardin Khalatbari
Special effects: Arash Agha Beyg
Visual effects: Mohammad Lotfali
Casts: Merila Zarei, Behrouz Shoeybi, Vahid
Rohbani, Siavash Tahmoures, Solmaz Ghani,
Amin Miri, Alireza Naeini
Photographer: Hamid Zarrabi
Producer: Mohammad Reza Shafah
Production of Art Field

محمد روح االمین
 زنی که زندگی اش را در آستانه فروپاشی میبیند و به دلیل مورد تهدید قرار گرفتن:خالصه داستان
 دچار نگرانی های درونی میشود و تالشهای عاشقانه ای برای بیرون کشیدن،خانواده اش
.م می کند
 زندگیاش از تشویش و تالط
Synopsis: A woman, whose life is falling apart and her family is threatened, has
internal anxiety and tries with all her might to save her life.

حسین دارابی
 تهران/1361 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
مصلحت:فیلمشناسی

Hosein Darabi
Born: 1982/ Tehran
Education: BA
Filmography: Expediency

Mohammad Rouholamin
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یدو
Yadoo
2010 /'90

 مهدی جعفری:کارگردان
 مرتضی نجفی:مدیر فیلمبرداری
 مهدی جعفری و مهین عباس زاده:فیلمنامه نویس
 میثم موالیی:تدوین
 عباس عباسی:چهره پرداز
 آیدین ظریف:طراح صحنه و لباس
 رشید دانشمند:صدابردار
 امیرحسین قاسمی:صدا گذار
 بامداد افشار:موسیقی
 ایمان کرمیان:جلوه های ویژه
 محمدمهدی آل بوعلی، ستاره پسیانی، میالد صویالوی:بازیگران
 پویا شاه جهانی:عکاس
 محمدرضا مصباح:تهیه کننده
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:محصول

90' /1399

Director: Mehdai Ja'fari
Director of photography: Morteza Najafi
Screen writer: Mehdi Ja'fari and Mahin Abbas
Zadeh
Editor: Meysam Mowlaei
Make up: Abbas Abbasi
Costume and set designer: Aydin Zarif
Sound recorder: Rashid Daneshmand
Sound mixer: Amir Hosein Qasemi
Music: Bamdad Afshar
Special effects: Iman Karamian
Casts: Milad Soveilavi, Setareh Pesyani,
Mohammad Mehdi Ale Bouali
Photographer: Pouya Shah Jahani
Producer: Mohammad Reza Mesbah
Production of Center for intellectual development of
children and teenagers

احسان برآبادی
 خواهر و، پسر نوجوان یک خانواده تصمیم میگیرد تا مادر، در زمان محاصره آبادان:خالصه داستان
.برادر کوچکتر خود را از شهر خارج کند و خود برای دفاع به دیگر رزمندگان ملحق شود
Synopsis: During the siege of Abadan, the teenage son of a family decides to take
his mother, sister and younger brother out of the city and join the other warriors for
defense.

مهدی جعفری
 اهواز/1348 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 نفر و ایستگاه اتمسفر23 :فیلمشناسی

Mehdi Jafari
Ehsan Barabadi
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Born: 1969/ Ahvaz
Education: BA
Filmography: Atmosphere Station, 23 people

فیلم های سینمایی و ویدئویی

Feature and Video Films
8th Shahr International Film Festival

سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی

هیات انتخاب و داوری
سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی

Television series selection Committee and Juries

جواد رمضان نژاد

 تهران/1356 :متولد
 دکترای علوم ارتباطات اجتماعی:تحصیالت
 رئیس مرکز، مدیریت گروه مستند شبکه چهار، مدیریت شبکه افق، مدیریت شبکه پنج:مسئولیت ها
سیما فیلم
Born: 1977/ Tehran
Education: PhD in social communication sciences
Responsibilities: Managing Channel Five, Managing Ofogh Network,
Managing Documentary Group of Channel Four, Head of Sima Film Center

Javad Ramezan Nejad

امین زندگانی
 تهران/1351 :متولد
 فار غ التحصیل رشته تئاتر:تحصیالت
، من و دبورا، ملک سلیمان، قرارمون پارک شهر، بازیگر فیلم های سینمایی فصل فراموشی فریبا:آثار
 همه چیز، معصومیت از دست رفته، مختارنامه، حبیب، سریال های خانه امن،گلوگاه شیطان
 تا صبح،آنجاست
 کارگردانی فیلم کتاب و نمایش رویا در نیمه شب تابستان، مدرس بازیگری:سایر
 مدیر مسئول آ کادمی بازیگری سینما:مسئولیت ها
Born: 1972/ Tehran
Graduated in theater
Works: Actor in Fariba's Season of Forgetting, Park Shahr, Soleiman Land,
Me and Deborah, and Satan's bottleneck films; and Safe House, Habib,
Mukhtarnameh, The Lost Innocence, Everything is there, until the morning
Series.
Other: Acting teacher, Director of Book film and Dream in the Midsummer
Night's play
Responsibilities: Director of the Academy of Cinematic Acting

Amin Zendegani

محمدرضا شفاه
 تهران/1360 :متولد
 کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه رن فرانسه:تحصیالت
 دیدن این فیلم جرم، بیست و یک روز بعد، هناس، تهیه کننده فیلم های سینمایی مصلحت:آثار
است
 مدرس دانشگاه:سایر
 مدیر انجمن، موسس خانه فیلم داستانی، مدرس و مدیرعامل باشگاه فیلم سوره:مسئولیت ها
 عضو شورای مرکزی و دبیر ارتباطات و امور بین الملل اتحادیه،دفتر تهران-سینمای جوانان ایران
انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا

Mohammad Reza Shafah

Born: 1981/ Tehran
Education: Master of Cinematography from the University of Rennes, France
Works: The producer of the movies Expediency, Hanas, Twenty One Days
Later, watching this movie is a crime
Other: University lecturer
Responsibilities: Lecturer and Managing Director of Sureh Film Club, Founder
of Fiction Film House, Director of Iran Youth Cinema Association-Tehran
Office, Member of the Central Council and Secretary of Communications and
International Affairs of the Union of Islamic Student Associations in Europe

آقازاده
Agha Zadeh

 بهرنگ توفیقی:کارگردان
 مجید گلسفیدی:مدیرتصویربرداری
 حامد عنقا:فیلمنامه نویس
 امیرشیبان خاقانی:تدوین
 مهرنوش طبیبی:چهره پرداز
 شیده محمود زاده، محسن شریفی:طراح صحنه و لباس
 امیر حاتمی:صدابردار
 امیر حاتمی:صدا گذار
 ستار اورکی:موسیقی
، مهدی سلطانی، سینا مهراد، امین تارخ، نیکی کریمی، امیر آقایی:بازیگران
 لعیا، جمشید هاشمپور، کامبیز دیرباز، پردیس پورعابدینی،امین حیایی
، مهدی کوشکی، دیبا زاهدی، محمدحسین لطیفی، ثریا قاسمی،زنگنه
 ا کبر، احسان امانی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ،کاوه خداشناس
 روزبه معینی،رحمتی
 محمد دارایی:عکاس
 حامد عنقا:تهیه کننده

Director: Behrang Towfighi
Director of Photography: Majid Golsefidi
Screen writer: Hamed Angha
Editor: Amir Sheyban Khaghani
Make up: Mehrnoosh Tabibi
Costume & Set designer: Mohsen Sharifi, Shideh
Mahmoudzadeh
Sound recorder: Amir Hatami
Sound mixer: Amir Hatami
Music: Satar Owraki
Casts: Amir Aghaei, Niki Karimi, Amin Tarokh, Sina
Mehrad, Mehdi Soltani, Amin Hayaei, Pardis Pour
Abedini, Kambiz Dirbaz, Jamshid Hashempour,
La'ya Zangeneh, Soraya Ghasemi, Mohammad
Hosein Latifi, Diba Zahedi, Mehdi Kooshki, Kaveh
Khodashenas, Saeed Dakh, Masoud Foroutan,
Samieh Lak, Ehsan Amani, Akbar Rahmati,
Rouzbeh Moeini
Photographer: Mohammad Daraei
Producer: Hamed Angha

ً
. البته با خصوصیاتی کامال مخالف، یک آقازاده به نام نیما بحری که تخلفات اقتصادی مرتکب شده و یک مأمور به نام حامد تهرانی که او هم یک آقازاده است:خالصه داستان

Synopsis: About a nobleman named Nima Bahri, who committed some economic violations, and an officer named Hamed Tehrani,
who is also a nobleman, although with completely opposite characteristics.

بهرنگ توفیقی
 تهران/1355 :متولد
 دیپلم:تحصیالت
 زیر پای، آمین، انقالب زیبا، مسیر انحرافی:فیلمشناسی
 بر سر دوراهی، پدر، عقیق،مادر

Behrang Towfighi
Born: 1976/ Tehran
Edication: Diploma
Filmography: Television series Deviant Path, Beautiful Revolution, Amen,
Under the Feet of Mother, Opal, Father, On the Crossroads
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احضار
The Conjuring

علیرضا افخمی:کارگردان
 علیرضا رنجبران:مدیرتصویربرداری
 علیرضا افخمی:فیلمنامه نویس
 افسانه افخمی:تدوین
 مجید اسکندری:چهره پرداز
 مژ گان زرگر، محسن شریفی:طراح صحنه و لباس
 فرشید احمدی:صدابردار
 فرشید احمدی:صدا گذار
 آریا عظیمی نژاد:موسیقی
 افسانه چهره، مینو آذرمگین، آدرینا، میالد میرزایی، آرش مجیدی:بازیگران
، مریم سرمدی، نسرین نکیسا، غزال نظر، رضا توکلی، علی دهکردی،آزاد
 خیام وقار، درسا بختیار، نازنین هاشمی، دینا هاشمی،صالح میرزا آقایی
 رضا، هادی دیباجی، سعید عرب، مریم یوسف، مرتضی کاظمی،کاشانی
 غزاله فغانی، مهرزاد جعفری،امامی
 پریسا افخمی:عکاس
 محمدرضا تخشید:تهیه کننده

Director: Alireza Afkhami
Director of Photography: Alireza Ranjbaran
Screen writer: Alireza Afkhami
Editor: Afsaneh Afkhami
Make up: Majid Eskandari
Costume & set designer: Mohsen Sharifi, Mojgan Zargar
Sound recorder: Farshid Ahmadi
Sound mixer: Farshid Ahmadi
Music: Arya Azimi Nejad
Casts: Arash Majidi, Milad Mirzaee, Adrina, Minoo
Azarmgin, Afsaneh Chehre Azad, Ali Dehkordi, Reza
Tavakoli, Qazal Nazar, Nasrin Nakisa, Maryam Sarmadi,
Saleh Mirza Aghaei, Dina Hashemi, Nazanin Hashemi,
Dorsa Bakhtiar, Khayam Vaghar Kashani, Morteza
Kazemi, Maryam Yousef, Saeed Arab, Hadi Dibaji, Reza
Imami, Mehrzad Jafari, Qazaleh Faghani
Photographer: Parisa Afkhami
Producer: Mohammad Reza Takhshid

 گرچه هر چهار نفر ظاهرا. برای یک سفر تفریحی عازم شمال شدهاند، آنها همراه با دو تن از دوستان خود. مائده و زهره دختر عمه و دختر دایی یکدیگر هستند:خالصه داستان
 با پیوستن. این سفر بهانهای مىشود تا کینهورزیهای او برمال گردد.از دوستان صمیمی یکدیگر هستند اما یکی از آنها نسبت به مائده حسادت مىورزد و دل خوشی از او ندارد
... حوادثی رقم مى خورد که زندگی و سرنوشت مائده و زهره را دگرگون مىنماید،محسن (خواستگار قبلى مائده) به این جمع

Synopsis: Maedeh and Zohreh are cousins. Together with two of their friends, they have gone north for a fun trip. Although all
four people are apparently close friends, one of them is jealous of Maeda. This trip reveals her grudges. When Mohsen (Maeda's
previous suitor) joins this group, some events take place that change the life and destiny of Maedeh and Zohreh...

علیرضا افخمی
 تهران/1340 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، زیر زمین، او یک فرشته بود، تب سرد:فیلمشناسی
...پرستاران و

Alireza Afkhami
Born: 1961/ Tehran
Education: BA
Filmography: Cold fever, she was an angel, underground, nurses and ...
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از رسنوشت
Of Destiny

سید محمد رضا خردمندان:کارگردان
 خسرو دادگرمرام:مدیرتصویربرداری
 مسعود کرمی، روح اهلل صدیقی:فیلمنامه نویس
 شوکا زند باف:تدوین
 خاطره خاشعی:چهره پرداز
 غفار رضایی:طراح صحنه و لباس
 حمیدرضا یارندپور:صدابردار
 حمیدرضا یارندپور:صدا گذار
 آرش بادپا:موسیقی
، دارا حیایی، علیرضا استادی، حبیب دهقان نسب، حسین پا کدل:بازیگران
، لیال بلوکات، پوریا پورسرخ، مونا کرمی، کیسان دیباج،فاطیما بهارمست
، مریم کاظمی، حمید یزدانی، مهدی صبایی، فریبا نادری،مجید واشقانی
 علیرضا، سیدمهرداد ضیایی، نسیم فروغ، مهدیس توکلی،مسعود انتصاری
 مائده طهماسبی،آرا
 پیمان گرزم:عکاس
 ا کبر تحویلیان:تهیه کننده

Director: Mohammad Reza Kheradmandan
Director of Photography: Khosrow Dadgar Maram
Screen writer: Rohollah Sedighi, Masoud Karami
Editor: Shouka Zandbaf
Make up: Khatereh Khashei
Costume & Set designer: Qafar Rezaei
Sound recorder: Hamid Reza Yarandpour
Sound mixer: Hamid Reza Yarandpour
Music: Arash Baadpa
Casts: Hosein Pakdel, Habib Dehghan Nasab,
Alireza Ostadi, Dara Hayaei, Fatima Baharmast,
Kesan Dibaj, Mona Karami, Pouria Poursorkh,
Leyla Bolukat, Majid Vasheghani, Fariba Naderi,
Mehdi Sabaei, Hamid Yazdani, Maryam Kazemi,
Masoud Entesari, Mahdis Tavakoli, Nasim Forogh,
Seyed Mehrdad Ziaei, Alireza Arae, Maedeh
Tahmasebi
Photographer: Peyman Garzam
Producer: Akbar Tahvilian

 آنها به یک کارگاه ریخته گری رفتند و در. سهراب در فصل اول دوران کودکی خود را در پرورشگاه سپری کردند و در فصل دوم زندگی مستقلی را آغاز کردند. هاشم و:خالصه داستان
 از سویی سهراب به دانشگاه رفت و. سهراب و هاشم هم با کمک یک کارخانه دار نیکوکار خودشان کارگاهی را دایر کردند.آنجا کار یاد گرفتند اما صاحب کارگاه حقوقشان را نداد
... هاشم نیز با دختری به نام نغمه نامزد کرد.مهندس شد
Synopsis: Hashem and Sohrab spent his childhood in an orphanage in the first season and started an independent life in the
second season. They worked in a foundry but the owner did not pay them. They established a workshop with the help of a
benevolent factory owner. On the other hand, Sohrab went to university and became an engineer. Hashem also got engaged to a
girl named Naghmeh...

سید محمدرضا خردمندان
 شیراز/1362 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 بیست و یک روز بعد:فیلمشناسی

Seyed Mohammad Reza Kheradmandan
Born: 1983/ Shiraz
Education: BA
Filmography: 21 days later
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افرا
AFRA

 بهرنگ توفیقی:کارگردان
 مجید گل سفیدی:مدیرتصویربرداری
 فرزاد فرزانه:فیلمنامه نویس
 نوید توحیدی:تدوین
 مهشید صادقی، محمد صادقی:طراح صحنه و لباس
 بابک نیازی:صدابردار
 بابک نیازی:صدا گذار
 بابک زرین:موسیقی
 حمید رسولیان:جلوه های ویژ میدانی
 فریبا، مینا وحید، روزبه حصاری، پژمان بازغی، مهدی سلطانی:بازیگران
 هامون سیدی، اسماعیل محرابی،متخصص
 محمد دارایی:عکاس
 محمد کامبیز دارابی و مجید موالیی:تهیه کننده

Director: Behrang Towfighi
Director of Photography: Majid Gol Sefidi
Screen writer:Farzad Farzaneh
Editor: Navid Towhidi
Costume & Set designer: Mohammad Sadeghi,
Mahshid Sadeghi
Sound recorder: Babak Niazi
Sound mixer: Babak Niazi
Music: Babak Zarin
Special effects: Hamid Rasoulian
Casts: Mehdi Soltani, Pejman Bazeghi, Rouzbeh
Hesari, Mina Vahid, Fariba Motekhases, Ismael
Mehrabi, Hamoun Seyedi
Photographer: Mohammad Daraei
Producer: Mohammad Kambiz Darabi and Majid
Mowlaei

 با دخترعمویش ازدواج کرده همواره با او، حاج محمود، او که با اصرار پدرش. مسعود محیطبانی است که از زندگی با همسرش مهتاب ناراضی به نظر میرسد:خالصه داستان
 اتفاقی رخ، در شرایطی که به نظر میرسد مسعود و مهتاب میتوانند در کشا کش میان مشکالت زندگی به تفاهم برسند.در ستیز است و به همین دلیل تصمیم به جدایی دارد
.میدهد که زندگی آنها را بیشتر از قبل تحت تأثیر قرار میدهد

ُSynopsis: Massoud is an environmentalist who, at the insistence of his father, Haj Mahmoud, is married to his cousin, Mehtab;
But they are not happy together and they decide to divorce. . Just when there was hope that they could reach an understanding,
something happens that affects their lives more than before.

بهرنگ توفیقی
 تهران/1355 :متولد
 دیپلم:تحصیالت
 زیر پای، آمین، انقالب زیبا، مسیر انحرافی:فیلمشناسی
 بر سر دوراهی، پدر، عقیق،مادر

Behrang Towfighi
Born: 1976/ Tehran
Edication: Diploma
Filmography: Television series Deviant Path, Beautiful Revolution, Amen,
Under the Feet of Mother, Opal, Father, On the Crossroads
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3بچه مهندس
Engineer kid 3

 علی غفاری:کارگردان
 یونس سبزی:مدیرتصویربرداری
 حسن وارسته:فیلمنامه نویس
 ناصر فخری، یعقوب غفاری:تدوین
 محسن بابایی:چهره پرداز
 مژ گان عیوضی، حمید شهیری:طراح صحنه و لباس
 محمد شیوندی:صدابردار
 محمد شیوندی:صدا گذار
 بابک شهرکی:موسیقی
 رضا ترکمان:جلوه های ویژ میدانی
 بهناز، محمدرضا رهبری، مانی رحمانی، یونا تدین، روزبه حصاری:بازیگران
، سعید کریمی، اندیشه فوالدوند، پرویز پورحسینی، ساناز سعیدی،جعفری
، سوگل طهماسبی، بهاره رهنما، فرخنده فرمانی زاده،عباس جمشیدی فر
 فرهاد، فرزین محدث، سیاوش چراغی پور، افشین نخعی،سلمان فرخنده
 مهشید جوادی، ثریا قاسمی،قائمیان
 امین مرادی راد:عکاس
 سعید سعدی: :تهیه کننده

Director: Ali Ghafari
Director of Photography: Younes Sabzi
Screen writer: Hasan Varasteh
Editor: Ya'ghoub Ghafari, Naser Fakhri
Make up: Mohsen Babaei
Costume & Set designer: Hamid Shahiri, Mojgan
Eycazi
Sound recorder: Mohammad Sheyvandi
Sound mixer: Mohammad Sheyvandi
Music: Babak Shahraki
Special effects: Reza Torkaman
Casts: Rouzbeh Hesari, Yuna Tadayon, Mani
Rahmani, Mohammad Reza Rahbari, Behnaz Jafari,
Sanaz Saeedei, Parviz Pour Hoseini, Andisheh
Fouladvand, Saeed Karimi, Abbas Jamshidifar,
Farkhondeh Farmanizadeh, Bahareh Rahnama,
Sogol Tahmasebi, Salman Farkhondeh, Afshin
Nakhaei, Siavash Cheraghi Pour, Farzin Mohades,
Farhad Qaemian, Soraya Qasemi, Mahshid Javadi
Photographer: Amin Moradi Raad
Producer: Saeed Sa'di

 در همان بدو ورود طی اتفاق غیرمترقبه ای با مسعود و سپس قاسم که از اهالی بیرجند است آشنا. «جواد جوادی» در این فصل پا به دانشگاه امیر کبیر میگذارد:خالصه داستان
 نخبه شده و به راحتی جذب دانشگاه پورتلند آمریکا که محل سکونت مژگان عباسی است، هر سه دوست با هم پیمان میبندند که با سخت کوشی و تحصیل.و دوست میشود
. آنها در مقطع فوق لیسانس برای آزمایش پروژه خود وارد حریم ممنوعه شده و برایشان مشکالت عدیده امنیتی پیش میآورد.بشوند
Synopsis: "Javad Javadi" enters Amir Kabir University in this season. At the very beginning of his arrival, through an unexpected
event, he met and became friends with Masoud and then Qasim, who is a resident of Birjand. All three friends make a pact that by
working hard and studying, they will become elite and be easily attracted to the University of Portland, America, where Mojgan Abbasi
lives. During their graduate studies, they entered the restricted area to test their project and it caused many security problems for
them.

علی غفاری
 تهران/1346 :متولد
 دیپلم:تحصیالت
.. تک تیرانداز و. استرداد. چراغ قرمز. شاهرگ:فیلمشناسی

Ali Ghafari
Born: 1967/ Tehran
Education: Diploma
Filmography: Artillery, Red Light, Extradition, Sniper
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جناب عایل
Your Excellency

 عادل تبریزی:کارگردان
 احمد گودرزی:مدیرتصویربرداری
 رویا خسرونجدی، عادل تبریزی:فیلمنامه نویس
 آرش خزایی:تدوین
 امید گلزاده:چهره پرداز
 ساناز هاشم پور، مرجان گلزار:طراح صحنه و لباس
 مهرداد دادگری:صدابردار
 اسحاق خانزادی:صدا گذار
 امید روشن بین:موسیقی
 بیژن بنفشه، حسین سلیمانی، بیتا سحرخیز، امیرحسین رستمی:بازیگران
... منوچهر آذری و، مهوش وقاری، هاشم روحانی، میرطاهر مظلومی،خواه
 مصطفی رضوانی:تهیه کننده
تهیه شده در حوزه هنری

Director: Adel Tabrizi
Director of Photography: Ahmad Goudarzi
Screen writer: Adel Tabrizi, Roya Khosrow Najdi
Editor: Aeash Khazaei
Make up: Omid Golzadeh
Costume & Set designer: Marjan Golzar, Sanaz
Hashempour
Sound recorder: Mehrdad Dadgari
Sound mixer: Isaq Khanzadi
Music: Omid Rowshanbin
Casts: Amir Hosein Rostami, Bita Saharkhiz,
Hosein Soleymani, Bijan Banafsheh Khah, Mir
Taher Mazloumi, Hashem Rohani, Mahvash
Vaghari, Manoucher Azari,...
Producer: Mostafa Rezvani
Produced in the Field of Art

، به دنبال لزوم اصالح اساسی زیرساختها، این سریال با دست مایه قراردادن این مضمون که مشکالت ساختارهای اداری و دولتی یک شبه حل نمیشوند:خالصه داستان
.جوانگرایی و استفاده از نیروی انسانی باانگیزه است
Synopsis: The problems of the administrative and government structures will not be solved overnight, following the necessity of
fundamental reform of the infrastructure, rejuvenation and the use of motivated manpower is necessary.

عادل تبریزی
 مشهد/1362 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 گیجگاه:فیلمشناسی

Adel Tabrizi
Born: 1983/ Mashhad
Education: BA
Filmography: Temple
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خانه امن
Safe House

 احمد معظمی:کارگردان
 احمد گودرزی:مدیر تصویربرداری
 حسین تراب نژاد:فیلمنامه نویس
 پریسا ناهید پور:تدوین
 آ گرین صالحی، سعید آهنگرانی:طراح صحنه و لباس
 مهرداد دادگری:صدابردار
 مهرداد دادگری:صدا گذار
 آرش بادپا:موسیقی
، پرویز فالحی پور، سیما تیرانداز، امین زندگانی، حمیدرضا پگاه:بازیگران
 شایسته، رحیم نوروزی شیوا ابراهیمی، سپیده خداوردی،شهره سلطانی
، دانیال عبادی، علیرضا رئیسی، سوگل طهماسبی، کاوه آفاق،ایرانی
 سامان، محمدرضا رهبری، ارسطو خوش رزم، قربان نجفی،حسین سحرخیز
 روژین، نیلوفر کوخانی، حمید عطایی، شهروز ابراهیمی، آرش آصفی،صفاری
، افشین حسنلو، سجاد دیرمینا، سامان دارابی، زهره نعیمی،رحیمی طهرانی
 علی جاللی،گیلدا ویشکی
 سمیرا بختیاری:عکاس
 ابوالفضل صفری:تهیه کننده

Director: Ahmad Moazami
Director of Photography: Ahmad Goudarzi
Screen writer: Hosein Torab Nejad
Editor: Parisa Nahid Pour
Costume & Set designer: Saeed Ahangarani, Agrin
Salehi
Sound recorder: Mehdad Dadgari
Sound mixer: Mehrdad Dadgari
Music:Arash Badpa
Casts: Hamid Reza Pegah, Amin Zendegani, Sima
Tirandaz, Parviz Falahipour, Shohreh Soltani,
Sepideh Khodaverdi, Rahim Norouzi, Shiva
Ibrahimi, Shayesteh Irani, Kaveh Afagh, Sogol
Tahmasbi, Alireza Raeesi, Danial Ebadi, Hosein
Saharkhiz, Qorban Najafi, Arastou Khoshrazm,
Mohammad Reza Rahbari, Saman Safaari, Arash
Asefi, Shahrouz Ibrahimi, Hamid Ataei, Niloofar
Kookhani, Rojin Rahimi Tehrani, Zohreh Naeemi,
Samaan Darabi, Sajad Dirmina, Afshin Hasanlou,
Gilda Vishki, Ali Jalali
Photographer: Samira Bakhtiari
Producer: Abolfazl Safari

 کمال طبق اخبار. دو مامور امنیتی به نامهای کمال و افشین که یکی مسئول تیم ضد تروریستی و دیگری مسئول تیم مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی است:خالصه داستان
اطالعات دریافتی از خارج از کشور به ردزنی یکی از نیروهای
 کمال و تیمش با.واصله مطلع میشود قرار است تیمهای تروریستی داعش عملیاتهایی را در ایران به راه بیندازند
ِ
ٔ
ٔ
.پیچیده تروریستی و اقتصادی به هم گره میخورد
پرونده
 رفته رفته طی این ماجرا دو.داعش میپردازند تا از طریق او بتوانند رابطش در تهران را شناسایی کنند
Synopsis: Two security agents named Kamal and Afshin, one of whom is in charge of the anti-terrorist team and the other is in charge
of the anti-corruption and money laundering team. According to the news, Kamal is informed that ISIS terrorist teams are going to
launch operations in Iran. Kamal and his team use the information received from abroad to identify one of the ISIS forces so that
through him they can identify his contact in Tehran. Gradually, during this story, two complex terrorist and economic cases get tied
together.

احمد معظمی
 تهران/1359 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، دیوار شیشه ای، ترور خاموش،خانه امن:فیلمشناسی
...جاده چالوس و

Ahmad Moazami
Born: 1980/ Tehran
Education: BA
Filmography: Safe House, Silent Terror, Glass Wall, Chalous road and...
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خسوف
Eclipse

 مازیار میری:کارگردان
 حسین کریمی:مدیر تصویربرداری
مهدی شیرزادمقدم،همایون اسعدیان، حسین تراب نژاد:فیلمنامه نویس
 سودابه سعید نیا:تدوین
 مهرداد میرکیانی:چهره پرداز
 شیوا رشیدیان:طراح صحنه و لباس
 ساسان نخعی:صدابردار
 ساسان نخعی:صدا گذار
 فرهاد اسعدیان و رضا عسگر زاده:موسیقی
 آرش آقا بیک:جلوه های ویژ میدانی
 پوریا رحیمی، علی عمرانی، سجاد بابایی، مینو شریفی، امین تارخ:بازیگران
...  شهره سلطانی و، ستاره اسکندری، مسعود کرامتی، المیرا دهقانی،سام
 فرناز عزیزی:عکاس
 همایون اسعدیان:تهیه کننده

Director: Maziar Miri
Director of Photography: Hosein Karimi
Screen writer: Hosein Torab Nejad, Homayoun
Asa'dian, Mehdi Shirzad Moghadam
Editor: Soudabeh Saeednia
Make up: Merdad Mirkiani
Costume & Set designer: Shiva Rashidian
Sound recorder: Sasan Nakhaei
Sound mixer: Sasan Nakhaei
Music: Farhad Asa'dian, Reza Asgarzadeh
Special effects: Arash Agha Beik
Casts: Amin Tarokh, Minoo Sharifi, Sajad Babaei,
Ali Omrani, Poutya Rahimi Sam, Elmyra Dehghani,
Masoud Keramati, Setareh Eskandari, Shohreh
Soltani, ...
Photographer: Farnaz Azizi
Producer: Homayoun Asa'dian

...  خانواده امیر را به تکاپو انداخته و، آشکار شدن این عشق. دل به دختر دیگری می بازد، امیر بر خالف قول و قرارهایی که با دختر دایی خود گذاشته است:خالصه داستان

Synopsis: Amir falls in love with another girl, contrary to the promises he made with his cousin's daughter. The revelation of this love
has put Amir's family in trouble and...

مازیار میری
 تهران/1352 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 حضو. گاهی به پشت سر نگاه کن. سارا و آیدا:فیلمشناسی
....  کتاب قانون و. سعادت آباد.نقاشی

Maziar Miri
Born: 1973/ Tehran
Education: BA
Filmography: Sarah and Ayda, Look behind you sometimes. Presence of
Painting ,Sa'adat Abad. Law Book, ...
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دادستان
Attorney General

 مسعود ده نمکی:کارگردان
 فرشاد گل سفیدی:مدیرتصویربرداری
 پدرام کریمی، کریم خودسیانی، مسعود دهنمکی:فیلمنامه نویس
 بهزاد مصلح:تدوین
 شهرام خلج:چهره پرداز
 حسین مجد:طراح صحنه و لباس
 امیر حاتمی:صدابردار
 امیر حاتمی:صدا گذار
 کارن همایون فر:موسیقی
 محسن روزبهانی:جلوه های ویژ میدانی
، برزو ارجمند، هومن برقنورد، سید جواد هاشمی، محمد کاسبی:بازیگران
 علیرضا، سحر قریشی، بهنوش بختیاری، علی سلیمانی،ماهور عفیفی
 محمود، رضا توکلی، هلیا امامی، اصغر نقیزاده، کاوه سما کباشی،استادی
، شیوا خسرومهر، مجید شهریاری، نیما شاهرخ شاهی، نگار فروزنده،مقامی
 مختار، حمید متقی، ابراهیم کوخایی، فر جاهلل گلسفیدی،فریبا ترکاشوند
 مجید قادری، یاسمن ترابی، مریم وانشانی،سائقی
 کوروش پیرو:عکاس
 محمد خزاعی:تهیه کننده

Director: Masoud Dehnamaki
Director of Photography: Farshad Gol Sefidi
Screen writer: Masoud Dehnamaki, Karim
Khodsiani, Pedram Karimi
Editor: Behzad Mosleh
Make up: Shahram Khalaj
Costume & Set designer:Hosein Majd
Sound recorder: Amir Hatami
Sound mixer: Amir Hatami
Music: Karen Homayounfar
Special effects: Mohsen Rouzbahani
Casts: Mohammad Kasebi, Seyed Javad Hashemi,
Houman Barghnavard, Borzou Arjmand, Mahour
Afifi, Ali Soleymani, Behnoush Bakhtiari, Sahar
Qoreyshi, Alireza Ostadi, Kaveh Samaakbashi,
Asghar Taghizadeh, Helya Imami, Reza Tavakoli,
Mahmoud Maghami, Negar Forouzandeh, Nima
Shahrokh Shahi, Majid Shahriari, Shiva Khosro
Mehr, Fariba Torkashvand, Farajollah Golsefidi,
Ibrahim Kookhaei, Hamid Motaghi, Mokhtar
Saeghi, Maryam Vaneshani, Yasaman Torabi,
Majid Qaderi
Photographer: Kourosh Peyro
Producer: Mohammad Khazaei

 عماد فاتحی که دانشجوی دانشگاه است از باالی ساختمان دانشگاه سقوط میکند و هنوز معلوم نیست علت سقوطش خودکشی است یا دستهایی پنهان:خالصه داستان
 دانشجویی که با سماجت و پیگیری سعی در افشای فساد در مسئوالن از جمله نمایندگان مجلس را دارد و همچنین ظاهرا دستهایی پشت پرده نیز.سعی در سا کت کردن او دارند
.درارتکاب فساد وجود دارد
Synopsis: Emad Fatehi, who is a university student, falls from the top of the university building, and it is not yet known if the cause of
his fall is suicide or if hidden hands are trying to silence him. A student is persistently trying to expose corruption in officials, including
members of parliament, and apparently there are also people who are involved in corruption.

مسعود ده نمکی
 تبریز/1348 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 زندانی. رسوایی. معراجی ها. اخراجی ها:فیلمشناسی
... ها و

Masoud Dehnamaki
Born: 1969/ Tabriz
Education: BA
Filmography: Deportees. Ascensions. Scandal. Prisoners and...
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2دودکش
Chimney 2

 برزو نیک نژاد:کارگردان
 جمال شمس:مدیرتصویربرداری
 شهاب مهربان، محسن تنابنده:فیلمنامه نویس
 امیرشیبان خاقانی:تدوین
 ایمان امیدواری:چهره پرداز
 الهام شعبانی، مهدی سعیدی:طراح صحنه و لباس
 علی ذوالفقاری:صدابردار
 علی ذوالفقاری:صدا گذار
 آریا عظیمی نژاد:موسیقی
 آرش آقا بیک:جلوه های ویژ میدانی
، نگار عابدی، امیر حسین رستمی، سیما تیرانداز، هومن برق نورد:بازیگران
 یاس نوروزی، محمدرضا شیرخانلو، بهنام تشکر،الهام اخوان
 محمد تقوایی:عکاس
 زینب تقوایی:تهیه کننده

Director: Borzou Niknejad
Director of Photography: Jamal Shams
Screen writer: Mohsen Tanabandeh, Shahab
Mehrban
Editor: Amir Sheyban Khaghani
Make up: Iman Omidvari
Costume & Set designer: Mehdi Saeedi, Elham
Sha'bani
Sound recorder: Ali Zolfaghari
Sound mixer: Ali Zolfaghari
Music: Arya Azimi Nejad
Special effects: Arash Agha Beik
Casts: Houman Bargh Navard, Sima Tirandaz,
Amir Hosein Rostami, Negar Abedi, Elham
Akhavan, Behnam Tashakor, Mohammad Reza
Shirkhanlou, Yas Nouroozi
Photographer: Mohammad Taghvaei
Producer: Zeynab Taghvaei

 در میانه راه بهروز با دختری به نام گندم گماسایی که شغلش عروسک سازی، فیروز مشتاق و خانوادهاش برای کمک به سیل زدگان ترکمن به سفری میروند:خالصه داستان
 این خانواده در ادامه راه با مشکالتی رو. میلیون دنبالکننده دارد۱  نصرت هم حاال در فضای مجازی کار میکند و.است آشنا و عاشق او شده و در برگشت با او همسفر میشوند
…به رو میشوند که
Synopsis: Firoz Mushtaq and his family go to Turkmen to help flood victims. In the middle of Behrooz's journey, he met and fell in
love with a girl named Gandam Gomasai whose job is to make dolls, and they travel together with this girl on the way back. Nusrat
also works in the virtual space and has 1 million followers. This family faces problems along the way...

برزو نیک نژاد
 گرگان/1351 :متولد
 پنچری ساخت، قرعه، دردسر های عظیم:فیلمشناسی
....ایران و

Borzou Niknejad
Born: 1972/ Gorgan
Filmography: Huge problems, Lottery, Puncture made in Iran and...
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زیرخایک
The Buried Treasure

 جلیل سامان:کارگردان
 بابک ابرغانی:مدیرتصویربرداری
 جلیل سامان:فیلمنامه نویس
 نیما حسندوست:تدوین
 عباس عباسی:چهره پرداز
 مهرناز ا کبری، بهنام جعفری:طراح صحنه و لباس
 جواد مقدسی:صدابردار
 جواد مقدسی:صدا گذار
 آرش بادپا:موسیقی
 حمید رسولیان:جلوه های ویژ میدانی
 ژاله صامتی، پژمان جمشیدی:بازیگران
 مهسا طیب طاهر:عکاس
 رضا نصیری نیا:تهیه کننده

Director: Jalil Samaan
Director of Photography: Babak Abarghani
Screen writer: Jalil Samaan
Editor: Nima Hasandoost
Make up: Abbas Abbasi
Costume & Set designer: Behnam Jafari, Mehrnaz
Akbari
Sound recorder: Javad Moghadasi
Sound mixer: Javad Moghadasi
Music: Arash Baadpa
Special effects: Hamid Rasoulian
Casts: Pejman Jamshidi, Jaleh Sameti
Photographer: Mahsa Tayeb Taher
Producer: Reza Nasirinia

 کمک به برادرش در تعمیر موشک ارتش، او در طی داستان درگیر مسائلی همچون؛ دستگیری به جرم پخش اعالمیه ضد شاه. مردی به دنبال زیرخا کی میگردد:خالصه داستان
ٔ  جالب است که در.و… میشود
.همه این موارد او از ماجراهایی که پیرامون تحوالت ایران رخ میدهد بیخبر و بی اطالع و مشغول به کار خودش است
Synopsis: A man is looking for an buried treasure . During the story, he is involved in issues such as; Arrested for the crime of
spreading anti-Shah leaflets, helping his brother repair the army rocket, etc. In all these cases, he is unaware of the events that are
happening around Iran and is busy with his own work.

جلیل سامان
 استهبان/1348 :متولد
 پروانه، نفس، ارمغان تاریکی:فیلمشناسی

Jalil Saaman
Born: 1969/ Estahban
Filmography: Darkness Present, Breath, Butterfly
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رسابز
The Soldier

 هادی مقدم دوست:کارگردان
 محسن فالحی:مدیرتصویربرداری
 هادی مقدم دوست:فیلمنامه نویس
 سعید صباح، خشایار محدیان:تدوین
 شادی رستگار، بابک پناهی:طراح صحنه و لباس
 علی عدالت دوست:صدابردار
 علی عدالت دوست:صدا گذار
 مسعود سخاوت دوست:موسیقی
 ایمان کریمیان:جلوه های ویژه میدانی
، جمال اجاللی، رؤیا تیموریان، الیکا عبدالرزاقی، آرش مجیدی:بازیگران
 افسانه، پدرام شریفی، سیاوش خیرابی، نیما شعباننژاد،اسماعیل محرابی
 گلوریا، مهتاب ثروتی، کاوه آهنگر، فرحناز منافی ظاهر، علی هاشمی،کمالی
 جواد خواجوی،هاردی
 حسن هندی و سحر لطفی:عکاس
 محمدرضا شفیعی:تهیه کننده

Director: Hadi Moghadam Doost
Director of Photography: Mohsen Falahi
Screen writer: Hadi Moghadam Doost
Editor: Khashayar Mahdian, Saeed Sabbah
Costume & Set designer: Babak Panahi, Shadi
Rastrgar
Sound recorder: Ali Edalat Doost
Sound mixer: Ali Edalat Doost
Music: Masoud Sekhavat Doost
Special effects: Iman Karimian
Casts: Arash Majidi, Elika Abdorazaghi, Roya
Teymourian, Jamal Ejlali, Ismaeal Mehrabi, Nima
Sha'ban Nejad, Siavash Kheirabi, Pedram Sharifi,
Afsaneh Kamali, Ali Hashemi, Farahnaz Manafi
Zaher, Kaveh Ahangar, Mahtab Servati, Gloria
Hardy, Javad Khajavi
Photographer: Hasan Hendi, Sahar Lotfi
Producer: Mohammad Reza Shafiee

. همسرش یلدا و رفقای هم خدمتیاش، حکایت سرباز وظیفهای به نام یحیی:خالصه داستان

Synopsis: The story of a soldier named Yahya, his wife Yalda and his comrades.

هادی مقدم دوست
 تهران/1350 :متولد
 دیپلم:تحصیالت
 چسب زخم، سربه مهر، هیهات:فیلمشناسی

Hadi Moghadam Doost
Born: 1971/ Tehran
Education: Diploma
Filmography: Alas, Hidden, Band Aid
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رسجوخه
The Corporal

 احمد معظمی:کارگردان
 احمد گودرزی:مدیرتصویربرداری
 سید حسین امیر جهانی:فیلمنامه نویس
 پریسا ناهید پور:تدوین
 سید جالل موسوی:چهره پرداز
 افسانه صمد زاده، مهدی عرفانی:طراح صحنه و لباس
 مهرداد دادگری:صدابردار
 مهرداد دادگری:صدا گذار
 بهنود یخچالی:موسیقی
 رضا ترکمان:جلوه های ویژه میدانی
، نیلوفر کوخانی، سامان صفاری، حمیدرضا محمدی، آرش آصفی:بازیگران
 پیام، قربان نجفی، هژیر سام احمدی، عبدالرضا نصاری،نازنین کیوانی
 علیرضا جاللی تبار، علی اسیوند، حبیب دهقان نسب،احمدی نیا
 مهسا عباسی، علی پوراسد:عکاس
 ابوالفضل صفری:تهیه کننده

Director: Ahmad Moazami
Director of Photography: Ahmad Goodarzi
Screen writer: Seyed Hosein Amir Jahani
Editor: Parisa Nahid Pour
Make up: Seyed Jalal Mousavi
Costume & Set designer: Mehdi Erfani, Afsaneh
Samad Zadeh
Sound recorder: Mehrdad Dadgari
Sound mixer: Mehrdad Dadgari
Music: Behnoud Yakhchali
Special effects: Reza Torkamaan
Casts: Arash Asefi, Hamid Reza Mohammadi,
Samaan Saffari, Niloofar Kookhani, Nazanin
Keyvani, Abdolreza Nasari, Hajir Sam Ahmadi,
Qorban Najafi, Payam Ahmadinia, Habib Dehghan
Nasab, Ali Osivand, Alireza Jalali Tabaar
Photographer: Ali Pour Asad, Mahsa Abbasi
Producer: Abolfazl Safari

 غالمرضا و کیان که از دو طبقه اجتماعی مختلف با انگیزهها و کشمکشهای متفاوت هستند که هر دو در راه رسیدن به عشق، دو قصه موازی درباره دو شخصیت:خالصه داستان
.موانع و اتفاقات زیادی سر راهشان قرار میگیرد که روند رسیدن را کندتر و جذابیت قصه را بیشتر میکند
Synopsis: Two parallel stories about two characters, Gholamreza and Kian, who are from two different social classes with different
motivations and conflicts. Both of them face many obstacles and events on their way to love, which slows down the process and
makes the story more attractive.

احمد معظمی
 تهران/1359 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، دیوار شیشه ای، ترور خاموش،خانه امن:فیلمشناسی
...جاده چالوس و

Ahmad Moazami
Born: 1980/ Tehran
Education: BA
Filmography: Safe House, Silent Terror, Glass Wall, Chalous Road and...
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فوق لیسانسه ها
Master's degrees

 سروش صحت:کارگردان
 ناصر بیگ زاده:مدیرتصویربرداری
 ایمان صفایی، سروش صحت:فیلمنامه نویس
 آریا اردستانی. مهدی جودی:تدوین
 مهرداد میرکیانی:چهره پرداز
 رعنا امینی، سعید مربی. امین جهانی:طراح صحنه و لباس
 فرخ خدایی:صدابردار
 فرخ خدایی:صدا گذار
 بهنود یخچالی:موسیقی
، بیژن بنفشهخواه، امیرحسین رستمی، امیر کاظمی، هوتن شکیبا:بازیگران
 سیاوش، عزتاهلل مهرآوران،  کاظم سیاحی،  متین ستوده،نیلوفر هوشمند
 سعید هاشمی، افشین سنگچاپ،  مریم سرمدی، سام نوری،چراغیپور
 سمیرا بختیاری:عکاس
 رضا جودی:تهیه کننده

Director: Soroush Sehat
Director of Photography: Naser Beig Zadeh
Screen writer: Soroush Sehat, Iman Safaei
Editor: Mehdi Joudi, Arya Ardestani
Make up: Mehrdad Mir Kiani
Costume & Set designer: Amin Jahani, Saeed
Morabi, Ra'na Amini
Sound recorder: Farokh Khodaei
Sound mixer: Farokh Khodaei
Music: Behnoud Yakhchali
Casts: Houtan Shakiba, Amir Kazemi, Amir
Hosein Rostami, Bijan Banafsheh Khah, Niloofar
Houshmand, Matin Sotudeh, Kazem Sayahi,
Ezatollah Mehravaran, Siavash Cheraghi Pour,
Sam Nouri, Maryam Sarmadi, Afshin Sang Chop,
Saeed Hashemi
Photographer: Samira Bakhtiari
Producer: Reza Joodi

 مسعود و مازیار تصمیم به ادامه تحصیل میگیرند و حاال دانشجوی فوق لیسانس هستند و عالوه بر آن حبیب همچنان در پی یافتن همسر مناسب خود، حبیب:خالصه داستان
… اما.است
Synopsis: Habib, Masoud and Maziar decide to continue their education and now they are graduate students, and besides, Habib is
still looking for a suitable wife. But...

سروش صحت
 اصفهان/1344 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
، پژمان، شمعدونی، جهان با من برقص:فیلمشناسی
 چارخونه، بازی،ساختمان پزشکان

Soroush Sehat
Born: 1965/ Isfahan
Education: MA
Filmography: Directing feature film Dance With Me; Television series
Shamdouni, Pejman, Doctors` Building, Game, Charkhone; Starring in
numerous feature films and TV series
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2گاندو
Gandou 2

 جواد افشار:کارگردان
 امیر معقولی:مدیرتصویربرداری
 آرش قادری:فیلمنامه نویس
 سیدحامد محسن پور:تدوین
 شهرام خلج:چهره پرداز
 سوسن نوروزی، حسین مجد:طراح صحنه و لباس
 هادی بهشتی زاده:صدابردار
 هادی بهشتی زاده:صدا گذار
 افشین عزیزی:موسیقی
 حمید رسولیان:جلوه های ویژه میدانی
 خسرو، وحید رهبانی، شهرام قائدی، پندار ا کبری، داریوش فرهنگ:بازیگران
... حسن میرباقری و، مجید نوروزی،شهراز
 حسن هندی:عکاس
 مجتبی امینی:تهیه کننده

Director: Javad Afshar
Director of Photography: Amir Ma'ghouli
Screen writer: Arash Qaderi
Editor: Seyed Hamed Mohsenpour
Make up: Shahram Khalaj
Costume & Set designer:Hosein Majd, Sousan
Noroozi
Sound recorder: Hadi Beheshti Zadeh
Sound mixer: Hadi Beheshti Zadeh
Music: Afshin Azizi
Special effects: Hamid Rasoulian
Casts: Dariush Farhang, Pendar Akbari, Shahram
Qaedi, Vahid Rohbani, Khosrow Shahraz, Majid
Norouzi, Hasan Mir Bagheri, and ...
Photographer: Hasan Hendi
Producer: Mojtaba Amini

 این سریال به بررسی اشخاص دو تابعیتی و جاسوس در وزارت امور خارجه ایران و گروه مذا کره کننده هسته ای و به موضوعاتی چون نوسانات نرخ ارز با دخالت:خالصه داستان
.سفارت انگلیس و برخی مدیران احتماال سابق بانک مرکزی می پردازد
Synopsis: This series examines dual citizens and spies in Iran's Ministry of Foreign Affairs and the Nuclear Negotiating Group, and
deals with issues such as exchange rate fluctuations with the involvement of the British Embassy and some former managers of the
Central Bank.

جواد افشار
 قم/1347 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 پول، مادرانه، کیمیا، برادر، انام، گاندو:فیلمشناسی
... سایه سکوت و،کثیف

Javad Afshar
Born: 1968/ Qom
Education: BA
Filmography: Gandou, Anam, Brother, Kimia, Maternal, Dirty Money,
Shadow of Silence and...
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یم خواهم زنده مبامن
I Want To Survive

 شهرام شاه حسینی:کارگردان
 محمد عزت خواه:مدیرتصویربرداری
 پوریا کا کاوند، پویا سعیدی:فیلمنامه نویس
 میثم موالیی:تدوین
 ایمان امیدواری:چهره پرداز
 شیما میرحمیدی، غزاله معتمد، بابک کریمی طاری:طراح صحنه و لباس
 یاسر رمضانی:صدابردار
 یاسر رمضانی:صدا گذار
 مسعود سخاوت دوست:موسیقی
 آرش آقا بیگ:جلوه های ویژ میدانی
 فرید سجادی، پدرام شریفی، حامد بهداد، سحر دولتشاهی:بازیگران
 امیر، آزاده صمدی، مهران احمدی، آناهیتا درگاهی، علی شادمانی،حسینی
 بیژن بنفشه، مهدی صباغی، عزت اهلل مهرآوران، افسانه چهره آزاد،نوروزی
 بهاره کیان افشار،خواه
 سهراب خان زاده:عکاس
 محمد شایسته:تهیه کننده

Director: Shahram Shah Hoseini
Director of Photography: Mohammad Ezat Khah
Screen writer: Pouya Saeedi, Pourya Kakavand
Editor: Meysam Mowlaei
Make up: Iman Omidvari
Costume & Set designer: Babak Karimi Taari,
Qazaleh Motamed, Shima Mir Hamidi
Sound recorder: Yaser Ramezani
Sound mixer: Yaser Ramezani
Music: Masoud Sekhavat Doost
Special effects: Arash Agha Beig
Casts: Sahar Dowlatshahi,Hamed Behdad, Pedram
Sharifi, Farid Sajadi Hoseini, Ali Shadmani,
Anahita Dargahi, Mehran Ahmadi, Azadeh Samadi,
Amir Norouzi, Afsaneh Chehreh Azad, Ezatollah
Mehravaran, Mehdi Sabaghi, Bijan Banafsheh
Khah, Bahareh Kian Afshar
Photographer: Sohrab Khan Zadeh
Producer: Mohammad Shayesteh

 هما. رخ میدهد، شهربانی و ژاندارمری در نیروی انتظامی، کمی پس از پایان جنگ عراق و ایران و قبل از ادغام کمیته، خورشیدی۱۳۶۸  داستان سریال در سال:خالصه داستان
ٔ
. اما با رسیدن پدر همه ی خانواده غافلگیر می شوند. پدر خانواده او را غافلگیر کنند،خانواده حقی آماده میشوند تا برای شب تولد همایون حقی
حقی و نامزدش نادر به همراه

Synopsis: The story of the series takes place in 1989, shortly after the end of the Iran-Iraq war and before the integration of the
committee, police and gendarmerie into the police force. Homa Haqhi and her fiance Nader along with Haqhi's family are preparing
to surprise Homayoun Haqhi for his birthday. But when he arrives, the whole family is surprised.

شهرام شاه حسینی
 تهران/1352 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 خانه، کمین، هفته ای یک بار آدم باش:فیلمشناسی
 کالغ پر، زن ها فرشته اند، آقای هفت رنگ، کالف،دختر

Shahram Shah Hoseini
Born: 1973
Education: BA
Filmography: Be a human once a week, Ambush, Girl's House, Skein, Mr.
Seven Colors, Women are Angels, Bunny-Hopping
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نجال
Najella

 خیراهلل تقیانی پور:کارگردان
 سیروس عبدلی:مدیرتصویربرداری
 هادی قربانی، حسین امیرجهانی.، مهدی حمزه:فیلمنامه نویس
 مهدی سعدی:تدوین
 سید جالل موسوی:چهره پرداز
 امیر ملک پور:طراح صحنه و لباس
 محمد شیوندی:صدابردار
 محمد شیوندی:صدا گذار
 مسعود سخاوت دوست:موسیقی
 رضا ترکمان:جلوه های ویژ میدانی
، ملیکا شریفی نیا، آزیتا حاجیان، سارا رسولزاده، حسام منظور:بازیگران
هدایت هاشمی
 سمیه میری:عکاس
 سعید سعدی:تهیه کننده

Director: Kheirollah Taghiani Pour
Director of Photography: Sirus Abdoli
Screen writer: Mehdi Hamzeh, Hosein Amir Jahani,
Hadi Qorbani
Editor: Mehdi Sa'di
Make up: Seyed Jalal Mousavi
Costume & Set designer: Amir Malek Pour
Sound recorder: Mohammad Sheyvandi
Sound mixer: Mohammad Sheyvandi
Music: Masoud Sekhavat Doost
Special effects: Reza Torkaman
Casts: Hesam Manzour, Sara Rasoul Zadeh, Azita
Hajian, Melika Sharifinia, Hedayat Hashemi
Photographer: Somayeh Miri
Producer: Saeed Sa'di

ٔ :خالصه داستان
 میگذرد و دختری به یک پسر عاشق در آن اوضاع آشفته و نا امنیها وعدهای میدهد که طی آن ا گر پسر بتواند او را از مرز ایران و عراق۱۳۵۸ قصه سریال نجال در سال
ٔ
. اما همه اینها در طول مسیر دستخوش اتفاقهایی میشود، در قبال عشقش به او پاسخ مثبت میدهد،رد کند و به زیارت اربعین برسد
Synopsis: The story is related to 1979 and the situation is chaotic and insecure. A girl promises to a boy who is in love with her, if he
can cross the Iran-Iraq border and bring her to the pilgrimage on the day of Arbaeen, she will accept his love. But things happen along
the way.

خیرالله تقیانی پور
 کرج/1362 :متولد
 کاردانی:تحصیالت
 ناسور، تونل:فیلمشناسی

Kheirollah Taghian Pour
Born: 1983/ Karaj
Education: Associate degree
Filmography: Tunnel, Fistula
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نون خ
N.KH

 سعید آقا خانی:کارگردان
 سجاد حیدری:مدیرتصویربرداری
 امیر وفایی:فیلمنامه نویس
 امیرشیبان خاقانی:تدوین
 بابک اسکندری:چهره پرداز
 پگاه ترکی، سید حسین عالی نژاد:طراح صحنه و لباس
 امیر عاشق حسینی:صدابردار
 امیر عاشق حسینی:صدا گذار
 صادق آزمند:موسیقی
 ایمان کرمیان:جلوه های ویژ میدانی
، پاشا جمالی، سیروس میمنت، علی صادقی، سعید آقاخانی:بازیگران
، نسرین مرادی، ندا قاسمی، صهبا شرافتی، شیدا یوسفی،سیروس سپهری
 شیالن،  ماشااهلل وروایی، کاظم نوربخش، سیدعلی صالحی،هدیه بازوند
مدنی
 میثم محمدی:عکاس
 مهدی فرجی:تهیه کننده

Director: Saeed Agha Khani
Director of Photography: Sajjad Heidari
Screen writer: Amir Vafaei
Editor: Amir Sheiban Khaghani
Make up: Babak Eskandari
Costume & Set designer: Seyed Hosein Aali Nejad,
Pegah Torki
Sound recorder: Amir Asheq Hoseini
Sound mixer: Amir Asheq Hoseini
Music: Sadegh Azmad
Special effects: Iman Karamian
Casts: Saeed Agha Khani, Ali Sadeghi, Sirus
Meymanat, Pasha Jamali, Sirus Sepehri, Sheyda
Yousefi, Sahba Sherafati, Neda Qasemi, Nasrin
Moradi, Hediyeh Bazvand, Seyed Ali Salehi,
Kazem Nourbakhsh, Mashallah Varvaei, Shilan
Madani
Photographer: Meysam Mohammadi
Producer: Mehdi Faraji

 بهادر، در این میان شوهر خواهر نورالدین خانزاده. دختر نورالدین شروع میشود که در حین آن داماد ناپدید میشود، داستان این مجموعه با ازدواج شیرین:خالصه داستان
 این، سلمان و سیروس به ماجرای معدن، به یک معدن طال دست پیدا میکند و سعی میکند کسی از این قضیه مطلع نشود؛ ولی در ادامه با ورود اهالی روستا از جمله کیوان،خان
.داستان شکل دیگری به خود میگیرد
Synopsis: The story of this series begins with the marriage of Shirin, the daughter of Nuruddin, during which the groom disappears.
In the meantime, Nuruddin Khanzadeh's cousin, Bahadur Khan, discovers a gold mine and tries not to let anyone know about it. But
later on, when the villagers, including Kivan, Salman and Sirus, found out about the mining incident, the story takes a different form.

سعید آقا خانی
 بیجار/1350 :متولد
 دانش آموخته تئاتر:تحصیالت
100  المپ. راز بقا:فیلمشناسی

Saeed Agha Khani
Born: 1971/ Bijar
Education: Theater graduate
Filmography: The Secret of Survival. Lamp 100
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فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی

هیأت انتخاب فیلم های کوتاه و
نیمه بلند داستانی

Short And Mid Length Selection Committee

 آبادان/1359 :متولد
 کارشناسی ارشد تولید سیما از دانشگاه صدا و سیما:تحصیالت
، سایه های آرزو؛ و دوباره بهار؛ بغض شیشه ای: نگارش چندین فیلم تلویزیونی از جمله:آثار
.بازنویسی فیلمنامه فیلم سینمایی نقطه کور
، نگارش کتاب زیباشناسی انتقال های تصویری، مشاور و ناظرکیفی چندین سریال:سایر
همکاری با مجالتی مانند صنعت سینما
 مدیر طرح و برنامه مرکز، مدیر گروه تولیدات الف ویژه مرکز سیما فیلم:مسئولیت ها
 مدیر هماهنگی تولیدات، مدیر دفتر طرح و نظارت مرکز گسترش فیلمنامه نویسی،سیمافیلم
 عضو شورای پروانه، مدیر امور برنامه ها مرکز سیمای استانها،نمایشی مرکز سیمای استانها
 عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران،نمایش غیرسینمایی
Born: 1980/ Abadan
Education: BA in Cinema and MA in production of cinema
Works: writing the screenplay of some TV films including: Shadows
of Desire ; And Again Spring ; and The Glass Horror; Rewriting the
screenplay of the Blind Spot movie.
Other: Consultant and quality monitor for several series, writing the
book on the aesthetics of visual transfers, cooperation with magazines
such as Cinema industry
Responsibilities: Director of Alef Special Productions Group at Sima
Film Center, Director of Planning and Programming at Sima Film
Center, Director of the Design and Supervision Office of Screenwriting
Development Center, Director of Coordination of Dramatic Productions
at Sima Film Center, Director of Program Affairs at Sima Film Center,
Member of the Non-Cinematic Screening License Council, Member of
the Association Iranian film critics and writers

امیر بوالی

Amir Bavali

اصفهان/1346 :متولد
 کارشناسی سینما با گرایش فیلمبرداری از دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تهران:تحصیالت
و گواهی دوره سینمای دیجیتال از دانشکده لومیر فرانسه
 مجموعه مستند تجدید، آخرین خط و هستم ا گر می روم،8 کارگردانی فیلم های سوپر:آثار
 میدان مین، از تمام دریچه ها،حیات پایتخت
 فیلم کوتاه و10  تدوین بیش از، تألیف مقاالت و جزوات سینمایی، مدرس دانشگاه:سایر
 فیلم کوتاه و50  مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی سفر مردان خا کستری و بیش از،انیمیشن
بلند
 عضو هیأت موسس، مدیرگروه سینما در دانشکده علمی کاربردی فرهنگ و هنر:مسئولیت ها
 معاون، معاون آموزش و پژوهش انجمن سینمای جوانان ایران،و عضو داوران آ کادمی ایسفا
 عضو هیأت، معاون اجرایی مدرسه ملی سینمای ایران،پژوهش مدرسه ملی سینمای ایران
 رئیس هیأت،مدیره شورای علمی و شورای سیاستگذاری مدرسه ملی سینمای ایران
 صاحب امتیاز و مدیرمسئول مدرسه مجازی،مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران در خانه سینما
سینماحرفه

Born: 1967/ Isfahan
Education: Bachelor's degree in cinema with specialization in
cinematography from Tehran University of Arts, Cinema and Theater
Department, and digital cinema course certificate from Lumiere School
in France
Works: director of the films Super8, the last line and I am if I go, the
documentary series on the revitalization of the capital, through all the
windows, the minefield
Other: university lecturer, author of articles and film brochures, editor of
more than 10 short films and animations, director of filming of the movie
Journey of Gray Men and more than 50 short and feature films.
Responsibilities: director of the cinema department in the Applied
Science Faculty of Culture and Art, member of the founding board and
member of the judges of ISFA Academy, vice president of education
and research of the Iranian Youth Cinema Association, vice president
of research at the National Cinema School of Iran, executive vice
president of the National Cinema School of Iran, member of the Board
of Directors of the Scientific Council and the Policy Council of the
National Cinema School of Iran, the Chairman of the Board of Directors
of the Iranian Short Film Association at the Cinema House, the
franchisee and the responsible director of the Virtual Cinema School.

سعید پوراسماعیلی

Saeed Pour Ismaeli

محمدرضا خردمندان

 شیراز/1362 :متولد
 کارشناسی کارگردانی:تحصیالت
 گزارشگر، دویل، کارگردان فیلم سینمایی بیست و یک روز بعد و فیلم های کوتاه پدر:آثار
 کارگردان و مدرس کارگردانی و فیلمنامه در دانشگاه صداوسیما و حوزه هنری و انجمن، نویسنده:سایر
سینمای جوان

Mohammad Reza
Kheradmandan

Born: 1983/ Shiraz
Education: BA in directing
Works: Director of the movie Twenty One Days Later and the short films
Father, Duel , Reporter
Other: writer, director and lecturer of directing and screenwriting at University
of IRIB and Arts and Youth Cinema Association

هیأت داوران فیلم های کوتاه و نیمه بلند
داستانی و مستند
Short & Mid-Length, Documentary Jury Members

اسفندیار شهیدی
 تهران/1324 :متولد
 مهندسی طراحی از دانشکده علم و صنعت و کارشناسی ارشد از رویال کالج لندن:تحصیالت
 تویی که، صخره همیشه سبز، خانه ای مثل شهر، مدیر فیلم برداری فیلم سینمایی تشكیالت:آثار
 سریال های میعاد در، توطئه، منفی هجده، حرفه ای، ویرانگر، یاران، بازیچه، گریز،نمی شناختم
 او یک فرشته بود و به دنیا، لبه تاریکی، رسم عاشقی، جوانی، پس از باران، گوهر کمال،سپیده دم
 پس از سال ها،بگویید بایستد
 چند پله باالتر، ویدئویی فرار از تاریکی، کارگردانی فیلم سینمایی مرضیه:سایر
 دانشکده سینما و تئاتر، دانشکده سوره، مدرس دانشگاه صداوسیما:مسئولیت ها
Born: 1945/ Tehran
Education: Designing Engineering from Science and Industry University, MA
from Royal College London
Works: Director of photography for feature movies of Organization, A House
Like a City, Always Green Rock, Stranger, Escape, Gewgaw, Companions,
Conspiracy, Professional, Minus Eighteen, TV series Promise in Dawn, Gem
of Perfection, After the Rain, Springtime, Costume of Love, Edge of Darkness,
She was an Angel, Tell the World to Stop, After years
Other: Directing feature movie of Marzieh, video movie Escape from
Darkness, A Few Steps Higher
Responsibilities: Lecturer at IRIB University, Faculty of Surah, Faculty of
Cinema and Theater

Esfandiar Shahidi

 الیگودرز/1349 :متولد
 دکترای مطالعات هنر از دانشگاه هنر:تحصیالت
 تهیه کنندگی فیلم سینمایی پالتو، کارگردانی فیلم تلویزیونی وزنه های بی وزن:آثار
 گیتا،شتری و بیداری برای سه روز
 فیلمنامه نویسی و فیلمسازی پیشرفته در دانشکده، تدریس کارگردانی:سایر
 تألیف و ترجمه کتاب حرکت، ترجمه کتب و متون مختلف سینمایی،سینماتئاتر
 مشاوره متن و فیلمنامه،سینمایی کارگاه عملی برای اجرای صحنه های سینمایی
 استادیار گروه سینمای،های مجموعه های مستند و داستانی تلویزیونی و سینمایی
دانشگاه هنر
 عضو، مدیر بخش سینمای دانشکده سینماتئاتر دانشگاه هنر:مسئولیت ها
 هنر و ارتباطات،فرهنگستان زبان پژوهشکده فرهنگ
Born in: 1970,
Education: PhD in Art Studies from the University of Art
Works: the television film “the light weights”. Production of the
movie Camel coat and wakefulness, for three days, Gita
Other activities: Teaching directing, screen writing and advanced
movie making in Cinema Theater College, translation of cinematic
texts and books, compilation and writing the book: “cinematic
movement, Workshops for performance of cinematic scenes”,
Consulting text and screenplays for TV and movie documentaries
and fiction series, assistant professor of the cinema department of
the University of Arts.
Responsibilities: manager of cinema section in Cinema Theater
College of Art University (79-1378), Member of the Language
Academy of Culture, Art and Communication Research Institute

مجید شیخ انصاری

Majid Sheikh Ansari

سلیم غفوری
 رشت/1352 :متولد
 دانش آموخته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسالمی:تحصیالت
 کشمیر بهشت، آخرین فرزندان سومالی، ساخت مستندهایی چون عراق سرزمین جنگها:آثار
فراموش شده
، نیمه خاموش، قیام صحرا، تهیه کنندگی چندین برنامه مستند از جمله نسیم حیات:سایر
 اتاق جنگ، پارسیان زنگبار، تنها میان طالبان،خوابهای سیاه
 دبیر اتحادیه بین المللی امت، مدیر مرکز فرهنگی میثاق، مدیر گروه مستند شبکه افق:مسئولیتها
 مدیر شبکه افق، مدیر شبکه مستند سیما، عضو شورای مستند مرکز مستند سوره حوزه هنری،واحده

Salim Ghafouri

Born: 1973/Rasht
Education: Graduate of Computer Engineering from Islamic Azad university.
Works: Making documentaries such as Iraq Land of Wars, The Last Children
of Somalia, Keshmir The Lost Paradise.
Other: Producing several documentary programs such as Breeze of Life,
Desert Uprising, Semi-Dark, Black Dreams, Alone Among Taliban, Persian
Zangbar, War Room
Responsibilities: Manager of the Documentary Group of the OFOGH Network,
Director of the Misaq Cultural Center, Secretary of the International Union of
Unified Ummah, Member of the Documentary Council of the Surah Art Field
Documentary Center, Director of the IRIB Documentary Network, Director of
the Ofogh Network

منیر قیدی

 شمیران/1351 :متولد
 کارشناسی مدیریت فرهنگی هنری:تحصیالت
 ساخت فیلم ویدئویی حتی ا گر، دسته دختران، نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی ویالیی ها:آثار
 دسته دختران، مستند تهران شهر چناران، پیر مرد، دختر، پسر، فیلم کوتاه در راه ویال،شب باشد

Monir Gheydi

Born: 1972/ Shemiran
Education: BA in Art and Cultural Management
Works: Director and writer of feature movies Villas, Even If It Is Night ( video
movie), On the Way to Villa, Boy Girl Old Man (Short movies), Tehran City of
Cedars (documentary), Squad of Girls

رضا مقصودی
 تهران/1340:متولد
 کارشناسی ارتباطات اجتماعی:تحصیالت
 لیلی با من، نگارش فیلمنامه های سینمایی کوچه و موزه، ساخت فیلم سینمایی خجالت نکش:آثار
، اخالقتو خوب کن، پاداش، همیشه پای یک زن در میان است، زخم زیتون، شیدا، مهر مادری،است
 می گی نه نگاه کن، دوباره زندگی، بانویی دیگر، مهمانی از بهشت،سریال های مهر خاموش
 فعالیت روزنامه نگاری:سایر
 رئیس کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما، مدیر داخلی فصلنامه سینمایی فارابی:مسئولیتها
Born: 1961/ Tehran
Education: BA in Social Communications
Works: making the movie Don't be shy, writing the screenplays for the movie
Alley and Museum, Leyli is with me, Mother's kindness , Sheyda, Olive
Wound, Always a woman is there, Reward, Improve your morals, Silent seal
series, Guest from Heaven, Another lady, Life again, Just look
Other: Journalism
Responsibilities: Director of the Farabi Cinema Quarterly Magazine, Head of
the House of Screenwriters at the Cinema House

Reza Maghsoudi

آخرین الالیی در هتران
Last Lullaby In
Tehran
2021 /'34

34' /1400

 محمد وحدانی: کارگردانDirector: Mohammad Vahdani
 پویان آقابابایی: تصویربردارCameraman: Pouyan Agha Babaei
 محمد وحدانی: فیلمنامه نویسScenarist: Mohammad Vahdani
Editor: Hosein Jamshidi Gowhari
 حسین جمشیدی گوهری: تدوینSound recorder: Ali Akbar Ne'mati
 عباس عباسی: چهره پردازSound mixer: Iraj Shahzadi
 کیوان مقدم: طراح صحنه و لباسMusic: Ashkan Fakhari, Soheil Behnam
 علی ا کبر نعمتی: صدابردارSpecial effects: Amin Pahlavanzadeh
Casts: Alireza Sanifar, Setareh Pesyani,
 ایرج شهزادی: صدا گذارSiavash Cheraqi Pour, Soheila Golestani
 سهیل بهنام، اشکان فخاری: موسیقیPhotograhy: Mojtaba Najafi
 امین پهلوانزاده: جلوه های ویژهProducer: Mohammad Vahdani, Mahsa Qanbar
 سیاوش چراغی، ستاره پسیانی، علیرضا ثانی فر: بازیگرانPour
 سهیال گلستانی،پور
 مجتبی نجفی:عکاس
 مهسا قنبرپور، محمد وحدانی:تهیه کننده

محمد وحدانی
 اوز:متولد
 دکتری:تحصیالت
 نخستین تجربه:فیلمشناسی
فیلمسازی

Mohammad
vahdani

Born: OZ
Education: PhD
Filmography: First filming
experience

 ایرج بهزاد برای تحویل عکسهای پرسنلیاش به یک عکاسی مراجعه میکند؛ درست زمانی که. در تهران میگذرد۱۳۴۵  بهمن۲۴  وقایع این فیلم در بعدازظهر روز:خالصه داستان
. مشغول ضبط دکلمه یکی از اشعارش است، در یکی از اتاقهای این عکاسی،فروغ فرخزاد شاعر برجسته ایرانی
Synopsis: In the afternoon of 24th of Bahman 1966 in Tehran, Iraj Behzad goes to a photographer's studio to get his personal photos;
Just when the prominent Iranian poet, Forough Farrokhzad, is there recording the recitation of one of her poems.

ااتق عقد
Marry Room

2010 /'18

18' /1399

 حسن حبیب زاده:کارگردان
 علی رنجبر:تصویربردار
 نازنین چیت ساز، حسن حبیب زاده:فیلمنامه نویس
 حسن حبیب زاده:تدوین
 فرشته سطوت:چهره پرداز
 رسول علیزاده:طراح صحنه و لباس
 امید قربانی:صدابردار
 محمدحسین ابراهیمی:صدا گذار
 امیرحسین سمیعی:موسیقی
 محمد مهرجو:جلوه های ویژه
، مهری آل آقا، هستی فرحی، مجید نوروزی:بازیگران
 بهار صبوریان،معصومه دهقان
 مهدی خالدی:عکاس
 محمدجواد موحد:تهیه کننده
 باشگاه فیلم سوره:محصول

Director: Hasan Habib Zadeh
Cameraman: Ali Ranjbar
Scenarist: Hasan Habib Zadeh, Nazanin

Chitsaz
Editor: Hasan Habib Zadeh
Make up: Fereshteh Satvat
Costume and set designer:Rasoul Alizadeh
Sound recorder: Omid Qorbani
Sound mixer: Mohammad Hosein Ebrahimi
Music: Amir Hosein Sameie
Special effects: Mohammad Mehrjoo
Casts: Majid Nowrouzi, Hasti Farahi, Mehri
Aleagha, Masoumeh Dehghan, Bahar
Sabourian
Photography: Mehdi Khaledi
Producer: Mohammad Javad Movahed
Production of Soureh Film Club

حسن حبیب زاده

 تبریز/1357 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
، هر نفسی که بر میآید:فیلمشناسی
، تیک تا ک،لحظه شگفت عزیمت
 صد، ایست، صدای سکوت،پیادهرو
، ثانیهها، یار مقابل،درجه سانتی گراد
قرمز و انتظار

Hasan Habib Zadeh
Born: 1978/ Tabriz
Education: MA
Filmography: Every taken
breath, the wonderful moment
of departure, tick-tock,
sidewalk, the sound of silence,
stop, one hundred degrees
Celsius, opposite friend,
seconds, red and waiting

. از سوریه خبرهای بدی میآید و عاطفه پیگیر خبری از مصطفی (همسرش) و درگیر کمک به همسایه برای برگزاری عروسی دخترشان است:خالصه داستان
Synopsis: There is bad news from Syria and Atefe is following news about Mustafa (her husband) and is involved in helping her
neighbor to organize their daughter's wedding ceremony.

Short and Mid-length Films

8th Shahr International Film Festival 197

ارفاق
Bonus
2021 /'17

رضا نجاتی
 مشهد/1373 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
:فیلمشناسی

Reza Nejati

Born: 1994/ Mashhad
Education: BA
Filmography:

 رضا نجاتی:کارگردان
 آرمان فیاض:تصویربردار
 رضا نجاتی:فیلمنامه نویس
 عماد خدابخش:تدوین
 امید گلزاده:چهره پرداز
 سمانه احمدی، سعید حسنلو:طراح صحنه و لباس
مطلق
 هادی معنوی پور:صدابردار
 حسین قورچیان:صدا گذار
 پیام آزادی:موسیقی
 محمدرضا رمضانیان:جلوه های ویژه
، اصغر پیران، سیاوش چراغی پور، هوتن شکیبا:بازیگران
 علی، منصور نصیری، محمد شا کری،مهیار راحت طلب
 شایان پناهی،راد
 مهسا عباسی:عکاس
تهیه شده در موسسه فرهنگی و هنری پویانوین ماندگار

17' /1400

Director: Reza Nejati
Cmeraman: Arman Fayaz
Scenarist: Reza Nejati
Editor: Emad Khoda Bakhsh
Make up: Omid Golzadeh
Costume and set designer: Saeed Hasanlou,

Samaneh Ahmadi Motlagh

Sound recorder: Hadi Ma'navi Pour
Sound mixer: Hosein Qourchian
Music: Payam Azadi
Special effects: Mohammad Reza Ramezanian
Casts: Houtan Shakiba, Siavash Cheraghi

Pour, Asghar Piran, Mahyar Rahat Talab,
Mohammad Shakeri, Mansour Nasiri, Ali Raad,
Shayan Panahi
Photography: Mahsa Abbasi
Produced in Pouya Novin Mandegar Cultural and
artistic institute

. معلمی درگیر دسیسه دانش آموزش میشود:خالصه داستان
Synopsis: A teacher gets involved in the conspiracy of his student

ابغ وحش
The Zoo

2021 /'17

نفیسه روشن
 تهران/1370 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
Lady :فیلمشناسی

Nafiseh Rowshan
Born: 1991/ Tehran
Education: BA
Filmography: Lady

 نفیسه روشن:کارگردان
 سروش علیزاده:تصویربردار
 نفیسه زارع:فیلمنامه نویس
 پویان شعله ور:تدوین
 بابک کشن فالح:چهره پرداز
 اسما احمدی:طراح صحنه و لباس
 هادی معنوی پور:صدابردار
 رامین ابوالصدق:صدا گذار
 مهدی وکیلی:موسیقی
 حسن نجفی:جلوه های ویژه
 داریوش رشادت، ترنم آهنگر، سونیا سنجری:بازیگران
 علی نصیری:عکاس
 کاوه مظاهری و سورنا ا کباتانی:تهیه کننده

17' /1400

Director: Nafiseh Rowshan
Cameraman: Soroush Alizadeh
Scenarist: Nafiseh Zare'
Editor: Pouyan Sho'lehvar
Make up: Babak Kashen Fallah
Costume and set designer: Asmaa Ahmadi
Sound recorder: Hadi Ma'navipour
Sound mixer: Ramin Abolsedgh
Music: Mehdai Vakili
Special effect: Hasan Najafi
Casts: Sonia Sanjari, Taranom Ahangar,

Dariush Reshadat
Photography: Ali Nasiri
Producer: Kaveh Mazaheri and Sourena
Ekbatani

. رعنا بهدنبال گوزنیست که در خواب دیده و مادرش بهدنبال فرصتی تا خبری را به او بگوید، میان حیوانهای باغوحش:خالصه داستان
Synopsis: Among the animals in the zoo, Rana is looking for a deer that she saw in a dream, and her mother is looking for an opportunity
to tell her the news.
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برنده
The Winner
2020 /'15

15' /1399

 علی کیوان: کارگردانDirector: Ali Keyvan
 مرتضی نجفی: تصویربردارCameraman: Morteza Najafi
 علی کیوان، مصیب حنایی: فیلمنامه نویسScenarist: Mosayeb Hanaei, Ali Keyvan
Editor: Medi Moghadam
 مهدی مقدم: تدوینMake up: Omid Golzadeh
 امید گلزاده: چهره پردازCostume and set designer: Hamed Aslani
 حامد اصالنی: طراح صحنه و لباسSound recorder: Samaan Shahamat
 سامان شهامت: صدابردارSound mixer: Mohammad Mehdi Javaheri Zadeh
Music: Ali Vahid
 محمدمهدی جواهری زاده: صدا گذارSpecial effects: Ehsan Molla Zadeh
 علی وحید: موسیقیCasts: Ilya Mashayekhi, Reza Nili, Akhtar
 احسان مالزاده: جلوه های ویژهKhoshkenar, Jamal Fouladian, Kian Davoudi
 جمال، اختر خوشکنار، رضا نیلی، ایلیا مشایخی: بازیگرانAzad
 کیان داوودی آزاد، فوادیانPhotography: Bahram Sedigh Zadeh
Producer: Hamed Rahnama, Mehdi Moghadam
 بهرام صدیق زاده:عکاس
 مهدی مقدم، حامد رهنما:تهیه کننده

علی کیوان
 مشهد/1368 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 تولدت، امید، سرباز:فیلمشناسی
 ته لنجی،مبارک

Ali Keyvan
Born: 1989/ Mashhad
Education: MA
Filmography: Soldier,
Hope, Happy Birthday, Tah
Lenjy

. دوچرخه جدید وحید که پدرش به قصد شرکت در مسابقه برای او خریده است شباهت زیادی با دوچرخه دزدیده شده دوستش علیرضا دارد:خالصه داستان
Synopsis: Vahid's new bike, which his father bought for him to participate in the race, is very similar to the stolen bike of his friend,
Alireza.

بشقاب
The Dish

2021 /'22

22' /1400

 رعنا واعظی:کارگردان
 مهدی میمندی:تصویربردار
 عذرا خوان خواجه، رعنا واعظی:فیلمنامه نویس
 بهرام ارک:تدوین
 سمیه خدادادی:چهره پرداز
 میالد دل آسا:طراح صحنه و لباس
 فرهاد اعظمی:صدابردار
 محمدمهدی جواهری زاده:صدا گذار
 حامد موسوی:جلوه های ویژه
 میالد بصیر، زهرا حسینی، هادی افتخار زاده:بازیگران
 رامین ریاضی،معادن
 نعیمه دباغ:عکاس
 علی سلیمانی:تهیه کننده
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Ra'na Vaezi
Cameraman: Mehdi Meymandi
Scenarist: Ra'na Vaezi, Ozra Khan Khajeh
Editor: Bahram Ark
Make up: Somayeh Khodadadi
Costume and set designer: Milad Delasa
Sound recorder: Farhad Azami
Sound mixer: Mohammad Mehdi Javaheri

Zadeh

Special effects: Hamed Mousavi
Casts: Hadi Eftekhar Zadeh, Zahra Hoseini,

Milad Basir Ma'aden, Ramin Riazi
Photography: Na'emeh Dabaq
Producer: Ali Soleimani

Produced in Iranian Youth Cinema Association

 عذرا خوان خواجه،رعنا واعظی
 تبریز/1362 -  قم/1367 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 نخستین تجربه:فیلمشناسی
فیلمسازی

Ra'na Vaezi

Born: 1988/ Qom1983-/
Tabriz
Education: BA
Filmography: First filming
experience

 یک شب ماموران دیش های ماهواره ساختمان محل زندگی. پیرزنی تنها در یک خانه آپارتمانی زندگی می کند و تنها سرگرمی اش ماهواره و سریال های آن است:خالصه داستان
. او در تالش است تا دیش ماهواره خود را از دست ماموران نجات دهد.پیرزن را جمع آوری می کنند
Synopsis: An old woman lives alone in an apartment and her only entertainment is satellite serials. One night, agents collect the satellite
dishes of the building where the old woman lives. She is trying to get back her satellite dish from the agents.
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یب ریخیت
Amorphism
2019 /'20

محمد رحمتی
 تهران/1365 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 خونسردی و نفس گیر:فیلمشناسی

Mohammad
Rahmati

Born: 1986/ Tehran
Education: MA
Filmography: Serenity and
Breathtaking

20' /1398

 محمد رحمتی: کارگردانDirector: Mohammad Rahmati
 آیین ایرانی: تصویربردارCameraman: Aeen Irani
 محمد رحمتی: فیلمنامه نویسScenarist: Mohammad Rahmati
Editor: Ismael Alizadeh
 اسماعیل علیزاده: تدوینCostume and set designer: Omid Nojoomi,
 سروناز امیدی، امید نجومی: طراح صحنه و لباسSarvenaz Omidi
 محمدحسین ابراهیمی: صدابردارSound recorder: Mohammad Hosein Ibrahimi
 محمدحسین ابراهیمی: صدا گذارSound mixer: Mohammad Hosein Ibrahimi
Special effects: Armin Be Omidehagh
 آرمین به امید حق: جلوه های ویژهCasts: Milad Kafaei, Mehdi Hoseini Nia,
 سمانه، مهدی حسینینیا، میالد کفایی: بازیگرانSamaneh Behzadpour
 بهزادپورProducer: Samaneh Behzad Pour
 سمانه بهزادپور: تهیه کنندهProduced in Iran Youth Cinema Association
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

َ
 همراه دو تن از ماموران زندان وارد خانهای شدهاند؛،بلع موادمخدر و انتقال آن به زندان
ِ  برای، بعد از جلسه دادگاه، در روز دادگاهی خود، زنی زندانی که بار دار است:خالصه داستان
...اما
Synopsis: A pregnant woman is in prison. After her court session, she enters a house with two prison officers to swallow the drugs and
take them to the prison. But...

اپندا قرمز
Red Panda

2020 /'15

علی پاک نیا
 تهران/1371 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 نخستین تجربه:فیلمشناسی
فیلمسازی

Ali Paknia
Born: 1992/Tehran
Education: BA
Filmography: First filming
experience

 علی پا ک نیا:کارگردان
 مرتضی خان محمد:تصویربردار
 علی پا ک نیا:فیلمنامه نویس
 پویان شعله ور:تدوین
 نوید فرح مرزی:چهره پرداز
 فراز مدیری:طراح صحنه و لباس
 سامان شهامت:صدابردار
 سامان شهامت:صدا گذار
 محمد برادران:جلوه های ویژه
 امیرعلی الیاس مهر، احسان منصوری:بازیگران
 علی هدایتی:عکاس
 مهبد عبقری:تهیه کننده

15' /1399

Director: Ali Paknia
Cameraman: Morteza Khan Mohammad
Scenarist: Ali Paknia
Editor: Pouyan Sho'levar
Make up: Navid Farah Marzi
Costume and set designer: Faraz Modiri
Sound recorder: Samaan Shahamat
Sound mixer: Samaan Shahamat
Special effect: Mohammad Baradaran
Casts: Ehsan Mansouri, Amir Ali Elyas Mehr
Photography: Ali Hedayati
Producer: Mahbod Abghari

 سال از دانمارک به ایران8  راننده ی تا کسی که همیشه آرزوی رفتن به دانمارک را در سر داشته است به صورت تصادفی مسافری را از فرودگاه سوار می کند که پس از:خالصه داستان
.برای دیدار خانواده برگشته است

Synopsis: A taxi driver who has always dreamed of going to Denmark accidentally picks up a passenger from the airport who has
returned to Iran from Denmark to visit his family after 8 years .
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پراتب انگهاین یک فیل
2021 /'11

Sudden
Launch Of An
Elephant

11' /1400

 نازنین چیتساز: کارگردانDirector: Nazanin Chitsaz
 احمد گودرزی: تصویربردارCameraman: Ahmad Goudarzi
 نازنین چیت ساز، حسن حبیب زاده: فیلمنامه نویسScenarist: Hasan Habib Zadeh, Nazanin Chitsaz
Editor: Hasan Habib Zadeh, Nazanin Chitsaz
 نازنین چیت ساز، حسن حبیب زاده: تدوینMake up: Zahra Amrollahi
 زهرا امراللهی: چهره پردازCostume and set designer: Fatima Noufeli
 فاطیما نوفلی: طراح صحنه و لباسSound recorder: Akbar Yaghoubi
 ا کبر یعقوبی: صدابردارSound mixer: Mehdi Jamshidian
Music: Sahand Niknejad
 مهدی جمشیدیان: صدا گذارCasts: Sam Kaboudvand, Mahdiyeh Nasaj,
 سهند نیک نژاد: موسیقیHosein Shahbazi,
 حسین شهبازی، مهدیه نساج، سام کبودوند: بازیگرانPhotography: Mahdiyeh Qotbedin Mohammadi
 مهدیه قطب الدین محمدی: عکاسProducer: Hasan Habib Zadeh
Produced in Iran Youth Cinema Association
 حسن حبیب زاده:تهیه کننده
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

نازنین چیتساز
 اصفهان/1372 :متولد
 دکتری:تحصیالت
 گزینش، کامنت:فیلمشناسی

Nazanin Chitsaz
Born: 1993/ Isfahan
Education: PhD
Filmography: Comment,
selection

.کردن کتاب هایش
 مشترک یلدا و مهرداد با کتا
 زندگی:خالصه داستان
ِ
ِ بها گره خورده و حاال یلدا نشسته به جدا
Synopsis: The married life of Yalda and Mehrdad is tied to books and now Yalda is about to separate her books.

پینوکیو
Pinocchio

20' /1400
 امیرعباس هژبرالساداتی:کارگردان
 احسان رنجبر:تصویربردار
 علی صولت، امیرعباس هژبر:فیلمنامه نویس
 عبدالرضا سلیمی:تدوین
 محمد چشمه، توحید خداپرست:چهره پرداز
 نیکتا امن زاده:طراح صحنه و لباس
 ایمان بازیار، عبدالرضا حیدری:صدابردار
 عبدالرضا حیدری:صدا گذار
 حسین میرزاقلی:موسیقی
 حمیدرضا، علی صولت، فرحان فرحنا ک:بازیگران
 امیرحسین، علی فرحنا ک، علیرضا خوانی،عباسی
 رضا شیرازی، نیما سکوت،رضازاده
 زهرا جمشیدی:عکاس
 امیرعباس هژبرالساداتی:تهیه کننده

2021 /'20

Director: Amir Abbas Hojabrosadati
Cameraman: Ehsan Ranjbar
Scenarist: Amir Abbas Hojabr, Ali Sowlat
Editor: Abdolreza Salimi
Make up: Towhid Khodaparast, Mohammad

Cheshmeh

Costume and set designer: Nikta Amn Zadeh
Sound recorder: Abdolreza Heidari, Iman

Bazyar

Sound mixer: Abdolreza Heidari
Music: Hosein Mirzagholi
Casts: Farhan Farahnak, Ali Sowlat,

Hamidreza Abbasi, Alireza Khani, Ali
Farahnak, Amir Hosein Reza zadeh, Nima
Sokout, Reza Shirazi
Photography: Zahra Jamshidi
Producer: Amir Abbas Hojabrosadati

امیرعباس هژبر الساداتی
 تهران/1378 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 نخستین تجربه:فیلمشناسی
فیلمسازی

Amir Abbas
Hojabrosadati
Born: 1999/ Tehran
Education: BA
Filmography: First filming
experience

. امین که به دلیل اعمال خود داخل کالنتری است مجبور به توضیح اتفاقات افتاده می کند:خالصه داستان
Synopsis: Amin, who is in the police station due to his actions, is forced to explain what has happened.
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تحت فشار
Under
Pressure
2021 /'20

وحید رابودان
 تهران/1369 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 طبقه منفی، خط خطی:فیلمشناسی
 توارد، یه اتفاق نه چندان ساده،دو

Vahid Raboudan

Born: 1990/ Tehran
Education: MA
Filmography: crossed out,
2- floor, A not so simple
happening, Re-entered

20' /1400

 وحید رابودان: کارگردانDirector: Vahid Raboudan
 محمدامین خورسندی: تصویربردارCameraman: Mohammad Amin Khorsandi
 وحید رابودان: فیلمنامه نویسScenarist: Vahid Raboudan
Editor: Mohammad Reza Majd
 محمدرضا مجد: تدوینMake up: Niloofar Morsalvand
 نیلوفر مرسلوند: چهره پردازCostume and set designer: Sara Mojdeh
 سارا مژده: طراح صحنه و لباسSound recorder: Amin Ja'fari
 امین جعفری: صدابردارSound mixer: Shahin Khakpour
Music: Sahand Niknejad
 شاهین خا کپور: صدا گذارSpecial effects: Shirin Ekhlasi
 سهند نیک نژاد: موسیقیCasts: Ali Ebdali, Mina Salimi, Nazanin
 شیرین اخالصی: جلوه های ویژهNaderpour, Mobin Sepaszadeh, Nastaran Amir,
 مبین، نازنین نادرپور، مینا سلیمی، علی ابدالی: بازیگرانReza Isa Abadi
 رضا عیسی ابادی، نسترن امیر، سپاس زادهPhotography: Zahra Arab Nejad
Producer: Sasan Ne'matollahi, Vahid Raboudan
 زهرا عرب نژاد:عکاس
 وحید رابودان، ساسان نعمت اللهی:تهیه کننده

. تصمیم می گیرد به شهرستان بازگردد، پس از بروز مشکالتی، دختر جوانی که به تنهایی در مرکز شهر زندگی می کند:خالصه داستان
Synopsis: A young girl who lives alone in the city center decides to return to the county due to some problems that have occurred.

حالت هتوع
Nausea

2010 /'15

 مهرداد کبیری:کارگردان
 هادی پور احمدی:تصویربردار
 مهرداد کبیری:فیلمنامه نویس
مهرداد کبیری
 نفیسه صادقیان:تدوین
 تهران/1367 :متولد
 پریسا کا کوئی:چهره پرداز
 کارشناسی:تحصیالت
 نیلوفر عبادی، پوریا اخوان:طراح صحنه و لباس
 تزریق و گاراژ:فیلمشناسی
 مسیح حدپور سراج:صدابردار
 رضا گدازگر:صدا گذار
 ماهان فرزاد:موسیقی
Mehrdad Kabiri
 علیرضا قادری اقدم:جلوه های ویژه
Born: 1988/ Tehran
، رضا محمدخانی، زهرا بهروز منش، سعید نقی لو:بازیگران
Education: BA
 نفیسه، سهیال محققی، رونیکا محمدی،شهروز آقایی
Filmography: Injection and
صادقیان
Garage
 نفیسه صادقیان:عکاس
 مهرداد کبیری:تهیه کننده

15' /1399

Director: Mehrdad Kabiri
Cameraman: Hadi Pour Ahmadi
Scenarist: Mehrdad Kabiri
Editor: Nafiseh Sadeghian
Make up: Parisa Kakouei
Costume and set designer: Pourya Akhavan,

Niloofar Ebadi

Sound recorder: Masih Hadpour Seraj
Sound mixer: Reza Godazgar
Music: Mahan Farzad
Special effect: Alireza Qaderi Aghdam
Casts: Saeed Naghilou, Zahra Behrouz

Manesh, Reza Mohammad Khani, Shahrouz
Aghaee, Ronika Mohammadi, Soheila
Mohagheghi, Nafiseh Sadeghian
Photography: Nafiseh Sadeghian
Producer: Mehrdad Kabiri

 این امر پرده از رازی برمیدارد که همسر. اما شرایط راننده او را تحت تأثیر قرار می دهد و از شکایت صرف نظر می کند. رضا تصادف کرده و به شدت آسیب دیده است:خالصه داستان
.رضا متوجه آن می شود و اتفاقاتی به وقوع می پیوندد
Synopsis: Reza had an accident and was seriously injured. But the condition of the driver affected him and he gave up the complaint.
This reveals a secret that Reza's wife finds out about, and things happen.
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ُ
دابر
Dabur
2020 /'12

12' /1399

 سعید نجاتی: کارگردانDirector: Saeed Nejati
 آرمان فیاض: تصویربردارCameraman: Arman Fayaz
 فاطمه اشعری، سعید نجاتی: فیلمنامه نویسScenarist: Saeed Nejati, Fatemeh Ash'ari
Editor: Saeed Nejati, Emaad Khodabakhsh
 عماد خدابخش، سعید نجاتی: تدوینMake up: Elham Atyabi
 الهام اطیابی: چهره پردازCostume and set designer: Mahtab Ibrahimi
 مهتاب ابراهیمی: طراح صحنه و لباسSound recorder: Majid Nejati
 مجید نجاتی: صدابردارSound mixer: Behrouz Shahamat
Special effect: Seyed Hasan Javadi
 بهروز شهامت: صدا گذارCasts: Majid Potki, Faren Hasani nia, Mehri
 سیدحسن جوادی: جلوه های ویژهSadat Alagha
 مهری سادات آل، فرن حسنی نیا، مجید پتکی: بازیگرانPhotography: Mahdiyeh Gholam Hoseini
 آقاProducer: Mahdiyeh Gholam Hoseini, Saeed
 مهدیه غالمحسینی: عکاسNejati
 مهدیه غالم حسینی و سعید نجاتی:تهیه کننده

سعید نجاتی
 ارا ک/1360 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت

Saeed Nejati
Born: 1981/ Arak
Education: MA

. پدر خانواده در غیاب همسرش با اولین بلوغ جنسی دخترش مواجه میشود،در بحبوحه اختالف بین والدین:خالصه داستان
Synopsis: In the midst of a dispute between parents, the father of the family faces his daughter's first puberty in the absence of his wife.

رهن کامل
Full Mortgage

2021 /'13

13' /1400

 مهدی دواچی:کارگردان
 ادریس محمودی:تصویربردار
 مهدی دواچی:فیلمنامه نویس
 مرجان طبسی:تدوین
 آوا میرشاه ولد:طراح صحنه و لباس
 علی فرمانی:صدابردار
 بهنیا یوسفی:صدا گذار
 بهنیا یوسفی:موسیقی
 نگین تهمتن، مهرنوش حاجی خانی:بازیگران
 علیرضا زیلوچی:عکاس
 امین پورکمالی:تهیه کننده

Director: Mehdi Davachi
Cameraman: Edris Mahmoudi
Scenarist: Mehdi Davachi
Editor: Marjan Tabasi
Costume and set designer: Ava Mirshah Valad
Sound recorder: Ali Farmani
Sound mixer: Behnia Yousefi
Casts: Mehrnoush Hajikhani, Negin

مهدی دواچی
 گچساران/1371 :متولد
 دکتری:تحصیالت

Tahamtan

Photography: Alireza Zilouchi
Producer: Amin Pour Kamali

Mehdi Davachi
Born: 1992/ Gachsaran
Education: PhD

. ترانه که در آستانه اسباب کشی است تمایلی به حل مشکل آرام ندارد. برای حل مشکلش به سراغ ترانه می آید، آرام که با تهمت دزدی از محل کار مواجه شده:خالصه داستان
Synopsis: Aram, who has been accused of stealing from the workplace, asks for help from Trane to solve her problem. Taraneh, who is
on the verge of moving to a new house, does not tend to solve her problem.
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ریکاوری
Recovery
2021 /'16

امیر جاللی
 یزد/1358 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت

Amir Jalali
Born: 1979/ Yazd
Education: MA

16' /1400

 امیر جاللی: کارگردانDirector: Amir Jalali
 احسان دادرس: تصویربردارCameraman: Ehsan Dadras
 امیر جاللی: فیلمنامه نویسScenarist: Amir Jalali
Editor: Saeed Salman Roghani
 سعید سلمان روغنی: تدوینMake up: Mohammad Mehdi Hedayati
 محمدمهدی هدایتی: چهره پردازCostume and set designer: Soheil Raad
 سهیل راد: طراح صحنه و لباسSound recorder: Jamal Dehghan
 جمال دهقان: صدابردارSound mixer: Taher Pishvaei
Music: Ali Mazidi
 طاهر پیشوایی: صدا گذارSpecial effects: Ehsan Fatahi
 علی مزیدی: موسیقیCasts: Hadi Agha Bozorgi, Sedighe Motlagh,
 احسان فتاحی: جلوه های ویژهSoheila Sotoodeh Nia, Akhtarosadat Oliaei,
 سهیال ستوده، صدیقه مطلق، هادی آقابزرگی: بازیگرانShima Arabshahi
 شیما عربشاهی، اختر السادات اولیایی، نیاPhotography: Sajjad Raad
Producer: Amir Jalali
 سجاد راد: عکاسProduced in cultural, social and sports organization of
 امیر جاللی: تهیه کنندهYazd municipality
 ورزشی شهرداری، اجتماعی،تهیه شده در سازمان فرهنگی
یزد
! سپس لبخندی تقلبی زده و در جیب هایشان به دنبال فندک میگردند، مردها بغض میکنند:خالصه داستان

Synopsis: Men choke and after a fake smile look for a lighter in their pockets!

زندیگ لزج
Slimy Life

2019 /'11

محسن مهری دروی
 تهران/1370 :متولد
 کاردانی:تحصیالت

Mohsen Mehri
Darvi
Born: 1991/ Tehran
Education: Associate degree

 محسن مهری دروی:کارگردان
 عارف نامور:تصویربردار
 محسن مهری دروی:فیلمنامه نویس
 نسیم همتی، محسن مهری دروی:تدوین
 یلما شهباززاده:چهره پرداز
 محمدرضا مرتضوی:طراح صحنه و لباس
 مجید احمدی:صدابردار
 هومن اسماعیلیان:صدا گذار
 هومن اسماعیلیان:موسیقی
 حسن پیله ور:جلوه های ویژه
 رضا رباط جزی:بازیگران
 روزبه خسروی:عکاس
 علیرضا رحیم زاده:تهیه کننده
تهیه شده در انجمن سینما جوان

11' /1398

Director: Mohsen Mehri Darvi
Cameraman: Aref Namvar
Scenarist: Mohsen Mehri Darvi
Editor: Mohsen Mehri Darvi, Nasim Hemati
Make up: Yelma Shahbaz Zadeh
Costume and set designer: Mohammad Reza

Mortazavi

Sound recorder: Majid Ahmadi
Sound mixer: Houman Ismaeelian
Music: Houman Ismaeelian
Special effects: Hasan Pilehvar
Casts: Reza Robat Jazi
Photography: Rouzbeh Khosravi
Producer: Alireza Rahim Zadeh
Produced in Young Cinema Society

. مردی در میان میلیون ها تخم مر غ زندگی می کند و روزمرگی می گذارند:خالصه داستان
Synopsis: A man lives among millions of eggs.
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شناگر
The Swimmer
2021 /'13

13' /1400

 داریوش علیزاده: کارگردانDirector: Dariush Alizadeh
 سمید لطفی: تصویربردارCameraman: Somayeh Lotfi
 داریوش علیزاده: فیلمنامه نویسScenarist: Dariush Alizadeh
Editor: Keyvan Raghib Motlagh
داریوش علیزاده
 کیوان رغیب مطلق: تدوینMake up: Yelma Shahbaz Zadeh
 تهران/1371 :متولد
 یلما شهباززاده: چهره پردازCostume and set designer: Mohammad Reza
کارشناسی
:تحصیالت
 محمدرضا محمدپور: طراح صحنه و لباسMohammad Pour
Sound
recorder:
Saman
Farahani
 سامان فراهانی:صدابردار
Sound mixer: Erfan Ibrahimi
 عرفان ابراهیمی: صدا گذارMusic: Aydin Shafaei
 ایدین شفایی: موسیقیCasts: Mohammad Sedighi Mehr, Maani Sedighi
 مسعود، مانی صدیقی مهر، محمد صدیقی مهر: بازیگرانMehr, Masoud Shah Karami
Dariush Alizadeh
 شاه کرمیPhotography: Arya Dara Pour
Born: 1992/ Tehran
Education: BA
 اریا دارا پور: عکاسProducer: Bahareh Rahnama, Keyvan Raghib
Motlagh
 کیوان رغیب مطلق،  بهاره رهنما: تهیه کنندهProduced in : Youth Cinema Association
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان

. پدر و پسری درگیر ماجرای سرقت می شوند:خالصه داستان
Synopsis: A father and his son are involved in a robbery case.

عوارض جانیب
Side Effects

2021 /'20

20' /1400

 لیال اخباری:کارگردان
 بهروز بادروج:تصویربردار
 لیال اخباری:فیلمنامه نویس
 محمد روح بخش:تدوین
 ندا مقدم:چهره پرداز
 رستگار محمدی:طراح صحنه و لباس
 اشکان طلوعیان:صدابردار
 عرفان ابراهیمی:صدا گذار
 لیلی زمان احمدی:موسیقی
 مائده قطبی، کوثر سعادت، زهره استادی:بازیگران
 لیال اخباری:تهیه کننده

Director: Leyla Akhbari
Cameraman: Behrouz Badrouj
Scenarist: Leyla Akhbari
Editor: Mohammad Rouh Bakhsh
Make up: Neda Moghadam
Costume and set designer: Rastegar

Mohammadi

لیال اخباری

Sound recorder: Ashkan Tolueian
Sound mixer: Erfan Ibrahimi
Music: Leyla Zaman Ahmadi
Casts: Zohreh Ostadi, Kosar Sa'adat, Maedeh

Qotbi

Producer: Leyla Akhbari

 تهران/1375 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 برای بار، پنتهاوس:فیلمشناسی
دوم

Leyla Akhbari
Born: 1996/ Tehran
Education: BA
Filmography: Penthouse, for
the second time

. هر کاری که ممکن است انجام میدهد، زنی که برای حفظ آبرو:خالصه داستان
Synopsis: A woman who does everything possible to preserve her reputation.
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غیرموجه
Unjustified
2022 /'15

محمدرضا خاوری
 تهران/1371 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 سبا، چشم شب روشن:فیلمشناسی

Mohammad Reza
Khavari
Born: 1992/ Tehran
Education: BA
Filmography: Light on the
eyes of the night, Saba

15' /1401

 محمدرضا خاوری: کارگردانDirector: Mohammad Reza Khavari
 کیوان شعبانی: تصویربردارCameraman: Keyvan Sha'bani
 محمدرضا خاوری: فیلمنامه نویسScenarist: Mohammad Reza Khavari
Editor: Mohammad Reza Khavari
 محمدرضا خاوری: تدوینMake up: Lida Irani
 لیدا ایرانی: چهره پردازCostume and set designer: Nasim Maleki
 نسیم ملکی: طراح صحنه و لباسSound recorder: Hadi Afshar
 هادی افشار: صدابردارSound mixer: Erfan Ibrahimi
Music: Arash Kamfar
 عرفان ابراهیمی: صدا گذارCasts: Amin Mazaheri, Nasim Adabi, Faranak
 آرش کامفر: موسیقیKalantar, Mohammad Movahed Nia, Houra
، فرانک کالنتر، نسیم ادبی، امین مظاهری: بازیگرانKian, and Shahrouz Aghaei
 حورا کیان و شهروز آقایی، محمد موحدنیاPhotography: Sam Moghimi
 سام مقیمی: عکاسProducer: Mohammad Reza Khavari
 محمدرضا خاوری:تهیه کننده

. این موضوع منجر به یک سوءتفاهم بزرگ میشود. ناخواسته وادار میشود خود را به عنوان همسر او معرفی کند، در تالش برای حمایت از همکالسی باردارش، عرفان:خالصه داستان
Synopsis: Erfan, trying to support his pregnant classmate, is forced to introduce himself as her husband. This leads to a big
misunderstanding.

کمپاین
The Company

2021 /'10

ایلناز خیرخواه
 قزوین/1365 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت

Ilnaz Kheir Khah
Born: 1986/ Qazvin
Education: BA

 ایلناز خیرخواه:کارگردان
 مرتضی حکا کیان:تصویربردار
 ایلناز خیرخواه:فیلمنامه نویس
 مرجان طبسی:تدوین
 مینا هاشمی زاده:چهره پرداز
 ایلناز خیرخواه:طراح صحنه و لباس
 علی محمدی فر:صدابردار
 سهراب کرم رودی:صدا گذار
 سهراب کرم رودی:موسیقی
 فاطمه حسینی آذر، آراد اصالنی:بازیگران
 مرضیه احمدی:عکاس
 ایلناز خیرخواه:تهیه کننده
 استان قزوین- تهیه شده در انجمن سینما جوان ایران

10' /1400

Director: Ilnaz Kheir Khah
Cameraman: Morteza Hakakian
Scenarist: Ilnaz Kheir Khah
Editor: Marjan Tabasi
Make up: Mina Hashemi Zadeh
Costume and set designer: Ilnaz Kheir Khah
Sound recorder: Ali Mohammadifar
Sound mixer: Sohrab Karam Roudi
Music: Sohrab Karam Roudi
Casts: Araad Aslani, Fatemeh Hoseini Azar
Photography: Marziyeh Ahmadi
Producer: Ilnaz Kheir Khah
Produced in Iran Youth Cinema Association Qazvin province

. پسربچهای که نا گزیر از نگارش یک وصیتنامه برای پیرزنی تنها و محتضر است:خالصه داستان
Synopsis: A boy has to write a will for a lonely and dying old woman.
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17  کروموزوم- ِل ِب

Leber Chromosome 17
2021 /'20

20' /1400

 شروینه دیدنده: کارگردانDirector: Shervineh Didandeh
 سروش علیزاده: تصویربردارCameraman: Soroush Alizadeh
 مهرپویا خوانساریان، شروینه دیدنده: فیلمنامه نویسScenarist: Shervineh Didandeh, Mehrpouya
Khansarian
 دالرام شمیرانی، محمد نجاریان: تدوینEditor: Mohammad Najarian, Delaram
 نجمه لشگری: چهره پردازShemirani
 فراز مدیری: طراح صحنه و لباسMake up: Najmeh Lashkari
 مهران بهروزینیا: صدابردارCostume and set designer: Faraz Modiri
Sound recorder: Mehran Behrouzi Nia
 محمدمهدی جواهریزاده: صدا گذارSound mixer: Mohammad Mehdi Javaheri Zadeh
 پیمان یزدانیان: موسیقیMusic: Peyman Yazdanian
 علی تاجیک: جلوه های ویژهSpecial effects: Ali Tajik
، زهرا داوودنژاد، راشین دیدنده، شجاع گیاهی: بازیگرانCasts: Shojae Giahi, Rashin Didandeh, Zahra
 علی وفاخواه، شهال ورسانیDavoud Nejad, Shahla Versani, Ali Vafakhah
Photography: Zahra Mosafa
 زهرا مصفا: عکاسProducer: Shervineh Didandeh
 شروینه دیدنده:تهیه کننده

شروینه دیدنده
 تهران/1368 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 نخستین تجربه:فیلمشناسی
فیلمسازی

Shervineh
Didandeh

Born: 1989/ Tehran
Education: BA
Filmography: First filming
experience

. یغما در آستانه مهاجرت بسوی همسرش متوجه میشود در اثر یک بیماری وراثتی در حال نابینا شدن است و آن را از همه پنهان میکند:خالصه داستان
Synopsis: On the verge of migrating to her husband, Yaghma realizes that he is going blind due to a hereditary disease and hides it from
everyone.

لیال
Leyla

2020 /'15

15' /1399

 مجتبی اسپنانی:کارگردان
 محمدصادق داوری:تصویربردار
 مجتبی اسپنانی:فیلمنامه نویس
 مانا میهن:تدوین
 نفیسه علیزاده:چهره پرداز
 فرهاد نصر:طراح صحنه و لباس
 علی کاظمی نژاد:صدابردار
 سعید بهرامی:صدا گذار
 احمد تیموری:جلوه های ویژه
 متین سلیمانی، حجت اهلل نجف پور:بازیگران
 شیوا رضایی:عکاس
 مجتبی اسپنانی:تهیه کننده
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Mojtaba Espanani
Cameraman: Mohammad Sadegh Davari
Scenarist: Mojtaba Espanani
Editor: Manaa Mihan
Make up: Nafiseh Alizadeh
Costume and set designer: Farhad Nasr
Sound recorder: Ali Kazemi Nejad
Sound mixer: Saeed Bahrani
Special effects: Ahmad Teymouri
Casts: Hojatolah Najaf Pour, Matin Soleymani
Photography: Shiva Rezaei
Producer: Mojtaba Espanani
Produced in Iran Youth Cinema Association

مجتبی اسپنانی
 فریدونشهر/1357 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت

Mojtaba Espanani
Born: 1978/ Fereydoonshahr
Education: BA

. لیال جهت شناسایی جنازه ی شهیدی به قرارگاه نظامی فراخوانده می شود:خالصه داستان
Synopsis: Leyla is called to the military camp to identify a martyr.
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معلول کله گنده
The BigHeaded
Cripple

سروش جوادزاده
 بندر انزلی/1369 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت

Soroush Javad
Zadeh

Born: 1990/ Bandar Anzali
Education: MA

2020 /'22

22' /1399

 سروش جوادزاده: کارگردانDirector: Soroush Javad Zadeh
 عماد آراد: تصویربردارCameraman: Emad Arad
 سروش جوادزاده: فیلمنامه نویسScenarist: Soroush Javad Zadeh
Editor: Abtin Shamili
 آبتین شمیلی: تدوینCostume and set designer: Hamed Pajvand,
 سروش جوادزاده، حامد پاژوند: طراح صحنه و لباسSoroush Javad Zadeh
 سعید زند، مسیح سراج: صدابردارSound recorder: Masih Seraj, Saeed Zand
 محمدمهدی جواهری زاده: صدا گذارSound mixer: Mohammad Mahdi Javaheri Zadeh
Music: Mohammad Islami
 محمد اسالمی: موسیقیSpecial effects: Mahyar Zaheri
 مهیار ظاهری: جلوه های ویژهCasts: Shahriyar Variani, Omid Ta'vili
 امید تاویلی، شهریار واریانی: بازیگرانPhotography: Amir Doostdarnia
 امیر دوستدارنیا: عکاسProducer: Soroush Javad Zadeh
 سروش جوادزاده:تهیه کننده

 از طرف فردی فیلمی از زندگی خصوصی خود دریافت میکند که در صورت انتشار زندگی شخصی و حرفهایاش دستخوش، مجری مشهور تلویزیون، امیرعلی کاتبی:خالصه داستان
 اما آن فرد مسائل بیشتری از این مجری میداند و، آن فرد این مجری را به منزل خود دعوت میکند و او نیز برای حل و فصل ماجرا دعوتش را میپذیرد.آسیبهایی خواهد شد
.زخمهایی را از گذشته میگشاید
Synopsis: Amirali Katbi, a famous TV presenter, receives a video of his private life from someone. If this movie is released, his personal
and professional life will be damaged. That person invites this performer to his house and he also accepts his invitation to resolve the
matter, but that person knows more about this performer and opens some past wounds.

موانکو
Monaco

2019 /'20

آرمان خوانساریان
 تهران/1371 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 سایه فیل و سبز کله:فیلمشناسی
غازی

Arman
Khansarian
Born: 1992/ Tehran
Education: BA
Filmography: Elephant
shade and Teal green

 آرمان خوانساریان:کارگردان
 مسعود امینی تیرانی:تصویربردار
 آرمان خوانساریان:فیلمنامه نویس
 پویان شعله ور:تدوین
 حسنی خانمحمدی:چهره پرداز
 فراز مدیری:طراح صحنه و لباس
 سامان شهامت:صدابردار
 حسین قورچیان:صدا گذار
 یونس اسکندری:موسیقی
 محسن خیرآبادی:جلوه های ویژه
 ارشیا نیک بین، بابک کریمی، رضا عموزاد:بازیگران
 کمیا حبیبی:عکاس
 آرمان خوانساریان و سامان سالور:تهیه کننده
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

20' /1398

Director: Arman Khansarian
Cameraman: Masoud Amini Tirani
Scenarist: Arman Khansarian
Editor: Pouyan Sho'lehvar
Make up: Hasani Khan Mohammadi
Costume and set designer: Faraz Modiri
Sound recorder: Saman Shahamat
Sound mixer: Hosein Qourchian
Music: Younes Eskandari
Special effects: Mohsen Kheir Abadi
Casts: Reza Amuzad, Babak Karimi, Arshia

Nikbin

Photography: Kimia Habibi
Producer: Arman Khansarian and Saman

Salour

Produced in Iran Youth Cinema Association

. نگهبان یک هتل ساحلی در شهر رامسر که دایره ی وظایفش مشخص نیست:خالصه داستان
Synopsis: The security guard of a beach hotel in Ramsar, whose scope of duties is not clear.
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ْ
انم مرده
Dead Name
29' /1398
 حسین میرزامحمدی: کارگردانDirector: Hosein Mirza Mohammadi
 مهران ممدوح: تصویربردارCameraman: Mehran Mamdouh
 عاطفه رحمانی، سید فرید حسینی: فیلمنامه نویسScenarist: Seyed Farid Hoseini, Atefeh Rahmani
Editor: Seyed Farid Hoseini
 سیدفرید حسینی: تدوینMake up: Paria Rowshan
 پریا روشن: چهره پردازCostume and set designer: Hamid Shahranlou
 حمید شهرانلو: طراح صحنه و لباسSound recorder: Mehdi Saleh Kermani
 مهدی صالح کرمانی: صدابردارSound mixer: Mohammad Mehdi Javaheri Zadeh
Music: Basir Faghih Nasiri
 محمدمهدی جواهری زاده: صدا گذارCasts: Tinou Salehi, Shirin Ismaeili, Mohammad
 بصیر فقیه نصیری: موسیقیSadeq Malek, Alireza Zare', Mohammad
 محمدصادق، شیرین اسماعیلی، تینو صالحی: بازیگرانFarhadi, Alireza Hakimi, Omid Salmani, Mehdi
، علیرضا حکیمی، محمد فرهادی، علیرضا زارع، ملکMardomi, Ilia Ghandhari
 ایلیا قندهاری،  مهدی مردمی، امید سلمانیPhotography: Faraz Azizi
 فراز عزیزی: عکاسProducer: Hosein Mirza Mohammadi
 حسین میرزامحمدی:تهیه کننده
2019 /'29

حسین میرزامحمدی
 تهران/1368 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
، چوبکار، اعتراف آخر:فیلمشناسی
، کالستروفوبیا، ماشوم، پشت در،ئا کام
بی نام

Hosein Mirza
Mohammadi

Born: 1989/ Tehran
Education: MA
Filmography: Last
Confession, Woodwork,
Failure, Behind the Door,
Child, Claustrophobia,
Nameless

 همه ى اتهامات به سمت گروه فیلمبردارى می رود كه یك ماه قبل از حادثه َدر همان مركز، با خود كشى سعید َدر یكى از مرا كز نگهدارى از كودكان كارتن خواب:خالصه داستان
.مشغول ساخت فیلم بودند كه سعید هم َدر آن فیلم بازى كرده بود

Synopsis: Saeed commits suicide in one of the care centers for street children. All the accusations are against the film crew who were
working on a film in the same center a month before the incident, in which Saeed also acted.

انهید
Nahid

2020 /'14

14' /1399

 صمد علیزاده:کارگردان
 امیر پورحکمت:تصویربردار
 صمد علیزاده:فیلمنامه نویس
 صمد علیزاده:تدوین
 بهناز نوری:چهره پرداز
 هاله ذرخورد:طراح صحنه و لباس
 حسن سلمانی:صدابردار
 حسین قورچیان:صدا گذار
، شهرزاد شکوریان، لعیا میرنصیری، فیروز عاقلی:بازیگران
 مهدی حیدری،پری سهرابی
 عرفان عبداهلل پور:عکاس
 رضا نصرتی حبیبی:تهیه کننده

Director: Samad Alizadeh
Cameraman: Amir Pour Hekmat
Scenarist: Samad Alizadeh
Editor: Samad Alizadeh
Make up: Behnaz Nouri
Costume and set designer: Haleh Darkhord
Sound recorder: Hasan Salmani
Sound mixer: Hosein Qurchian
Casts: Firouz Agheli, La'ya Mir Nasiri,

Shahrzad Shakourian, Pari Sohrabi, Mehdi
Heidari
Photography: Erfan Abdollah Pour
Producer: Reza Nosrati Habibi

صمد علیزاده

 تبریز/1373 :متولد
 دیپلم:تحصیالت
 نخستین تجربه:فیلمشناسی
فیلمسازی

Samad Alizadeh
Born: 1994/ Tabriz
Education: Diploma
Filmography: First filming
experience

. عکس مادر مرده اش را روی اعالمیه چاپ کرده است و با برادرش دچار چالش هایی میشود، ناهید برخالف رسم خانوده:خالصه داستان
Synopsis: Contrary to the family tradition, Nahid has printed the photo of her dead mother on the leaflet and she has challenges with her
brother.
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نوازنده
The Musician
2020 /'19

محسن مهری دروی
 تهران/1370 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت

Mohsen Mehri
Darvi
Born: 1991/ Tehran
Education: BA

19' /1399

 محسن مهری دروی: کارگردانDirector: Mohsen Mehri Darvi
 مهدی ایل بیگی: تصویربردارCameraman: Mehdi Ilbeygi
 محمد حسن، محسن مهری دروی: فیلمنامه نویسScenarist: Mohsen Mehri Darvi, Mohammad
 مرتضویHasan Mortazavi
Editor: Mastaneh Mohajer
 مستانه مهاجر: تدوینMake up: Yelma Shahbaz Zadeh
 یلما شهباززاده: چهره پردازCostume and set designer: Masoud Owsati
 مسعود اوسطی: طراح صحنه و لباسSound recorder: Babak Niazi
 بابک نیازی: صدابردارSound mixer: Hosein Qurchian
Music: Mehdi Kalantari
 حسین قورچیان: صدا گذارSpecial effects: Hasan Pilehvar
 مهدی کالنتری: موسیقیCasts: Ismael Yousefpour, Ava Pouyan, Bita
 حسن پیله ور: جلوه های ویژهGhafari
 بیتا غفاری، آوا پویان، اسماعیل یوسف پور: بازیگرانPhotography: Rouzbeh Khosravi
Producer: Mohammad Hasan Mortazavi
 روزبه خسروی:عکاس
 محمدحسن مرتضوی:تهیه کننده

. اما نه دستش می رسد و نه قدش، مردی کوتاه قد (یک متری) رویای این را دارد که یک ساز(دومتری) بنوازد:خالصه داستان
Synopsis: A short man (one meter) dreams of playing an instrument (two meters long), but neither his hands nor his height are suitable.

وضعیت اورژانیس
Emergency

2019 /'15

مریم اسمی خانی
 تهران/1355 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 باد هر وقت که بخواهد:فیلمشناسی
 پل،  مادرانه،میوزد

Maryam
Esmikhani
Born: 1976/ Tehran
Education: BA
Filmography: The wind
blows whenever it wants,
motherly, Bridge

 مریم اسمی خانی:کارگردان
 مسعود امینی تیرانی:تصویربردار
 وحید حسن زاده، مریم اسمی خانی:فیلمنامه نویس
 آیدین افخمی:تدوین
 عاطفه بغدادچی:چهره پرداز
 آیدین ظریف:طراح صحنه و لباس
 علی عدالت دوست:صدابردار
 امیرحسین صادقی:صدا گذار
 محمد احمدی:موسیقی
، میالد میرزایی، نازنین رمضانی، سعید چنگیزیان:بازیگران
الناز حسن پور
 محمد مهدی پور:عکاس
 وحید حسن زاده:تهیه کننده
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

15' /1398

Director: Maryam Esmikhani
Cameraman: Masoud Amini Tirani
Scenarist: Maryam Esmikhani, Vahid

Hasanzadeh

Editor: Aydin Afkhami
Make up: Atefeh Baghdadchi
Costume and set designer: Aydin Zarif
Sound recorder: Ali Edalatdoost
Sound mixer: Amir Hosein Sadeghi
Casts: Saeed Changizian, Nazanin Ramezani,

Milad Mirzaee, Elnaz Hasanpour
Photography: Mohammad Mehdipour
Producer: Vahid Hasanzadeh

Produced in Iran Youth Cinema Association

، نازنین دختر بچه ی هفت ساله ست که با نزدیک شدن به مامور اورژانسی که برای مداوای مادرش به خانه ی آنها آمده سعی دارد پرده از رازی که آزارش میدهد:خالصه داستان
.بردارد

Synopsis: Nazanin is a seven-year-old girl who tries to uncover the secret that is bothering her by approaching the emergency worker
who came to their house to treat her mother.
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هرپوت
Hallucination
2021 /'15

15' /1400

 محمد روحبخش: کارگردانDirector: Mohammad Rouhbakhsh
 علی غالمی: تصویربردارCameraman: Ali Qolami
 محمد روحبخش: فیلمنامه نویسScenarist: Mohammad Rouhbakhsh
Editor: Mohammad Rouhbakhsh
 محمد روحبخش: تدوینCostume and set designer: Katayoun Parmar,
 محمد روحبخش، کتایون پرمر: طراح صحنه و لباسMohammad Rouhbakhsh
 رامین ابوالصدق: صدا گذارSound recorder: Ramin Abolsedq
 میالد موحدی: موسیقیMusic: Milad Movahedi
Cast: Keyvan Parmar
 کیوان پرمر: بازیگرانPhotography: Sina Mohamadian
 سینا محمدیان: عکاسProducer: Mohammad Rouhbakhsh
 محمد روحبخش:تهیه کننده

محمد روحبخش
تهران/1368 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 تو هنوز اینجایی، بارسلونا:فیلمشناسی

Mohammad
Rouhbakhsh

Born: 1989/ Tehran
Education: BA
Filmography: Barcelona,
You are still here

 افراد اغلب حس هایی را تجربه می کنند که تا پیش از این هرگر شبیه به آنها را. حواس انسان ها دچار نوعی اخالل می شود، در ساعت های پایانی زندگی:خالصه داستان
.تجربه نکرده اند
Synopsis: In the last hours of life, people will be distracted. People often experience feelings that they have never experienced before.

 همیشه، گاهی،هرگز
Never,
Sometimes,
Always
2020 /'15

15' /1399

 شادی کرمرودی:کارگردان
 حامد حسینی سنگری:تصویربردار
 شادی کرمرودی:فیلمنامه نویس
 پویان شعلهور:تدوین
 نجمه لشگری:چهره پرداز
 سیامک کاری نژاد:طراح صحنه و لباس
 امیر عاشق:صدابردار
 زهره علیا کبری:صدا گذار
 ادیب قربانی:موسیقی
 امیر مهران:جلوه های ویژه
 شادی کرمرودی:بازیگران
 شاهین دانشفر:عکاس
 آرین وزیردفتری:تهیه کننده

Director: Shadi Karamroudi
Cameraman: Hamed Hoseini Sangari
Scenarist: Shadi Karamroudi
Editor: Pouyan Sho'lehvar
Make up: Najmeh Lashkari
Costume and set designer: Siamak Karinejad
Sound recorder: Amir Ashegh
Sound mixer: Zohreh Ali Akbari
Music: Adib Qorbani
Special effects: Amir Mehran
Castas: Shadi Karamroudi
Photography: Shahin Daneshfar
Producer: Aryan Vazir Daftari

شادی کرمرودی
 تهران/1369 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت

Shadi Karamroudi
Born: 1990/ Tehran
Education: MA

. ترنج با دانستن رازی درباره خواهر دبیرستانیاش در برزخ تصمیمگیری قرار میگیرد:خالصه داستان
Synopsis: Toranj finds out a secret about his sister and it becomes difficult for him to make a decision.
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فیلم های مستند

هیات انتخاب فیلم های مستند
Documentary Films Jury Members

محسن اسالم زاده
 مشهد/1359 :متولد
 دیپلم:تحصیالت
 تنها، آلوسان، زندگی میان پرچم های جنگی، ساخت مستندهای هیچ کس منتظرت نیست:آثار
... اسرار زندان ابوسلیم و اهل سنت ایران و،میان طالبان
Born: 1980/ Mashhad
Education: Diploma
Works: Making documentaries, No one is waiting for you, Life among war
flags, Alosan, Alone among the Taliban, The secrets of Abu Salim prison and
Iranian Sunnis, etc.

Mohsen Islam Zadeh

محمد شکیبانیا
 تهران/1351 :متولد
 کارشناسی مخابرات و کارشناسی ارشد سیستم های اجتماعی و اقتصادی:تحصیالت
، من انرژی هسته ای نیستم، کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم و مجموعه ها مستند ایران و غرب:آثار
 جایی برای فرشته ها نیست، زمنا کو، مادرکشی،جنگ به شیوه آمریکایی
 مشاور رسانه ای و مدرس دانشگاه:سایر
 معاون مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی:مسئولیت ها
Born: 1972/ Tehran
Education: Bachelor of Telecommunications and Master of Social and
Economic Systems
Works: Director and producer of films and documentaries, Iran and the West,
I am not Nuclear Energy, War in the American Way, Matricide, From Monaco
, No Place for Angels
Other: Media Consultant and University Lecturer
Responsibilities: Deputy Director of DEFC

Mohammad Shakibania

محسن یزدی
 تهران/1359 :متولد
 کارشناسی علوم سیاسی:تحصیالت
 مجموعه شهدای دانشگاه علوم، زندگی جانبازان جنگ تحمیلی، کارگردانی مستندهای مجابیها:آثار
 شاپور، روزگار رضاخانی، درصد99 ، گزارش یک جنگ، مسافر ایران،پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
بختیار
 تهیه کنننده و مستندساز:سایر
 مدیریت مرکز مستند سازمان سینمایی حوزه، مدیرکل سرویس فرهنگی خبرگزاری فارس:مسئولیت ها
 قائم مقام شبکه سه سیما و مدیر شبکه مستند،هنری
Born: 1980/ Tehran
Education: Bachelor of Political Science
Works: Directing Mojabiha's documentaries, Lives of Imposed War Veterans,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences Martyrs' Collection, Iran
Traveler, Report of a War, 99 Percent, Rezakhani Era, Shapour Bakhtiar
Other: Producer and documentary maker
Responsibilities: General Director of the Fars News Agency's Cultural Service,
Manager of the Documentary Center of the Artistic Cinema Organization,
Deputy Director of the Channel 3 of IRIB , and Director of the Documentary
Network

Mohsen Yazdi

هیات داوران فیلم های مستند
DocumentaryFilmsSelectionCommitteee

اسفندیار شهیدی
Esfandiar Shahidi

سلیم غفوری

Salim Ghafouri

مجید شیخ انصاری

Majid Sheikh Ansari

منیر قیدی

Monir Gheydi

رضا مقصودی

Reza Maghsoudi

آقای مدیر
Mr. Manager
2017 /'52

52' /1396

 علی نیکبخت:کارگردان
 محمد زمانی:تصویربردار
 مهدی عبدالباقی:تدوین
 محمد مهرجو:صدابردار
 زینب نیکبخت:عکاس
 احمد شفیعی:تهیه کننده
تهیه شده در سازمان هنری رسانه ای اوج

Director: Ali Nikbakht
Cinematography: Mohammad Zamani
Editor: Mehdi Abdolbaghi
Sound recorder: Mohammad Mehrjoo
Photographer: Zeynab Nikbakht
Producer: Ahmad Shafiei
Produced in Owj media art organization

علی نیکبخت
 تهران/1364 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، نون میم س از شبستر:فیلمشناسی
 نا گهانگی،نفس های سیاه

Ali Nikbakht
Born: 1985/ Tehran
Education: BA
Filmography: N.M.S. from
Shabestar, Black breaths,
Suddenness

. مباحث و مشکالت مدیریتی تهران:موضوع
Synopsis: Management issues and problems in Tehran.

آن مرد اب اتوبوس آمد
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That Man
Came By Bus
2021 /'74

74' /1400

 نیما مهدیان: کارگردانDirector: Nima Mahdian
 نیما مهدیان: تصویربردارCinematography: Nima Mahdian
 نفیسه، نیما مهدیان: نویسنده و پژوهشگرwriter and researcher: Nima Mahdian,
 آقامحمدیانNafiseh Agha Mohammadian
Editor: Nima Mahdian
 نیما مهدیان:تدوین
Sound mixer: Arash Qasemi
 آرش قاسمی: صدا گذارMusic: Mohammad Mahdi Gourangi
 محمدمهدی گورنگی: موسیقیPhotographer: Masoud Ashtari
 مسعود اشتری: عکاسProduced in DEFC
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

نیما مهدیان
 تهران/1364 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت

Nima Mahdian
Born: 1985/ Tehran
Education: MA

. یکصدسال تاریخچه اتوبوسرانی تهران و حواشی سیاسی و اجتماعی آن:موضوع
Synopsis: One hundred years of Tehran bus history and its political and social margins.
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آنجا سپیده دم
Dawn There
2020 /'59

59' /1399

 هاشم مسعودی، محسن جهانی: کارگردانDirector: Mohsen Jahani, Hashem Masoudi
 محسن جهانی: تصویربردارCinematography: Mohsen Jahani
 هاشم، محسن جهانی: نویسنده و پژوهشگرWriter and researcher: Mohsen Jahani,
 مسعودیHashem Masoudi
 اسماعیل علیزاده: تدوینEditor: Ismael Alizadeh
Sound mixer: Zahra Akhavan Abiri, Mehrad
 مهرادخورشیدی، زهرا اخوان عبیری: صدا گذارKhorshidi
 افشین عزیزی: موسیقیMusic: Afshin Azizi
 هاشم مسعودی، مجتبی احسانی: تهیه کنندهProducer: Mojtaba Ehsani, Hashem Masoudi
 تهیه شده در مرکز مستند سورهProduced in Sureh documentary center

،محسن جهانی
هاشم مسعودی
 مشهد- طبس/1368 :متولد
 دیپلم:تحصیالت
، عاشورائیان: مسعودی:فیلمشناسی
 خنچه، رفاقت هایتک،دادنگار

Mohsen Jahani,
Hashem Masoudi
Born: 1989/ TabasMashhad
Education: Diploma
Filmography: Masoudi:
Ashuraian, Dadnegar,
Hitech friendship, Khonche

.وضعیت بخش بیماران کرونایی در نخستین روزهای شیوع کرونا در ایران
 روایتی بیپرده از تالش بیوقفه کادر درمان و:موضوع
ِ
Synopsis: A frank account of the non-stop efforts of the treatment staff and the condition of the covid 19 patients ward in the first days of
the its outbreak in Iran.
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امید هشر خسته
Hope Of Tired
City
2019 /'74

،مریم الهامیان
مصطفی حاجی قاسمی
 اصفهان/1363 - قائم شهر/1363 :متولد
 کارشناسی ارشد – کارشناسی ارشد:تحصیالت
، تردید، پرتاب، نوسان: الهامیان:فیلمشناسی
 آبی به رنگ: حاجی قاسمی- خانواده خلج
 یکصد و هشتاد، شکستن، خانواده خلج،خا ک

Maryam Elhamian,
Mostafa Haji Qasemi
Born: 1984/ Qaemshahr - 1984/
Isfahan
Education: MA - MA
Filmography:
Elhamian: Oscillation, launch,
hesitation, Khalaj family
Haji Qasemi: Blue in the color of soil,
Khalaj family, breaking, one hundred
and eighty
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 مصطفی حاجی قاسمی، مریم الهامیان:کارگردان
 علیرضا منصوری:تصویربردار
 مصطفی، مریم الهامیان:نویسنده و پژوهشگر
حاجی قاسمی
 مصطفی حاجی قاسمی:تدوین
 مصطفی حاجی قاسمی:صدابردار
 علیرضا منصوری:عکاس
 مریم الهامیان:تهیه کننده

74' /1398

Director: Maryam Elhamian, Mostafa Haji

Qasemi

Cinematography: Alireza Mansouri
Writer and researcher: Maryam Elhamian,

Mostafa Haji Qasemi

Editor: Mostafa Haji Qasemi
Sound recorder: Mostafa Haji Qasemi
Photographer: Alireza Mansouri
Producer: Maryam Elhamian

 سال است که به لیگ24  این تیم. موفقیت تیم فوتبال نساجی مازندران تنها رویای مردم قائمشهر است:موضوع
.دسته اول سقوط کرده و در تمام این سالها مردم شهر همیشه حامی تیم نساجی بوده اند تا به لیگ برتر بیاید
. نساجی ا گر بخواهد صعود کند باید تمام بازی هایش را ببرد، بازی به انتهای لیگ دسته اول مانده است5 ا کنون
.اما رقبا بسیار سرسخت هستند

Synopsis: The success of Mazandaran textile football team is the only dream of
Qaemshahr people. This team has been relegated to the first division league for 24
years and in all these years the people of the city have always supported the Nasaji
team to come to the premier league. Now there are 5 games left to the end of the
first division league, Nasaji must win all their games if they want to advance. But the
competitors are very tough.

فیلم های مستند
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ISATIS
2020/'75

75' /1399

 علیرضا دهقان: کارگردانDirector: Alireza Dehghan
 مهدی آزادی: تصویربردارCinematography: Mehdi Azadi
 راحیل، علیرضا دهقان: نویسنده و پژوهشگرWriter and researcher: Alireza Dehghan,
 صحراییRahil Sahraei
Editor: Bahman Kia Rostami, Pouya Parsa
 پویا پارسا مقام، بهمن کیارستمی:تدوین
Moghadam
 اشکان طلوعیان: صدابردارSound recorder: Ashkan Tolouian
 آرش قاسمی: صدا گذارSound mixer: Arash Qasemi
 ستار اورکی: موسیقیMusic: Sattar Owraki
 امیر جاللی: عکاسPhotographer: Amir Jalali
 راحیل صحرایی، علیرضا دهقان: تهیه کنندهProducer: Alireza Dehghan, Rahil Sahraei
Produced at Film Farm
تهیه شده در مزرعه فیلم

علیرضا دهقان
یزد/1367 :متولد
 کارشناسی ارشد سینما:تحصیالت
 نخل، من فقط ایدز دارم:فیلمشناسی
روز بیست و، بوی گردو،درخت زندگی
، آرامش در سنگ، آفتاب آبادی،هفتم
 عاصی، بی گدار، اوسیا،التیام

Alireza Dehghan

 داستانی. سفری به درازای هزاران سال در دل کویر سخت گیر در مرکز این سرزمین. سفر یکی از فرزندان ما؛ آدم. داستان سفر:موضوع
. پس گوش دل بسپار که شرحی شنیدنی است. آتش وخا ک را هرکسی نمیشنود، آب، باد،که صدای راویانش
Synopsis: Travel story. The journey of one of our children; human. A journey of thousands of years
in the heart of the rugged desert in the center of this land. A story whose narrators' - wind, water, fire
and dust - sound is not heard by everybody. So listen carefully, this is an audible explanation.

Born: 1988 / Yazd
Education: Master of
Cinema
Filmography: "I only have
AIDS", palm tree of life,
the smell of walnuts, the
twenty-seventh day, Village
sunshine, peace in the
stone, healing, Ossia,
Tactlessly, rebellious

بچه مشرون
Shemroni

2020 /'57

57' /1399

 علی تک روستا: کارگردانDirector: Ali Tak Rousta
 علی تک روستا: تصویربردارCameraman: Ali Tak Rousta
 علی تک روستا: نویسنده و پژوهشگرAuthor and researcher: Ali Tak Rousta
Editor: Hamid Mashayekhi
 حمید مشایخی: تدوینSound recorder: Ali Tak Rousta
 علی تک روستا: صدا گذارProducer: Leyla Hemmati and Ali Tak
 لیال همتی و علی تک روستا: تهیه کنندهRousta

علی تک روستا
 هشتگرد/1358 :متولد
 دیپلم:تحصیالت
، زمان، برادرم نادعلی:فیلمشناسی
استراحت بماند

Ali Tak Rousta
Born: 1979/ Hashtgerd
Education: Diploma
Filmography: My brother
Nadali, Time, Leave the rest

 این فیلم در کنار زندگی راوی به.هست..  پرتره یکی از قدیمی های شمرون که دارای زندگی جذاب و اصیلی مانند آرشیو عکس های قدیمی و نگهداری از مادر مسن خود و:موضوع
.حال و هوای گذشته شمرون نیز می پردازد
Synopsis: The portrait of one of the old people of Shemron, who has an attractive and original life, such as an archive of old photos and
taking care of his old mother, etc. In addition to the life of the narrator, this film also deals with the past situation of Shemron.
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بچه های زمین خایک
The Dirty
Ground guys
2021 /'45

میکائیل دیانی

45' /1400

 میکائیل دیانی: کارگردانDirector: Micheal Dyani
، علی احتشامی، حمید ابراهیمی: تصویربردارCinematography: Hamid Ibrahimi, Ali
 محمدحسین حیدریEhteshami, Mohammad Hosein Heidari
 میکائیل دیانی: نویسنده و پژوهشگرWriter and researcher: Micheal Dyani
Editor: Zohreh Ahmadzadeh
 زهره احمدزاده:تدوین
Sound recorder: Ali Ehteshami
 علی احتشامی: صدابردارSound mixer: Erfan Hasanzadeh
 عرفان حسن زاده: صدا گذارPhotographer: Qazal Asgharzadeh
 غزل اصغرزاده: عکاسProducer: Micheal Dyani
 میکائیل دیانی: تهیه کنندهProduced in Owj media art organization
تهیه شده در سازمان هنری رسانه ای اوج

 تهران/1368 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 یک روز، فراموش شده ها:فیلمشناسی
، بیجه، اعتراض خاموش،به خصوص
آن روز

Micheal Dyani
Born: 1989/ Tehran
Education: MA
Filmography: The forgotten
ones, A special day, Silent
protest, Useless, That day

. تیم فوتبال کودکار کار کوره های آجرپزی که به قهرمانی می رسند:موضوع
Synopsis: The football team of children working in brick kilns, who become champions.

بر رس خاک
About Soil

2020 /'60

محسن خان جهانی اصل
 شهر ری/1358 :متولد
 دیپلم:تحصیالت
،257  صندلی، آزادراه:فیلمشناسی
 سند ازادی،یار دبستانی

Mohsen Khan
Jahani Asl

60' /1399

 محسن خان جهانی اصل: کارگردانDirector: Mohsen Khan Jahani Asl
 امیر جغتایی: تصویربردارCinematography: Amir Joghataei
 محسن خان جهانی اصل: نویسنده و پژوهشگرWriter and researcher: Mohsen Khan
Jahani Asl
 آرش زاهدی اصل: تدوینEditor: Arash Zahedi Asl
 احمدرضا طایی: صدابردارSound recorder: Ahmad Reza Taei
 آرش قاسمی: صدا گذارSound mixer: Arash Qasemi
 محسن خان جهانی اصل: تهیه کنندهProducer: Mohsen Khan Jahani Asl
 تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربیProduced in DEFC

Born: 1979/ Share Rey
Education: Diploma
Filmography: ّFreeway,
Seat 257, Elementary
school friend, Freedom
document

. فرسایش خا ک در تهران و چند شهر ایران:موضوع
Synopsis: Soil erosion in Tehran and several cities of Iran.
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یب جا
Placeless
2021 /'41

41' /1400

 مجتبی محمودی: کارگردانDirector: Mojtaba Mahmoudi
 رضا زلکی، حمیدرضا تقوی: تصویربردارCinematography: Hamid Reza Taghavi, Reza
 مجتبی محمودی: نویسنده و پژوهشگرZolaki
 فرهاد نجفی فرد: تدوینWriter and researcher: Mojtaba Mahmoudi
Editor: Farhad Najafi Fard
 حسین لشگری: صدابردارSound recorder: Hasan Lashkari
 فرهاد نجفی فرد: صدا گذارSound mixer: Farhad Najafi Fard
 مجید عزیزی: تهیه کنندهProducer: Majid Azizi
 تهیه شده در سازمان هنری رسانه ای اوجProduced in Owj media art organization

مجتبی محمودی
 قزوین/1360 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 خاطرات یک، نازی آبادیها:فیلمشناسی
 عید خون، داستان یک شهر،بالکن

Mojtaba
Mahmoudi

Born: 1981/ Qazvin
Education: BA
Filmography: Nazi
Abadyha, Memories of a
balcony, The story of a city,
Blood festival

 در حاشیه تهران انبار کانکسی وجود دارد و خانواده هایی که توان اجاره خانه ندارند وسایل خانه خود را داخل این کانکس ها انبار می کنند و گاهی به دلیل مشکل مالی و:موضوع
. وسایلشان به بیرون ریخته شده و نابود می شوند،نپرداختن اجاره کانکس ها
Synopsis: On the outskirts of Tehran, there is a warehouse of condominiums, and families who cannot afford to rent a house store their
household goods in these condominiums. Sometimes, due to financial problems and non-payment of rent, their belongings are thrown
out and destroyed.

تکیه دولت
Reliance
On The
Government
2021 /'54

54' /1400

 علیرضا قاسم خان:کارگردان
 علیرضا قاسم خان:نویسنده و پژوهشگر
 بابک صاحبقرانی:تدوین
 محمد مصطفی زاده:صدابردار
 بابک صاحبقرانی:صدا گذار
 مهدی محمودخانی:موسیقی
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Alireza Qasem Khan
Writer and researcher: Alireza Qasem Khan
Editor: Babak Saheb Qarani
Sound recorder: Mohammad Mostafa Zadeh
Sound mixer: Babak Saheb Qarani
Music: Mehdi Mahmoud Khani
Produced in DEFC

علیرضا قاسم خان
 تهران/1342 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
، نواهای گمشده:فیلمشناسی
 نقاره نوازی،درخت سخنگو

Alireza Qasem
Khan
Born: 1963/ Tehran
Education: MA
Filmography: Lost tunes,
Talking tree, Fiddler

. تکیه دولت از بنای مهم دوره پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار است:موضوع
Synopsis: "Tekyeh Dowlat" is an important building during the reign of Naser al-Din Shah Qajar.
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خانه کابل
Kabul House
2021 /'22

 مسعود کارگر:کارگردان
 سیامک مختاری:تصویربردار
 مسعود کارگر:نویسنده و پژوهشگر
 مسعود کارگر:تدوین
 فاضل علیپور:صدابردار
 سعید بابایی:صدا گذار
 حسین همدرسی:موسیقی
 مهرداد خا کی:عکاس
 سیدجمال عود سیمین:تهیه کننده
تهیه شده در سازمان هنری رسانه ای اوج

مسعودکارگر
 تهران/1366 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 یک کار نیمه مردانه، تلکه:فیلمشناسی

Masoud Kargar
Born: 1987/ Tehran
Education: BA
Filmography: Cadging, A
semi-manly job

22' /1400

Director: Masoud Kargar
Cinematography: Siamak Mokhtari
Writer and researcher: Masoud Kargar
Editor: Masoud Kargar
Sound Recorder: Fazel Alipour
Sound mixer: Saeed Babaei
Music:nHosein Hamdarsi
Photographer: Mehrdad Khaki
Producer: Seyed Jamal Oudsimin
Produced in Owj media art organization

. کافه اتباع افغانستانی که ایده های جالب و جذابی رو پیاده کرده اند:موضوع
Synopsis: Cafe of Afghan nationals who have implemented interesting and attractive ideas.

خیاابن
The Street

2010 /'54

 مهدی،ابوالفضل سروش مهر
چیت سازها
 قزوین/1352 –  قزوین/1355 :متولد
 دیپلم – کارشناسی ارشد:تحصیالت
، چهارده روز جزیره: سروش مهر:فیلمشناسی
، واپسین نوای سیمرغ،زندگی آنسوی هیاهو
 فیل: شبیه نامه – چیت سازها،گراند هتل
 ماهی غزل آال و گراند هتل،های سفید

Abolfazl Soroush
Mehr, Mehdi
Chitsazha

Born: 1976/ Qazvin - 1973/
Qazvin
Education: Diploma - MA
Filmography:
Soroush Mehr: Fourteen days of
the island, life beyond the noise,
the last sound of Simurgh, Grand
Hotel, like letter
Chit Sazha: White elephants,
salmon and the Grand Hotel
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54' /1399

 مهدی چیت سازها، ابوالفضل سروش مهر: کارگردانDirector: Abolfazl Soroush Mehr, Mehdi
 وحید گلریز: تصویربردارChitsazha
 مهدی، ابوالفضل سروش مهر: نویسنده و پژوهشگرCinematography: Vahid Golriz
 چیت سازهاWriter and researcher: Abolfazl Soroush
 فرهاد نجفی فرد: تدوینMehr, Mehdi Chitsazha
Editor: Farhad Najafi Fard
 رضا نیاقی: صدابردارSound recorder: Reza Niaghi
 فرهاد نجفی فرد، ساسان بخششی: صدا گذارSound mixer: Sasan Bakhshi, Farhad
 ساسان بخششی: موسیقیNajafi Fard
 ابوالفضل سروش مهر: تهیه کنندهMusic: Sasan Bakhshi
Producer: Abolfazl Soroush Mehr

. ساله خیابان سپه در قزوین400  نگاهی به تاریخ:موضوع
Synopsis: A look at the -400year history of Sepeh Street in Qazvin.

فیلم های مستند

روزهای انمتام
The Ongoing
Days
2021 /'46

46' /1400

 مهدی قربان پور:کارگردان
 روزبه رایگا، مهدی آزادی:تصویربردار
 مهدی قربان پور:نویسنده و پژوهشگر
 مریم شاپوریان:تدوین
 مهدی کریمی:صدابردار
 احسان افشاریان:صدا گذار
 صبا ندایی:موسیقی
 شیما شهرآزاد:عکاس
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Mehdi Qorban Pour
Cinematography: Mehdi Azadi, Rouzbeh Rayga
Writer and researcher: Mehdi Qorban Pour
Editor: Maryam Shapourian
Sound recorder: Mehdi Karimi
Sound mixer: Ehsan Afsharian
Music: Saba Nedaei
Photographer: Shima Shahr Azad
Produced in DEFC

مهدی قربان پور
 بابل/1358 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، ماه و من، پایان بازی:فیلمشناسی
...  و190

Mehdi Qorban
Pour

Born: 1979/ Babol
Education: BA
Filmography: The end of
the game, The moon and
me, 190 and...

. نمیدونم چندتا شغل تو دنیاست:موضوع
Synopsis: I don't know how many jobs are there in the world.

روزی که رفت
The Day He
Left
2017 /'55

55' /1396

 هادی معصوم دوست:کارگردان
 رضا رسولی نژاد، هادی معصوم دوست:تصویربردار
 هادی معصوم دوست:نویسنده و پژوهشگر
 هادی معصوم دوست:تدوین
 شهاب حمیدی:صدابردار
 امیرحسین قاسمی:صدا گذار
 صبا ندایی:موسیقی
 هادی معصوم دوست:تهیه کننده
تهیه شده در سازمان هنری رسانه ای اوج

Director: Hadi Masoum Doost
Cinematography: Hadi Masoum Doost, Reza

Rasouli Nejad

Writer and researcher: Hadi Masoum Doost
Sound recorder: Shahab Hamidi
Sound mixer: Amir Hosein Qasemi
Music: Saba Nedaei
Producer: Hadi Masoum Doost
Produced in Owj media art organization

هادی معصوم دوست
 مشهد/1364 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 خون، خوان بی خان:فیلمشناسی
، نیک مارکت، سربازخانه،سرد
 چند نفر،نشستن بین دو صندلی
..از ما و

Hadi Masoum
Doost

Born: 1985/ Mashhad
Education: MA
Filmography: Napery
without Mister, Cold Blood,
Barracks, Nik Market, Sitting
Between Two Chairs, Some
of Us and..

. روابط و ابنیه تاریخی شهر شده است، فرهنگ، طرح توسعه حرم امام رضا (ع) باعث از بین رفتن سنت:موضوع
Synopsis: The development plan of the shrine of Imam Reza (AS) has caused the destruction of tradition, culture, relations and historical
buildings of the city.
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زنگ خطر
Alarm
2016 /'26

محمدباقر سلمانی

26' /1395

 محمدباقر سلمانی: کارگردانDirector: Mohammad Bagher Salmani
 ناصر حیدری: تصویربردارCinematography: Naser Heidari
 محمدباقر سلمانی: نویسنده و پژوهشگرWriter and researcher: Mohammad Bagher
 محمدباقر سلمانی: تدوینSalmani
Producer: Mohammad Bagher Salmani
 محمدباقر سلمانی: تهیه کنندهProduced in the municipality
تهیه شده در شهرداری

 شوشتر/1362 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 به توان،، خاطرات سینما:فیلمشناسی
داخل

Mohammad
Bagher Salmani

Born: 1983/ Shoushtar
Education: BA
Filmography: Memories of
cinema, To the inner power

. بعد از حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان نگاهی به بحث ایمنی دربرابر آتش سوزی ساختمان های شهر تهران داریم:موضوع
Synopsis: After the incident of fire and collapse of the building, we take a look at the issue of safety against fire in Tehran's buildings.
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هشر زنده
Alive City

2021 /'76

 محمدحسین نظری،لیال فوالدوند
 خرم آباد/1352 –  خرم آباد/1350 :متولد
 کارشناسی – کارشناسی ارشد:تحصیالت
 دست های آلوده و، پرسش:فیلمشناسی
مستند گوریا مشترکا

Leyla Fouladvand,
Mohammad Hosein
Nazari
Born: 1971/ Khoram Abad 1973/ Khoram Abad
Education: BA - MA
Filmography: Question, Dirty
hands, and Goriya documents
together

 محمدحسین نظری، لیال فوالدوند:کارگردان
 محمد حسین نظری، لیال فوالدوند:تصویربردار
، عادل جلیلی، محمدحسین نظری:نویسنده و پژوهشگر
علیرضا نادری
 لیال فوالدوند:تدوین
 محمد حسین نظری:صدابردار
 لیال فوالدوند:صدا گذار
 علی نظری:عکاس
 لیال فوالدوند:تهیه کننده
تهیه شده در اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران

76'/1400

Director: Leyla Fouladvand, Mohammad

Hosein Nazari

Cinematography: Leyla Fouladvand,

Mohammad Hosein Nazari
Writer and researcher: Mohammad Hosein
Nazari, Adel Jalili, Alireza Naderi
Editor: Leyla Fouladvand
Sound recorder: Mohammad Hosein Nazari
Sound mixer: Leyla Fouladvand
Photographer: Ali Nazari
Produced: Leyla Fouladvand
Produced in the General Department of
Environment and Sustainable Development of
Tehran Municipality

، سکونت و مجاورت حیات گیاهی و جانوری با شهر به عنوان شاخصه ای برای سالمت آب و هوای خا ک که شهر تهران با هرچه ناسازگارتر شدن با طبیعت و محیط زیست:موضوع
.چگونه گیاهان و جانوران بومی را تهدید و مجبور به مهاجرت کرده است
Synopsis: The habitation and proximity of plant and animal life to the city of Tehran as an indicator for the health of the climate and soil.
By becoming increasingly incompatible with nature and environment, the city of Tehran has threatened native plants and animals and
forced them to migrate.
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فیلم های مستند

هشر موهشا
The City Of
Mice
2021 /'50

50' /1400

 فرید پناه نژاد: کارگردانDirector: Farid Panah Nejad
 توحید باقرزاده، یعقوب عباس فام: تصویربردارCinematography: Yaghub Abbas Fum, Towhid
 محمد اشرفیان: نویسنده و پژوهشگرBagherzadeh
 وحید میرسعید قاضی: تدوینWriter and researcher: Mohammad Ashrafian
Editor: Vahid Mir Saeed Qazi
 علی امینه: صدابردارSound recorder: Ali Amineh
 علی امینه: صدا گذارSound mixer: Ali Amineh
 سالم شریفی: عکاسPhotographer: Salem Sharifi
 فرید پناه نژاد: تهیه کنندهProducer: Farid Panah Nejad
 تهیه شده در شبکه مستند سیماProduced in TV Documentary Network

فرید پناه نژاد
 ما کو/1354 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت

Farid Panah
Nejad

Born: 1975/ Makou
Education: BA

.  سرگذشت ورود رتها (موش های نروژی) به تهران و روایت ازدیاد نسل و زندگی پنهان این موجودات مهمان از زبان اولین رت وارد شده به این کالنشهر:موضوع
Synopsis: The story of the arrival of rats (Norwegian mice) in Tehran and the narration of the proliferation and hidden life of these guest
creatures by the first rat that entered this metropolis.
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The Knight

2019 /'98

98' /1398

 علی شاه محمدی:کارگردان
 سام سلیمانی:تصویربردار
 علی شاه محمدی:نویسنده و پژوهشگر
 کیارش، نیما حسندوست، علی شاه محمدی:تدوین
یشایایی
 جمال دهقان:صدابردار
 علی شاه محمدی، نیما حسندوست:صدا گذار
 رامیار بهزادی:موسیقی
 نوید سجادی حسینی:عکاس
 پرویز پرستویی:راوی
 هارون یشایایی:تهیه کننده
تهیه شده در شرکت پخشیران

Director: Ali Shah Mohammadi
Cinematography: Sam Solrymani
Writer and researcher: Ali Shah Mohammadi
Editor: Ali Shah Mohammadi, Nima Hasan

Doost, Kiarash Yashayaei
Sound recorder: Jamal Dehghan
Sound mixer: Nima Hasan Doost, Ali Shah
Mohammadi
Music: Ramyar Behzadi
Photographer: Navid Sajadi Hoseini
Narrator: Parviz Parastouei
Producer: Haroun Yashayaei
Produced in Pakhshiran Co

علی شاه محمدی
 تهران/1357 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت

Ali Shah
Mohammadi
Born: 1978/ Tehran
Education: MA

. سیاسی غالمرضا تختی، اجتماعی، زندگی ورزشی:موضوع
Synopsis: Sports, social and political life of Gholamreza Takhti.
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غذای خیابوین
The Street
Food
2021 /'21

 مهرداد خا کی:کارگردان
 سیامک مختاری:تصویربردار
 مهرداد خا کی:نویسنده و پژوهشگر
 مهرداد خا کی:تدوین
 محمدرضا ارشدی:صدابردار
 حسین همدرسی:صدا گذار
 حسین همدرسی:موسیقی
 مهرداد خا کی:عکاس
 مهرداد خا کی:تهیه کننده
تهیه شده در سازمان هنری رسانه ای اوج

مهرداد خاکی
 تهران:متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، حاج ابولقاسم قناد:فیلمشناسی
خلیفه قاسم

Mehrdad Khaki
Born: Tehran
Education: BA
Filmography: Haj Abul
Qasim Confectioner,
Khalifa Qasim

21' /1400

Director: Mehrdad Khaki
Cinematography: Siamak Mokhtari
Writer and researcher: Mehrdad Khaki
Editor: Mehrdad Khaki
Sound recorder: Mohammad Reza Arshadi
Sound mixer: Hosein Hamdarsi
Music: Hosein Hamdarsi
Photographer: Mehrdad Khaki
Producer: Mehrdad Khaki
Produced in Owj media art organization

. غذای خیابونی:موضوع
Synopsis: The Street Food

فیدوس
Fidus

2021 /'33

ایمان مصطفایی
 اهواز/1359 :متولد
 دیپلم:تحصیالت

Iman Mostafaei
Born: 1980/ Ahvaz
Education: Diploma

 ایمان مصطفایی:کارگردان
 بهنام هرمزی:تصویربردار
 ایمان مصطفایی:نویسنده و پژوهشگر
 بهزاد وزیری:تدوین
 بهنام هرمزی:صدابردار
 بهزاد وزیری:صدا گذار
 امیر هدایتی:عکاس
 ایمان مصطفایی:تهیه کننده
تهیه شده در صدا و سیمای مرکز آبادان

33' /1400

Director: Iman Mostafaei
Cinematography: Behnam Hormozi
Writer and researcher: Iman Mostafaei
Editor: Behzad Vaziri
Sound recorder: Behnam Hormozi
Sound mixer: Behzad Vaziri
Photographer: Amir Hedayati
Producer: Iman Mostafaei
Produced in TV Abadan center

. تاریخی و سیاسی صدای فیدوس پاالیشگاه نفت آبادان در شهر آبادان، تاثیرات اجتماعی:موضوع
Synopsis: The social, historical and political effects of Fidus sound of Abadan oil refinery in Abadan city.
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ماجرای سال آخر
Stories of The
Final Year
2021 /'49

49' /1400

 مهدی جبینشناس:کارگردان
 علی احسانی:تصویربردار
 نسیم مرعشی:نویسنده و پژوهشگر
 آیدین پرهیزی، ناصر فکور:تدوین
 عادل خدادوست:صدابردار
 مهرشاد ملکوتی:صدا گذار
 یونس اسکندری:موسیقی
 حسام اسالمی:تهیه کننده
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Mehdi Jabin Shenas
Cinematography: Ali Ehsani
Writer and researcher: Nasim Mar'ashi
Editor: Naser Fakour, Aydin Parhizi
Sound recorder: Adel Khoda Doost
Sound mixer: Mershad Malakouti
Music: Younes Eskandari
Producer: Hesam Islami
Produced in DEFC

مهدی جبینشناس
 اصفهان/1364 :متولد
 فوق دیپلم:تحصیالت
 نبردهای فانتوم:فیلمشناسی

Mehdi Jabin
Shenas

Born: 1985/ Isfahan
Education: Associate
Degree
Filmography: Phantom
Battles

 او از خودش تصویر نمیفرستد و همین باعث شده دانشآموزانش از درس جا. «خانم سالم»؛ معلم کالس دوم در آخرین سال خدمتش گرفتار آموزش آنالین شده است:موضوع
. مدیر مدرسه که نگران اوضاع است برای فرستادن تصویر به او فشار میآورد.بمانند
Synopsis: " Ms. Salem"; The second grade teacher is caught up in online education in his last year of work. She does not send pictures
of herself, and this has caused her students to miss the lesson. The school principal, concerned about the situation, pressures her to
send the picture.

ماریان
Marian

2021 /'59

59' /1400

 حامد کلجه ای:کارگردان
 حامد کلجه ای:تصویربردار
، مریم طاهرخانی، حامد کلجه ای:نویسنده و پژوهشگر
شهروز توکل
 حامد کلجه ای:تدوین
 حامد کلجه ای:صدابردار
 حامد کلجه ای:صدا گذار
 احمد شفیعی:تهیه کننده
 سازمان هنری رسانه ای اوج- تهیه شده در خانه مستند

Director: Hamed Kaljei
Cinematography: Hamed Kaljei
Writer and researcher: Hamed Kaljei, Maryam

Taherkhani, Shahrouz Tavakol
Editor: Hamed Kaljei
Sound recorder: Hamed Kaljei
Sound mixer: Hamed Kaljei
Producer: Ahmad Shafiei

Produced at Documentary House - Owj Media Arts
Organization

حامد کلجه ای

 قزوین/1361 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، پارسیاد، سرو عرشی:فیلمشناسی
 پناهگاه،انتخابی از سرزمین پارس
 پیام آوران، حلقه عاشقان،حامی
 داستان زندگی در فیروز،پا کی

Hamed Kaljei

Born: 1982/ Qazvin
Education: BA
Filmography: Arshi cedar,
Parsiad, A selection from
the land of Pars, The shelter
of the supporter, The circle
of lovers, The messengers
of purity, The story of life in
Firouz

. به ثبت میراث ملی ایران رسیده است1393  سنتی شهر قزوین که در سال-  تحوالت هفتاد سال اخیر و وضعیت فعلی باغهای تاریخی، پیشینه شکل گیری:موضوع
Synopsis: The history of the formation and developments of the last seventy years and the current status of the historical-traditional
gardens of Qazvin city, which were registered as national heritage of Iran in 2014.
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مرگ پشت دیوارهای سزب
Death Behind
Green Walls
2021 / '76

 مهدی زمانپور کیاسری:کارگردان
 داوود رحمانی:تصویربردار
 مهدی زمانپور کیاسری:نویسنده و پژوهشگر
 مهیار یاور:تدوین
 پیام میر تبریزیان:صدابردار
 مهیار یاور:صدا گذار
 زینب آهنگری:عکاس
 مهدی زمانپور کیاسری:تهیه کننده

مهدی زمانپور کیاسری
 کیاسر/1353 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 تو را من در چشم در راهم:فیلمشناسی

Mehdi
Zamanpour
Kiasari

76' /1400

Director: Mehdi Zamanpour Kiasari
Cinematography: Davood Rahmani
Writer and researcher: Mehdi Zamanpour Kiasari
Editor: Mahyar Yavar
Sound recorder: Payam Mir Tabrizian
Sound mixer: Mahyar Yavar
Photographer: Zeynab Ahangari
Producer: Mehdi Zamanpour Kiasari

Born: 1974/ Kiasar
Education: MA
Filmography: Waiting for
you

.. سال دیگر غیر قابل سکونت خواهد بود ا گر۲۰  شمال ایران تا:موضوع
Synopsis: North of Iran will be uninhabitable in 20 years if...

موذی
Noxious

2021 /'24

حمید مهاجرانی
 تهران/1370 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 سلف، پایتخت دود:فیلمشناسی
 کامران،سرویس

Hamid Mohajerani
Born: 1991/ Tehran
Education: BA
Filmography: Capital
of smoke, Self-service,
Kamran

 حمیدمهاجرانی:کارگردان
 محمودپری:تصویربردار
 حمید مهاجرانی:نویسنده و پژوهشگر
 خشایار احمدی:تدوین
 حسین همدرسی:صدابردار
 سعیدبابایی:صدا گذار
 حسین همدرسی:موسیقی
 محمدرضا ارشدی:عکاس
 سیدجمال عودسیمین:تهیه کننده
تهیه شده در سازمان هنری رسانه ای اوج

24' /1400

Director: Hamid Mohajerani
Cinematography: Mahmoud Pari
Writer and researcher: Hamid Mohajerani
Editor: Khashayar Ahmadi
Sound recorder: Hosein Hamdarsi
Sound mixer: Saeed Babaee
Music: Hosein Hamdarsi
Photographer: Mohammad Reza Arshadi
Producer: Seyed Jamal Oudsimin
Produced in Owj Media Art Organization

. حیوانات موذی و آثار آنها بر زندگی مردم:موضوع
Synopsis: Vermin and their effects on people's lives.
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When Mahdi
Was Born
2019 / '72

72' /1398

 حجت بامروت، امیرمهدی حکیمی: کارگردانDirector: Amir Mehdi Hakimi, Hojjat Bamorovat  حجت،امیرمهدی حکیمی
 صالح عدالتی: تصویربردارCinematography: Saleh Edalati
بامروت
 حجت بامروت، امیرمهدی حکیمی: نویسنده و پژوهشگرWriter and researcher: Amir Mehdi Hakimi, Hojjat
 رشت/1359 -  مشهد/ 1354 :متولد
Bamorovat
 رضا کثیری:تدوین
 کارشناسی ارشد-  حوزوی:تحصیالت
Editor: Reza Kasiri
، کامبیز فضائلی، یاسر لواسانی، مرتضی سامانی: صدابردارSound recorder: Morteza Samani, Yaser
 نخستین تجربه:فیلمشناسی
 علیرضا اخالقیLavasani, Kambiz Fazaeli, Alireza Akhlaghi
فیلمسازی
 مهرداد جلوخانی: صدا گذارSound mixer: Merdad Jelokhani
Amir Mehdi
 آریا عظیمی نژاد: موسیقیMusic: Arya Azimi Nejad
Hakimi, Hojjat
 امین ابراهیمی: عکاسPhotographer: Amin Ibrahimi
Bamorovat
 تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربیProduced in DEFC
Born: 1975/ Mashhad 1980/ Rasht
Education: Seminary
education - MA
Filmography: First filming
experience

. این مساله مشکالت و سختی های بسیاری برای او بوجود می آورد. مهدی در خانواده ای ناشنوا بدنیا آمده و پدر و مادر او ناشنوا مطلق هستند:موضوع
Synopsis: Mehdi was born in a deaf family and his parents are totally deaf. This issue causes many problems and difficulties for him.

انن یب جان
Lifeless Bread

2021 /'44

44' /1400

 رضا پردل:کارگردان
 رضا پردل:تصویربردار
 رضا پردل:نویسنده و پژوهشگر
 علی صداقت:تدوین
 شاهین اشرفیان:موسیقی
 رضا پردل:عکاس
 آریان عطارپور:تهیه کننده
تهیه شده در شبکه مستند

Director: Reza Pordel
Cinematography: Reza Pordel
Writer and researcher: Reza Pordel
Editor: Ali Sedaghat
Music: Shahin Ashrafian
Photographer: Reza Pordel
Producer: Aryan Atarpour
Produced in Documentary Network

رضا پردل
 رشت/1369 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 میوه های آبدار خونی:فیلمشناسی

Reza Pordel
Born: 1990/ Rasht
Education: MA
Filmography: Bloody juicy
fruits

، این سیاست اما بعد از جنگ همچنان ادامه پیدا کرد و بعد از چهل سال. چرخه تولید نان را کامال به انحصار خود در آورد، دولت ایران برای جلوگیری از آشوب۱۳۶۰  در سال:موضوع
.مشکالتی جدی برای سالمت مردم و اقتصاد جامعه بوجود آورده است
Synopsis: In 1981, the Iranian government completely monopolized the bread production cycle to prevent chaos. This policy continued
after the war and after forty years, and it has caused serious problems for the health of the people and the economy of the society.
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یک کار نیمه مردانه
A Semi-Manly
Job
2021 /'22

مسعود کارگر
 تهران/1366 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 تلکه، خانه کابل:فیلمشناسی

Masoud Kargar
Born: 1987/ Tehran
Education: BA
Filmography: Kabul House,
Cadging

 مسعود کارگر:کارگردان
 سیامک مختاری:تصویربردار
 مسعود کارگر:نویسنده و پژوهشگر
 مسعود کارگر:تدوین
 فاضل علیپور:صدابردار
 سعید بابایی:صدا گذار
 حسین همدرسی:موسیقی
 رضا خدوردی:عکاس
 سیدجمال عود سیمین:تهیه کننده
تهیه شده در سازمان هنری رسانه ای اوج

22' /1400

Director: Masoud Kargar
Cinematography: Siamak Mokhtari
Writer and researcher: Masoud Kargar
Editor: Masoud Kargar
Sound recorder: Fazel Alipour
Sound mixer: Saeed Babaei
Music: Hosein Hamdarsi
Photographer: Reza Khadroudi
Producer: Seyed Jamal oudsimin
Produced in Owj Media Art Organization

. آتش نشان های زن در ایران و رشادت های آنان:موضوع
Synopsis: Female firefighters in Iran and their courage.
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فیلم های پویانمایی

هیأت انتخاب و داوری فیلم های پویانمایی
Animation Films Selection Committee and
Jury Members

بهرام عظیمی
 تهران/1345 :متولد
 فار غ التحصیل رشته صنایع دستی و کارشناسی ارشد انیمیشن:تحصیالت
، آقای ایمنی، سیا سا کتی، انیمیشن های راهنمایی و رانندگی،1500  ساخت فیلم سینمایی تهران:آثار
 تا کنون1372 بابا برفی و انیمیشن های متعدد تبلیغاتی از سال
 مدیرعامل و موسسه هفت سنگ ماهان رسانه و مدیرعامل و موسسه خانه پویانمایی:مسئولیت ها
 و مدیر موسسه آسمان خیال94تا90  مدیر خانه پویانمایی،انقالب اسالمی
Born: 1966/ Tehran
Education: Graduated in crafts and master of animation
Works: production of the movie Tehran 1500; Animations of Traffic, Sia
Saketi, Mr. Safety, Baba Barfi; and numerous advertising animations since
1993 up to now.
Responsibilities: CEO and Haft Sang Mahan Media Institute and CEO and
founder of the Islamic Revolution Animation House, Director of the Animation
House from 2015 - 2011 and Director of Aseman-e Khyal Institute.

Bahram Azimi

هادی محمدیان

 تهران/1361 :متولد
 فار غ التحصیل گرافیک:تحصیالت
 مجموعه انیمیشن دره، بچه زرنگ، فیلشاه، ساخت انیمیشن های سینمایی شاهزاده روم:آثار
، کودکان، مردی که خودش را کشت، انیمیشن پرواز تا بی نهایت؛ آی کیو صدوهفتاد،زنجفیل
مجموعه انیمیشن بینا و دینا
 نگارش کتاب کمیک خط اول:سایر
Born: 1982/ Tehran
Education: Graphic graduate
Works: Production of movie animations of Prince of Rome, Elephant king,
Smart baby, Ginger Valley animation series, Flight to infinity animation; IQ
170, The man who killed himself, Children, Bina and Dina animation series
Other: Writing The first line comic book

Hadi Mohammadian

محمدامین همدانی
 تهران/1366 :متولد
 فار غ التحصیل رشته ارتباطات:تحصیالت
، بازگشت، تهیه کنندگی و کارگردانی انیمیشن های سینمایی و سریال از جمله فهرست مقدس:آثار
 تهیه کننده، درنگ و نوروز آن سالها،) سربازان بین الملل (اتو، همسایه ها، دره زنجبیل،در بوشهر
 دره زنجفیل، جینگلیکس،انیمیشن سینمایی پسر دلفینی و سریال های تندر
 مدیرعامل و موسسه هفت سنگ ماهان رسانه و مدیرعامل و موسسه خانه پویانمایی:مسئولیت ها
 و مدیر موسسه آسمان خیال94تا90  مدیر خانه پویانمایی،انقالب اسالمی

Mohammad Amin
Hamedani

Born: 1987/ Tehran
Education: Graduated in Communication
Works: Producer and director of animated films and series, including The
holy list, Return, In Bushehr, Ginger valley, Neighbors, International Soldiers
(Auto), Pause and Nowruz of those years; Producer of the animated film
Dolphin Son and Thunder series , Jinglix, Ginger Valley
Responsibilities: CEO and founder of Haft Sang Mahan Media and CEO and
founder of the Islamic Revolution Animation House, director of the Animation
House from 2011 to 2015 and director of Aseman-e Khyal Institute.

آتش رسخ
The Red Fire
11' /1399
 مونا عبداله شاهی: کارگردانDirector: Mona Abdollah Shahi
 مونا عبداله، حسام الدین مخبر، امیر کاظمی: انیماتورAnimator: Amir Kazemi, Hesamedin Mokhber,
 شاهیMona Abdollah Shahi
 مونا عبداله شاهی: فیلمنامه نویسScreen writer: Mona Abdollah Shahi
Editor: Ehsan Tavasoli Zadeh
 احسان توسلی زاده: تدوینSound mixer: Behrouz Shahamat
 بهروز شهامت: صدا گذارMusic: Yousef Qorbani
 یوسف قربانی: موسیقیNarrator: Mehdi Soltani Sarvestani
 مهدی سلطانی سروستانی: راویProducer: Ehsan Tavasoli Zadeh
 احسان توسلی زاده: تهیه کنندهProduced in Docard Studio
تهیه شده در استودیو دوکارد
2020 /'11

مونا عبداله شاهی
 تهران/1362 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 پسرک و آتش، خط قرمز:فیلمشناسی
سرخ

Mona Abdollah
Shahi

Born: 1983/ Tehran
Education: MA
Filmography: Red line, The
Boy, and The Red Fire

 در جهانی که تاریکی حکمرانی را به دست گرفته و میخواهد پایان جهان را با فرمانروایی خود رقم بزند دسته سینه سرخی به دنبال آتشی سرخی افسان ه ایند تا این:خالصه داستان
.جهان را از ظلمت نجات بدهند اما آتش سرخ با آنچه افسانه ها وعده داده اند تفاوت دارد
Synopsis: In a world where darkness rules and wants to bring about the end of the world with its rule, a bunch of red chests come after a
legendary red fire to save this world from darkness; But the Red Fire is different from what the legends promised.

آتیش
The Fire

2021 /'1

1' /1400
 سلمان طاهری:کارگردان
 فاطمه حیدری:انیماتور
 علی درخشی:فیلمنامه نویس
 اعظم رسولی:تدوین
 حامد حبیب زاده:صدابردار
 هوتن پورزکی:صدا گذار
 هوتن پورزکی:موسیقی
 محمد ابوالحسنی:تهیه کننده
تهیه شده در نسل اندیشه سبز

Director: Salaman Taheri
Animator: Fatemeh Heidari
Screen writer: Ali Derakhshi
Editor:Azam Rasouli
Sound recorder: Hamed Habib Zadeh
Sound mixer: Houtan Pourzaki
Music: Houtan Pourzaki
Producer: Mohammad Abolhasani
Produced in The Green Thought Generation

سلمان طاهری
 اهواز/1358 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 شنگولآباد و هاالباما:فیلمشناسی

Salman Taheri
Born: 1979/ Ahvaz
Education: BA
Filmography: Shangulabad
and Halabama

.م با زبان طنز و به صورت فانتزی موارد ایمنی را هم برای کودک هم برای خانوادهها بیان کنیم
  ما سعی کردی. هنگام چهارشنبهسوری، خطرات برپا کردن آتش:خالصه داستان
Synopsis: Dangers of setting fire during Charshanbensuri. We tried to express the safety issues for both children and families with humor
and fantasy.
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آشغال های دردرسساز
The
Troublesome
garbage

بابک نظری
 تهران/1355 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، قصه های ریرا، شکرستان:فیلمشناسی
...حاال با من و

Babak Nazari

2021 /'9

 بابک نظری:کارگردان
، علی گلناری، جواد قربانپور، شراره عبدالهی:انیماتور
 کمند، ملیکا پروین فام، حامد عقیقیان،ستایش آزادی
 هانیه، محمدمهدی احمدی، علیرضا فتحی،خلیلی
 مهرداد، مریم کریمی، ساناز رجایی،حاجی بابایی
سماواتی
 هدا، بابک نظری، مریم چالش:فیلمنامه نویس
مسعودی
 شاندیز مهرآبادی:موسیقی
 بابک نظری:تهیه کننده
تهیه شده در صداوسیما

9' /1400

Director: Babak Nazari
Animator: Sharareh Abdollahi, Javad Qorban

Pour, Ali Golnari, Setayesh Azadi, Hamed
Aghighian, Melika Parvinfaam, Kamand Khalili,
Alireza Fathi, Mohammad Meddi Ahmadi,
Haniyeh Haji Babaei, Sanaz Rajaei, Maryam
Karimi, Mehrdad Samavati
Screen writer: Maryam Chalesh, Babak Nazari,
Hoda Masoudi
Music: Shandiz Mehr Abadi
Producer: Babak Nazari
Produced in IRIB

Born: 1976/ Tehran
Education: BA
Filmography: Shekarestan,
Rira's stories, Now with
me, and...

. پسری خردسال که در دنیای نقاشی هایش زندگی می کند:خالصه داستان
Synopsis: A young boy who lives in the world of his paintings.

آی دی
ID

2021 /'5

فهیمه قبادی
 شاهرود/1360 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 دیوویونه:فیلمشناسی

 فهیمه قبادی:کارگردان
 یاسین حقیقی:انیماتور
 فهیمه قبادی:فیلمنامه نویس
 حمیدرضا خادمی، محمدعلی نادری:تدوین
 هانی رجبی:صدا گذار
 هانی رجبی:موسیقی
 فهیمه قبادی:تهیه کننده
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

5' /1400

Director: Fahimeh Qobadi
Animator:Yasin Haghighi
Screen writer: Fahimeh Qobadi
Editor: Mohammad Ali Naderi, Hamid Reza

Khademi

Sound mixer: Hani Rajabi
Music: Hani Rajabi
Producer: Fahimeh Qobadi
Produced in DEFC

Fahimeh Qobadi
Born: 1981/ Shahroud
Education: MA
Filmography: The Crazy

. گورخر از گله و اصالت خود جدا و وارد شهر میشود در شهر بزرگ و صنعتی وسودجو درگیر مشکالتی میشود:خالصه داستان
Synopsis: A zebra gets separated from its herd and its originality and enters the city. In the big, industrial, the profiteer city, gets into
problems.
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بحران
The Crisis
2021 /'2

2' /1400

 شیوا ممتحن:کارگردان
 شیوا ممتحن:مدیر تصویربرداری
 شیوا ممتحن:انیماتور
 شیوا ممتحن:فیلمنامه نویس
 شیوا ممتحن:تدوین
 شیوا ممتحن:صدا گذار
 آرش ممتحن:موسیقی
 سیما ممتحن:تهیه کننده
تهیه شده در استودیو انیمیشن اورند

Director: Shiva Momtahen
Director of photography: Shiva Momtahen
Animator: Shiva Momtahen
Screen writer: Shiva Momtahen
Editor: Shiva Momtahen
Sound mixer: Shiva Momtahen
Music: Arash Momtahen
Producer: Sima Momtahen
Produced in Orand Animation Studio

شیوا ممتحن
 تهران/1353 :متولد
 فوق دیپلم:تحصیالت
، سفر دریایی، عجل معلق:فیلمشناسی
 اینجوری بهتره،موزه

Shiva Momtahen
Born: 1974/ Tehran
Education: Associate
degree
Filmography: Sudden
Death, cruise, museum, it's
better like this

. اما رابطه بین مرد و ماهی در داستان این انیمیشن بحرانی تر است، وضعیت آب در جهان بحرانی است:خالصه داستان
Synopsis: The water situation in the world is critical, but the relationship between man and fish in the story of this animation is more
critical.

بزرگرتین ماجرای گیل
The Greatest
story of Goli
2021 /'14

14' /1400

 الیکا مهران پور:کارگردان
 نسترن حسنی، ابوالفضل برومندی:انیماتور
 الیکا مهران پور:فیلمنامه نویس
 الیکا مهران پور:تدوین
 حسین قورچیان:صدابردار
 حسین قورچیان و مهیار سلیمی:صدا گذار
 میالد موحدی:موسیقی
 الیکا مهران پور:تهیه کننده
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Elyka Mehran Pour
Animator: Abolfazl Broumandi
Screen writer: Elyka Mehran Pour
Editor: Elyka Mehran Pour
Sound recorder: Hosein Qurchian
Sound mixer: Hosein Qurchian, Mahyar Salimi
Music: Milad Movahedi
Producer: Elyka Mehran Pour
Produced in DEFC

الیکا مهران پور
 تهران/1363 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 برعکس، بی خوابی:فیلمشناسی

Elyka Mehran
Pour
Born: 1984/ Tehran
Education: MA
Filmography: Insomnia, On
the contrary

. ولی داداشش می دونه که اون چه قدر می تونه شیطون باشه. گلی کوچولو عاشق اینه که با برادرش بره سینما:خالصه داستان
Synopsis: Little Goli loves to go to the cinema with her brother. But he knows how naughty she can be.
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یب قرار
The Restless
2018 /'3

 مهدی صدیقی:کارگردان
 فاطمه پیروی:انیماتور
 مهدی صدیقی:فیلمنامه نویس
 فاطمه پیروی:تدوین
 مسعود شیخی:صدا گذار
 مهدی صدیقی:تهیه کننده
تهیه شده در سازمان اوج

مهدی صدیقی
 شیراز/1370 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 نخستین تجربه انیمیشن:فیلمشناسی
سازی

3' /1397

Director: Mehdi Sedighi
Animator: Fatemeh Peyravi
Screen writer: Mehdi Sedighi
Editor: Fatemeh Peyravi
Sound mixer: Masoud Sheikhi
Producer: Mehdi Sedighi
Produced in Owj Organization

Mehdi Sedighi
Born: 1991/ Shiraz
Education: MA
Filmography: The first
animation experience

. کودکی بی قراری می کند و پدرش تالش می کند تا او را آرام کند:خالصه داستان
Synopsis: A child is restless and his father tries to calm him down.

... خوردی،خوردم
I Ate, You
Ate...
2020 /'5

شیدخت دژم شهابی
 تهران/1370 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 نخستین تجربه:فیلمشناسی
ساخت فیلم

Shidokht Dejam
Shahabi

 شیدخت دژم شهابی:کارگردان
 شیدخت دژم شهابی:انیماتور
 شیدخت دژم شهابی:فیلمنامه نویس
 شیدخت دژم شهابی:تدوین
 مهدی اسالمی:صدابردار
 مهران قاسم زاده، نیلوفر راستی:صدا گذار
 محمدهادی مجیدی:موسیقی
 شیدخت دژم شهابی:تهیه کننده
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی

5' /1399

Director: Shidokht Dejam Shahabi
Animator: Shidokht Dejam Shahabi
Screen writer: Shidokht Dejam Shahabi
Editor: Shidokht Dejam Shahabi
Sound recorder: Mehdi Islami
Sound mixer: Niloofar Rasti, Mehran Qasem

Zadeh
Music: Mohammad Hadi Majidi
Producer: Shidokht Dejam Shahabi
Produced in DEFC

Born: 1991/ Tehran
Education: MA
Filmography: First filming
experience

... بره ای به دنبال مادر خود میگردد، در یک جشن عروسی ایرانی:خالصه داستان
Synopsis: In an Iranian wedding, a lamb looks for its mother...
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دست و تخم مرغ
The Hand and
The Egg
6' /1399
 فاطمه غروی منجیلی:کارگردان
 فاطمه غروی منجیلی:انیماتور
 فاطمه غروی منجیلی:فیلمنامه نویس
 فاطمه غروی منجیلی:تدوین
 امیرحسین جلیلی:صدا گذار
 امیرحسین جلیلی:موسیقی
 فاطمه غروی منجیلی:تهیه کننده
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
2020 /'6

Director: Fatemeh Qaravi Manjili
Animator: Fatemeh Qaravi Manjili
Screen writer: Fatemeh Qaravi Manjili
Editor: Fatemeh Qaravi Manjili
Sound mixer: Amir Hosein Jalili
Music: Amir Hosein Jalili
Producer: Fatemeh Qaravi Manjili
Produced in DEFC

فاطمه غروی منجیلی
 رشت/1370 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 نخستین تجربه انیمیشن:فیلمشناسی
سازی

Fatemeh Qaravi
Manjili
Born: 1991/ Rasht
Education: MA
Filmography: First
animation experience

. دخترکی با یک پرنده کوچولو مالقات میکند و تصمیم میگیرد به او در پیدا کردن تخم گمشدهاش کمک کند:خالصه داستان
Synopsis: A girl meets a little bird and decides to help him find his lost egg.

دیوار چهارم
The Fourth
Wall
2020 /'10

10' /1399

 محبوبه کالیی:کارگردان
 محبوبه کالیی:مدیر تصویربرداری
 محبوبه کالیی:انیماتور
 محبوبه کالیی:فیلمنامه نویس
 محبوبه کالیی:تدوین
 حسین قورچیان:صدا گذار
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Mahboubeh Kalaei
Director of photography: Mahboubeh Kalaei
Animator: Mahboubeh Kalaei
Screen writer: Mahboubeh Kalaei
Editor: Mahboubeh Kalaei
Sound mixer: Hosein Qurchian
Produced in DEFC

محبوبه کالیی
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 سراب، یک نفر، سینک:فیلمشناسی

Mahboubeh
Kalaei
Education: MA
Filmography: Sink, One
person, Mirage

. در یک آشپزخانه پسرک مشغول بازی است و قصه نصفه نیمه ای تعریف می کند که گزارشی بریده بریده از وضع زندگی اوست:خالصه داستان
Synopsis: In a kitchen, a boy is playing and tells an incomplete story, which is a fragmentary report of his life.
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رعایت هبداشت
The Hygiene
2020 /'10

10' /1399

 رسول شیری: کارگردانDirector: Rasoul Shiri
 جواد قربانپور، شراره عبدالهی: انیماتورAnimator: Sharareh Abdollahi, Javad Qorban
 مسعود اصالنی، مریم چالش: فیلمنامه نویسPour
Screen writer: Maryam Chalesh, Masoud Aslani
 محمدحسین ایمانی خوشخو: صدابردارSound recorder: Mohammad Hosein Imani
 محمدحسین ایمانی خوشخو: صدا گذارKhoshkhu
 سیاووش شیرانیان: موسیقیSound mixer: Mohammad Hosein Imani
Khoshkhu
 رسول شیری:تهیه کننده
Music: Siavash Shiranian
 تهیه شده در صداوسیماProducer: Rasoul Shiri

رسول شیری
 تهران/1355 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 پند پارسی:فیلمشناسی

Produced in IRIB

Rasoul Shiri
Born: 1976? Tehran
Education: BA
Filmography: Persian
Advice

. حکایات شیرین پارسی:خالصه داستان
Synopsis: Persian sweet stories.

سوراخ توالت
The Toilet
Hole
2021 /'1

سلمان طاهری
 اهواز/1358 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 شنگولآباد و هاالباما:فیلمشناسی

Salman Taheri

 سلمان طاهری:کارگردان
 دانیال اتوت:انیماتور
 علی درخشی:فیلمنامه نویس
 اعظم رسولی:تدوین
 حامد حبیب زاده:صدابردار
 هوتن پورزکی:صدا گذار
 هوتن پورزکی:موسیقی
 محمد ابوالحسنی:تهیه کننده
تهیه شده در نسل اندیشه سبز

Director: Salman Taheri
Animator: Daniel Atout
Screen writer: Ali Derakhshi
Editor: Azam Rasouli
Sound recorder: Hamed Habib Zadeh
Sound mixer: Houtan Pourzaki
Music: Houtan Pourzaki
Producer: Mohammad Abolhasani
Produced in Green Thought Generation

1' /1400

Born: 1979/ Ahvaz
Education: BA
Filmography: Shangoul
Abad, Halabama

. آیتم ما در مورد ترس یک کودک از رفتن به دستشویی است، در بدو امر از رفتن به توالت واهمه دارند، با توجه به اینکه تعداد زیادی از کودکان:خالصه داستان
Synopsis: Considering that many children are afraid of going to the toilet for the first time, our item is about a child's fear of going to the
toilet.
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هشر من
My City
2' /1400
 حسین مظلوم:کارگردان
 حسین مظلوم:مدیر تصویربرداری
، سعید عباسی، سمانه رخشانی، سمانه باغبانی:انیماتور
 زهره، نجمه سید اهری، هادی رخشانی،رضا تابان سارانی
 علی باغبانی، امیر باغبانی، علی رضا مظلوم،مظلوم
 سعید نوری:فیلمنامه نویس
 سمانه باغبانی:تدوین
 فاطمه لشکری:چهره پرداز
 سپهر نرگس:طراح صحنه و لباس
 علی رضا مظلوم:صدابردار
 زهره مظلوم:صدا گذار
 بابک نصیریخواه:موسیقی
 هادی رخشانی:جلوه های ویژه
 حامد حسین، نجمه سید اهری، سعید عباسی:بازیگران
 هیراد، ساینا نصیریخواه، مریم آشوری، عبد آتشی،زاده
 نیما سپاهی، امیر باغبانی، علی باغبانی،نصیریخواه
 حسین مظلوم:تهیه کننده
تهیه شده در گروه آسوریک
2021 /'2

Director: Hosein Mazlum
Director of photography: Hosein Mazlum
Animator: Samaneh Baghbani, Samaneh

Rakhshani, Saeed Abbasi, Reza Taban Sarani,
Hadi Rakhshani, Najmeh Seyed Ahari, Zohreh
Mazlum, Alireza Mazlum, Amir Baghbani, Ali
Baghbani
Screen writer: Saeed Nouri
Editor: Samaneh Baghbani
Make up: Fatemeh Lashkari
Costume and set designer: Sepehr Narges
Sound recorder: Alireza Mazlum
Sound mixer: Zohreh Mazlum
Music: Babak Nasiri Khah
Special effects: Hadi Rakhshani
Casts: Saeed Abbasi, Najmeh Seyed Ahari,
Hamed Hosein zadeh, Abd Atashi, Maryam
Ashuri, Sayna Nasirkhah, Hirad Nasirkhah, Ali
Baghbani, Amir Baghbani, Nima Sepahi
Producer: Hosein Mazlum
Produced in Asurick Group

حسین مظلوم

حسین مظلوم:کارگردان
 زاهدان/1359 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، لنچهای چابهار، سپهر و بهادر:فیلمشناسی
، اصالح الگوی مصرف، شهرسازی،تاالسمی
 شعور، چوری و گاندو،طعمه

Hosein Mazlum

Director: Hosein Mazlum
Born: 1989/ Zahedan
Education: BA
Filmography: Sepehr
and Bahadur, Chabahar
boats, thalassemia, urban
development, modification of
consumption pattern, prey,
Churi and Gando, knowledge

 پس از آنکه چند نفر آشغالهایشان را در خیابان می ریزند آقای پا کیزه و جارویش ظاهر می شوند و با شعر به همراه سایر مردم به آن چند نفر متذکر می شوند که کارشان:خالصه داستان
.صحیح نیست و آنها هم متوجه رفتار ناپسند خود می شوند

Synopsis: When a few people throw their garbage in the street, Mr. Pakizeh and his broom appear and remind them with poetry that their
actions are not correct and they realize their bad behavior.

فرفره
The Whirligig

2019 /'8

8' /1398

 شیوا ممتحن: کارگردانDirector: Shiva Momtahen
 سیما نصیری و عباس، شیوا ممتحن: انیماتورAnimator: Shiva Momtahen, Sima Nasiri,
 جاللی یکتاand Abbas Jalali Yekta
Screen writer: Shiva Momtahen
 شیوا ممتحن:فیلمنامه نویس
Editor: Shiva Momtahen
 شیوا ممتحن: تدوینSound recorder: Shiva Momtahen
 شیوا ممتحن: صدابردارSound mixer: Arash Momtahen
 آرش ممتحن: صدا گذارMusic: Maryam Chalesh
 مریم چالش: موسیقیProduced in DEFC
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

شیوا ممتحن

 تهران/1353 :متولد
 فوق دیپلم:تحصیالت
 سفر، عجل معلق:فیلمشناسی
 اینجوری بهتره، موزه،دریایی

Shiva Momtahen

Born: 1974/ Tehran
Education: Associate degree
Filmography: Sudden
Death, Cruise, Museum, It's
better like this

. همراه کودک در خاطراتش سیر می کنیم. فرفره کودکی در خاطراتش گم می شود:خالصه داستان
Synopsis: Farfareh of a child gets lost in his memories. We walk through his memories with the child.
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کاش
I wish
2020 /'3

هادی امیری و رها فرجی

 همدان/1360 –  کرمانشاه/1360 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، عصر وارونه، َپر، جنگل دامون:فیلمشناسی
، مکتبخانه، تکه ای از زندگی،جوهرکار
ِ
 نارنج و ترنج،آموزشهای ایمنی

Hadi Amiri and
Raha Faraji

 هادی امیری و رها فرجی:کارگردان
 حامد عقیقیان:انیماتور
 هادی امیری و رها فرجی:فیلمنامه نویس
 علی گلناری:تدوین
 علیرضا فتحی:صدابردار
 علیرضا فتحی:صدا گذار
 علیرضا فتحی:موسیقی
 هادی امیری:تهیه کننده
تهیه شده در انجمن سینمای جوان استان همدان

3' /1399

Director: Hadi Amiri and Raha Faraji
Animator: Hamed Aghighian
Screen writer: Hadi Amiri and Raha Faraji
Editor: Ali Golnari
Sound recorder: Alireza Fathi
Sound mixer: Alireza Fathi
Music: Alireza Fathi
Producer: Hadi Amiri
Produced in The Young Cinema Association of
Hamedan Province

Born: 1981/ Kermanshah 1981/ Hamedan
Education: BA
Filmography: Damon forest,
Feather, Upside down era, The
essence of work, A piece of life,
School, Safety training, Sour
orange and citron

. بشر در سیکلی متداوم در حال نابودی خود و هستی است:خالصه داستان
Synopsis: Mankind is destroying itself and existence in a continuous cycle.

 استفاده از- )33 کروان (قمست
ماسک و رعایت فاصله اجمتاعی

Corona (Part 33)
- Using Mask and
Social Distancing
2020 /'1

آزاده نیکبر
 بهبهان/1358 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، پیرزن و سوسکها:فیلمشناسی
نوازنده و هندوانه فروش

Azadeh Nikbar
Born: 1979/ Behbahan
Education: BA
Filmography: Old woman
and cockroaches, musician
and watermelon seller

 آزاده نیکبر:کارگردان
 آزاده نیکبر:انیماتور
 شبنم فتاحی عارف:فیلمنامه نویس
 آزاده نیکبر:تدوین
 آزاده نیکبر:چهره پرداز
 آزاده نیکبر:طراح صحنه و لباس
 امیرحسین شهبازی:صدا گذار
 امین طاهری:موسیقی
 علیرضا عیسائی تفرشی:تهیه کننده
تهیه شده در مرکز پویانمایی صبا

1' /1399

Director: Azadeh Nikbar
Animator: Azadeh Nikbar
Screen writer: Shabnam Fatahi Aref
Editor: Azadeh Nikbar
Make up: Azadeh Nikbar
Costume and set designer: Azadeh Nikbar
Sound mixer: Amir Hosein Shahbazi
Music: Amin Taheri
Producer: Alireza Isaei Tafreshi
Produced in Saba Animation Center

 فرد عطسه می کند و اینها به. منتظرند تا از دهان فرد خارج شوند و وارد بدن فرد دیگری شوند. چند ویروس در حال باال رفتن از نای و حضور در دهان فردی هستند:خالصه داستان
.فرد مقابل هجوم می برند که به دیواره ماسک می خورند و نقش زمین می شوند
Synopsis: Some viruses are moving up the trachea and into the individual's mouth. They are waiting to get out of a person's mouth and
enter another person's body. The person sneezes and they attack the opposite person, but they hit the wall of the mask and fall to the
ground.
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کالغ
The Crow
2020 /'9

9' /1399

 اهورا شهبازی: کارگردانDirector: Ahoura Shahbazi
 اهورا شهبازی: انیماتورAnimator: Ahoura Shahbazi
 ویدا شیرازی، اهورا شهبازی: فیلمنامه نویسScreen writer: Ahoura Shahbazi, Vida
Shirazi
 اهورا شهبازی: تدوینEditor: Ahoura Shahbazi
 کیارش بختیاری: صدا گذارSound mixer: Kiarash Bakhtiari
 کیارش بختیاری: موسیقیMusic: Kiarash Bakhtiari
 تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند وProduced in DEFC
تجربی

اهورا شهبازی
 تهران/1357 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، پرنده، موش و گربه:فیلمشناسی
تردست

Ahoura Shahbazi
Born: 1978/ Tehran
Education: BA
Filmography: Mouse and
cat, bird, Juggler

. کالغ با دیدن پرواز بلند عقاب بر فراز جنگل تصمیم می گیرد عقاب را دنبال کند تا پرواز در اوج را تجربه کند:خالصه داستان
Synopsis: Seeing the eagle flying high above the forest, the crow decides to follow the eagle to experience the flight at the top.

گذشته
The Past

2021 /'8

8' /1400

 حمید محمدی: کارگردانDirector: Hamid Mohammadi
 محمدرضا خوشحال سرمست: مدیر تصویربرداریDirector of photography: Mohammad Reza
Khoshhal Sarmast
 حمید محمدی:انیماتور
Animator: Hamid Mohammadi
 علی حضرت پور: فیلمنامه نویسScreen writer: Ali Hazrat Pour
 حمید محمدی: تدوینEditor:Hamid Mohammadi
 محمدرضا خانزاد: طراح صحنه و لباسCostume and set designer: Mohammad
 حسین قورچیان: صدا گذارReza Khanzad
Sound mixer: Hosein Qurchian
 محمد نصرتی: موسیقیMusic: Mohammad Nosrati
 مهدی شرکت معصوم: جلوه های ویژهSpecial effects: Mehdi Sherkat Masoum
 حمید محمدی: تهیه کنندهProducer: Hamid Mohammadi
 تهیه شده در مرکزگسترش سینمای مستند و تجربیProduced in DEFC

حمید محمدی
 کرج/1355 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 نخستین تجربه:فیلمشناسی
انیمیشن سازی

Hamid
Mohammadi
Born: 1976/ Karaj
Education: BA
Filmography: First Animation
experience

. شمسی که مورد آزار و اذیت و تهدید ماموران حکومتی قرار گرفته و در هراسی دائمی به سر می برد40  نویسنده ایی در دهه:خالصه داستان
Synopsis: A writer who was harassed and threatened by government agents in the 1940s, lives in constant fear.
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- )43 ( قمست3 ماجراهای آقای هشروندی
بین آدم اعضای یکدیگرند

شهرام شیرزادی

Adventures of
Mr. Shahrvandi
3 (Episode 43)
- Humans Are
Members Of
 شهرام شیرزادی:کارگردان
Each Other

2021 /'3

3' /1400

Director: Shahram Shirzadi
Animator: Somayeh Karshki, Amir Mojiri

 مریم، امیر مجیری طهرانی، سمیه کارشکی:انیماتور
 پروینTehrani, Maryam Parvin
Screen writer: Ehsan Sha'banian
 احسان شعبانیان:فیلمنامه نویس
Editor: Mohammad Mehdi Kiamari
 محمدمهدی کیاماری: تدوینMake up: Ali Ismael Zadeh
 علی اسماعیل زاده: چهره پردازCostume and set designer: Ali Ismael Zadeh
 علی اسماعیل زاده: طراح صحنه و لباسSound recorder: Farzad Qanbari and Alireza
 فرزاد قنبری و علیرضا ساالرکیا: صدابردارSalarkia
Sound mixer: Amir Hosein Shahbazi
 امیرحسین شهبازی: صدا گذارMusic: Amin Taheri
 امین طاهری: موسیقیProducer: Shahram Shirzadi
 شهرام شیرزادی: تهیه کنندهProduced in Saba Animation Center
تهیه شده در مرکز پویانمایی صبا

 تهران/1351 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 نادان:فیلمشناسی

Shahram
Shirzadi

Born: 1972/ Tehran
Education: BA
Filmography: Ignorant

 آقای همسایه. خانم شهروندی و خانم همسایه قصد دارند که با کمک اهالی محل برای خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت محله یک کسب و کار راه اندازی کنند:خالصه داستان
... از آنها می خواهد شناسایی این افراد را به او بسپارند که
Synopsis: Ms. Shahrvandani and Ms. Neighbor plan to start a business with the help of the local residents for the poor and needy
families of the neighborhood. Mr. neighbor asks them to hand over the identification of these people to him...

- )18  (قمست3 ماهی ابدکنیک
مرصف یب رویه کار خییل بدیه
Balloon Fish 3
(Episode 18)
- Excessive
Consumption Is
Very Bad

سلمی افکاری
 تهران/1358 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، افسانه پهلوان روشن:فیلمشناسی
جادوی فیزیک

Salmi Afkari
Born: 1979/ Tehran
Education: BA
Filmography: The legend
of Pahlavan Roshan, The
magic of physics

 سلمی افکاری:کارگردان
، النا سپه یار، امیر کوشافر، سمیه عوض زاده:انیماتور
محمدرضا هاشمی اقدم
 شبنم فتاحی عارف:فیلمنامه نویس
 سلمی افکاری:تدوین
 علی اسماعیل زاده:چهره پرداز
 محمد میروهابی و علی اسماعیل زاده:طراح صحنه و لباس
 محمدرضا کرمی و ایمان سواری:صدابردار
 امیرحسین شهبازی:صدا گذار
 میالد عدل:موسیقی
 محمد کیاماری و مرتضی جعفرزاده:جلوه های ویژه
 سلمی افکاری:تهیه کننده
تهیه شده در مرکز پویانمایی صبا

2020 /'12

12' /1399

Director: Salmi Afkari
Animator: Somayeh Avaz Zadeh, Amir

Koushafar, Elena Sepahyar, Mohammad
Reza Hashemi Aghdam
Screen writer: Shabnam Fatahi Aref
Editor: Salmi Afkari
Make up: Ali Ismael Zadeh
Costume and set designer: Mohammad
Mirvahabi, Ali Ismael Zadeh
Sound recorder: Mohammad Reza Karami
and Iman Savari
Sound mixer: Amir Hosein Shahbazi
Music: Milad Adl
Special effect: Mohammad Kiamari and
Morteza Ja'far Zadeh
Producer: Salmi Afkari
Produced in Saba Animation Center

 پیرقل ماهی نیز موتورهای دیزلی را که. ماهی خان به شکل فروشنده ای به فروختن وسایل برقی پرمصرف می پردازد و موجب باال رفتن مصرف برق اهالی می شود:خالصه داستان
 ماهی بادکنکی وسایل برقی کم مصرف را به اهالی پیشنهاد کرده و به اصالح الگوی مصرف و حذف موتورهای دیزلی می.موجب آلودگی می شوند برای تولید برق به اهالی می فروشد
. او به نوسازی نیروگاه قدیمی برق شهر می پردازد.پردازد
Synopsis: Mahi Khan sells high-use electrical appliances and causes the electricity consumption of the residents to increase. Pirqol Fish
also sells diesel engines that cause pollution, to produce electricity. Balloon Fish offers low consumption electrical appliances to the
residents and corrects the consumption pattern and removes diesel engines. It is renovating the city's old power plant.
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نقطه
The Point
2021 /'9

9' /1400

 محمد زارع: کارگردانDirector: Mohammad Zare'
 مهدی میمندی: مدیر تصویربرداریDirector of Photography: Mehdi Meymandi
 مهران زعیم و محمد زارع: انیماتورAnimator: Mehran Zaeem, Mohammad Zare'
 زهرا رضوی: فیلمنامه نویسScreen writer: Zahra Razavi
Editor: Mohammad Zare'
 محمد زارع: تدوینMake up: Pegah Izadian
 پگاه ایزدیان: چهره پردازCostume and set designer: Masoud Sabahi, Pati
 پری روحانی، مسعود صباحی: طراح صحنه و لباسRohani
 فرشید جلیلی: صدا گذارSound mixer: Farshid Jalili
Music: Mehdi Naderi
 مهدی نادری:موسیقی
Special effects: Hadi Hasan Zadeh,
 محمد زارع، هادی حسن زاده: جلوه های ویژهMohammad Zare'
 محمد زارع: تهیه کنندهProducer: Mohammad Zare'
 تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربیProduced in DEFC

محمد زار ع
 تبریز/1365 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، دخترک آت آشغالی:فیلمشناسی
 آب مساوی زندگی،درخت

Mohammad
Zare'

Born: 1986/ Tabriz
Education: BA
Filmography: Garbage Girl,
Tree, Water Equals Life

 انسان ها در اثر استفاده افراطی از تکنولوژی قامتی خمیده پیدا کرده و، در آینده ای نه چندان دور که افسردگی و تنهایی ناشی از سبک زندگی مدرن بیداد می کند:خالصه داستان
.وسعت دیدشان محدود به صفحه دیجیتال روبرویشان شده است
Synopsis: In the not-so-distant future, where depression and loneliness are common due to the modern lifestyle, people have become
bent due to the excessive use of technology, and their vision is limited to the digital screen in front of them.

یاماها
Yamaha

2021 /'10

10' /1400

 فرزانه قبادی:کارگردان
 فرزانه قبادی:مدیر تصویربردار
 فرزانه قبادی:انیماتور
 فرزانه قبادی:فیلمنامه نویس
 فرزانه قبادی:تدوین
 محمدحسین کریمی:صدا گذار
 حسینعلی، اقدس ساغری، اسماعیل سلیمی:بازیگران
 مجید قبادی،قبادی
 فرزانه قبادی:تهیه کننده
تهیه شده در حوزه هنری

Director: Farzaneh Qobadi
Director of photography: Farzaneh Qobadi
Animator: Farzaneh Qobadi
Screen writer: Farzaneh Qobadi
Editor: Farzaneh Qobadi
Sound mixer: Mohammad Hosein Karimi
Casts: Ismael Salimi, Aghdas Saghari,

Hosin Ali Qobadi, Majid Qobadi
Producer: Farzaneh Qobadi
Produced in Art Field

فرزانه قبادی
 شاهرود/1365 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
، فصل انگورها، کرگدن:فیلمشناسی
 پیوسته، کرونا،فوبیا

Farzaneh Qobadi
Born: 1986/ Shahroud
Education: MA
Filmography: Rhinoceros,
season of grapes, phobia,
corona, continuous

. روایت آزادی از خاطرات یک شهید دفاع مقدس و برشی از زندگی او:خالصه داستان
Synopsis: A narrative of the memories of a holy defense martyr and a part of his life.

Animation Films
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یک هشر خوب
A Nice City
2021 /'13

حسین مظلوم
 زاهدان/1359 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 لنچهای، سپهر و بهادر:فیلمشناسی
 اصالح، شهرسازی، تاالسمی،چابهار
، چوری و گاندو، طعمه،الگوی مصرف
 حصرت،شعور

Hosein Mazlum
Born: 1980/ Zahedan
Education: BA
Filmography: Sepehr
and Bahadur, Chabahar
lunches, thalassemia,
urban development,
modification of
consumption pattern,
prey, Churi and Gandu,
Knowledge, loneliness

 حسین مظلوم:کارگردان
 حامد حاجی حسین زاده:مدیر تصویربرداری
 حامد حاجی، سمانه باغبانی، سمانه رخشانی:انیماتور
، هادی رخشانی، سعید عباسی، رضا تابان،حسین زاده
نجمه سیداهری
 ایمان شفیعا:فیلمنامه نویس
 غالمرضا سرگزی:تدوین
 مهدی شریعتی شریفی:چهره پرداز
 سمانه باغبانی:طراح صحنه و لباس
 سمانه رخشانی:صدابردار
 بابک نصیری خواه:صدا گذار
 بابک نصیری خواه:موسیقی
 هادی رخشانی:جلوه های ویژه
، ریحانه آذرسا، مهدیه سندگل، سعید نوری:بازیگران
فاطمه لشکری
 حسین مظلوم:تهیه کننده
تهیه شده در شبکه هامون

13' /1400

Director: Hosein Mazlum
Director of photography: Hamed Haji Hosein

Zadeh

Animator: Samaneh Rakhshani, Samaneh

Baghbani, Hamed Haji Hosein Zadeh, Reza
Taban, Saeed Abbasi, Hadi Rakhshani, Najmeh
Seyed Ahari
Screen writer: Iman Shafia
Editor: Qolam Reza Sargazi
Make up: Mehdi Shariati Sharifi
Costume and set designer: Samaneh Baghbani
Sound recorder: Samaneh Rakhshani
Sound mixer: Babak Nasiri Khah
Music: Babak Nasiri Khah
Special effects: Hadi Rakhshani
Casts: Saeed Nouri, Mahdiyeh Sanadgol,
Reyhaneh Azarsa, Fatemeh Lashkari
Producer: Hosein Mazlum
Produced in Hamoun Network

. مردم شهر با بی توجهی آشغال می ریزند و بچه ها سعی می کنن از این عمل آنها مستندی بسازند:خالصه داستان
Synopsis: The people of the city carelessly throw garbage in the streets and the children try to make a documentary about this action.
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فیلم های محله

هیأت انتخاب و داوری فیلم های محله
Neighborhood Section Selection Committee
and Jury Members

راحله امینیان

 شمیران/1357 :متولد
 دکتری روانشناسی بالینی:تحصیالت
 برنامه ساز، پژوهشگر حوزه خانواده، مجری تلویزیون، نویسنده:آثار
 فعال در حوزه زنان و خانواده:سایر
Born: 1978/ Shemiran
Education: PhD in clinical psychology
Works: writer, TV presenter, family researcher, program maker
Other: Active in the field of women and family

Raheleh Aminian

حسین دارابی

 تهران/1361 :متولد
 کارشناسی کارگردانی:تحصیالت
 و فیلم... دایو و پرستار و، آب هرگز نمی میرد، کفش، چشم به راه، کارگردان فیلم کوتاه علمک:آثار
های بلند مصلحت و هناس
) مدیر بخش توامندسازی باشگاه فیلم سوره (کات:مسئولیت ها
Born: 1982/ Tehran
Education: Bachelor of Directing
Works: Director of the short films Alamek, Waiting, Shoe, Water Never Dies,
Dayo and the Nurse, etc. and the feature films of Expediency and Hanas.
Responsibilities: Director of Empowerment Department of Sureh Film Club
(KAT)

Hosein Darabi

هادی مقدم دوست

 تهران/1350 :متولد
 دیپلم:تحصیالت
،) چسب زخم (اپیزود مالقات، هیهات، نویسنده و کارگردان فیلمهای سینمایی سر به مهر:آثار
 سریال سرباز، ویدئویی به صرف شربت و شیرینی،عطرآلود
 مجموعه، آرایش غلیظ، شعله ور، بیپولی، نگارش فیلمنامههای سینمایی تولدی دیگر:سایر
 نگارش نقد و مقاالت آموزشی، مدرس فیلمنامه نویسی،تلویزیونی وضعیت سفید

Hadi Moghaddam Doust

Born: 1971/ Tehran
Education: Diploma
Works: Director and writer of feature films Sealed Secret, Never, BandAid (Meeting episode). Video film Reception with Drink and Sweet, Writing
screenplay for feature films Rebirth, Pennilessness, Flaring, Television series
White Status

آوای دیوارهای هشر

The Sound Of
The City Walls
2021 /''105

105" /1400
 مینا محمدیان فر:کارگردان
 مینا محمدیان فر:تهیه کننده

Director: Mina Mohammadianfar
Producer: Mina Mohammadianfar

مینا محمدیان فر
 فسا/1366 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت

. بررسی مسیر طی شده از روی دیوارنگاره های شهر:موضوع
Synopsis: Examining the route traveled, from the murals of the city.

Born: 1987/ Fasa
Education: BA

From Behind
The Holes
2019 /'2

از پشت روزهنا

2' /1398

 مجید نجاتی: کارگردانDirector: Majid Nejati
Producer: Qom Office Youth Cinema
 انجمن سینمای جوانان دفتر قم: تهیه کنندهAssociation

مجید نجاتی

 قم/1368 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت

. مشکالت زندگی شهری و اعتیاد:موضوع
Synopsis: Problems of urban life and addiction.

The Station

2021 /'5

Mina
Mohammadianfar

Majid Nejati
Born: 1989/ Qom
Education: BA

ایستگاه

5' /1400

 احمد نورمحمدی: کارگردانDirector: Ahmad Nour Mohammadi
Producer: Iranian Youth Cinema Association,
 انجمن سینمای جوانان ایران دفتر ایالم: تهیه کننندهIlam
office
 امنیت شهری و همچنین روابط انسانی در فضای شهری و تاثیرگذاری رفتار شهروندان بر یکدیگر حتی بدون کالم و بدون:موضوع
.شناخت
Synopsis: Urban security as well as human relations in the urban space and the influence of citizens'
behavior on each other even without words and without recognition.

Neighborhood Section

احمد نورمحمدی
 ایالم/1371 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت

Ahmad Nour
Mohammadi
Born: 1992/ Ilam
Education: BA
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ایستگاه آخر

The Last
Station

2021 /'4

مهدی شاهسواری

 مهدی شاهسواری:کارگردان
 مهدی شاهسواری:تهیه کننده

 الیگودرز/1367 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت

Mehdi Shahsavari
Born: 1988/ Aligoudarz
Education: BA

4'/1400

Director: Mehdi Shahsavari
Producer: Mehdi Shahsavari

. مدافعان سالمت در بهشت زهرا در اوج کرونا:موضوع
Synopsis: Defenders of health in Behesht Zahra at the peak of Corona.

بچه های کوچه ما
Our Street
Guys

2021 /'3

بابک مجیدی

 بابک مجیدی:کارگردان

3' /1400

Director: Babak Majidi

 آستارا/1357 :متولد
کاردانی:تحصیالت

Babak Majidi
Born: 1978/ Astara
Education: Associate degree

. اجتماعی:موضوع
Synopsis: Social

بخاطر تو

Because Of
You

2021 /'1

ناصر عباسی عسکرآباد

 ناصر عباسی عسکرآباد:کارگردان
 ناصر عباسی عسکرآباد:تهیه کننده

 تهران/1373 :متولد
 دکتری:تحصیالت

Naser Abbasi
Askar Abad
Born: 1994/ Tehran
Education: PhD

1' /1400

Director: Naser Abbasi Askar Abad
Producer: Naser Abbasi Askar Abad

. کرونا:موضوع
Synopsis: Corona
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جادوی عشق

The Magic Of
Love
2020 /'2

2' /1399
 جعفر صیادی:کارگردان
 جعفر صیادی:تهیه کننده

Director: Jafar Sayadi
Producer: Jafar Sayadi

جعفر صیادی

 زنجان/1371 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
. خانواده ایرانی_ حل آسیب های اجتماعی:موضوع

Synopsis: Iranian family - solving social problems

Born: 1992/ Zanjan
Education: BA

چهارراه

The
Intersection
2020 /'4

Jafar Sayadi

4'/1399
 احسان طالبی:کارگردان
 احسان طالبی:تهیه کننده

Director: Ehsan Talebi
Producer: Ehsan Talebi

احسان طالبی

 بجنورد/1365 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت

. زندگی یک مرد که به دلیل کار در شهر خود در کالنشهری مشغول به کار است:موضوع
Synopsis: The life of a man who is working in a metropolis because of his hometown.

Ehsan Talebi
Born: 1986/ Bojnourd
Education: BA

دسهتای مهرابین

The Kindness
Hands
2020 /'1

1' /1399
 بهروز شمشیری:کارگردان
 بهروز شمشیری:تهیه کننده

Director: Behrouz Shamshiri
Producer: Behrouz Shamshiri

بهروز شمشیری
 تبریز/1365 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت

 همه مردم از بزرگ و کوچک و هر کس در حد توان خود برای حل مشکلی قدم برمی دارد و در آخر خدا که برترین قدرت هاست:موضوع
.کمک خود ارزانی میدارد
Synopsis: All people, big and little, and everyone takes steps to solve a problem according to their
ability, and in the end, God, who is the supreme power, gives his help.

Neighborhood Section

Behrouz
Shamshiri
Born: 1986/ Tabriz
Education: BA
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رسیدن

Achieve

2020 /'1

 ستاره سرداری:کارگردان
 ستاره سرداری:تهیه کننده

ستاره سرداری

 کرمانشاه:متولد
 کارشناسی:تحصیالت

Setareh Sardari
Born: Kermanshah
Education: BA

1' /1401

Director: Setareh Sardari
Producer: Setareh Sardari

.تهران22  بافت بکر شهرک چشمه واقع در منطقه:موضوع
Synopsis: The pristine texture of Shahrak-e Cheshme located in the 22nd district of Tehran.

رهگذر

The Passerby

2020 /'3

 حانیه رخشنده:کارگردان
 مهدی صدیقی:تهیه کننده

حانیه رخشنده

 شیراز/1374 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت

Haniyeh
Rakhshandeh
Born: 1995/ Shiraz
Education: BA

3'/1401

Director: Haniyeh Rakhshandeh
Producer: Mehdi Sedighi

. کمک به همنوع:موضوع
Synopsis: Help to fellow men.

زیر عقربه ها

Under The
Hands

2021 /'1

 آنیتا خسروی فر:کارگردان
 آنیتا خسروی فر:تهیه کننده

آنیتا خسروی فر

 رشت/1373 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت

Anita Khosravifar
Born: 1994/ Rasht
Education: MA

1'/1400

Director: Anita Khosravifar
Producer: Anita Khosravifar

. برج ساعت میدان شهرداری رشت:موضوع
Synopsis: Rasht Municipality Square Clock Tower.
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The Silence Of
The Children
2021 /'2

2' /1400
 الهام آقالری:کارگردان
 الهام آقالری:تهیه کننده

Director: Elham Aghalari
Producer: Elham Aghalari

الهام آقالری

 قزوین:متولد
 کارشناسی:تحصیالت

 پدر و مادری قصد سفر در اوج کرونا را دارند اما دختر بچه خردسال نگران عروسکش است و مخالفت خود را به شیوه خاص:موضوع
.خودش اعالم میکند
Synopsis: Parents are planning to travel at the peak of Corona, but the little girl is worried about her
doll and expresses her opposition in her own way.

Born in Qazvin
Education: BA

3' /1400
 سعید نجاتی:کارگردان
 سعید نجاتی:تهیه کننده

Director: Saeed Nejati
Producer: Saeed Nejati

سعید نجاتی

 ارا ک/1360 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
. کرونا:موضوع

Saeed Nejati
Born: 1981/ Arak
Education: MA

Synopsis: Corona

shoulder to
shoulder
2020 /'3

Elham Aghalari

سوالریا

Solaria

2021 /'3

سکوت بچه ها

شانه به شانه

3'/1401
 عطیه سادات حجتی:کارگردان
 عطیه سادات حجتی:تهیه کننده

Director: Atiyeh Sadat Hojati
Producer: Atiyeh Sadat Hojati

عطیه سادات حجتی
 تهران/1366 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت

. کوچه لوال گر تهران:موضوع
Synopsis: Lulager Alley, Tehran.

Atiyeh Sadat
Hojati
Born: 1987/ Tehran
Education: MA

Neighborhood Section
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هشر سزب

The Green City

2020 /'2

 بهروز شمشیری:کارگردان
 جواد ارجمند:تهیه کننده

بهروز شمشیری
 تبریز/1365 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت

Behrouz Shamshiri
Born: 1986/ Tabriz
Education: BA

Director: Behrouz Shamshiri
Producer: Javad Arjmand

 در خیابان شلوغ کیسه زباله روی زمین. شخصی کیسه زباله خود را روی صندوق عقب گذاشته و شروع به رانندگی می کند:موضوع
.افتاده و پا کبان مجبور به نظافت منطقه شده که هم جان پا کبان به خطر می افتد هم ترافیکی در آن محدوده رخ می دهد
Synopsis: Someone puts his trash bag on the trunk and starts driving. In a busy street, the trash bag
fell on the ground and the street sweeper was forced to clean the area, which puts his life in danger
and creates traffic jams in that area.

َکپو

Gapo

2021 /'4

 مهدی میثمی:کارگردان
 علی فیروزکوهی:تهیه کننده

مهدی میثمی

 دزفول:متولد
 کارشناسی:تحصیالت

4'/1400

Director: Mehdi Meysami
Producer: Ali Firouz Koohi

َ
. معرفی حصیر بومی شهر دزفول به نام کپو که ثبت ملی شده است:موضوع

Mehdi Meysami
Born in Dezful
Education: BA

2'/1400

Synopsis: Introducing the native mat of Dezful city called Gapo, which is registered nationally.

من یک نفرم

I Am One
Person

2022 /'5

 علی ترابی پور:کارگردان
 علی ترابی پور:تهیه کننده

علی ترابی پور

 دزفول/1357 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت

Ali Torabi Pour
Born: 1978/ Dezful
Education: BA

5'/1401

Director: Ali Torabi Pour
Producer: Ali Torabi Pour

. درمورد محیط زیست شهری:موضوع
Synopsis: About the urban environment.
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Same Weight

2019 /'2

هم وزن

2'/1398
 موسی نجوم طلب:کارگردان
 موسی نجوم طلب:تهیه کننده

Director: Mousa Nojum Talab
Producer: Mousa Nojum Talab

موسی نجوم طلب
 تهران/1375 :متولد
 کاردانی:تحصیالت

... کیف پولی را پیدا میکند و، پسر بچه ای فقیر که مادرش آسم دارد:موضوع
Synopsis: A poor boy whose mother has asthma finds a wallet and...

Mousa Nojum
Talab

Born: 1996/ Tehran
Education: Associate degree

همیشه تو اول سالم یم کین

Always You
Say Hello First
2019 /'2

2'/1398
 سعید نجاتی:کارگردان
 حوزه هنری:تهیه کننده

Director: Saeed Nejati
Producer: Art Field

سعید نجاتی

 ارا ک/1360 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
. مشکالت زندگی شهری:موضوع

Synopsis: Problems of urban life.

Neighborhood Section

Saeed Nejati
Born: 1981/ Arak
Education: MA
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مسابقه تبلیغات سینمای ایران

هیات انتخاب و داوری مسابقه تبلیغات سینمای ایران
Iranian Cinema Advertisement Competition
Selection Committee and Juries

محمد بدرلو

 تهران/1370 :متولد
 کارشناسی علوم کامپیوتر:تحصیالت
، مالقات خصوصی، نفر۲۳ ، سرخپوست، تنگه ابوقریب، عکاسی فیلم های سینمایی روز صفر:آثار
 اعترافات ذهن خطرنا ک، خشم و هیاهو، هتریک، لتیان، سه کام حبس، تفریق، بی رویا، طال،زاالوا
.…  کوچه بی نام و،من
Born: 1991/ Tehran
Education: Bachelor of Computer Science
Works: Photography of the films Zero Day, Abu Ghraib Strait, Indian, 23
People, Private Meeting, Zalava, Gold, Dreamless, Subtraction, Three flavors
of Imprisonment, Latian, Hetrick, Anger and Uproar, Confessions of My
Dangerous Mind, Nameless Alley and ….

Mohammad Badrlou

علی حیاتی

 هیوستون/1357 :متولد
 کارشناسی ارتباط تصویری از دانشگاه هنر:تحصیالت
.. طراحی پوستر فیلم های سینمایی ماجرای نیمروز و:آثار
 مدیر هنری و خالقیت موسسه موکب آرت، موسس و مدیر کارگاه طراحی سه در چهار:مسئولیت ها

Born: 1978/ Houston
Education: Bachelor of Video Communication from the University of Arts
Works: Designing posters for The Story of midday movies and..
Responsibilities: founder and director of the three-by-four design workshop,
artistic and creative director of Mokab Art Institute

Ali Hayati

آرش رصافی

 کرمانشاه/1350 :متولد
 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی:تحصیالت
، زمین، تلفن، گرگ یک مترسک، تولد یک فیلمساز، ورطه، نویسنده و کارگردان فیلم های غبار:آثار
 بان لرزان، چای قندپهلو، مسافر، صورتکها، پرده سفید،کانی کاو
 رقص با، پشت بال پروانه، رو به جایی دور، نوازشگر نور، تدوین فیلم های به من نگاه کن:سایر
 اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر و بیش، کاله شیشه ای، محسن فیلم می سازد،دوربین
 فیلم کوتاه40 از
، عضو هیأت موسس آ کادمی فیلم کوتاه ایران، نائب رئیس انجمن فیلم کوتاه ایران:مسئولیت ها
معاون تولید و پشتیبانی فنی انجمن سینمای جوانان ایران

Arash Rasafi

Born: 1971/ Kermanshah
Education: Master of dramatic literature
Works: writer and director of the films Dust, Morass, Birth of a Filmmaker,
Wolf of a Scarecrow, Telephone, Earth, Kaney Kav, White Curtain, Faces,
Traveler, Sweet tea, Shaky Ban
Other: Editing of the films Look at Me, fondler of Noor, Facing Somewhere
Away, Behind the Wings of the Butterfly, Dancing with the Camera,
Mohsen Makes a Film, Glass Hat, Ashkan Sacred Ring and some other
stories and more than 40 short films
Responsibilities: Vice President of the Iranian Short Film Association,
Member of the Founding Board of the Iranian Short Film Academy, Vice
President of Production and Technical Support of the Iranian Youth
Cinema Association.

کامبیز صبری

 کاشان/1346 :متولد
 کارشناسی مجسمه سازی و کارشناسی ارشد گرافیک:تحصیالت
 مجسمه ساز و تا کنون نمایشگاههای گروهی و انفرادی متعددی در گالریها و موزه های مدرن:آثار
.داخل و خارج از کشور داشته و موفق به دریافت جوایز متعددی شده است
 مدرس دانشگاه:سایر

Kambiz Sabri

Born: 1967/ Kashan
Education: Bachelor of Sculpture and Master of Graphics
Works: He is a sculptor and has had numerous group and solo exhibitions
in modern galleries and museums inside and outside the country and has
received numerous awards.
Other: University lecturer

عبدالحمید قدیریان
 تهران/1339 :متولد
 کارشناسی ارشد، کارشناسی در رشته نقاشی از دانشکده هنر های زیبای دانشگاه تهران:تحصیالت
 دارای نشان درجه یک هنری در رشته طراحی صحنه و لباس از وزارت،در رشته نقاشی از دانشگاه هنر
فرهنگ و ارشاد اسالمی
، هراس، تیرباران، دستفروش، گذرگاه، به عنوان چهره پرداز و طراح صحنه و لباس فیلم های قاصد:آثار
، روز فرشته، سیرک بزرگ، ترانزیت، عروس، آب را گل نکنید،3 حمله به اچ، دایره سرخ،مرد عوضی
...  و1160  آبادان، ملک سلیمان نبی ع، مریم مقدس، مدرسه پیرمرد ها، ارتفاع پست،جنگ کودکانه
 نقاش و مجسمه ساز:سایر
Born: 1960/ Tehran
Education: Bachelor's degree in painting from the Faculty of Fine Arts,
University of Tehran, Master's degree in painting from the University of
Arts, with a first degree art certificate in the field of costume design from the
Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Works: as a make-up artist and set and costume designer for the films
Messenger, Passage, Peddler, To Shoot, Panic, Changeling Man, Red
Circle, Attack on H3, Don't Spoil the Water, Bride, Transit, Big Circus, Angel's
Day, Childish War , Low Heights, Old Men's School, Holy Mary, Sulaiman
Nabi A.S. Land, Abadan 1160 and...
Others: painter and sculptor

Abdolhamid Ghadirian

عکس

آاتابی
Atabai

Photo
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Omid Salehi

امید صالحی

عکس
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Photo
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عکس

هشــتمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم شــهر 147

دسته دخرتان
Squad of Girls

Photo
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مجید طالبی

Majid Talebi

عکس
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Photo
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عکس
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شیب که ماه کامل شد
Night of the Full Moon

Photo
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امید صالحی

Omid Salehi

عکس

هشــتمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم شــهر 153

Photo
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عکس
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موقعیت مهدی
The Situation of Mehdi

Photo
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علی نیک رفتار

Ali Nikraftrar

عکس
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Photo
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عکس
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یدو
Yadoo

Photo
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Pouya Shah Jahani

پویا شاه جهانی

عکس
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Photo
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عکس
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Photo
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آاثر راه یافته بخش عکس
 حبیب مجیدی/  آهو.1
 مریم رضوی/ بی مادر.2
 حبیب مجیدی/ خط فرضی.3
 میالد کیایی/ شب اول هجد سالگی.4
 فتاح ذی نوری/ شنای پروانه.5
 حبیب مجیدی/ منصور.6
Works accepted into the Picture section
1. Deer / Habib Majidi

2. Motherless / Maryam Razavi

3. Hypothetical line/ Habib Majidi

4. The first night of eighteen years of age/Milad Kiai
5. Butterfly swimming/Fattah Zeenouri
6. Mansour/Habib Majidi

پوستر

60آابدان یازده

Abadan 1160

Mohammad Taghipour

محمد تقی پور

Poster

8th Shahr International Film Festival 107

بیرون در اترییک

Out in the Dark

Rojan Iraji

روژان ایرجی

پوستر
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Abu Ghoreib Strait

تنگه ابوقریب

Mohammad Taghipour

محمد تقی پور

Poster
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خارج از محدوده

محمد موحدنیا

Off Limits

Mohammad Movahednia

پوستر
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Samurai in Berlin

سامورایی در برلین

Mohammad Rouhollamin

محمد روح االمین

Poster
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قمس

محمد تقی پور

Swear

Mohammad Taghipour

پوستر
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مهین

Mahin

Mohammad Taghipour

محمد تقی پور

Poster
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موقعیت مهدی

محمد روح االمین

the Situation of Mehdi

Mohammad Rouhollamin

پوستر
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The Bench

نیم کت

Hamid Rajaei

حمید رجایی

Poster
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هناس

محمد روح االمین

Henas

Mohammad Rouhollamin

پوستر
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Poster
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آاثر راه یافته بخش پوسرت
 محمد تقی پور/ نفر23 .1
 محمد موحدنیا/ آبها.2
 محمد روح االمین/ بدون قرار قبلی.3
 محمد روح االمین/ بی مادر.4
 محمد روح االمین/ بیرو.5
 محمد روح االمین/ تک تیرانداز.6
 محمد افشار/ حافظ.7
 محمد تقی پور/ خروج.8
 محمد شکیبا/ خروج.9
 محمد موحدنیا/ سرکوب.10
 محمد موحدنیا/ عصب کشی.11
 روژان ایرجی/ قصیده گاو سفید.12
 محمد موحدنیا/ گیسوم.13
 روژان ایرجی/ ویژه نیمه شب.14
Accepted works in Poster section
1- 23 people/ Mohammad Taghipour

2- The Waters/ Mohammad Movahednia

3- No prior appointment/ Mohammad Rouholamin
4- Motherless/ Mohammad Rouholamin
5- Biru/ Mohammad Rouholamin

6- The Sniper/ Mohammad Rouholamin
7- Hafez/ Mohammad Afshar

8- Exit/ Mohammad Taghipour
9- Exit/ Mohammad Shakiba

10- Suppression/ Mohammad Movahednia

11- Root canal therapy/ Mohammad Movahednia
12- White cow ode/ Rojan Iraji

13- Gisum/ Mohammad Movahednia
14- Midnight’s special/ Rojan Iraji

تیزر و آنونس

 امید میرزایی:ساخت تیزر
Make a teaser: Omid Mirzaei

Abadan 1160

60آابدان یازده

 کیومرث بیک زند:ساخت تیزر
Make a teaser: Kiomars Beik Zand

Dishonest

یب همه چیز

Announce
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ساخت تیزر :محمد واحد
Make a teaser: Mohammad Vahed

روز صفر

Zero Day

ساخت تیزر :پیمان امدادی
Make a teaser: Peyman Emdadi

رسخپوست

Indian

آنونس
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Announce

 پیمان امدادی:ساخت تیزر
Make a teaser: Peyman Emdadi

Ridiculous

مسخره ابز

Works accepted in the
announce section

آاثر راه یافته بخش آنونس

1. ISATIS / Pouya Parsa Moghadam

 مهدی برزکی/ آبا.2

2. Aba / Mehdi Barzaki
3. No the Prior Appointment/ Rohollh Movahedi

 پویا پارسامقدم/ ایساتیس.1
 روح اله موحدی/ بدون قرار قبلی.3
 مرتضی موحد/ بوتا کس.4

4. Botox/ Morteza Movahed

 کیومرث بیک زند/ بی مادر.5

5. Motherless / Kiyomars Beik Zand

 امید میرزایی/ پوست.6

6. The Skin/ Omid Mirzaei

 امید میرزایی/ تک تیرانداز.7

7. The Sniper/ Omid Mirzaei
8. The Walnut tree/ Masoud Rafie Zadeh

 مسعود رفیع زاده/ درخت گردو.8

9. The King Killer/ Omid Mirzaei

 امید میرزایی/ شاه کش.9

10. Grassland/ Hamid Najafi Rad

 حمید نجفی راد/ علفزار.10

11. Gravedigger/ Hamed Hoseini
12. The situation of Mehdi/ Omid Mirzaei
13. Breaths of a City/ Mohammad Talebi
14. Yadoo/ Mehdi Moghadam

 حامد حسینی/ گورکن.11
 امید میرزایی/ موقعیت مهدی.12
 محمدطالبی/ نفس های یک شهر.13
 مهدی مقدم/ یدو.14

Announce

8th Shahr International Film Festival

93

آفرینش های هنری شهر

The Pioneers of city aesthetic art work section
Urban City
Iraj Mohammadi/ Amir Kabir

Mohammad Beikzadeh, Fatemeh Majidi/ Grand Father

Urban Painting
Ismaeal Moeini Rad/ Name of the work, Martyr Sardar
Darvish Sharifi

Reza Ali Khani/ Friends Remembrance
Sasan Gharedaghlou/ Iranian Garden

Alireza Bagheri and Hamed Malek Ahmad/ Nation of
Imam Hossein

Fereshteh Zamani/ Appreciation of the Medical Staff in
Dealing with Corona

Mohammad Ali Rajabi/ Martyr’s Ascension
Maryam Zaheri/ martyr Mehdi Bayat
Hashem Irani/ Children of Iran
Davood Amiri/ Untitled

Alireza Moghim Nejad/ Untitled

Urban Poster
Ahmad Younesi/ Iran, The Largest Medicine Producer
Mohammad Shakiba/ Press Coverage

Mohammad Taghi Pour/ Since the Day I Am Your Prisoner
Sadegh Lotfi Zadeh/ Light of hope

Mohammad Taghi Pour, Mohammad Shakiba, Mahmoud
Aarasteh/ Farewell to Peace

Environmental Graphic
Arsalan Eyvaz zadeh, Hamed Mansouri, Sadeghi Lotfi
zadeh/ Mohammad Chitsaz/ This Way is Clear

Sina Ra’yat Doost, Mohammad Taghi Pour, Mohammad
Shakiba/ On the Lap of Heaven

Mohammad Taghipour/ Mohammad Shakiba, Sina Ra’yat
Doost/ Take the Other as Pioneer

Mohammad Reza Doost Mohammadi/ Reward for
Everyone

urban teaser
Mohammad Amin Imami/ Iran’s Girls

Seyed Jalal Montazeri/ An Opportunity to Serve

Mohammad Amin Imami/ Just for the Love to Ali
Mohammad Amin Imami/ Water Officer

Mohammad Hosein Imami, Seyed Amin Seyed Javadi/
Down With Shah

راه یافته های بخش آفرینش های هرنی هشر
املان هشری
 امیر کبیر/ایرج محمدی
 پدر بزرگ/ فاطمه مجیدی،محمد بیک زاده

نقایش هشری
 نام اثر شهید سردار درویش شریفی/اسماعیل معینی راد
 یاد یاران/رضا علیخانی
باغ ایرانی/ساسان غره داغلو
 ملت امام حسین/علیرضا باقری و حامد ملک احمد
 تقدیر از کادر درمان در مقابله با کرونا/فرشته زمانی
 معراج شهید/محمد علی رجبی
 شهید مهدی بیات/مریم ظاهری
فرزندان ایران/هاشم ایرانی
 بدون عنوان/داوود امیری
 بدون عنوان/علیرضا مقیم نژاد

پوسرت هشری
 ایران بزرگترین تولید کننده دارو/احمد یونسی
 پوشش خبری/محمد شکیبا
 من از آن روز که در بند توام/ محمد تقی پور
 نور امید/صادق لطفی زاده
 وداع با صلح/ محمود آراسته، محمد شکیبا،محمد تقی پور

گرافیک محیطی
/ صادقی لطفی زاده، حامد منصوری،ارسالن عیوض زاده
 این راه روشن است/ محمد رضا چیت ساز
 بر/ محمد شکیبا، محمد تقی پور،سینا رعیت دوست
دامان بهشت
 دیگری/  سینا رعیت دوست، محمد شکیبا،محمد تقی پور
را بر خود مقدم دار
 عیدی برای همه/محمدرضا دوست محمدی

تیزر هشری
 دختران ایران/محمدامین امامی
 فرصتی برای خدمت/سید جالل الدین منتظری
 فقط به عشق علی/محمد امین امامی
 مامور آب/محمد امین امامی
 مرگ بر شاه/محمد حسین امامی و سیدامین سیدجوادی

المان شهری
سروش اطهاری
Soroush Athari

محمدحسین عماد
Mohammad Hosein Emad

المان شهری
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حمیدرضا قیاسی
Hamid Reza Ghiasi

ایرج محمدی
Iraj Mohammadi

Urban Element
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نقاشی شهری
عیسی آئینی
Isa Aeini

میثم اربابون
Meysam Arbaboun

نقاشی شهری
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رضا علیخانی
Reza Alikhani

مهدی قدیانلو
Mehdi Ghadianlou

Urban painting
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پوستر شهری
میکائیل براتی و محمدرضا چیت ساز
Michael Barati and Mohammad Reza
Chitsaz

پویا سرابی
Pouya Sarabi

پوستر شهری
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محمد شکیبا
Mohammad Shakiba

محمد شکیبا و محمود آراسته
Mohammad Shakiba and Mahmoud
Arasteh

Urban poster
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صادق لطفی زاده
Sadegh Lotfizadeh

روح اهلل مختاری
Rouhollah Mokhtari

پوستر شهری
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گرافیک محیطی
میکائیل براتی
Michael Barati

محمد تقی پور و علیرضا باقری
Mohammad Taghipour, Alireza
Bagheri

Environmental Graphic
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محمد تقی پور و محمد شکیبا
Mohammad Taghipour and
Mohammad Shakiba

ارسالن عیوض زاده و محسن نصراهلل و
محمدرضا چیت ساز
Arsalan Eyvaz Zadeh and Mohsen
Nasrollah and Mohammad Reza
Chitsaz

گرافیک محیطی
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تیزر شهری
محمدامین امامی
Mohammad Amin Imami

محمدامین امامی
Mohammad Amin Imami

City trailer
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City Aesthetic Art Works &
Competition of Iranian Cinema
Advertisement
8th Shahr International Film Festival

بزرگداشت

عبدالرضا ا کبری

Abdolreza Akbari
اصالتی تبریزی دارد ،متولد  14فروردین  1332در کرمان است ،و بزرگشده محله بیسیم میدان خراسان تهران؛ با کلی ذوقوشوق
کودکانه برای تماشای فوتبالیستهای آن روزهای فوتبال کشورمان .سنی نداشت که با دوستان خود گروه تئاتر نجفآباد را تشکیل
دادند تا دیری نگذشته زیر نظر داریوش مودبیان فعالیتهای تئاتری خود را ادامه دهند.
حرف از «باغ گیالس»« ،تولدی دیگر»« ،مزد ترس» و «پهلوانان نمیمیرند» که شود ،خیلی سخت نیست که دریابیم صحبت از
عبدالرضا ا کبریست ،بازیگری که حتی در دل ضبط سکانسهای سخت و فیزیکی چون «کانیمانگا» هم از سرگرمی دوران جوانی
خود که حل جدول باشد ،دست بر نمیداشت.
او شروع حل جدول را مثل زندگی میداند که وقتی آغازش کردی ،دیگر با همه فراز و نشیبها و سختیهایش باید بسازی و ادامه
دهی؛ درست به مانند بازیگری که  8ماه نمایشنامه عروس را به کارگردانی بهزاد فراهانی و در کنار پرویز پرستویی کار کرد تا در ادامه،
بازی در سینما را با «زندان دولهتو» و آشنایی با جزئیات بازی مقابل دوربین را با علیرضا داوودنژاد و فیلم «بیپناه»اش تجربه کند و
به قول خودش بسیار بیاموزد.
گذشته از حضور عبدالرضا ا کبری در اولین تجربه کارگردانی فرامرز قریبیان برای فیلم «جدال در ناسوکی» ،شاید کمتر کسی باشد
که از نویسندگی و کارگردانی عبدالرضا ا کبری برای گروه اجتماعی تلویزیون و برنامههایی چون سیمای خانواده ،آیتمهای کمدی
جنگ هفته و سیمای مدرسه خبر داشته باشد .فعالیتهایی که منجر به کارگردانی برنامه منسجم و ادامهدار «طالب» با بازی پرویز
پرستویی و فریبا متخصص در آن روزهای سیمای کشورمان شد.
«شوق پرواز»« ،سرعت»« ،اخراجیها»« ،دختری با کفشهای کتانی»« ،روز شیطان»« ،پناهنده» و «آخرین پرواز» از دیگر
ی بهشمار میرود که عالقه خود به بازی در نقشهای تاریخی را کتمان ناپذیر میخواند« .بچه
فعالیتهای هنری عبدالرضا ا کبر 
مهندس  »4از آخرین قابهای حضور این بازیگر پیشکسوت در یکی دو سال اخیر جعبه جادوییست.
Born: 1953/ Kerman
Education: Bachelor of Public Relations
Works: Acting in the movies Doleto Prison, Fight in Tasuki, Shelter less, Room One, Punishment,
Kanimanga, Mortal, Burning Firs, The Last Flight, Tenant of Mr. Bakhshdar, Mr. Shadi's Mission,
Under the Konar Shadow, Refugee, They Love Nobody, Devil's Day , Law, Speed, Saghar, A girl with
sneakers, Dark symphony, You are free, Report card day, Abjad, expulsions, Paradise station, Son of
the Morning, More free than the Sea, Return to Life Video, Children of Iron, In the Heart of Darkness,
Time to Stay, Espresso Coffee, Mangrove Operation , Unknown, Light of the Sea, Talkhun, Shout of
Silence, Taste of raw Apple, Time to Regret, Eleven Minutes and Thirty Seconds, Guest is dear to God,
Expediency Groom, Fire Under the Ashes, Eyewitness, Better Tomorrow, Nothing Left Until dinnertime,
Lots of Stars, Dream of a Star, Hidden Treasure, Sky Blue, Wagon No. 2, Boomerang, Orb of Death,
Series The Wages of Fear, Playing with Death, The Cherry Orchard, Another Birth, Operation 125,
Coma, Window, Days of Protest, Flying in a Bubble, Lovers, Ascension, Searching in the City, Warriors
Never Die, Awakes, Wergeld, Secret of the Phoenix

جعفر دهقان

Ja'far Dehghan
گرچه سایر گونهها را بازی کرده است ،حتی کمدی؛ اما وقتی نام یا چهرهاش به میان میآید ،بیش از همه کارهای جنگی و تاریخی
اوست که در ذهنمان مرور میشود ،با «مصعبابن زبیر» گرچه منفور ،اما در گوشهای از یادهامان جا خشک کرد ،آنچنان که پیشتر
با «ما کسی میلیان» در دلهایمان ماند.
جعفر دهقان متولد بیستویکم نخستین ماه بهار سال  1339در امامزاده حسن است که جوانی و نوجوانی خود را در محله مهرآباد
گذراند 15 .ساله بود که با ارسال نام ه کوتاهی درباره چگونگی بازیگر شدن به یکی از مجالت آن روز ،سفتوسخت پیگر هنرپیشگی
شد.
دهقان که بهواسطه مرکز رفاه خانواده چندباری در نقشهای کوتاه روی صحنه حاضر شده بود ،فیلم «توجیه» ،نخستین ساخته
حوزه هنری ،اولین تجربه حضورش مقابل دوربین شد تا در ادامه« ،بلمی به سوی ساحل» به کارگردانی رسول مالقلی پور،
جدیترین نقش او تا آن روز نام بگیرد.
جعفر دهقان که همواره دوست داشته سوپراستار خانوادهاش باشد ،شهره شدن و بزرگ شدن را تنها در صورت تعالی اخالقی دارای
قرب و ارزش میداند .خودش میگوید ابتدای مسیر بود که رفتن روی پرده مغرورش کرد تا اینکه متاثر از مشی و مرام بازیگران بزرگ،
به مرور به اصالح رفتار خود پرداخت تا جایی که حتی برای انداختن عکس یادگاری با دوستاناش هم خجالت میکشید.
او که برای بازی در «حماسه جنون» ،سیمرغ بهترین بازیگر نقش دوم مرد را روی شانههای خود دید ،همواره معتقد بود یک بازیگر
هرچه بیشتر مقابل دوربین برود ،بیشتر به این شغل احساس نیاز میکند« .بوی پیراهن یوسف»« ،حمله به اچ« ،»3پرواز در شب»،
«مریم مقدس» و «یاسهای وحشی» از جمله دیگر کارهاییست که خاطره بازیهای این بازیگر را در دلها زنده میکند.
حضوری کوتاه در سریال «راز بقا» از آخرین قابهای یکی دو ماه اخیر جعفر دهقان است که این روزها برای بازی در مجموعه
تلویزیونی «سلمان فارسی» ،مقابل دوربین داوود میرباقری قرار دارد.
Born: 1960/Tehran
Education: Diploma
Works: Acting in the movies Justification, Another Death, Contracts, Canoe to the Beach, Peddler,
Shooting, Flying in the Night, Panic, Crisis, Chasing the Shadows, Operation Karkuk, Golden Cross,
Under the Sky, Majinon Saga, Long Autumn, One Night, A stranger, attacking H3, Seven Crossings,
Crossing the Red Line, Green Hell, The Smell of Yusuf's Shirt, Wild Jasmines, The Pilot, Young Lions,
Dawn of Victory, Holy Mary, Peerless, City of Chaos, Devil's bottleneck , Apple and Selma, Once upon
a time Love and Betrayal, Iran's Orphanage, Four Isfahanis in Baghdad and TV series such as Angels
men, Mukhtarnameh, Puzzle of Shah, Ancient Land, Divorce, Salman Farsi

فاطمه گودرزی

Fatemeh Goudarzi

پس ملودرآم ،راحتتر از کارهای کمدی بر میآید .ضمن اینکه خندوندن را
خمیرهاش را با اشک آفریدند ،به همین خاطر است که از ِ
سختتر از گریوندن میداند ،میگوید برای پذیرفتن یک کار کمدی ،باید خیلی دوستش داشته باشد؛ با این حال ،جدی و کمدی،
هر دو مظروف کارنامه هنری اوست.
صحبت از فاطمه گودرزی بازیگر سینما و تلویزیون است که گرچه با «آیینه» به تلویزیون آمد ،اما شاید کمتر کسی باشد که بداند
برای اولینبار با «گالشهای مادربزرگ» جلوی دوربین رفت ،بدون استرس ،خالی از اضطراب؛ چرا که هیچوقت هدفش بازیگری نبوده
است .اما با همه عشقی که به موسیقی و نقاشی میورزید و میورزد ،پیشهاش تا آنجا بازیگری شد که حتی از مزه سیمر غ هم چشید.
او که اصالتا بروجردیست ،به سال  1342در نوزدهم تیرماهی که هرم گرما تاختوتازش گرفته بود متولد شد تا حضور در دوره دو
ساله تئاتر در اداره بازیگری ،آغاز آموزش و تمرین بازیگری او از همان ابتدای آغاز دهه دوم زندگیاش باشد .چند سالی از آن روزها
بیشتر نگذشت که «بهخطر همه چیز» ،آغاز راه فعالیتهای سینمایی او شد.
خودش «میخواهم زنده بمانم» را از همه کارهایش بیشتر دوست دارد ،حتی بیش از غزالی که برای بازی در نقش معصومه ،سیمرغ
را روی شانههای خود لمس کرد ،اما با همه سابقه دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره چهاردهم ،معتقد
است اولین و مهمترین شرط موفقیت هنرمندان ،پذیرفته شدن از جانب مردم است.
بدون شک دو مجموعه تلویزیونی «آپارتمان» و «دردسرهای والدین» از به یادماندنیترین سریالهای فاطمه گودرزی بهشمار
میرود ،بازیگری که خود میگوید به مرور شیفته بازیگری شد و ابتدا در دایره عالئقهاش نبوده است .با همه وسواس در انتخاب
نقش ،بازی مادرانه در کارنامه فعالیتهای هنری او کم به چشم نمیخورد ،اما جای آنچه در بین تمامی نقشآفرینیهای خود خالی
میبیند ،بازی در نقش یک زن جنوب شهری است که دوست دارد روزی تجربهاش کند.
گذشته از «دورهمی» و «خندوانه»« ،شبهای مافیا» از آخرین قابهایست که در این چند ماه اخیر ،فاطمه گودرزی در آن دیده
شده است.
Born: 1963/ Tehran
Works: Staring in feature films Immigrants, For everything, The Private Home, The legend of Moon
and Leopard, War of Tankers, I want to be Alive, Hidden Paradise, The Great Wishes, The Gazelle,
The Rival of Heart, A Sign for Love, The Victorious Warrior, Phone, My favorite Wife, The Footballers,
Pink Marriage, Iranian Style Marriage, Nima Youshij, Empty Hands, End of the Road, Night of Hura,
)Gonjeshkak Ashimashi, What Men Do not Know About Women, Shadow, Mah Monir (video film
Television series such as Maternal Song, Distances, Nurses, Nafas
Other: Making three short films

نادر طالب زاده

Nader Taleb Zadeh

به واژه کم بود و کوتاه ،به مضمون ،لطیف بود و بسیار؛ یادداشت ابراهیم حاتمیکیا در پی درگذشت هنرمند پژوهشگری که نادر بود ،چه
در سینما و چه در اصرار و ایمان به آنچه اعتقاد داشت؛ مستندسازی که به وقت رفتنش ،از قصههای پر غصهاش نوشتند که توشه راه سفر
بیبازگتشتاش شد ،سفری که از همسایگی با شهید مرتضی آوینی آغاز شد و با همراهی شهدا ادامه پیدا کرد.
گرچه به چهره مجری آرام و مهربانی بود ،اما کمتر کسی از عالقهمندان و خانواده بزرگ سینماست که خبر از تهیهکنندگی و کارگردانی این
فعال رسانهای نداشته باشد« .بشارت منجی» ،تنها سریال از ساختههای داستانی نادر طالبزاده بود ،اما گذشته از مستندسازی ،بازی در
فیلم «تویی که نمیشناختمت» از دیگر حضورهای سینمایی اوست .اما کیست که نداند آنچه طالبزاده را در نگاه دوستدارانش نادر کرد،
دیدگاهها و فعالیتهای مقاومتی_انقالبی و به کار بستن آنها در قاب هنر و رسانه بود.
دبیری کنفرانس بینالمللی «افق نو» ،دبیری جشنواره فیلم عمار و عضویت در اتاق فکر شبکه «افق» ،از جمله فعالیتهای «آقای نادر» در
عرصه یاد شده است که به سال  ۱۳۳۲و در چهارمین روز نخستین ماه زمستانی متولد شد تا کمی بعد تر از فار غالتحصیلی در رشته کارشناسی
ادبیات انگلیسی دانشگاه «راندولف میکن» ،موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد خود از دانشگاه «کلمبیا» برای تحصیل در رشته کارگردانی
سینما شود.
گذشته از تدریس در مرکز اسالمی آموزش فیلمسازی و مدیریت مرکز تحقیقات و مطالعات سینمایی« ،برنامه تلویزیونی عصر»« ،برنامه تلویزیونی
راز» و مستند «رمزگشایی از یک اپیدمی» از جمله فعالیتهای او در زمینه کارگردانی و برنامه سازیست.
نهم اردیبهشتماه سال  ،1401آغاز بهار همیشگی و جاودانگی حیات مردی بود که نه تنها به نام که در زیست غریباش هم «نادر» بود.
Born in: 1954\Tehran
Education: B.A. in English Literature and M.A. in Film Directing from Columbia University of USA
Works: Directing movies The Savior Enunciation, Christ and documentaries The Reality of Khouzestan,
Susa, City of Misled Martyrs, Val-Asr, Victory 1, Victory 2, Love Messenger in Blinds’ City,The 25th Hour,
The Dagger and the Anemone, Growth in the Fire, Age of Expectancy, Darkness at Noon, The Silent
Injustice
Positions: Head of international section of Farabi Cinematic Foundation, Director of Cinematic Research
and Studies Center in Cinematic Department of Ministry o f Culture, Director of the 2nd Ammar Public Film
Festival, Secretary of the 1st New Horizon Free Filmmakers Festival
Honors and Awards: Winner of inter-Religion Conversation Award of Italy Today Religion Film Festival
(2007) for Jesus

Tribute

8th Shahr International Film Festival

مسابقه سینمای بین الملل
فیلم های پویانمایی

The Tales Of
Nasreddin Hodja

ماجراهای
مالنرصالدین
 میکلوش گردلیکس:کارگردان
 میکلوش گردلیکس:انیماتور
 میکلوش گردلیکس:فیلمنامه
 میکلوش روزسلی:صدابردار
 تات. گزا ام:تهیهکننده

Miklós Gerdelics

Hungarian animation director, animator,
scriptwriter and designer at KEDD
Animation Studio.
Born: 1987
Education: Film, Media and
Communication Studies BA
Filmography: What’s this? What is it?
Siegfried, the Valkyrie

میکلوش گردلیکس
 فیلمنامهنویس و طراح در، انیماتور،کارگردان انیمیشن
KEDD استودیو انیمیشن
1987 : متولد
 رسانه و ارتباطات، لیسانس مطالعات فیلم:تحصیالت
 زیگفرید (پهلوان-  این چیه؟ اون چیه؟:فیلمشناسی
 والکری (زن جوان جنگجو در اساطیر- )افسانه ای آلمان
)اسکاندیناوی

2020/'2

2'/1399

Director: Miklós Gerdelics
Animator: Miklós Gerdelics
Script Writer: Miklós Gerdelics
Sound recorder: Miklós Rozslay
Producer: Géza M. Tóth

Synopsis: Nasreddin hodja is an iconic figure of the Turkish folklore. He questions
our regular ways of thinking by his unusual, paradoxical teachings. The series
conveys universal messages, adressing Eastern and Western audiences.

 او با آموزههای غیرمعمول. مالنصرالدین یک چهرۀ نمادین در فرهنگ عامۀ مردم ترکیه است:خالصه داستان
 پیامی جهانی را منتقل میکند که، این مجموعه. شیوۀ معمول تفکر ما را زیر سؤال میبرد،و متناقض خود
.مخاطبان آن هم غربیها هستند و هم شرقیها

To Live A Precarious Life

زیسنت اب ارزش
2021/'4

Anita Chernykh
Was born in Almaty. She's directed first short film
of "To live a precarious life", and won the Grand
Prix at Tashkent International Animation Forum in
2022 .
Born: 1998
Education: Film director (Kazakhstan National
Academy of Arts named of T. Zhurgenov)

آنیتا چرنیخ
آنیتا چرنیخ در آلماتی متولد شده و «زیستن با ارزش» نخستین
 و در هماندیشی2022 فیلم کوتاه اوست این فیلم در سال
.بینالمللی انیمیشن در تاشکند جایزه گرند پریکس را دریافت کرد
1998:متولد
 کارگردانی فیلم از آ کادمی ملی هنر قزاقستان:تحصیالت

209 هشــتمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم شــهر

4'/1400

 آنیتا چرنیخ: کارگردانDirector: Anita Chernykh
، ملیکا عبدوکیوا، آرتور چرنیخ: انیماتورAnimator: Artur Chernykh, Malika
Abdukeeva, Asya Bikkulova,
 آردا یسنکازی، آسیه بیکولوواArda Yesenkazy
 آنیتا چرنیخ: فیلمنامهScript Writer: Anita Chernykh
 آنیتا چرنیخ: تدوینEditor: Anita Chernykh
 ایوان آرداشوف: صدابردارSound recorder: Ivan Ardashov
 آنیتا چرنیخ: تهیهکنندهProducer: Anita Chernykh

Synopsis: Grandfather becomes a thief to ensure a good life for his
grandson. What will the grandson do when he finds out about this?

. پدربزرگ برای فراهم آوردن یک زندگی بهتر برای نوهاش دست به دزدی میزند:خالصه داستان
وقتی نوه از این موضوع باخبر شود چه وا کنشی نشان میدهد؟

مسابقه فیلمهای پویانمایی بینالملل

The Fourth Wall

دیوار چهارم
2020/'10

10'/1399

 محبوبه کالیی:کارگردان
 محبوبه کالیی:مدیر تصویربرداری
 محبوبه کالیی:انیماتور
 محبوبه کالیی:فیلمنامه نویس
 محبوبه کالیی:تدوین
 حسین قورچیان:صدا گذار
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای
مستند و تجربی

Director: Mahboubeh Kalaei
Director of photography: Mahboubeh Kalaei
Animator: Mahboubeh Kalaei
Screen writer: Mahboubeh Kalaei
Editor: Mahboubeh Kalaei
Sound mixer: Hosein Qurchian
Produced in DEFC

Mahboubeh
Kalaei
Education: MA
Filmography: Sink, One
person, Mirage

محبوبه کالیی
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 سراب، یک نفر، سینک:فیلمشناسی

Synopsis: In a kitchen, a boy is playing and tells an incomplete story, which is a
fragmentary report of his life.

 در یک آشپزخانه پسرک مشغول بازی است و قصه نصفه نیمه ای تعریف می کند که گزارشی بریده:خالصه داستان
.بریده از وضع زندگی اوست

The Past

گذشته
8'/1400
 حمید محمدی: کارگردانDirector: Hamid Mohammadi
 محمدرضا خوشحال: مدیر تصویربرداریDirector of photography: Mohammad
 سرمستReza Khoshhal Sarmast
Animator: Hamid Mohammadi
 حمید محمدی: انیماتورScreen writer: Ali Hazrat Pour
 علی حضرت پور: فیلمنامه نویسEditor:Hamid Mohammadi
 حمید محمدی: تدوینCostume and set designer: Mohammad
 محمدرضا خانزاد: طراح صحنه و لباسReza Khanzad
Sound mixer: Hosein Qurchian
 حسین قورچیان:صدا گذار
Music: Mohammad Nosrati
 محمد نصرتی: موسیقیSpecial effects: Mehdi Sherkat Masoum
 مهدی شرکت معصوم: جلوه های ویژهProducer: Hamid Mohammadi
 حمید محمدی: تهیه کنندهProduced in DEFC
تهیه شده در مرکزگسترش سینمای مستند و
تجربی
2021/'8

Hamid
Mohammadi

Born: 1976/ Karaj
Education: BA
Filmography: First Animation
experience

حمید محمدی
 کرج/1355 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 نخستین تجربه:فیلمشناسی
انیمیشن سازی

Synopsis: A writer who was harassed and threatened by government agents in the
1940s, lives in constant fear.

 شمسی که مورد آزار و اذیت و تهدید ماموران حکومتی قرار گرفته و در40  نویسنده ایی در دهه:خالصه داستان
.هراسی دائمی به سر می برد

Animation Films International

8th Shahr International Film Festival
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The Chimney Swift

پرندهای در
دودکش
Frédéric Schuld

Frédéric Schuld is an author, director
and animator. He founded the studio
“Fabian&Fred” with Fabian Driehorst in
2012. His award winning short “Carlotta’s
Face” was screened in more than 230
festivals.
Born1985
Education: Diploma at Academy of Media
Arts, Cologne (Germany)
Filmography: The Chimney Swift,
Carlotta’s Face

فردریک شولد

 با همراهی. کارگردان و انیماتور است،فردریک شولد نویسنده
2012 فابیان درایهورست استودیوی «فایبان و فرد» را در سال
 و فیلم او با عنوان «چهرۀ کارلوتا» تا کنون.تاسیس کرده است
. جشنواره به نمایش درآمده و برندۀ جایزه شده است230 در
1985:متولد
 کلن آلمان، آ کادمی هنرهای رسانهای:تحصیالت
 چهرۀ کارلوتا، پرندهای در دودکش:فیلمشناسی

2020/'5

5'/1399

 فردریک شولد: کارگردانDirector: Frédéric Schuld
 فردریک، ربکا بلوشر، آلبا درا گونتی: انیماتورAnimator: Alba Dragonetti, Rebecca
Blöcher, Frédéric Schuld
شولد
Script Writer: Frédéric Schuld, Fabian
 فردریک شولد و فابیان درایهورست: فیلمنامهDriehorst
 فردریک شولد: تدوینEditor: Frédéric Schuld
ولت- الکس مولر: صدابردارSound recorder: Alex Müller-Welt
 فردریک شولد: آهنگسازComposer: Frédéric Schuld
Producer: Fabian Driehorst
 فابیان درایهورست:تهیهکننده

Synopsis: A chimney sweeper describes his everyday routine of forcing
young kids to become workers. While we observe a kid cleaning a chimney,
the master's statement gets more personal with every sentence until we
understand, that he is speaking about his own past.

 یک نظافتچی دودکش ماجرای هر روزش را از وادار کردن کودکان به کارگری روایت:خالصه داستان
 در ابتدا کودکی را میبینیم که در حال تمیز کردن دودکش است و به مرور جملههای راوی.میکند
.شخصیتر میشود تا اینکه متوجه میشویم که راوی در حال صحبت دربارۀ گذشتۀ خودش است

The Crow

کالغ
2020/'9

Ahoura Shahbazi
Born: 1978/ Tehran
Education: BA
Filmography: Mouse and
cat, bird, Juggler

اهورا شهبازی
 تهران/1357 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، پرنده، موش و گربه:فیلمشناسی
تردست

9'/1399

 اهورا شهبازی: کارگردانDirector: Ahoura Shahbazi
 اهورا شهبازی: انیماتورAnimator: Ahoura Shahbazi
Screen writer: Ahoura Shahbazi, Vida
 ویدا شیرازی، اهورا شهبازی: فیلمنامه نویسShirazi
 اهورا شهبازی: تدوینEditor: Ahoura Shahbazi
 کیارش بختیاری: صدا گذارSound mixer: Kiarash Bakhtiari
 کیارش بختیاری: موسیقیMusic: Kiarash Bakhtiari
 تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند وProduced in DEFC
تجربی

Synopsis: Seeing the eagle flying high above the forest, the crow decides to follow the
eagle to experience the flight at the top.

 کالغ با دیدن پرواز بلند عقاب بر فراز جنگل تصمیم می گیرد عقاب را دنبال کند تا پرواز در اوج را:خالصه داستان
.تجربه کند

211

هشــتمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم شــهر
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Safar

سفر
2020/'2

2'/1399

 کریت خورانا: کارگردانDirector: Kireet Khurana
taobrepaP  سریجونی باردان و: انیماتورAnimator: Srijoni Bardhan & Paperboat
Design Studios
soidutS ngiseD
Script Writer: Anshu Gupta
 آنشو گوپتا: فیلمنامهEditor: Arvind Shirke
 آرویند شرکه: تدوینProducer: Climb Media

Kireet Khurana
Kireet Khurana has won 6 President's
National awards and 15 International
awards for his cinematic works besides
many others.
Born: 1967
Education: High Honours Graduate from
Sheridan College of Canada
Filmography: T for Taj Mahal, Saeed Mirza,
Komal

کریت خورانا

Synopsis: The story of the migrants who walked 1000s of miles to reach their
homes, told through their tears. The desolate streets, empty homes and factories
stand a quiet testimony to their missing presence.

 جایزه5 کریت خورانا تا کنون به خاطر آثار سینماییاش
. جایزه بینالمللی دریافت کرده است15 ملی و
1967 :متولد
فار غالتحصیلعالیرتبه کالج کانادا:تحصیالت
 کومال، سعید میرزا، ت مثل تاج محل:فیلمشناسی

 خیابانهای. ماجرای مهاجرانی که هزاران مایل راه آمدهاند تا به خانههایشان برسند:خالصه داستان
. خانهها و کارخانههای متروک گواهی بر غیاب آنها هستند،متروک

The Boy And The Mountain

2020/'11

هرانن پرسی در
کوهستان

11'/1399

 گابریل مونرئال، سانتیا گو آ گیلرا: کارگردانانDirectors: Santiago Aguilera and
Gabriel Monreal
 سباستین پگوگای:انیماتور
Animator: Sebastián Pagueguy
 آرون ناویا و سانتیا گو، پابلو آ گیره: فیلمنامهScript Writer: Pablo Aguirre, Aarón
 آ گیلراnavia and Santiago Aguilera
 سانتیا گو آ گیلرا و گابریل وسکز: تدوینEditor: Santiago Aguilera and
 میراندا و توبار: آهنگسازGabriel Vásquez
Composer: Miranda and Tobar
 کلودیو ویالروئل و هرنان لیل: تهیهکنندگانProducer: Claudio Villarroel and
Hernán Leal

Synopsis: Hernán is a little kid dreamy who is not doing well in school.
After his parents demand effort and sacrifice, he concentrates on his
studies, let alone his imagination. Over the years he will be a successful
man and one day he will realize that his most important dream is yet to
be achieved.

 هرنان کودکی خیالباف است که خوب درس نمیخواند پس از تالشها و:خالصه داستان
. او بر درسهایش متمرکز میشود و خیالبافی را کنار میگذارد،فدا کاریهای بسیار زیاد والدینش
 اما یک روز به این نتیجه میرسد که هنوز به سراغ،در طول سالیان او مرد موفقی میشود
.مهمترین رویایش نرفته است

Animation Films International

Santiago Aguilera and
Gabriel Monreal
Santiago Aguilera is an Art Director with 25 years of
experience in the graphic computing market applied
to Postproduction of visual effects for Cinema and
Advertising Cinema in Chile.
Gabriel Monreal is an, Art Director with 20 years of
experience in the computer graphics market applied
to Post-production of visual effects for Cinema and
Advertising Cinema in Chile.
Born: 1970
Education: Audiovisual Communicator
Filmography: The boy and the Mountain

 گابریل مونرئال،سانتیاگو آگیلرا
 سال سابقۀ کار حرفهای25 سانتیا گو آ گیلرا کارگردان هنری و دارای
 او در زمینۀ جلوههای ویژه سینمایی و سینمای تبلیغاتی در.است
شیلی نیز فعالیت کرده است
 سال سابقۀ20 گابریل مونرئال نیز یک کارگردان هنری با بیش از
حرفهای در گرافیک کامپیوتری است و در زمینۀ جلوههای ویژۀ
.سینمایی و سینمای تبلیغاتی در شیلی فعالیت داشته است
1970:متولد
 بصری، رابط سمعی:تحصیالت کارگردان
 هرنان پسری در کوهستان:فیلمشناسی
8th Shahr International Film Festival
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Phonetrip

سفر تلفین
2022/'2

2'/1401

 مریم مورا کا: کارگردانDirector: Miriam Muraca
 مریم مورا کا: انیماتورAnimator: Miriam Muraca
Script Writer: Miriam Muraca
 مریم مورا کا:فیلمنامه
Editor: Miriam Muraca
 مریم مورا کا: تدوینSound recorder*: Cristiano Lo Mele
 کریستیانو لو مله:( صدابردارMaCaBro) - *Sound Designer
 کریستیانو لو مله: آهنگسازComposer: Cristiano Lo Mele
 انریکو چراسولو:( تهیهکنندهMaCaBro)

Miriam Muraca
Miriam Muraca is developing her passion
for digital arts and animation. Phonetrip is
her first short animated film, made with a
2D frame by frame technique.
Born:1994
Education: BA at DAMS (Drama Art and
Music Studies, University of Bologna)

Producer: Enrico Cerasuolo

مریم موراکا

 بازیگری و،مریم مورا کا تجاربی در زمینۀ تصویرگری
هنرهال دیجیتال و انیمیشن دارد و «سفر تلفنی» اولین
فیلم کوتاه انیمیشنی اوست که به روش دوبعدی ساخته
.شده است
1994:متولد
 هنر و موسیقی از، لیسانس مطالعات تئاتر:تحصیالت
دانشگاهبولونیا

Synopsis: Moomie’s first animated short film tells the story a young girl’s
nightmare trip into the social networks’ world. How many likes do we need to
log out, once we’ve logged in?

 این فیلم کوتاه انیمیشنی روایت سفر کابوسوار دختری جوان در دنیای شبکههای:خالصه داستان
 وقتی وارد فضای مجازی میشویم به چند الیک نیاز داریم تا از شبکه اجتماعی بیرون.اجتماعی است
بیاییم؟

Reveries

خیالرپدازیها
2021/'5

Jerry Antony
Jerry Antony has been
constantly traveling and
reading to find new narratives
from the spaces and people
he comes across.
Born: 1994
Education: Master’s in Design
(Animation Film Design)

جری آنتونی
جری آنتونی همواره در حال مسافرت
است و دربارۀ مردمانی که با آنها بزرگ
شده و روایتهای تازۀ آنها مطالعه
.میکند
1994 /03/26 :متولد
 فوق لیسانس از موسسه ملی:تحصیالت
هند،طراحیفیلم انیمیشن

213 هشــتمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم شــهر

 جری آنتونی:کارگردان
 جری آنتونی:انیماتور
 جری آنتونی:فیلمنامه
 جری آنتونی:تدوین
 جری آنتونی:تهیهکننده

5'/1400

Director: Jerry Antony
Animator: Jerry Antony
Script Writer: Jerry Antony
Editor: Jerry Antony
Producer: Jerry Antony

Synopsis: The film is an outcome of research done as part of the director’s
graduation project at National Institute of Design, India. The project reflects
narratives collected from thirty young urban adults from age 29-21 through a
story writing exercise that they participated in.

 این فیلم دستاوردی از پژوهش کارگردان برای پروژۀ فار غ التحصیلی او در مؤسسۀ:خالصه داستان
21  جوان شهری30  این پروژه بازتابی است از روایتهای جمعآوریشده از.ملی طراحی در هند است
. ساله که در تمرین داستاننویسی شرکت کردهاند29 تا

مسابقه فیلمهای پویانمایی بینالملل

Mondo Domino

2021/'6

دنیای
دومینویی

6'/1400

 سوکی: کارگردانDirector: Suki
 سوکی و گابریل جکل: انیماتورAnimator: Suki and Gabriel Jacquel
Cinematographer:  سوکی و استفان دبوریو:فیلمنامه
Script Writer: Suki and Stéphane
 سوکی: تدوینDebureau
فیلیپ گرو- جین: آهنگسازEditor: Suki

Suki

Suki self-produced from 98 of
the animated shorts including
Reflets selected in Dresden
and in 2017 he co-founded
Utopi. Suki released "Mondo
Domino" with the support of
the CNC.
Born: 1977
Filmography: The Barefeet,
Somewhere Else, The crime
was almost obvious

Composer: Jean-Philippe Gréau
Producer: UTOPI

سوکی

Synopsis: In a deafening noise of chainsaws, loggers happily humming while they
cut down trees to be used as decor for a fashion show. A contemporary cartoon
satire, in the form of a burlesque action musical tragi-comedy, leads us into a
delirious whirlwind of chain reactions as chaotic as they are grotesque.

 انیمیشن کوتاه تولید کرده98 سوکی
 از جمله انیمیشن بازتابها که در،است
جشنواره درسدن نامزد دریافت جایزه
2017  را در سالUtopi  او مؤسسۀ.شد
»همبنیانگذاری کرد و «دنیای دومینویی
. تولید کردCNC را با حمایت
1977:متولد
، جایی دیگر، پاهای برهنه:شناسی
ً فیلم
جرم تقریبا مشهود بود

 چوببرها با خوشحالی زیر لب آواز میخوانند و درختان، در میان صدای گوشخراش ارهبرقیها:خالصه داستان
 در قالب یک،د یک طنز کارتونی معاصر.را قطع میکنند تا به عنوان دکور دریک نمایش مد از آنها استفاده شو
، ما را به گردبادی مهیج از وا کنشهای زنجیرهای میکشاند که در عین آشفتگی،کمدی موزیکال ا کشن-تراژی
.غمانگیز هستند

Pangäa

خایل از چهره
انساین
2020/'14

14'/1399

 بیاته هچر، مارکوس کایم:کارگردان
 بیاته هچر، مارکوس کایم:انیماتور
 بیاته هچر، مارکوس کایم:فیلمبرداری
 بیاته هچر، مارکوس کایم:فیلمنامه
 بیاته هچر، مارکوس کایم:تدوین
 بیاته هچر، مارکوس کایم:صدابردار
 بیاته هچر، مارکوس کایم:آهنگساز
 بیاته هچر، مارکوس کایم:تهیهکننده

Director: Markus Keim and Beate Hecher
Animator: Markus Keim and Beate

Hecher

Script Writer: Markus Keim and Beate

Hecher
Editor: Markus Keim and Beate Hecher
Sound recorder: Markus Keim and Beate
Hecher
Composer: Markus Keim and Beate
Hecher
Photographer: Markus Keim and Beate
Hecher
Producer: Markus Keim and Beate
Hecher

Synopsis: In the field of tension between work and private retreat, the downfall of an
administrative officer is sketched who is no longer up to his changing environment
and who finally succumbs to it through his own disappearance. What remains is a
society without a human face in a deserted architecture.

محیط
 سقوط یک مدیر اداری ترسیم میشود چرا که او با، در کشمکش میان کار و خلوت گزینی:خالصه داستان
ِ
 آنچه که باقی میماند.در حال تغییر خود سازگار نمیشود و سرانجام با ناپدید شدن تسلیم این وضعیت میشود
.جامعهای خالی از چهرۀ انسانی در میان یک معماری متروکه است

Animation Films International

Markus Keim and
Beate Hecher
Beate Hecher is a freelance artist
in the fields of installation, film and
photography.
Markus is a freelance artist in
the fields of installation, film,
photography and performance since
2008.
Born: Beate Hecher: 1972 - Markus
Keim: 1969
Education: University of fine arts

 بیاته هچر،مارکوس کایم
بیاته هچر به عنوان هنرمند مستقل در فیلمسازی
.و عکاسی نیز فعالیت داشته است
 به عنوان هنرمند2008 مارکوس کایم از سال
.مستقل در فیلمسازی و عکاسی فعالیت دارد
1969 : مارکوس کایم- 1972 : بیاته هچر: متولد
 دانشگاه هنرهای زیبا: تحصیالت
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iD

آی دی
2021/'5

5'/1400

 فهیمه قبادی: کارگردانDirector: Fahimeh Qobadi
 یاسین حقیقی: انیماتورAnimator:Yasin Haghighi
 فهیمه قبادی: فیلمنامه نویسScreen writer: Fahimeh Qobadi
Editor: Mohammad Ali Naderi,
 حمیدرضا خادمی، محمدعلی نادری: تدوینHamid Reza Khademi
 هانی رجبی: صدا گذارSound mixer: Hani Rajabi
 هانی رجبی: موسیقیMusic: Hani Rajabi
 فهیمه قبادی: تهیه کنندهProducer: Fahimeh Qobadi
Produced in DEFC
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Fahimeh Qobadi
Born: 1981/ Shahroud
Education: MA
Filmography: The Crazy

فهیمه قبادی
 شاهرود/1360 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 دیوویونه:فیلمشناسی

Synopsis: A zebra gets separated from its herd and its originality and enters the city. In
the big, industrial, the profiteer city, gets into problems.

 گورخر از گله و اصالت خود جدا و وارد شهر میشود در شهر بزرگ و صنعتی وسودجو درگیر:خالصه داستان
.مشکالتی میشود

Mattricide

کشتار تشک
2021/'3

Gemma Rigg

Gemma is a multi-award-winning stopmotion director. She started learning
stop-motion animation just 2 years ago
and has made 4 short films, 3 of which
have won 5 festival awards.
Education: Graduated from Royal
Holloway University of London, MA in
screenwriting.
Filmography: Mattricide, Colin19-, Hoe
Street: Sharon

 جما ریگ:کارگردان
 جما ریگ:انیماتور
 جما ریگ:فیلمنامه
 جما ریگ:تدوین
 مت الوریج:آهنگساز

3'/1400

Director: Gemma Rigg
Animator: Gemma Rigg
Script Writer: Gemma Rigg
Editor: Gemma Rigg
Composer: Matt Loveridge
Producer: Warpdog Animations

جما ریگ

جما ریگ یک کارگردان استاپ موشن و برندۀ چندین
 سال پیش یادگیری انیمیشن استاپ2  او از.جایزه است
 فیلم کوتاه4 موشن را آغاز کرد و از آن زمان تا کنون
5  تای آن در جشنوارههای جهانی برنده3 ساخته که
.جایزه شدهاند
 کارشناسی ارشد فیلمنامه نویسی از دانشگاه: تحصیالت
.رویال هالووی لندن
ُ
:خیابانهو،19- کولین، ُتشککشی:فیلمشناسی
شارون

215 هشــتمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم شــهر

Synopsis: A humorous stop motion thriller following one woman's fight with urban flytipping. If Hitchcock made 'The Birds' with mattresses instead of crows, it would look
something like this.

 یک استاپ موشن طنز و مهیج که درگیری یک زن با کسانی را که در شهر آشغال میریزند دنبال:خالصه داستان
 چیزی شبیه این انیمیشن، با تشکها میساخت، فیلم "پرندگان" را به جای کالغها، ا گر آلفرد هیچکا ک.میکند
.میشد

مسابقه فیلمهای پویانمایی بینالملل

Gayme

ابزی زندیگ
4'/1400
 رانی گیجبلز:کارگردان
 رانی گیجبلز:انیماتور
 رانی گیجبلز:فیلمبرداری
 رانی گیجبلز:فیلمنامه و تحقیق
 رانی گیجبلز:تدوین
 رانی گیجبلز:صدابردار
 جورن مامپایی:آهنگساز
 رانی گیجبلز:عکاس
 رانی گیجبلز:تهیهکننده

2021/'4

Director: Rani Gijbels
Animator: Rani Gijbels
Cinematographer: Rani Gijbels
Script Writer: Rani Gijbels
Editor: Rani Gijbels
Sound recorder: Rani Gijbels
Composer: Jorn Mampaey
Photographer: Rani Gijbels
Producer: Rani Gijbels

Rani Gijbels

Rani Gijbels is a Belgian animation
graduate, schooled at Luca
school of Arts Brussels. She is
experienced in 2D animation,
stopmotion and puppetmaking.
Born: 1997
Education: Master in audiovisual
arts - animation film

رانی گیجبلز
رانی گیجبلز فارغ التحصیل انیمیشن و اهل
بلژیک است و در مدرسه هنر لوکا بروکسل
 گیجبلز انیمیشنهایی.تحصیل کرده است
 استاپموشن و،به روش دوبعدی
.عروسکسازی تولید کرده است
1997:متولد
- فوق لیسانس هنرهای سمعی: تحصیالت
بصری با گرایش فیلم انیمیشن

Synopsis: The story of how a little girl tries to find her own path while she’s up against
a dominant mother. The conflict between the two characters is translated by playing
a board game loosely based on “The Game of Life”. The mother tries to protect her
daughter from suffering and discomfort . But she wants to choose her own path.

 تضاد بین. داستان دخترکی است که با داشتن مادری سلطهگر تالش میکند راه خود را پیدا کند:خالصه داستان
 مادر سعی می کند دخترش را از.این دو شخصیت با انجام یک بازی رومیزی بر اساس «بازی زندگی» تعبیر میشود
. اما دختر نگاه متفاوتی دارد و میخواهد مسیر خود را انتخاب کند.رنج و ناراحتی به دور نگه دارد

Gurru

2022/'4

4'/1401

کبوتری به انم
گورو

، الزارو ماالالنا، مارکوس لورنز کواس: کارگردانانDirectors: Marcos Llorens and Lázaro
 پرز خواناMalalana
Animator: Marcos Llorens
 مارکوس لورنز کواس:انیماتور
Script Writer: Marcos Llorens and
 مارکوس لورنز و الزارو ماالالنا: فیلمنامهLázaro Malalana
 ماریا میرانزو: تدوینEditor: María Miranzo
 ماریا میرانزو: تهیهکنندهProducer: María Miranzo

Marcos Llorens and
Lázaro Malalana
Born: Both of them were born in 1998
Education: U-tad, Madrid
Filmography: The Lost Frisbee, Rolling
Arcade game, La primavera siempre
vuelve

 الزارو،مارکوس لورنز کواس
 پرز خوانا،ماالالنا

Synopsis: It is an ordinary day in the city of Madrid. The pigeons meanwhile lead a
different pace of life.

 هستند1998  هر دو کارگردان متولد:متولد
 مادریدU-tad  دانشگاه:تحصیالت
، رولینگ، بازی،  فریزبی گمشده:فیلمشناسی
 بهار همیشه برمیگردد، آرکید

. کبوترها آهنگ متفاوتی به زندگی بخشیدهاند، در یکی از روزهای عادی در شهر مادرید:خالصه داستان
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Chicago

شیکاگو
2021/'4

 ژائو پمبیرو:کارگردان
 ژائو پمبیرو:انیماتور
 ژائو پمبیرو:فیلمنامه
 ژائو پمبیرو:تدوین
 النسه اسکیوا کر:آهنگساز
 کیتون اسمیت:تهیهکننده

João Pombeiro

João Pombeiro was born in Portugal.
He Studied visual arts at ESAD.CR,
Portugal and since then works as a
visual artist, director, animator, and
illustrator.
Born: 1979
Education: Visual Arts MA at ESAD.
CR, Portugal
Filmography: Park, The Glove, The
Office

4'/1400

Director: João Pombeiro
Animator: João Pombeiro
Script Writer: João Pombeiro
Editor: João Pombeiro
Composer: Lance Skiiiwalker
Producer: Keaton Smith

ژائو پمبیرو

 او تحصیالت خود را در. اهل پرتغال است،ژائو
زمینۀ هنرهای بصری در پرتغال به پایان رسانده
 تصویرگر و،و در همین زمینه به عنوان کارگردان
.انیماتور مشغول به کار است
1979:متولد
 فوق لیسانس هنرهای:تحصیالت کارگردان
 پرتغال،بصری ازمدرسۀ عالی هنر و طراحی
 دفتر کار، دستکش، پارک:فیلمشناسی

Synopsis: This animated short film/music video was created for the track "Chicago" by
Lance Skiiiwalker. Both video and music are homages to the spirit of Chicago and its
people. In this animation, we travel to the southern parts of the city and learn about civil
movements, architecture, music and culture in the city.

 هم. این فیلم کوتاه و موزیکال انیمیشنی برای آهنگ «شیکا گو» اثر النسه اسکیووا کر ساخته شد:خالصه داستان
 در این انیمیشن به بخشهای جنوبی.فیلم و هم آهنگ هر دو ادای احترامی هستند به روح شیکا گو و مردمانش
. موسیقی و فرهنگ در شهر آشنا میشویم، معماری،شهر سفر میکنیم و با جنبشهای مدنی

Citsalp

پالستیک
2021/'2

Jean A. Evangelista
Jean is an international award
winning filmmaker and storyteller who
loves to write stories that touches
people's lives and hearts through
filmmaking.
Born: 2001
Education: In College
Filmography: Remember December

 ژان اوانجلیستا:کارگردان
 ریا کالویا:انیماتور
 ژان اوانجلیستا:فیلمنامه
 آین آلوارز:تدوین
 جان پاتریک پرز:صدابردار
 هانا فلیکس:آهنگساز
 ژان اوانجلیستا:تهیهکننده

2'/1400

Director: Jean A. Evangelista
Animator: Ria Caluya
Script Writer: Jean A. Evangelista
Editor: Ayen Alvarez
Sound recorder: John Patrick Perez
Composer: Hannah Felix
Producer: Jean A. Evangelista

ژان اوانجلیستا

ژان روایتگر و فیلمساز برندۀ جایزۀ بینالمللی و
عاشق نوشتن داستانهایی است که برآمده از
.قلب و ذهن مردم است
2001 :متولد
دانشجو:تحصیالت کارگردان
 دسامبر را به خاطر بیاور:فیلمشناسی

Synopsis: Citsalp is an animated film based on the negative effects of plastic in our
world and the responsible consumption and production of plastics.

 پالستیک یک فیلم انیمیشنی است دربارۀ تأثیرات منفی پالستیک در دنیای ما و نیز مصرف:خالصه داستان
.مسئوالنه و تولید پالستیک
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Bubble

حباب
2022/'2

2'/1401

 میات تت چال:کارگردان
 میات تت چال:انیماتور
 میات تت چال:تدوین
 الکساندر فورتوناتو:صدابردار
 میات تت چال:آهنگساز
 میات تت چال:تهیهکننده

Director: Myat Thet Chal
Animator: Myat Thet Chal
Editor: Myat Thet Chal
Sound recorder: Alexander Fortunato
Composer: Alexander Fortunato
Producer: Myat Thet Chal

Myat Thet Chal
Myat Thet Chal is an animator from
Yangon, Burme who is now a BFA2
student at the California Institute of
the Arts.
Born: 2003
Education: BFA2 Student at
California Institute of the Arts
Filmography: Cannes Documentary

میات تت چال

میات تت چال اهل یانگون میانمار است و
در حال حاضر دانشجو در موسسۀ هنرهای
.کالیفرنیاتحصیلمیکند
2003:متولد
 دانشجوی سال دوم مؤسسۀ: تحصیالت
هنرهای کالیفرنیا
مستند کن:فیلمشناسی

Synopsis: The mass has awoken and is on a ruthless hunt. A boy in a bubble learns
about his privilege through these harsh circumstances.

 پسری در حباب امتیاز، در چنین شرایط سختی. توده بیدار شده و در پی شکاری بیرحمانه است:خالصه داستان
.ویژهای دارد و خودش از آن باخبر است

C'Est La Vie

هرن زندیگ کردن
2021/'13

13'/1400

، رافال سانکویچ، یاچک اولجنیک:کارگردانان
 بارتوش ترلیکی،ویچک سانکویچ
 ویچک سانکویچ:انیماتور
 ویچک سانکویچ، رافال سانکویچ:فیلمبرداری
، رافال سانکویچ، یاچک اولجنیک:فیلمنامه
 بارتوش ترلیکی،ویچک سانکویچ
 ویچک سانکویچ:تدوین
 رافال سانکویچ:صدابردار
 رافال سانکویچ:آهنگساز
 ویچک سانکویچ، رافال سانکویچ:عکاس
 رافال، یاچک اولجنیک:تهیهکنندگان
 بارتوش ترلیکی، ویچک سانکویچ،سانکویچ

Directors: Jacek Olejnik, Rafał Sankiewicz,

Wojciech Sankiewicz, Bartosz Terlicki

Animator: Wojciech Sankiewicz
Cinematographer: Rafał Sankiewicz, Wojciech

Sankiewicz

Script Writer: Jacek Olejnik, Rafał Sankiewicz,

Wojciech Sankiewicz, Bartosz Terlicki

Editor: Wojciech Sankiewicz
Sound recorder: Rafał Sankiewicz
Composer: Rafał Sankiewicz
Photographer: Rafał Sankiewicz, Wojciech

Sankiewicz
Producers: Jacek Olejnik, Rafał Sankiewicz,
Wojciech Sankiewicz, Bartosz Terlicki

Synopsis: This is a short story about the man who actually faces the most peculiar
moment of art of balance, art of choice, and art of life.

 هنر زندگی، هنر انتخاب، داستان مردی است که با عجیبترین لحظۀ هنر تعادل، این فیلم کوتاه:خالصه داستان
.روبهرو میشود

Animation Films International

Jacek Olejnik, Rafał
Sankiewicz, Wojciech
Sankiewicz, Bartosz
Terlicki
The directors combined their diverse
skills from different fields of artistic activity
in 2009. Their first movie entitled "Pipeta"
was released a year later.
Born: 1989 ,1985 ,1988 ,1975
Filmography: Pipeta – Resurrection –
C'est la vie

، رافال سانکویچ،یاچک اولجنیک
 بارتوش ترلیکی،ویچک سانکویچ
 مهارتهای مختلف خود را،چهار کارگردان نامبرده در باال
زمینههای فعالیت هنری ترکیب کردند و گروه کاپوک را در سال
 اولین فیلم آنها با عنوان «پیپتا» در سال. تشکیل دادند2009
. به نمایش درآمد2010
1989 ,1985 ,1988 ,1975 :متولد
هنرزندگی کردن،رستاخیز،پیپتا:فیلمشناسی
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A Short Film About Solitude

فیلم کواتهی
درابرۀ انزوا
Maciek Stępniewski
Maciek Stępniewski is a Warsaw-based
audiovisual artist focusing on digital, abstract
and generative design, animation and music.
Born: 1993
Education: BA and MA degrees in New Art
Media Department of Polish-Japanese Academy
of Information Technology with specialization in
animation.
Filmography: Kings Of The Sun,The Fall Into
Time, I Can’t, I Can’t, I Can’t

2021/'3

 مسیک استپدیسکی:کارگردان
 مسیک استپدیسکی:انیماتور
 مسیک استپدیسکی:فیلمنامه
 مسیک استپدیسکی:تدوین
 مسیک استپدیسکی:صدابردار
 مسیک استپدیسکی:آهنگساز
 مسیک استپدیسکی:تهیهکننده

3'/1400

Director: Maciek Stępniewski
Animator: Maciek Stępniewski
Script Writer: Maciek Stępniewski
Editor: Maciek Stępniewski
Sound recorder: Maciek Stępniewski
Composer: Maciek Stępniewski
Producer: Maciek Stępniewski

مسیک استپدیسکی

مسیک استپدیسکی هنرمند اهل ورشو لهستان است و در
 انیمیشن و موسیقی، آبستره و دیجیتال،زمینۀ طراحی مولد
.فعالیت دارد
1993 :متولد
 لیسانس و فوق لیسانس از دپارتمان رسانههای:تحصیالت
ژاپنی-هنری نوین با گرایش انیمیشن در آ کادمی لهستانی
فناوری اطالعات
، سقوط در زمان و نمیتوانم، پادشاهان خورشید:فیلمشناسی
نمیتوانم،نمیتوانم

Synopsis: A short film about solitude. I made to break my friends' hearts.

. فیلم کوتاهی دربارۀ تنهایی و انزوا که به واسطۀ آن قصد داشتم قلب دوستانم را بشکنم:خالصه داستان

Brilhante

درخشان
2021/'3

Soo A Yoo

Soo A Yoo is a Korean
freelance animator, character
designer and illustrator. She is
living in Brazil now.
Born: 2000
Education: University Positivo,
Visual Design Project

سو آ یو
، اهل کره جنوبی و انیمیشنساز،سو آ یو
طراح کارا کتر و تصویرگر مستقل است و در
.حال حاضر در برزیل زندگی میکند
2000:متولد
 طراحی بصری پروژه ازدانشگاه:تحصیالت
پوزیتیووبرزیل

 سو آ یو:کارگردان
 سو آ یو:انیماتور
 سو آ یو، برونو هنریکه استوکو:فیلمبرداری
 ماریان ایزابل، لوسیانا گونچالوز:فیلمنامه
پررا د دو
 لوسیانا گونچالوز:تدوین
 برونو هنریکه استوکو:آهنگساز
 لوسیانا، برونو هنریکه استوکو:تهیهکنندگان
 سو آ یو، ماریان ایزابل پررا د دو،گونچالوز

3'/1400

Director: Soo A Yoo
Animator: Soo A Yoo
Cinematographer: Bruno Henrique Stoco

Stdrezk, Soo A Yoo

Script Writer: Lucyanna Gonçalves, Maria

Isabel Pereira de Deus

Editor: Lucyanna Gonçalves
Composer: Bruno Henrique Stoco Stdrezk
Producer: Bruno Henrique Stoco Stdrezk,

Lucyanna Gonçalves, Maria Isabel Pereira
de Deus, Soo A Yoo

Synopsis: In a world where lamps shine depending on its emotional state, a
teenager feels lost with their light off. Follow Brilhante on their journey to find
their own shine.

 یک، در جهانی که میزان درخشش المپها به وضعیت عاطفی آنها وابسته است:خالصه داستان
 او در ماجراجویی خود در جستجوی.نوجوان احساس میکند نور خود را از دست داده و گم شده است
.درخشش است
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What's For Dinner?

شام چی داریم؟
2021/'12

12'/1400

 مایا گورجا ک:کارگردان
 دیهگو آ کوستا:فیلمبرداری
 مایا گورجا ک:فیلمنامه
 مایا گورجا ک:تدوین
 ویت جرابک:صدابردار
 مایا گورجا ک:تهیهکننده

Director: Maja Górczak
Cinematographer: Diego Acosta
Script writer: Maja Górczak
Editor: Maja Górczak
Sound Recorder: Vit Jerabek
Producer: Maja Górczak

Maja Górczak

Born in Poznan, Poland is currently a student
of a documentary filmmaking course at Wajda
School in Warsaw. Since 2020 she is studying
directing at FAMU International in Prague. Her
short documentary: “What’s for Dinner?” has
been shown at several international festivals.
Born:1998
Education: Currently studying in the Masters'
program in directing at FAMU International in
Prague.

مایا گورجاک

مایا گورجا ک در حال حاضر دانشجوی فیلمسازی مستند در
 او فیلمسازی را.دانشکدۀ واجدا در شهر ورشو لهستان است
. در پرا گ شروع کردFAMU از مدرسۀ بینالمللی فیلمسازی
مستند کوتاه او با عنوان «شام چی داریم؟» در بسیاری از
.جشنوارههای بینالمللی به نمایش درآمده است
1998 :متولد
ق لیسانس کارگردانی در مدرسۀ
  دانشجوی فو:تحصیالت
 پرا گ،FAMU بینالمللی فیلمسازی

Synopsis: A young family decides what to have for dinner. They have to deal
with unexpected difficulties while trying to get the right ingredients for the
long-awaited pancakes.

 آنها برای تهیۀ مواد. یک خانواده جوان در حال تصمیمگیری برای شام هستند:خالصه داستان
.ک در یک دستور پخت طوالنی باید با مشکالت غیرمنتظرهای دستوپنجه نرم کنند
 الزم پنکی

د

Zinder

خشونت منی کنیم
2021/'82

Lon مستند بلن
g do
م
cum فیل
ent
ary

82'/1400

 آیچا مکی:کارگردان
 ژولین بوسه:فیلمبرداری
 آیچا مکی:فیلمنامه
 کارن بناینو:تدوین
 ابدوالی آدامو متو:صدابردار
 دومینیک پیتر:آهنگساز
 کالرا ویلرموز:تهیهکنندگان

Director: Aicha Macky
Cinematographer: Julien Bossé
Script writer: Aicha Macky
Editor: Karen Benainous
Sound Recorder: Abdoulaye

Adamou Mato

Composer: Dominique Peter
Producer: Clara Vuillermoz - Point

du Jour - Les films du balibari

Aicha Macky

Aicha Macky, born in Zinder, is a filmmaker
and social change activist. Having trained as a
sociologist, she then turned to documentaries. In
2016 she completed the worldwide multi-awardswinning film “L’Arbre sans fruit” (The Fruitless Tree)
which addresses the delicate question of infertility.
Born:1982
Education: Documentary Cinema Master degree in
University Gaston Berger, Sénégal
Filmography: L’arbre sans fruit, Savoir faire le lit, Moi
et ma maigreur

آیچا مکی

Synopsis: In the town of Zinder in Niger, in the poor area of Kara-Kara which
used to be the lepers’ district, a culture of gang violence reigns. A group of
youths is trying to break free from this violence, some are trying to start a
family and make a life for themselves rather than end up in prison.

 روایت خشونتهای یک گروه خالفکار در شهر کوچکی به نام زیندر در، این مستند:خالصه داستان
 عدهای از جوانان تالش میکنند از، در این میان.کارا است-جمهوری نیجر و در منطقۀ فقیرنشین کارا
 زندگی جدیدی برای خود بسازند که،این خشونت رها شوند و برخی سعی میکنند با تشکیل خانواده
.عاقبتش زندان نباشد

International Documentary Films

 فیلمساز و فعال،) متولد شهر زیندر (در جمهوری نیجر،آیچا مکی
 او در ابتدا جامعهشناس بوده و سپس به مستندسازی.اجتماعی است
 فیلم مستند او با عنوان «درخت بیثمر» که در سال.روی آورده است
 تولیدش به پایان رسید تا چندین جشنواره بینالمللی جایزه گرفته2016
.و موضوع آن دربارۀ ناباروری است
1982 :متولد
، فوق لیسانس سینمای مستند از دانشگاه گستون برگر:تحصیالت
سنگال
 من و، چطور تخت خود را مرتب کنیم، درخت بیثمر:فیلمشناسی
الغریام
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Tiny Movie Theatre At
The Ghetto

سیمنای کوچک
در گتو
Renato Oliveira

Renato Oliveira is trained as an actor by the Fundação
das Artes de São Caetano do Sul / SP. He worked in
several plays and television programs. Between 2007
and 2011, he attended the three training modules at
the Darcy Ribeiro Film School: script, direction and
editing.
Born: 1968
Education: Screenwriting, directing and editing at
Darcy Film School
Filmography: Bela Vista, Cineminha no Beco, Já é

رناتو الیورا
 اس پی/رناتو الیورا بازیگری را در بنیاد هنر سائو کائتانو دو سول
آموخته است و در بسیاری از نمایشنامهها و برنامههای تلویزیونی
 در مدرسۀ2011  تا2007  او در فاصلۀ سالهای.حضور داشته است
 کارگردانی و،فیلمسازی دارسی ریبرو به یادگیری فیلمنامهنویسی
.تدوینپرداخت
1968:متولد
 کارگردانی و تدوین در مدرسۀ، فیلمنامهنویسی:تحصیالت
فیلمسازیدارسی
 بال ویستا، پیش از این، فیلم در کوچه:فیلمشناسی

 رناتو الیورا:کارگردان
 وا گنر لیما:فیلمبرداری
 رناتو الیورا:فیلمنامه
 ژرمانو آلبرتو پاتل ویس:تدوین
 ویلیام گالدینو:صدابردار
 ژرمانو آلبرتو پاتل ویس:تهیهکننده

2021/'15

15'/1400

Director: Renato Oliveira
Cinematographer: Wagner Lima
Script writer: Renato Oliveira
Editor: Germano Alberto Patel Weiss
Sound Recorder: William Galdino
Producer: Germano Alberto Patel Weiss

Synopsis: Bhega, born and raised on Ramos beach, has a project called Tiny
Movie Theatre at the Ghetto. He walks through the alleys of Complexo da Maré,
Rio de Janeiro, showing cartoons for the children of the favela, many of whom
have never had the chance to go to a real movie theatre. In this documentary,
we have the chance to learn about Bhega's trajectory and his struggle for more
culture in his community.

 پروژهای به نام سینمای کوچک برای نمایش در، بیگا که در ساحل راموس به دنیا آمده:خالصه داستان
 او در کوچههای کامپلکسو دا ماره در ریو دو ژانیرو قدم میزند و برای کودکان در.یک محلۀ اقلیتنشین دارد
. بسیاری از این کودکان هرگز شانس رفتن به سینما را نداشتهاند.محلههای زاغهنشین کارتون پخش میکند
.در این مستند با خط سیر بیگا و تقالی او برای ارتقای فرهنگ در این جامعه آشنا میشویم

Villa Portales

ویالهای شییل
2022/'17

Cristian Vidal L.
Cristian Vidal L. has more than 15
years of experience in audiovisual
production of documentaries, fiction
and audiovisual content of a cultural
nature.
Born:1980
Education: Graduated from the
Chilean Film School
Filmography: Kuntur, El Sapo, Matta
Viel

 کریستین ویدال:کارگردان
 کریستین ویدال– آماندا گونزالز:فیلمبرداری
 تامارا جری:فیلمنامه
 کریستین ویدال:تدوین
 روچیو براوو:صدابردار
 کلودیو، دافنا بارنبویم، فریدا آنسالدی:آهنگساز
سانتوس
 دیهگو، جوجو فوئنتس، اومبرتو بونومو:بازیگران
، ماریا مونیکا آرایا، ریکاردو زونیگا،گارسیا
 پابلو مورالز، نیکوالس کالدرون،الجاندرا ماتوس
 جوجو فوئنتس:تهیهکننده

کریستین ویدال

کریستین ویدال پانزده سال سابقه در زمینۀ
 فیلم داستانی و محتوای فرهنگی،تولید مستند
.شنیداری دارد-دیداری
1980 :متولد
 فار غالتحصیل مدرسه فیلمسازی:تحصیالت
شیلی
 ماتا ویل، غوک، کنتور:فیلمشناسی
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17'/1401

Director: Cristian Vidal L.
Cinematographer: Cristian Vidal L., Amanda

Gonzalez

Script writer: Tamara Jeri
Editor: Cristian Vidal L.
Sound Recorder: Rocio Bravo
Composer: Frida Ansaldi, Dafna Barenboim,

Claudio Santos

Cast: Umberto Bonomo, Jojo Fuentes,

Diego García, Ricardo Zúñiga (CulturaVilla
Portales), María Mónica Araya, Alejandra
Matus, Nicolás Calderón, Pablo Morales
Producer: Jojo Fuentes

Synopsis: Through the creative process of the visual artist Jojo Fuentes we will get to
know the emblematic Villa Portales, a representative work of modern architecture in
Chile.

 از طریق خالقیت هنری جوجو فوئنتس با نمادهای ویال پورتالس و معماری مدرن در شیلی آشنا:خالصه داستان
.میشویم

فیلم های مستند بین الملل

The Risk Of Falling

خطر سقوط
2021/'24

24'/1400

 دیوید سانچز مارتینز: کارگردانDirector: David Sánchez Martínez
 دیوید سانچز مارتینز، گابریل الجاندرو: فیلمبرداریCinematographer: Gabriel Alejandro
 دیوید سانچز مارتینز: فیلمنامهSánchez Martínez
 دیوید سانچز مارتینز و گابریل سانچز: تدوینScript writer: David Sánchez
Editor: David Sánchez, Gabriel Sánchez
 دیوید، شما پردومو،فرانکی واسکوئز: صدابردارSound Recorder: Franky Vázquez,
 سانچز مارتینزChema Perdomo, David Sánchez
 گابریل سانچز: آهنگسازComposer: Gabriel Sánchez
 شما پردومو: عکاسPhotographer: Chema Perdomo
 دیوید سانچز مارتینز: تهیهکنندهProducer: David Sánchez

David Sánchez Martínez
David Sánchez Martínez, born in
México, is a lover of urban art and
producer of hip hop music. He studied
Cinematography at CINEMA University,
graduating in 2021 with the short
documentary "The risk of falling."
Born: 1995
Education: Cinematography (bachelor's
degree)
Filmography: The Risk of Falling,
Breeze, Dark God

دیوید سانچز مارتینز

Synopsis: Hugarras, a circus artist specialized in Equilibrium, struggles to maintain stability,
reeling in limbo between securing a future and continuing to do what he loves, with the
constant risk of falling into the monotony and chaos that prevails in the city.

 هنرمندی که در سیرک کار میکند و در حفظ حرکات تعادلی بسیار ماهر است در تالش، هوگاراس:خالصه داستان
برای رسیدن به آیندهای مطمئن و ادامۀ راهی که به آن عالقه دارد خود را در برزخی گرفتار میبیند و در عین حال
.حس میکند در خطر سقوط در یکنواختی و هرج و مرج حا کم بر شهر است

 او.دیوید سانچز مارتینز متولد مکزیک است
دوستدار هنر شهری است و تهیهکنندۀ آهنگهای
 مستند کوتاه «خطر سقوط» پروژه.هیپ هاپ است
CINEMA پایانی او در دوران تحصیل در دانشگاه
.بوده است
1995 :متولد
 لیسانس فیلمبرداری: تحصیالت
 طالی سیاه، نسیم، خطر سقوط:فیلمشناسی

There Is Tea, If You Drink

چای اتزهدم
2020/'19

19'/1399
 جهان امره زنگین:کارگردان
 ایلکر دوشر:فیلمبرداری
 بلجین آیدین:فیلمنامه
 جهان امره زنگین:تدوین
 دوگوکان مانچو:آهنگساز
 اوزکان تاشکیران:عکاس
 جهان امره زنگین:تهیهکننده

Director: Cihan Emre Zengin
Cinematographer: İlker Döşer
Script writer: Belgin Aydın
Editor: Cihan Emre Zengin
Sound Recorder: Mandatory
Composer: Dogukan Manço
Photographer: Özkan Taşkıran
Producer: Cihan Emre Zengin

Synopsis: Mrs Belgin, whose past is full of violence and losses, is holding onto her life
again with her favorite beverage, Turkish tea. It is the story of a strong and laboring
woman who blends what she has experienced in the past by blending her tea into
Kadıköy.

 به، چای ترکی، خانم بلجین که گذشتهای پر از خشونت و خسران دارد با نوشیدنی محبوبش:خالصه داستان
. ماجرای زنی قوی و پرتالش است که هر آنچه را در گذشته یاد گرفته با طعم چای در میآمیزد.زندگی ادامه میدهد

International Documentary Films

Cihan Emre Zengin

He has completed his high school
education in Private Marmara Radio TV
and Journalism Anatolian High school.
Then he graduated from the department of
Advertisement and Public Relations in Bilgi
University and the Optician department of
Eskisehir Osmangazi University.
Born: 1983
Education: Bachelor of Advertising and
Public Relations
Filmography: Quarantine Kids,There is tea if
you drink, Özata

جهان امره زنگین

 دوران دبیرستان را در، متولد ترکیه،جهان امره زنگین
 تلویزیون و خبرنگاری مرمره،مدرسۀ خصوصی رادیو
گذرانده و از دپارتمان تبلیغات و روابط عمومی دانشگاه
. فار غالتحصیل شده استBilgi
1983 :متولد
 لیسانس تبلیغات و روابط عمومی:تحصیالت
 اوزاتا، چای تازه دم، کودکان قرنطینه:فیلمشناسی
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The Apartment

آاپرمتان
2019/'7

Raphael Frydman

Raphael Frydman was born in Paris. He directed
his first film “Adieu Babylone” in 2001.
Born: 1977
Education: Assistant director on feature and short
films. New York University (NYU) – Tisch School
of the Arts Paris III University – Performing Arts
License
Filmography: Tokyo Fantasy, Private Mission,
Africa Shrine

7'/1398

 رافائل فریدمن: کارگردانDirector: Raphael Frydman
 رافائل فریدمن: فیلمبرداریCinematographer: Raphael Frydman
 رافائل فریدمن: فیلمنامهScript writer: Raphael Frydman
 رافائل فریدمن: تدوینEditor: Raphael Frydman
Sound Recorder: Sebastien Wera
 سباستین ورا: صدابردارCast: Raphael Frydman and Vincent
 رافائل فریدمن و وینسنت بالدو: بازیگرانBaldo
 رافائل فریدمن: تهیهکنندهProducer: Raphael Frydman

رافائل فریدمن

رافائل فریدمن متولد پاریس است و نخستین فیلم خود را با عنوان
. ساخت2001 «خداحافظ بابل»را در سال
1977:متولد
 دانشگاه. دستیار کارگردان در فیلم های بلند و کوتاه:تحصیالت
– III  دانشگاه پاریسTisch ) – دانشکده هنرNYU( نیویورک
مجوز هنرهاینمایشی
معبدآفریقا،مأموریتخصوصی،فانتریتوکیو:فیلمشناسی

Synopsis: The director rented an apartment in the residence where he grew up. He
hadn’t been back in 30 years

 سال به آنجا نیامده است آپارتمانی اجاره30  کارگردان در ساختمانی که در آن بزرگ شده و به مدت:خالصه داستان
.میکند

The Ongoing Days

روزهای ان متام
2021/'46

Mehdi Qorban
Pour
Born: 1979/ Babol
Education: BA
Filmography: The end of the
game, The moon and me, 190
and...

مهدی قربان پور

 مهدی قربان پور:کارگردان
 روزبه رایگا، مهدی آزادی:تصویربردار
 مهدی قربان پور:نویسنده و پژوهشگر
 مریم شاپوریان:تدوین
 مهدی کریمی:صدابردار
 احسان افشاریان:صدا گذار
 صبا ندایی:موسیقی
 شیما شهرآزاد:عکاس
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

46'/1400

Director: Mehdi Qorban Pour
Cinematographer: Mehdi Azadi, Rouzbeh Ryga
Script writer & Researcher: Mehdi Qorban Pour
Editor: Maryam Shahpourian
Sound Recorder: Mehdi Karimi
Sound Mixer: Ehsan Afsharian
Composer: Saba Nedaei
Photographer: Shima Shar Azad
Producer in DEFC

 بابل/1358 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، ماه و من، پایان بازی:فیلمشناسی
...  و190

Synopsis: I don't know how many jobs are there in the world.

. نمی دونم چندتا شغل تو دنیاست:خالصه داستان
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Secrets Of Bukhara

رازهای بخارا
2021/'10

10'/1400

 ژیوکو کونستانیتنوف: کارگردانDirector: Jivko Konstantinov
 رحمتیال شرالیف: فیلمبرداریCinematographer: Rahmatilla
Sheraliyev
 ژیوکو کونستانیتنوف: فیلمنامهScript writer: Jivko Konstantinov
 منصور ژورایف: تدوینEditor: Mansur Zhuraev
 منصور ژورایف: صدابردارSound Recorder: Mansur Zhuraev
 اوزبک کینو، ژیوکو کونستانیتنوف: تهیهکنندهProducer: Jivko Konstantinov,
Uzbek kino

Jivko Konstantinov

Jivko Konstantinov is from Bulgaria. He
completed his studies at Sofia University,
Bulgaria. He has also worked as a reporter and
presenter on Bulgarian National TV for eleven
years and has dozens of documentary works.
Born: 1984
Education: Bachelor of Philosophy, Master
of Organizational Psychology and Master of
Journalism.
Filmography: Antarctica, The white lover

ژیوکو کونستانیتنوف

Synopsis: The documentary tells the today's story of one of the cities on the
great Silk Road, Bukhara in Uzbekistan. The short film shows some of the silk
crafts of the city and how several people are trying to preserve them and pass
on the next generations.

 این. یکی از شهرهای جادۀ ابریشم در ازبکستان، این مستند روایتی است از بخارا:خالصه داستان
فیلم کوتاه نشاندهندۀ برخی از دستورزیها و هنرهای ابریشمی شهر است و نشان میدهد که چطور
.بسیاری از مردم تالش میکنند آن هنرها را حفظ کنند و به نسلهای بعدی انتقال دهند

 او تحصیالت خود.ژیوکو کونستانیتنوف اهل بلغارستان است
 او.را در دانشگاه صوفیه بلغارستان به پایان رسانده است
همچنین به مدت یازده سال در تلویزیون ملی بلغارستان به
.عنوان گزارشگر و مجری فعالیت داشته و دهها اثر مستند دارد
1984:متولد
 فوق لیسانس روانشناسی، لیسانس فلسفه: تحصیالت
سازمانی و فوق لیسانس خبرنگاری
 عاشق سفید، قطب جنوب:فیلمشناسی

Stories of The Final Year

ماجرای سال آخر
2021/'49

49'/1400

 مهدی جبینشناس:کارگردان
 علی احسانی:تصویربردار
 نسیم مرعشی:نویسنده و پژوهشگر
 آیدین پرهیزی، ناصر فکور:تدوین
 عادل خدادوست:صدابردار
 مهرشاد ملکوتی:صدا گذار
 یونس اسکندری:موسیقی
 حسام اسالمی:تهیه کننده
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Mehdi Jabin Shenas
Cinematographer: Ali Ehsani
Script writer and researcher: Nasim Mar'ashi
Editor: Naser Fakour, Aydin Parhizi
Sound recorder: Adel Khoda Doost
Sound mixer: Mershad Malakouti
Music: Younes Eskandari
Producer: Hesam Islami
Produced in DEFC

Mehdi Jabin
Shenas
Born: 1985/ Isfahan
Education: Associate
Degree
Filmography: Phantom
Battles

مهدی جبینشناس
 اصفهان/1364 :متولد
 فوق دیپلم:تحصیالت
 نبردهای فانتوم:فیلمشناسی

Synopsis: " Ms. Salem"; The second grade teacher is caught up in online education
in his last year of work. She does not send pictures of herself, and this has caused
her students to miss the lesson. The school principal, concerned about the situation,
pressures her to send the picture.

 او از خودش. «خانم سالم»؛ معلم کالس دوم در آخرین سال خدمتش گرفتار آموزش آنالین شده است:موضوع
 مدیر مدرسه که نگران اوضاع است برای.تصویر نمیفرستد و همین باعث شده دانشآموزانش از درس جا بمانند
.فرستادن تصویر به او فشار میآورد

International Documentary Films
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MARIAN

ماریان
2021/'59

Hamed Kaljei
Born: 1982/ Qazvin
Education: BA
Filmography: Arshi cedar,
Parsiad, A selection from
the land of Pars, The
shelter of the supporter,
The circle of lovers, The
messengers of purity, The
story of life in Firouz

حامد کلجه ای

 حامد کلجه ای:کارگردان
 حامد کلجه ای:تصویربردار
، مریم طاهرخانی، حامد کلجه ای:نویسنده و پژوهشگر
شهروز توکل
 حامد کلجه ای:تدوین
 حامد کلجه ای:صدابردار
 حامد کلجه ای:صدا گذار
 احمد شفیعی:تهیه کننده
 سازمان هنری رسانه ای اوج- تهیه شده در خانه مستند

 قزوین/1361 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
، پارسیاد، سرو عرشی:فیلمشناسی
 پناهگاه،انتخابی از سرزمین پارس
، پیام آوران پا کی، حلقه عاشقان،حامی
داستان زندگی در فیروز

59'/1400

Director: Hamed Kaljei
Cinematographer: Hamed Kaljei
Script writer & Researcher: Hamed Kaljei
Editor: Hamed Kaljei
Sound Recorder: Hamed Kaljei
Sound Mixer: Hamed Kaljei
Producer: Ahmad Shafiei
Produced at Documentary House - Owj Media
Arts Organization

Synopsis: The history of the formation and developments of the last seventy years
and the current status of the historical-traditional gardens of Qazvin city, which were
registered as national heritage of Iran in 2014.

 سنتی شهر قزوین که در-  تحوالت هفتاد سال اخیر و وضعیت فعلی باغهای تاریخی، پیشینه شکل گیری:موضوع
. به ثبت میراث ملی ایران رسیده است1393 سال

Montreal Has Died

مونرتال مرده
است
 آدری دوران،بالیس- ژان نیکوال برتولی:کارگردانان
بالیس- ژان نیکوال برتولی:فیلمبرداری
بالیس- ژان نیکوال برتولی:فیلمنامه
Jean-Nicolas BertouilleBlais Audrey Durand
بالیس- ژان نیکوال برتولی:تدوین
Jean-Nicolas has directed 9 short films, of
 آدری دوران:صدابردار
which he was the cameraman of seven of
them.
 پاتریک پاتریکیوس، الوییس بیسون:آهنگساز
Born: Jean-Nicolas Bertouille-Blais: 2003/
Audrey Durand: 2002
Education: College Ahuntsic (Cinema’
DEC) for both.
Filmography: Playground - Lucy - Reflexing

 آدری دوران،بالیس-ژان نیکوال برتولی
 فیلم کوتاه را کارگردانی کرده که فیلمبردار9 ژان نیکوال
.هفت تای آنها خودش بوده است
: اودری دوراند/2003 :بلیس- ژان نیکوال برتولی:متولد
2002
.تحصیل کردهاندAhuntsic  هر دو در کالج:تحصیالت
 انعکاس، لوسی، زمین بازی:فیلمشناسی
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2021/'6

6'/1400

Directors: Jean-Nicolas Bertouille - Blais

Audrey Durand

Cinematographer: Jean-Nicolas Bertouille-

Blais

Script writer: Jean-Nicolas Bertouille-Blais
Editor: Jean-Nicolas Bertouille-Blais
Sound Recorder: Audrey Durand
Composer: Éloïse Bisson, Patrick Patrikios
Producer: Collège Ahuntsic/Auto-produced

Synopsis: “Montreal has died” is the result of dedicated work spread on 2 full nights
wandering in the street of Montreal (Quebec, Canada) during the curfew. We were
looking for traces and symbols of loneliness as we discovered an almost deserted
Montreal. Even if the short-film was shot during a strong wave of covid cases.

 شب کامل پرسه زدن در خیابانهای مونترال (واقع در ایالت2  «مونترال مرده است» حاصل:خالصه داستان
 ما در جستجوی ردپا و نشانههایی.کبک کانادا) درساعتهای محدودیت رفت و آمد ناشی از قرنطینه کرونا است
ً
 ضبط19- ا گرچه این فیلم کوتاه در موجهای سنگین کووید.مونترال تقریبا متروکه رسیدیم
از تنهایی بودیم که به
ِ
. اما تمرکز ما بر همهگیری کرونا نبوده است،شده

فیلم های مستند بین الملل

د

Kodokushi

کودوکویش
2020/'85

Lon مستند بلن
g do
م
cum فیل
ent
ary

1399/

 انصار آلتای:کارگردان
 کورسات اورسین:فیلمبرداری
 انصار آلتای:فیلمنامه
 انصار آلتای:تدوین
DLROWTRT -  انصار آلتای:تهیهکننده

Director: Ensar Altay
Cinematographer: Kursat Uresin
Script writer: Ensar Altay
Editor: Ensar Altay
Producer: Ensar Altay - TRTWORLD

Ensar Altay

He made television documentaries in
various countries for TV channels. His
process of concentrating on documentary
cinema started with the film Guardian of
Angels in 2018. His documentary named
Kodokushi took the Special Jury Award
at 8th Bosphorus Film in the international
category.
Born: 1980
Education: London Film Academy
Filmography: Guardian of Angels,
Kodokushi

انصار آلتای

Synopsis: Norihito works for a company that specializes in cleaning the apartments of
the recently deceased. The lonely deaths he encounters pushes him to face his own
family trauma. But it won't be as easy as he thinks.

 مواجهه با. نوریهیتو برای شرکتی کار میکند که منازل افرادی را که تازه فوتشدهاند تمیز میکند:خالصه داستان
 اما کار به این آسانی که او فکر میکند. او را مجبور میکند که با آسیبهای خانوادگی خود روبهرو شود،مرگ افراد تنها
.نیست

انصار آلتای مستندهای تلویزیونی برای شبکههای تلویزیونی
 تمرکز او بر سینمای.در کشورهای مختلف ساخته است
 آغاز2018 مستند با ساخت فیلم نگهبان فرشتگان در سال
 جایزه ویژۀ هیئت داوران، مستند دیگر او با نام کودوکوشی.شد
را در بخش بینالملل هشتمین جشنوارۀ فیلم بوسفور از آن
.خود کرد
1980 :متولد
 آ کادمی فیلمسازی لندن:تحصیالت
 کودوکوشی، نگهبان فرشتگان:فیلمشناسی

د
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Lines

خطوط
80'/1400
 باربورا اسلیپکوا: کارگردانDirector: Barbora Sliepková
، میشال فولیر، ما کسیم کلوجف: فیلمبردارانCinematographers: Maxim Kľujev, Michal
 باربورا اسلیپکوا، باربوراFulier, Barbora Sliepková
Script writer: Barbora Sliepková
 باربورا اسلیپکوا:فیلمنامه
Editor: Máté Csuport
 مته ساپورت: تدوینSound Recorder: Michal Horváth
 میشال هورواث: صدابردارProducer: Barbara Janišová Feglová
 رومن، باربارا جانیشووا فگلووا:( تهیهکنندگانHITCHHIKER Cinema), Roman
 پیوووارنیکPivovarník (HITCHHIKER Cinema)
2021/'80

Synopsis: Blanka is a woman in her 50s, alone in her apartment and in her life. Matuš, a
young and motivated activist, hopes to become councillor of his municipality despite his lack
of marketing savvy. Danko, a queer music composer, lives in the city center with his mother
in a modest flat. . Lines is a visual essay, a tangle of stories and observations, set in the
exemplary post-socialist city of Bratislava; a place experiencing dynamic transformation.

 مردی جوان و باانگیزه و فعال، ماتوش. ساله است که در آپارتمان خود تنها زندگی میکند50  بالنکا زنی:خالصه داستان
، دانکو. امیدوار است بتواند مشاور امال ک خوبی بشود،اجتماعی است و با وجود آنکه درک درستی از بازاریابی ندارد
 یک،مستندخطوط. با مادرش در یک آپارتمان ساده در مرکز شهر زندگی میکند،آهنگساز موسیقیهای عجیب و غریب
مقاله تصویری و مجموعهای از داستانها و مشاهدات است که در یک شهر آرمانی و پسا سوسیالیستی به نام براتیسالوا
. مکانی که دارد یک دگرگونی پویا را تجربه میکند،رقم میخورند

International Documentary Films

Barbora Sliepková
Barbora worked with HITCHHIKER Cinema
on the film Xenophobia, which is an episode
of a documentary series Unsung Heroes.
Her most recent work is an episode called
Symbiosis from documentary series Icons
about modern architecture in Slovakia.
Born: 1993
Education: Academy of Performing Arts in
Bratislava
Filmography: Unsung Heroes, About My
Sister, Dominika

باربورا اسلیپکوا

 که قسمتی از،باربورا در فیلم بیگانههراسی
 با،مجموعه مستند قهرمانان گمنام است
. همکاری داشته استHITCHHIKER Cinema
تازهترین کار او اپیزودی به نام همزیستی از
 درباره معماری مدرن درIcons مجموعه مستند
.اسلوا کی است
1993تاریخ تولد
 آ کادمی هنرهای نمایشی در براتیسالوا: تحصیالت
، دربارۀ خواهرم، قهرمانان گمنام:فیلمشناسی
دومینیکا
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If There Is No Struggle

اگر نزاعی نباشد
2022/'14

Jared Katsiane
Jared Katsiane is an award-winning
filmmaker born in Boston, U.S. His 16mm
films and videos have screened at 550
international festivals, in museums and
galleries; and broadcast on television.
Born: 1964
Education: University of Massachusetts,
U.S.
Filmography: Big Willow, White House,
Before War

جرد کاتاسین

جرد کاتاسینکارگردان برندۀ جایزه و اهل بوستون آمریکا
 جشنواره550  میلیمتری و ویدیویی او در16  فیلمهای.است
 موزهها و گالریها و نیز در تلویزیون به نمایش،بینالمللی
.درآمده است
1964 :متولد
 دانشگاه ماساچوست آمریکا: تحصیالت
 پیش از جنگ، کاخ سفید، درخت بید بزرگ:فیلمشناسی

14'/1401

 جرد کاتاسین: کارگردانDirector: Jared Katsiane
 جرد کاتاسین: فیلمبرداریCinematographer: Jared Katsiane
Script writer: Jared Katsiane
 جرد کاتاسین:فیلمنامه
Editor: Jared Katsiane, Roseli Gonzalez
 روزلی گونزالز، جرد کاتاسین: تدوینSound Recorder: Jared Katsiane
 جرد کاتاسین: صدابردارComposer: Grupo Folklorico de Cuba,
 نینا سیمون: گروه فولکلور کوبا: آهنگسازNina Simone
 نبوال میلس، کوریتا میلس: بازیگرانCast: Corita Miles, Nebula Miles
 جرد کاتاسین: عکاسPhotographer: Jared Katsiane
Producer: Jared Katsiane
 جرد کاتاسین:تهیهکننده

Synopsis: It is the story of a young photographer who celebrates historical figures with
the help of public art in Boston.

. روایت عکاس جوانی است که به کمک هنر عمومی بوستون از چهرههای تاریخی تجلیل میکند:خالصه داستان
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Alireza Dehghan
Born: 1988 / Yazd
Education: Master of
Cinema
Filmography: "I only have
AIDS", palm tree of life,
the smell of walnuts, the
twenty-seventh day, Village
sunshine, peace in the
stone, healing, Ossia,
Tactlessly, rebellious

 علیرضا دهقان:کارگردان
 مهدی آزادی:تصویربردار
 راحیل صحرایی، علیرضا دهقان:نویسنده و پژوهشگر
 پویا پارسا مقام، بهمن کیارستمی:تدوین
 اشکان طلوعیان:صدابردار
 آرش قاسمی:صدا گذار
 ستار اورکی:موسیقی
 امیر جاللی:عکاس
 راحیل صحرایی، علیرضا دهقان:تهیه کننده
تهیه شده در مزرعه فیلم

75'/1399

Director: Alireza Dehghan
Cinematograper: Mehdi Azadi
Script writer & Researcher: Alireza Dehghan,

Rahil Sahraei

Editor: Bahman Kia Rostami, Pouya Parsa

Moghadam

Sound Recorder: Ashkan Tolouian
Sound Mixer: Arash Qasemi
Composer: Sattar Owraki
Photographer: Amir Jalali
Producer: Amir Jalali
Produced at Film Farm

علیرضا دهقان
یزد/1367 :متولد
 کارشناسی ارشد سینما:تحصیالت
، من فقط ایدز دارم:فیلمشناسی
روز، بوی گردو،نخل درخت زندگی
 آرامش، آفتاب آبادی،بیست و هفتم
، بی گدار، اوسیا، التیام،در سنگ
عاصی

229 هشــتمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم شــهر

Synopsis: Travel story. The journey of one of our children; human. A journey of
thousands of years in the heart of the rugged desert in the center of this land. A story
whose narrators' - wind, water, fire and dust - sound is not heard by everybody. So
listen carefully, this is an audible explanation.

 سفری به درازای هزاران سال در دل کویر سخت گیر در مرکز این. سفر یکی از فرزندان ما؛ آدم. داستان سفر:موضوع
 پس گوش دل بسپار که شرحی. آتش وخا ک را هرکسی نمیشنود، آب، باد، داستانی که صدای راویانش.سرزمین
.شنیدنی است

فیلم های مستند بین الملل
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Dystopia

ویرانهشر
2021/'61

1400

 تیا گو آفونسو:کارگردان
، آندره سوسا، آمارانته آبراموویچی:فیلمبرداری
 ترزا، صوفیا لومبا، فردریکو لوبو،فابیو الیورا
 فوستو فررا، دیوید گوچالوز، تیا گو آفونسو،پینتو
 پدرو موررا،دا سیلوا
 تیا گو آفونسو:فیلمنامه
 تیا گو آفونسو:تدوین
، ترزا پینتو، نونو مالهیرو، جوآئو آلوز:صدابرداران
ریکاردو پررا
 آدونیران باربوسا:آهنگساز
 رودریگو آریاس:تهیهکننده

Director: Tiago Afonso
Cinematographer: Amarante

Abramovici, André Sousa, Fábio
Oliveira, Frederico Lobo, Sofia
Lomba, Teresa Pinto, Tiago Afonso,
David Gonçalves, Fausto Ferreira da
Silva, Pedro Moreira
Script writer: Tiago Afonso
Editor: Tiago Afonso
Sound Recorder: João Alves, Nuno
Malheiro, Teresa Pinto, Ricardo
Pereira
Composer: Adoniran Barbosa
Producer: Rodrigo Areias

Synopsis: Dystopia documents the urban transformations that have been mutilating
the city of Porto since 2007.

 آسیبهای2007  مستندی است دربارۀ دگرگونیهای شهری که از سال، ویرانشهر:خالصه داستان
.جدی به شهر پورتو وارد کرده است

Tiago Afonso
Tiago Afonso studied video, cinema,
documentary, photography and contemporary
art. Since 2000 he dedicates himself mainly to
directing, having made more than forty works.
His films were shown and awarded in several
Portuguese festivals as well as in Brazil,
France, Spain, Italy, Croatia and Argentina.
Born: 1978
Education: Cinema @ ESAP, Porto
Filmography: A Corrida, A Causa e a Sombra,
Histórias do Fundo do Quintal

تیاگو آفونسو

 عکاسی، مستند، سینما، در زمینههای ویدیو،تیا گو آفونسو
 خود را وقف2000  او از سال.و هنر معاصر مطالعه داشته است
کارگردانی کرده و بیش از چهل فیلم ساخته که در بسیاری از
، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه،جشنوارههای پرتغالی و نیز در برزیل
.کرواسی و آرژانتین جایزه گرفته است
1978 :متولد
 پورتو پرتغال،ESAP  لیسانس سینما از:تحصیالت
 داستانهای، یک سایه، یک دلیل، مسابقه:فیلمشناسی
حیاط خلوت

Homebound

به سوی وطن
17'/1401
 اسماعیل فهمی لوبیس:کارگردان
 اسماعیل فهمی لوبیس:فیلمبرداری
 طاری ساشا:فیلمنامه
 نیک کالپا کجیان:تدوین
تامی فهریزال:صدابردار
 آرلو انمارک:آهنگساز
 نیک کالپا کجیان و مارک اولسن:تهیهکنندگان
2022/'17

Director: Ismail Fahmi Lubis
Cinematographer: Ismail Fahmi

Lubis

Script writer: Tari Sasha
Editor: Nick Calpakdjian
Sound Recorder: Tommy Fahrizal
Composer: Arlo Enemark
Producer: Nick Calpakdjian &

Mark Olsen

Synopsis: Tari longs to return home to Indonesia after more than 10 years
working abroad in Taiwan. When the Covid19- pandemic struck her plans
unraveled, revealing a lack of rights for vulnerable migrant workers.Tari
narrates her own journey and reveals personal stories related to her decision
to work in Taiwan. Homebound is an intimate animated documentary
portrayal of a migrant worker’s experience abroad.

. سال کار کردن در تایوان قصد دارد به خانهاش در اندونزی برگردد10  طاری پس از:خالصه داستان
 برنامههای او را بر هم میریزد و با واقعیت کمبود حمایت و19-در همین زمان همهگیری کووید
 طاری سفر خود را روایت میکند و از اتفاقات ناشی از.حق و حقوق کارگران مهاجر روبهرو میشود
 به سوی وطن یک مستند انیمیشنی صمیمانه است.تصمیماش برای کار کردن در تایوان میگوید
که تجربههای یک زن کارگر مهاجر در خارج از کشور را به تصویر میکشد

International Documentary Films

Ismail Fahmi Lubis

Ismail Fahmi is one of the leading directors in the
field of documentary filmmaking and received his
master's degree in directing from the University of
Jakarta, Indonesia. Before starting documentary,
he has directed several TV series in Indonesia.
His films have been screened at prestigious
international festivals such as Rotterdam IFF,
Busan IFF and Taiwan IFF.
Born: 1974
Education: M.A in Film and Directing
Filmography: Help Is On the Way, Tarling Is
Darling, Topeng Monyet

اسماعیل فهمی لوبیس

 یکی از کارگردانهای برجسته در زمینۀ ساخت،اسماعیل فهمی
فیلم مستند است و مدرک فوق لیسانس کارگردانی خود را از دانشگاه
، او پیش از آغاز مستندسازی.جا کارتا اندونزی دریافت کرده است
.سریالهای تلویزیونی متعددی را در اندونزی کارگردانی کرده است
 بوسان و،فیلمهای او در جشنوارههای معتبر جهانی چون روتردام
.تایوان به نمایش درآمده است
1974 :متولد
 فوق لیسانس کارگردانی فیلم: تحصیالت
 ماسک میمون، تارلینگ عزیز است، کمک در راه است:فیلمشناسی
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Distances, Wishes And Ömer

 آرزوها،فاصلهها
و ُع َم
Ömer Dişbudak
He was born in Mersin, Turkey. He started to study
Turkish Language and Literature Teaching in Erzurum
Atatürk University in 2007. Then he took scenario,
editing and directing lessons as attending various
cinema courses. Currently, he is studying his second
major in Cinema and Television Department of Art and
Design Faculty in İstanbul Kültür University.
Born:1989
Education: Cinema and Television Student
Filmography: Do something good, Actor, Good luck
teacher

عمر دیشبوداک

 در دانشگاه2007 عمر دیشبودا ک در مرسین ترکیه به دنیا آمد و در سال
او سپس دورههای.ارزروم آتاتورک در رشته زبان و ادبیات ترکی تحصیل کرد
 در حال. تدوین و کارگردانی را گذراند، فیلمنامهنویسی،مختلف سینما
حاضر در رشته سینما و تلویزیون دانشکده هنر و طراحی در دانشگاه کولتور
.استانبول مشغول به تحصیل است
1989 : متولد
 دانشجوی سینما و تلویزیون:تحصیالت
 موفق باشی معلم، بازیگر، یک کار خوب انجام بده:فیلمشناسی

2020/'14

14'/1399

 عمر دیشبودا ک: کارگردانDirector: Ömer Dişbudak
 عمر دیشبودا ک: فیلمبرداریCinematographer: Ömer Dişbudak
 عمر دیشبودا ک: فیلمنامه و تحقیقScript writer & Researcher: Ömer
Dişbudak
 بتول دیشبودا ک:تهیهکننده
Producer: Betül Dişbudak

Synopsis: Omar is one of hundreds of children who immigrated from
Syria. Ömer, who lost his father in war, earns his family's living by shining
shoes. Ömer is known with his effort, compassion and honesty. He is the
first one to come to people's mind when they need to shine their shoes.
He doesn't mind the dirt on his hands, he loves people with his pure heart
and ofcourse Ömer has a dream: Buying a bicycle.

 عمر که پدرش را. عمر یکی از صدها کودکی است که از سوریه مهاجرت کرده است:خالصه داستان
 شفقت و، همه عمر را به تالش. با وا کس زدن کفشها امرار معاش میکند،در جنگ از دست داده
 عمر رویای خرید. همه برای وا کس زدن کفشهایشان به سراغ او میآیند.صداقت میشناسند
.دوچرخه در سر دارد

Dordoi City

 هشر،دوردوی
جعبههای فلزی
Tomiris Orozoeva
Tomiris Orozoeva is from Kyrgyzstan.
Orozoeva has worked for 3 years at the
American University of Central Asia at the
department of TV, Cinema and Media Arts.
Born: 1994
Education: DocNomads Mobile Film School
MA in film making directing
Filmography: Som, Bishkek, Don't screw up,
Budapest, Mirrors.

تومیریس اوروزووا
تومیریس اوروزووا اهل قرقیزستان است و به مدت سه سال
،در دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی در دپارتمان تلویزیون
.سینما و هنرهای رسانهای کار کرده است
1994:متولد
 لیسانس کارگردانی و فار غ التحصیل مدرسه:تحصیالت
فیلمسازی
آینهها،  بوداپست، بیشککف کم نیار، سام:فیلمشناسی

231 هشــتمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم شــهر

 تومیریس اوروزووا:کارگردان
 عظمت تاالسبکف:فیلمبرداری
 تومیریس:فیلمنامه و تحقیق
اوروزووا
 تومیریس اوروزووا:تدوین
 علیم تورسانبایف:صدابردار
–  تومیریس اوروزووا:تهیهکننده
آیزادا بکباالیف

2022/'16

16'/1401

Director: Tomiris Orozoeva
Cinematographer: Azamat Talasbekov
Script writer & Researcher: Tomiris

Orozoeva

Editor: Tomiris Orozoeva
Sound Recorder: Tomiris Orozoeva
Producer: Tomiris Orozoeva, Aizada

Bekbalaeva

Synopsis: Among the city of metal boxes any product or service can be
found. The biggest market in Central Asia, Dordoi bazaar, is a workplace
for over 150 thousands people. They trade, eat, pray and live there.
The film portrays the place as the main character through fragments
of its inhabitants. It allows viewers who are unfamiliar with the bazaar
atmosphere to experience one. At the same time the bazaar serves as a
metaphor for a broader Kyrgyz society.

، در بازار دوردوی. در شهر جعبههای فلزی هر محصول یا خدمتی پیدا میشود:خالصه داستان
 نماز میخوانند، غذا میخورند، هزار نفر تجارت میکنند150  بیش از،بزرگترین بازار آسیای مرکزی
 بینندگان در این فیلم با فضای بازار آشنا میشوند که در عین حال.و در آنجا زندگی میکنند
.استعارهای از جامعۀ قرقیزستان است

فیلم های مستند بین الملل

Cairo "Symphony Of A City"

2021/'15

قاهره «همنوایی
»یک هشر

15'/1400

 محمود سالم:کارگردان
 ندیم جورج و منا مرزوک، محمود سالم:فیلمبرداری
 محمود سالم:فیلمنامه
 منا قبلاهلل:تدوین
 محمود سالم:آهنگساز
 مرکز فیلمسازی مصر:تهیهکننده

Director: Mahmoud Salem
Cinematography: Mahmoud Salem,

Nadeem George and Mena Marzouk
Script writer: Mahmoud Salem
Editor: Menna Gaballah
Composer: Mahmoud Salem
Producer: Egyptian Film Center

Mahmoud Salem
Egyptian Filmmaker
Born: 1984
Education: High Cinema institute,
Film Directing
Filmography: Eye witness, The
treasure’s guard, A killer’s Story,

محمود سالم
فیلمساز مصری
1984 : متولد
High  کارگردانی فیلم از مؤسسۀ: تحصیالت
Cinema
، نگهبان گنج، شاهد عینی:فیلمشناسی
داستان یک قاتل

Synopsis: A look at Cairo in the climax of the coronavirus pandemic.

. نگاهی به قاهره در اوج همهگیری ویروس کرونا:خالصه داستان

Canvas In The Sky

2022/'2

نقایش روی
آمسان

2'/1401

 تیم بینگهام:کارگردان
 تیم بینگهام:فیلمبرداری
 نورین بینگهام:فیلمنامه
 تیم و نورین بینگهام:تدوین
 تیم بینگهام:صدابردار
 بنجامین تیسوت:آهنگساز
 کارن لی:بازیگر
 تیم بینگهام:عکاس
 تیم و نورین بینگهام:تهیهکننده

Director: Tim Bingham
Cinematograper: Tim Bingham
Script writer: Noreen Bingham
Editor: Tim and Noreen Bingham
Sound Recorder: Tim Bingham
Composer: Benjamin Tissot
Cast: Karen Lee
Photographer: Tim Bingham
Producer: Tim and Noreen Bingham

Tim Bingham
Tim Bingham is an award winning creative and published
lens based artist from Killarney, Ireland. Tim’s photographs
have been exhibited in a number of exhibitions within across
Europe and America. His work aims to capture a descriptive
narrative and truthfulness in all the urban images, in detail
with an original eye.
Born: 1970
Filmography: Unidentified multi visual exhibition in
collaboration with Andrea Williams and Filmmaker João
Perdigão. in October 2021.

تیم بینگهام

Synopsis: Often seen as symbols of prosperity, cranes are now being
attributed to the unacceptable housing crisis. However there is something
majestic about them bowing and dancing amidst the concrete and the glass
of Dublin City - and keeping secrets.

 جرثقیلها که همیشه نماد ثروت هستند حاال به بحران خانهسازی نسبت داده:خالصه داستان
 چیزی با شکوه در تعظیم و رقص آنها در میان بتن و شیشه شهر دوبلین، با این حال.میشوند
.وجود دارد که حفظ اسرار میکند

 عکسهای تیم در چندین.تیم بینگهام یک هنرمند خالق و اهل ایرلند است
 هدف او این.نمایشگا ه در سراسر اروپا و آمریکا به نمایش گذاشته شده است
 روایتی توصیفی و حقیقی را از تصاویر شهری به،است که با نگاهی اصیل
.تصویر بکشد
1970 :متولد
 برگزاری نمایشگاه تصویری با همکاری آندره ویلیامز و:فیلمشناسی
2021 فیلمسازی به نام جوآئو پردیگائو در ا کتبر

International Documentary Films
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Aqueducts

از زابن کاریز
2021/'7

Álvaro Martín Sanz
Álvaro Martín Sanz has published scientific
articles in various academic journals. As a
filmmaker, he has directed several short films
and documentaries that have won more than
fifty awards.
Born: 1991
Education: University professor in the field of
filmmaking and audio-visual communication
Filmography: - Stockholm, The adorable tenant,
Burial

 آلوارو مارتین سانز:کارگردان
 الکس هرناندز سالگادو:فیلمبرداری
 آلوارو مارتین سانز:فیلمنامه
 آلوارو مارتین سانز:تدوین
 آلوارو مارتین سانز:صدابردار
 بچ. اس. جی:آهنگساز
 الکس هرناندز سالگادو:عکاس
 آلوارو مارتین سانز:تهیهکننده

7'/1400

Director: Álvaro Martín Sanz
Cinematographer: Alex Hernández Salgado
Script writer: Álvaro Martín Sanz
Editor: Álvaro Martín Sanz
Sound Recorder: Álvaro Martín Sanz
Composer: J. S. Bach
Photographer: Alex Hernández Salgado
Producer: Álvaro Martín Sanz

آلوارو مارتین سانز
آلوارو مارتین سانز در چندین ژورنال دانشگاهی مقالههای علمی خود را
 او فیلمهای کوتاه و مستندهای متعددی ساخته.به چاپ رسانده است
و بیش از پنجاه جایزه در رویدادهای بینالمللی مختلف دریافت کرده
.است
1991 : متولد
- استاد دانشگاه در رشتۀ فیلمسازی و ارتباطات صوتی: تحصیالت
تصویری
خا کسپاری،دوستداشتنی،مستأجر،استکهلم:فیلمشناسی

Synopsis: Aqueducts transport water. Images transmit the memory. Images of
aqueducts are useless.

. ماجرای کاریزهایی که آب را انتقال میدهند و تصاویری که خاطرات را منتقل میکنند:خالصه داستان

Birthday

زادروز
2021/'24

Qiyun Zheng
Qiyun Zheng, a Han Chinese,
studied Film and Television Studies
at the University of East Anglia as an
undergraduate. She directed the horror
short film The Twins and the humanistic
documentary Birthday in 2021.
Born:1998
Education: BA in film making
Filmography: The Twins

کیون جانگ
 چینیتبار و دارای لیسانس فیلمسازی از،کیون جانگ
 او فیلم دوقلوها را در ژانر.دانشگاه شرق انگلستان است
 کارگردانی کرد و سپس مستند2020 وحشت در سال
.انسانگرایانۀ زادروز را ساخت
1998 :متولد
 لیسانس فیلمسازی: تحصیالت
 دوقلوها:فیلمشناسی
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 کیون جانگ:کارگردان
 کیون جانگ:فیلمبرداری
 کیون جانگ:فیلمنامه
 کیون جانگ:تدوین
 کیون جانگ:تهیهکننده

24'/1400

Director: Qiyun Zheng
Cinematography: Qiyun Zheng
Script writer: Qiyun Zheng
Editor: Qiyun Zheng
Sound Recorder: Qiyun Zheng
Producer: Qiyun Zheng

Synopsis: Gao and his wife are having a quite simple life routine after
retirement. However, their life had a tiny change recently as Gao is about
to have his significant 78 birthday. Relatives call to send a blessing, and
Gao’s children are already on the move to find a suitable gift for their father.
Nevertheless, Gao and his wife believe that the gesture of buying a gift is
unnecessary as they already have everything they need.

 با این. گائو و همسرش پس از بازنشستگی یک زندگی بسیار عادی را سپری میکنند:خالصه داستان
 خویشاوندان. سالگی گائو تغییر کوچکی پیدا کرده است78  زندگی آنها به تازگی و در آستانۀ تولد،وجود
 گائو.گائو برای تبریک و احوالپرسی در راهاند و فرزندانش در تدارک هدیهای مناسب برای پدرخود هستند
.و همسرش فکر میکنند نیازی به هدیه خریدن نیست چون هرچه را که الزم دارند مهیا است

فیلم های مستند بین الملل

د
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Alive City

هشر زنده
2021/'76

76'/1400

 محمدحسین نظری، لیال فوالدوند: کارگردانDirector: Leyla Fouladvand, Mohammad
 محمد حسین نظری، لیال فوالدوند: تصویربردارHosein Nazari
، عادل جلیلی، محمدحسین نظری: نویسنده و پژوهشگرCinematographer: Leyla Fouladvand,
 علیرضا نادریMohammad Hosein Nazari
 لیال فوالدوند: تدوینScript writer and researcher: Mohammad
Hosein Nazari, Adel Jalili, Alireza Naderi
 محمد حسین نظری:صدابردار
Editor: Leyla Fouladvand
 لیال فوالدوند: صدا گذارSound recorder: Mohammad Hosein Nazari
 علی نظری: عکاسSound mixer: Leyla Fouladvand
 لیال فوالدوند: تهیه کنندهPhotographer: Ali Nazari
 تهیه شده در اداره کل محیط زیست و توسعه پایدارProduced: Leyla Fouladvand
 شهرداری تهرانProduced in the General Department of

Leyla Fouladvand,
Mohammad
Hosein Nazari
Born: 1971/ Khoram Abad 1973/ Khoram Abad
Education: BA - MA
Filmography: Question,
Dirty hands, and Goriya
documents together

،لیال فوالدوند
محمدحسین نظری

Environment and Sustainable Development of
Tehran Municipality

 خرم آباد/1352 –  خرم آباد/1350 :متولد
 کارشناسی – کارشناسی ارشد:تحصیالت
 دست های آلوده و، پرسش:فیلمشناسی
مستند گوریا مشترکا

Synopsis: The habitation and proximity of plant and animal life to the city of Tehran as an
indicator for the health of the climate and soil. By becoming increasingly incompatible with nature
and environment, the city of Tehran has threatened native plants and animals and forced them
to migrate.

 سکونت و مجاورت حیات گیاهی و جانوری با شهر به عنوان شاخصه ای برای سالمت آب و هوای خا ک که شهر:موضوع
 چگونه گیاهان و جانوران بومی را تهدید و مجبور به مهاجرت،تهران با هرچه ناسازگارتر شدن با طبیعت و محیط زیست
.کرده است

Among The Remains

در دل ویرانهها
2019/'39

39'/1398

 آنا ماری راموس و خوان باردا روئیز: کارگردانDirector: Ana Mary Ramos & Juan
 خوان باردا روئیز: فیلمبرداریBarreda Ruiz
Cinematographer: Juan Barreda Ruiz
 آنا ماری راموس و خوان:فیلمنامه و تحقیق
Script Writer & Researcher: Ana Mary
باردا روئیز
Ramos & Juan Barreda Ruiz
 خوان باردا روئیز: تدوینEditor: Juan Barreda Ruiz
 آنا ماری راموس: صدابردارSound Recorder: Ana Mary Ramos
 آنا ماری راموس: تهیهکنندهProducer: Recorder: Ana Mary
Ramos

Ana Mary Ramos & Juan
Barreda Ruiz

Ana Mary participated with her short fiction film
Inframundo in the 11th Morelia International Film
Festival (FICM), Spain; and the 35th International
Festival of New Latin American Film in Havana,
Cuba.
Born:1983
Education: Bachelor degree
Filmography: Inaudible Symphony, Underworld,
Celebration.

آنا ماری راموس و خوان باردا روئیز
Synopsis: A group of old houses in ruins and the people who live in them led us to
reflect on the fragility of human illusions.

 گروهی از خانههای قدیمی و در حال ویرانی و مردمانی که در آنها زندگی میکنند بازتابی از:خالصه داستان
.توهمات شکنندۀ انسانی را به تصویر میکشد

International Documentary Films

آنا ماری راموس با فیلم کوتاه خود به نام اینفراموندو در
 اسپانیا و سی،)FICM( یازدهمین جشنواره بینالمللی مورلیا
و پنجمین جشنواره بینالمللی آمریکای التین در هاوانا کوبا
.شرکت داشته است
1983 :متولد
 لیسانس علوم ارتباطات: تحصیالت
. جشن، زیر دنیا، سمفونی ناشنیدنی:فیلمشناسی
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55+

55 مثبت
2020 /'5

5'/1399

 کمیل سهیلی: کارگردانDirector: Komeil Soheili
 کمیل سهیلی: فیلمبرداریCinematograper: Komeil Soheili
Script Writer & Researcher: Komeil Soheili,
 کمیل سهیلی و:فیلمنامه و تحقیق
Jooyoung Soheili
جویان سهیلی
Editor: Saeed Atefi
 سعید عاطفی: تدوینSound Recorder: Komeil Soheili
 کمیل سهیلی: صدابردارProducer: Jooyan Soheili
 جویان سهیلی:تهیهکننده

Komeil Soheili

Soheili is an award-winning creative director
and producer focusing on environmental
issues from a sociological perspective.
International networks such as BBC,
National Geographic, and Business Insider
broadcasted his works.
Born: 1985
Education: MA in Cultural Studies
Filmography: Once in a Million Years, Little
plant, Cold Birth

کمیل سهیلی

 تهیهکننده و کارگردان خالق و برندۀ جایزه،کمیل سهیلی
است و در آثارش از دیدگاه جامعهشناختی به مسائل
 آثار او از چندین شبکه بینالمللی.زیستمحیطی میپردازد
 نشنال جئوگرافی و بیزینس اینسایدر پخش،مانند بیبیسی
.شده است
1364:متولد
 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه:تحصیالت
تهران
، نهال کوچولو، هر چند میلیون سال یک بار:فیلمشناسی
تولد سرد

Synopsis: While South Korea’s corporate culture is enmeshed in issues of age
discrimination, a company started hiring only elderlies.

 یک کمپانی فقط افراد، در حالی که کره جنوبی درگیر مشکالت تبعیض جنسیتی است:خالصه داستان
.مسن را استخدام میکند

Aguan-Sun Behind The
Horizon

گذر از رنجها
2019/'9

Novera Hasan Nikkon
Ms. Novera Hasan Nikkon has made 6 short
documentaries till December 2021 and already received
10 International Awards for her works. Her best
achievement is winning The Hoso Bunka Foundation
Award in the NHK Japan Prize competition for her film
“The Girls are not Brides”.
Born:1998.
Education: Post-graduate student of Fine Arts.
Filmography: The Girls are not Brides - Let me breath
with my dream- We could be Champion too

نورا حسن نیکون

 جایزه بین10  مستند کوتاه ساخته و6 خانم نورا حسن نیکون تا کنون
 بهترین دستاورد او دریافت.المللی برای آثار خود دریافت کرده است
 ژاپن برای فیلم «دخترانNHKجایزه بنیاد هوسو بونکا در رقابت جایزه
.عروس نیستند» بوده است
1998 :متولد
دانشجویفوقلیسانسهنرهایزیبا:تحصیالت
،  بگذار با رویاهایم نفس بکشم، دختران عروس نیستند:فیلمشناسی
ماهممیتوانیمقهرمانباشیم
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9'/1398

 نورا حسن نیکون: کارگردانDirector: Novera Hasan Nikkon
بیول حسن- کی ام تاج: فیلمبرداریCinematographer: KM Taj-Biul Hasan
Script Writer & Researcher: Novera
 نورا حسن نیکون:فیلمنامه و تحقیق
Hasan Nikkon
 عبداهلل المأمون: تدوینEditor: Abdullah Al Mamun
 راشد بن صابر الیف: صدابردارSound Recorder: Rashed Bin Sabbir عبدل باری: آهنگسازAleef
 مریل پروتوم الو آقامیر نیرماتا: تهیهکنندهComposer: Adbul Bari
Producer: Meril Prothom AloAgamir Nirmata

Synopsis: Bangladesh’s socio-cultural environment always stands on gender
discrimination. Bangladesh is one of Asia’s most conservative societies. This
is the story of Rahela Begum, a 22 years old single unfortunate mother. This
female rickshaw-puller breaks traditional gender roles while supporting her two
children when her husband left her.

 این.اجتماعی بنگالدش همیشه بر پایۀ تبعیض جنسیتی بوده است- محیط فرهنگی:خالصه داستان
 ساله است که همسرش او را ترک کرده و برای گذران زندگی و22  مادری مجرد و،فیلم داستان راحله بیگم
.حمایت از دو فرزند خود به باربری با ریکشا روی آورده است

فیلم های مستند بین الملل

International Documentary Films
8th Shahr International Film Festival

فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی بین الملل

Void

پوچ
2022 /'5

Gabriel Brescia
Born in Belo Horizonte, Brazil,
Gabriel Brescia is a film student
at PUC Minas. Void (2022) is his
solo debut in the director’s chair
of a short fiction film. His work
consists of student short films.
Born: 1999
Education: Film student at PUC
Minas
Filmography: O Tempo do Atraso,
Instante, No More Sad Stories

5' /1401

 گابریل برسیا: کارگردانDirector: Gabriel Brescia
 گابریل برسیا و ژوآ دینیز: فیلمبرداریCinematography: Gabriel Brescia and João
 گابریل برسیا و، فابریسیو فررا، آرتور گرجو: فیلمنامهDiniz
 ژوآ دینیزScreen Writer: Arthur Greggio, Fabricio
Ferreira, Gabriel Brescia and João Diniz
 آرتور گرجو: تدوینEditor: Arthur Greggio
 گابریل برسیا: طراح لباسCostume Designer: Gabriel Brescia
 آرتور گرجو: صدابردارSound Recorder: Arthur Greggio
 فابریسیو و کالرا کاستا: بازیگرانCast: Fabricio Ferreira and Clara Costa
 گابریل برسیا: تهیهکنندهProducer: Gabriel Brescia

گابریل برسیا
 در بلو1999  متولد سال، گابریل برسیا
 او در حال حاضر. برزیل است،هوریزونته
» است و فیلم «پوچPUC Minas دانشجوی
اولین تجربۀ کارگردانی او در زمینۀ ساخت
.فیلم کوتاه است
1999 :متولد
PUC Minas  دانشجوی:تحصیالت
 قصههای، فوری، زمان تأخیر:فیلمشناسی
غمگین دیگر بس است

239 هشــتمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم شــهر

Synopsis: A man without a past enters an apartment and is able to feel the history of its objects
through his touch.

 مردی که گذشتهای ندارد وارد آپارتمانی میشود و توانایی آن را پیدا میکند که تاریخ اشیا را از طریق لمس:خالصه داستان
.کردن آنها حس کند

فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی بین الملل

The Back Side Of The Apple

2021 /'10

روی دیگری که
منیبینیم

10' /1400

 دیمیتری لبدوف: کارگردانDirector: Dmitriy Lebedev
 تیموفی کونووالوف: فیلمبرداریCinematography: Timofey Konovalov
 نیکیتا پولوشکین: فیلمنامهScreen Writer: Nikita Polushkin
Editor: Said Tulyaganov
 سعید تولیا گانف: تدوینMakeup: Polina Kamenskaya
 پولینا کامنسکایا: طراح گریمCostume Designer: Said Tulyaganov
 سعید تولیا گانف: طراح لباسSound Recorder: Daniyar Ziganshin
 دانیار زیگانشین: صدابردارMusic: Said Tulyaganov
 سعید تولیا گانف: آهنگسازCast: Said Tulyaganov and Polina
Kamenskaya
 سعید تولیا گانف و پولینا کامنسکایا:بازیگران
Photographer: Olga Starizina
 اولگا استاریزینا: عکاسProducer: Nikita Shvedov and Said
 نیکیتا شوئدوف و سعید تولیا گانف: تهیهکنندگانTulyaganov

Dmitriy Lebedev

Dmitriy Lebedev was born in Tashkent,
Uzbekistan. His films have been
selected at more than twenty film
festivals, including Tashkent, Moscow
and others. In 2021, his film “The back
side of the apple” won the Grand Prix
and Best Script prizes in the "Movie with
the human face" Short Film Festival.
Born: 1998
Education: Student in Russian Institute
of Filmmaking
Filmography: Dark angel, Antract, Once
in April

Synopsis: On the playground, the father looks after his son. A bored child wants to play with
Asian boys playing toy cars nearby. Approaching the Asian boys, the Russian boy asks
to play together and the Asian boys agree. Seeing this, the child's father approaches and
takes him away, saying that Asians are different and they have other games...

 پسربچه که حوصلهاش سررفته میخواهد با پسرهای. پدر از پسر خود مراقبت میکند، در یک زمین بازی:خالصه داستان
 پسرک روسی به پسرهای آسیایی نزدیک میشود و از آنها میخواهد با.دیگر که از نژاد آسیایی هستند ماشینبازی کند
 پدر پسربچه با دیدن این صحنه نزدیک میرود و پسر خود را از آنها دور میکند و.او بازی کنند و آنها هم قبول میکنند
...میگوید آسیاییها فرق دارند و بازیهای آنها متفاوت است

دیمیتری لبدوف

.دیمیتری لبدوف متولد تاشکند ازبکستان است
فیلمهای او در بیش از بیست جشنواره جهانی فیلم از
.جمله مسکو و تاشکند نامزد دریافت جایزه بوده است
فیلم او با عنوان «روی دیگری که نمیبینیم» در سال
 در بخش فیلم کوتاه جشنوارۀ فیلم مسکو دردو2021
. برنده شد،بخش جایزۀ بزرگ و بهترین فیلمنامه
1998 :متولد
 دانشجوی موسسه فیلمسازی روسیه:تحصیالت
 یک بار در آوریل، آنترا کت، فرشتۀ تاریکی:فیلمشناسی

Too Big Drawing

نقایش بزرگ
2021 /'5

5' /1400

 ژانادزی باتو:کارگردان
 ژانادزی باتو: فیلمبرداری
 ژانادزی باتو:فیلمنامه
 ژانادزی باتو:تدوین
 ژانادزی باتو:صدابردار

Director: Genadzi Buto
Cinematography: Genadzi Buto
Screen Writer: Genadzi Buto
Editor: Genadzi Buto
Sound Recorder: Genadzi Buto

Genadzi Buto

Genadzi Buto, is an artist, director and animator.
Originally from Belarus where he graduated
from the Academy of Arts. He worked in motion
design and vfx for advertising, music videos and
cinema, then took part in film production as a
classic animator and a storyboard artist, director
on feature animated films for major animation
studios.
Born: 1983
Education: BA
Filmography: Lollipop, Frogs, Swan Lake

ژانادزی باتو

Synopsis: The drawing extends beyond the paper outlining the real world.

. یک نقاشی از آنچه که روی کاغذ است فراتر میرود و جهان واقعی را به تصویر میکشد:خالصه داستان

International short and mid-length films

 کارگردان و انیمیشنساز اهل بالروس و،ژانادزی باتو هنرمند
 او همچنین تجاربی در.لیسانس آ کادمی هنر بالروس است
 جلوههای ویژه برای تبلیغات ساخت،زمینۀ طراحی موشن
ویدیوهای موسیقایی نیز دارد و در چندین پروژه سینمایی
به عنوان انیماتور و هنرمند استوریبرد با استودیوهای مطرح
.همکاری داشته است
1983 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 دریاچه قو، قورباغه، آبنبات چوبی:فیلمشناسی
8th Shahr International Film Festival
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Organic Baby

بچۀ ارگانیک
2020 /'6

Laëtitia Beau and
Marguerite Hayter
French director and actress, Marguerite Hayter
tackles very contemporary subjects such as the
questioning of our humanity facing technology or
the environmental emergency.
Laëtitia Beau, always had a deep passion in
writing stories and bringing projects to life. Her
short film "At the other end" received 4 selections
and 3 international awards.
Born: Hayter:1995, Beau:1995
Filmography: Marguerite Hayter: Alive, Laëtitia
Beau: To the Other End

6' /1399

 لتیتیا بیو و مارگریت هایتر: کارگردانانDirector: Laëtitia Beau and Marguerite Hayter
 لودویک پراسزکوفسکی: فیلمبرداریCinematography: Ludwik Pruszkowski
 مارگریت هایتر: فیلمنامهScreen Writer: Marguerite Hayter
Editor: Laëtitia Beau
 لتیتیا بیو: تدوینMakeup: Amélie Baboulenne
 املیه بابولنه: طراح گریمCostume Designer: Noémie Delecourt
 نومیه دلکورت: طراح لباسSound Recorder: Clémentine Houget
 کلمنته هوگت: صدابردارMusic: Romain Turpin
 رومین تورپین: آهنگسازCast: Marguerite Hayter and Alban Aumard
Photographer: Laëtitia Legrand
 مارگریت هایتر و آلبان اومارد:بازیگران
Producer: Laëtitia Beau and Marguerite
 لتیتیا لگراند: عکاسHayter
 لتیتیا بیو و مارگریت هایتر:تهیهکنندگان

لتیتیا بیو و مارگریت هایتر
مارگریت هایتر کارگردان و بازیگر فرانسوی است که به موضوعات
معاصر و بسیار جدید مانند مواجهۀ انسانیت با فناوری یا فوریتهای
.زیستمحیطیمیپردازد
 کارگردان و تدوینگر فرانسوی است که اشتیاق بسیاری به،لتیتیا بیو
 فیلم او با عنوان «آن سوی.نوشتن داستانهایی دربارۀ زندگی دارد
.پایان» سه بار جایزه بینالمللی گرفته است
1995: بیو،1995: هایتر:متولد
 آن سوی پایان: لتیتا بیو، زنده: مارگریت هایتر:فیلمشناسی

Synopsis: Blanche and Colin live in an all synthetic world where even food is
made of plastic. Secretly, they try to grow together a plant that they treat as their
daughter. Despite their efforts, their cuttings keep disappearing...

ً
 بالنش و کولین در دنیایی کامال مصنوعی زندگی میکنند که در آن حتی غذا از پالستیک ساخته:خالصه داستان
 با وجود. آنها مخفیانه تالش میکنند با هم گیاهی را پرورش دهند تا با آن مانند دخترشان رفتار کنند.میشود
. قلمهها مدام ناپدید میشوند،تالشهای آنها

Scent

رایحه
2021 /'5

Sezgin Yüzay
Sezgin Yüzay is interested in
cinema and now he is a 2nd
year student in Radio and TV
Programming department of
Muğla Sıtkı Koçman University.
Born: 2000
Education: graduated from
Kızılırmak Anadolu Lisesi

سزگین یوزای

سزگین یوزای در حال حاضر دانشجوی سال
دوم برنامهسازی رادیو و تلویزیون در دانشگاه
.دانشگاه موگال سیتکی کوچمان است
2000 :تاریخ تولد
 فار غالتحصیل رشتۀ سینما از:تحصیالت
دانشگاه کیزیلیرما ک آنادولو لیسسی است
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 سزگین یوزای:کارگردان
 رمزی رعنا:فیلمبرداری
 سزگین یوزای:فیلمنامه
 سزگین یوزای:تدوین
 اوگور دمیرکران:صدابردار
 ایسات ارگن:بازیگر
 سزگین یوزای:تهیهکننده

5' /1400

Director: Sezgin Yüzay
Cinematography: Remzi Rana
Screen Writer: Sezgin Yüzay
Editor: Sezgin Yüzay
Sound Recorder: Uğur Demirkıran
Cast: Esat Ergen
Producer: Sezgin Yüzay

Synopsis: After a great disaster, in a future time when no human being is left except
one. Forests have been destroyed and nature is in a state of destruction. The
protagonist smells a forest preserved in bottles and goes on a journey in his home,
the only place where he can breathe without a mask, with the help of technology.

. هیچ انسانی روی زمین باقی نمانده است، به غیر از یک نفر، پس از یک فاجعۀ بزرگ در زمان آینده:خالصه داستان
 جنگلی را که داخل بطریها محفوظ ماند ه بو، قهرمان فیلم.جنگلها نابود شده و طبیعت در حال ویرانی است
 یعنی تنها مکانی که او میتواند بدون ماسک و به کمک فناوری نفس،میکند و سفری را در خانهاش آغاز میکند
.بکشد

فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی بین الملل

Lone Wolf

گرگ تهنا
18' /1400
خاویربلترامینو:کارگردان
 فرانسیسکو خاویر رودریگز:فیلمبرداری
 صوفیا گومز کوردووا و خاویر بلترامینو:فیلمنامه
 صوفیا گومز کوردووا:تدوین
 النا لتامندیا:طراح گریم
ناهوئلپالنکو:صدابردار
 آندره سگورا: آهنگ گرگ تنها از:آهنگساز
خاویربلترامینو،آنتونیوبلترامینومونویر:بازیگران
 خاویر، صوفیا گومز کوردووا:تهیهکنندگان
بلترامینووایگناچیوتردیچی
2021 /'18

Director: Javier Beltramino
Cinematography: Francisco Javier Rodriguez
Screen Writer: Sofía Gomez Cordova & Javier

Beltramino
Editor: Sofía Gomez Cordova
Makeup: Elena Letamendia
Sound Recorder: Nahuel Palenque
Music: The short film has no soundtrack. But
it has an original song called 'Lone wolf’
composed by Andrés Segura.
Cast: Antonio Beltramino Monnoyer / Javier
Beltramino
Producer: Sofía Gomez Cordova / Javier
Beltramino / Ignacio Tredicci

Javier Beltramino

In 2015, Javier Beltramino,
(Buenos Aires, Argentina), made
the animated short film 'Arroz y
fósforos’, achieving numerous
international awards. In 2020 he
wrote and directed the short film
‘Lone Wolf’, inspired by his new
life in Belgium.
Born: 1980
Education: Directing of Film and
Television graduated

خاویر بلترامینو

Synopsis: An immigrant has promised his young son that he will talk to his teacher about an
unfair scolding, but his limited French prevents him from doing so. After dropping his son at
school and leaving him disappointed, he begins his daily job searching routine when he realizes
he has lost his son's favorite book.

خاویر بلترامینو فیلم کوتاه انیمیشنی «برنج و
 ساخته و جوایز بینالمللی2015 کبریت» را در سال
 بلترامینو در سال.بسیاری را دریافت کرده است
 فیلم کوتاه «گرگ تنها» را با الهام از زندگی2020
 اما ضعف، یک مرد مهاجر به پسرش قول میدهد دربارۀ تنبیه ناعادالنۀ معلمش به مدرسه برود و صحبت کند:خالصه داستان
.جدید خودش در بلژیک ساخت
 اما، پس از رساندن پسرش به مدرسه سرگرم کارهای روزانهاش میشود.زبانی او و عدم تسلط به زبان فرانسه مانع او میشود
1980 :متولد
.متوجه میشود که کتاب مورد عالقۀ پسرش را در تراموا جا گذاشته است
 فار غ التحصیل کارگردانی فیلم و:تحصیالت
) آرژانتین،تلوزیون ( بوینس آیرس

Nauha

مرثیه
2021 /'26

26' /1400

 پراتام خورانا:کارگردان
 نیخیل پایرس:فیلمبرداری
 پراتام خورانا و الوینا خوبچندانی:فیلمنامه
 آپورو کولی و نیخیل وایشناف:تدوین
 ایاز شیخ:طراح گریم
 پریانکا سرینیواس:طراح لباس
 گوناواردان بالو:صدابردار
 مانترا پاتل:آهنگساز
، شاشی رنجان، اودای چاندرا، اظهر خان:بازیگران
ایوش کومار اوپادهیای
 آ کاش نایا ک:تهیهکننده
 کارن تالی:جلوه های ویژه

Director: Pratham Khurana
Cinematography: Nikhil Pires
Screen Writer: Pratham Khurana & Lavina

Khubchandani
Editor: Apoorv Kohli & Nikhil Vaishnav
Makeup: Ayaz Sheikh
Costume Designer: Priyanka Srinivas
Sound Recorder: Gunavardhan Balu
Music: Mantra Patel
Cast: Azhar Khan, Uday Chandra, Shashi
Ranjan, Ayush Kumar Upadhyay
Producer: Akash Nayak
VFX: Karan Taley

Synopsis: At the age of 22, a boy named Kishan becomes the servant of a 75-year-old dying
man named Babuji, and they both find their family in each other, but the return of Babuji's
family from America, who decide to take Babuji with them, makes Kishan that his family He left
Babuji for nursing and wandered.

 ساله و در حال احتضار به نام بابوجی میشود و75  سالگی خدمتکار مردی22  پسری به نام کیشان در سن:خالصه داستان
 اما بازگشت خانوادۀ بابوجی از آمریکا که تصمیم دارند بابوجی را نزد خودشان،هر دو در یکدیگر خانوادۀ خود را پیدا میکنند
.ببرند باعث میشود کیشان که خانوادهاش را به خاطر پرستاری از بابوجی ترک کرده سرگردان شود

International short and mid-length films

Pratham Khurana

Pratham Khurana, is a filmmaker who
completed his degree in filmmaking
in 2020 from 'Whistling Woods
International' - Mumbai, India. His
college thesis film ‘Nauha’ has been
premiered at The Cannes Film Festival
2022 in the La Cinef category.
Born: 1999
Education: filmmaking graduated
Filmography: Aagey Kya Hai? , Gandu
Saala, Yeh Raina

پراتام خورانا

پراتام خورانا مدرک فیلمسازی خود را در سال
 از مؤسسه بینالمللی «ویسلینگ وودز» در2020
 فیلم «مرثیه» بر اساس.بمبئی هند گرفته است
موضوع پایان نامۀ دانشگاهی او ساخته شده است
 در بخش2022 و در جشنواره بینالملی فیلم کن
. به نمایش درآمدLa Cinef
1999 :متولد
 مدرک فیلمسازی:تحصیالت
 یه راینا، گاندو ساال، بعدی چیه؟:فیلمشناسی
8th Shahr International Film Festival
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How I Beat Glue And Bronze

کارگر کارخانه
2020 /'30

Vladimir Vulevic
Vladimir Vulevic was born in
Yugoslavia. He studied Literature
studies at Belgrade University
and Film studies at HFBK
Hamburg University.
Born: 1984
Education: BA in Literarture
Filmography: Larva, Pupa,
Allusion to Injuries, Your Rooms,
White and Purple.

والدیمیر وولویچ

 او.والدیمیر وولویچ در یوگسالوی متولد شد
لیسانس ادبیات خود را از دانشگاه بلگراد و
HFBK مدرک مطالعات فیلمسازی را از دانشگاه
.هامبورگ گرفته است
1984 :متولد
 لیسانس ادبیات:تحصیالت
، کنایهای از جراحتها، پوپا، الروا:فیلمشناسی
 سفید و بنفش،فضاهایی که داری

30' /1399

 والدیمیر وولویچ: کارگردانDirector: Vladimir Vulevic
 لوکا پاپیک: فیلمبرداریCinematography: Luka Papic
Screen Writer: Vladimir Vulevic
 والدیمیر وولویچ:فیلمنامه
Editor: Vladimir Vulevic , Luka Papic
چ و لوکا پاپیک
  والدیمیر وولوی: تدوینSound Recorder: Vladimir Vulevic
 والدیمیر جووانوویچ: صدابردارCast: Hasan Cicic, Rasim
 ساسا، رسیم سالحمتوویچ، حسن چیچیک: بازیگرانCelahmetovic, Sasa Bjelic, Iva Bjelic,
 درا گانا ویدا کوویچ، ایوا بلیچ، بلیچDragana Vidakovic
 سردیا ووچو و والدیمیر وولویچ: تهیهکنندگانProducer: Srdja Vuco, Vladimir Vulevic
Synopsis: Following the daily life of a factory worker Mihajlo in a neglected industrial town,
testimonies about his life are given by people from his closest surrounding. At times, these
people are seen as part of Mihajlo's daily routine, but after the character leaves the stage,
their voices remain as the voice of the narrator. What they don't know is that Mihajlo is
obsessively stealing tools from the factory and suffering from lost love. What they can't
anticipate is what one morning is going to happen.

. روایتی از زندگی روزمرۀ کارگری به نام میهایلو در یک شهر صنعتی دورافتاده به گواه نزدیکان او است:خالصه داستان
، بخشی از زندگی روزانۀ او هستند اما پس از ترک این کارا کتر، مردمی که زندگی میهایلو را روایت میکنند،در آن دوران
 چیزی که آنها نمیدانند این است که میهایلو تمایل شدیدی.صدای آنها به عنوان صدای راوی در صحنه میماند
 تا اینکه یک روز صبح،به دزدیدن ابزار کارخانه دارد و در عین حال از به خاطر از دست دادن عشق خود در عذاب است
.اتفاقی غیرقابل پیشبینی میافتد

Hunting Season

فصل شکار
2020/'19

Dimitris Theocharidis
Dimitris Theocharidis was born in
Greece. He enrolled in School of
Film, Faculty of Fine Arts, in Aristotle
University of Thessaloniki, to become
a film director and screenwriter. He has
completed his first professional short film
movie, titled “Hunting Season”.
Born: 1996
Education: Graduated in directing and
Screenwriting
Filmography: Hunting Season

دیمیتریس تئوخارادیس
 او. اهل یونان است،دیمیتریس تئوخارادیس
تحصیلکردۀ دانشکدۀ هنرهای زیبا در دانشگاه ارسطو
یونان است و فیلمنامهنویسی و کارگردانی را نیز در همان
 «فصل شکار» نخستین فیلم.دانشگاه آموخته است
.کوتاه حرفهای دیمیتریس تئوخارادیس است
1996 :متولد
 فار غ التحصیل فیلمنامه نویسی و کارگردانی:تحصیالت
 فصل شکار:فیلمشناسی

243 هشــتمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم شــهر

19' /1399

 دیمیتریس تئوخارادیس: کارگردانDirector: Dimitris Theocharidis
 پاولوس لیگوریس: فیلمبرداریCinematography: Pavlos Lygouris
 دیمیتریس تئوخارادیس: فیلمنامهScreen Writer: Dimitris Theocharidis
Editor: Anestis Eralidis
 آنستیس ارالیدیس: تدوینMakeup: Elpiniki Angelou
 الپینکی آنجلو: طراح گریمCostume Designer: Angelika Mouchsiadou
 آنجلیکا موچسیادو: طراح لباسSound Recorder: Ilias Fliudas
 ایلیاس فلیوداس: صدابردارMusic: Tolis Michalopoulos
 تولیس میکالوپولو: آهنگسازCast: Giannis Varvaresos, Stavros
Parcharidis, Thomai Ouzouni, Fokion
، استاوروس پارچاریدیس، جیانیس واروارسوس:بازیگران
Bouklis
 فوکیون بوکلیس،تومای اوزونی
Producers: Ilma Tyrbetari, Evi Minou, Kakao
 اوی مینو، ایلما تیربتاری: تهیهکنندگانProductions
محصول کا کائو
Synopsis: Nikos is a low-key man. He works as an assistant accountant at an insurance
company that is facing financial problems. The company's chief accountant and Nikos’
superior, Mr. Alexandridis, is a demanding and rude man who exploits Nikos. One night, on
his way home, after work, Nikos stumbles across two men threatening Mr. Alexandridis and
decides not to help, leaving him at his own fate. The balance in Nikos' life changes.

 شرکت مشکل. نیکاس مرد سا کت و کمرویی است و به عنوان دستیار حسابدار در یک شرکت بیمه کار میکند:خالصه داستان
 یک. سرحسابدار و رییس نیکاس مردی پرتوقع و گستاخ است که نیکاس را به استثمار کشیده، الکساندریدیس.مالی دارد
شب نیکاس در راه بازگشت از محل کار به خانه دو مرد را میبیند که دارند الکساندریدیس را تهدید میکنند و تصمیم میگیرد
.که به او کمک نکند و از همان وقت تغییراتی در زندگی نیکاس ایجاد میشود

فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی بین الملل

Flying In Darkness

پرواز در شب
2021 /'21

21' /1400

 صفر علی دانش: کارگردانDirector: Safar Ali Danesh
 شاهزیب علی: فیلمبرداریCinematography: Shahzaib Ali
 صفر علی دانش: فیلمنامهScreen Writer: Safar Ali
Editor: Safar Ali Danesh & Alyan
 صفر علی دانش و علیان طریق: تدوینTariq
 حورا بتول: طراح گریمMakeup: Howra Batool
 طاها شیخ: طراح لباسCostume Designer: Taha Shaikh
 سورج چبریا: صدابردارSound Recorder: Sooraj Chabria
 شعور اظهر: آهنگسازMusic: Shaur Azhar
Cast: Howra Batool, Najeeb Hazara,
، نرگس بتول، نجیب هزاره، حورا بتول:بازیگران
Nargis Batool, Abdullah Jan
عبداهلل جان غزنوی
Ghaznavi
 علی حیدر: عکاسPhotographer: Ali Haider
 صفر علی دانش: تهیهکنندهProducer: Safar Ali Danesh
Synopsis: Najeeba is a young girl, yet eldest daughter left in the family, to run demised
father's vegetable vendor, who recently martyred in an explosion at the fruit market
in Hazar Ganji, Quetta. While living in a male dominant society, she is to confront the
harsh realities that make her take some tough life decisions.

ً
 نجیبه دختری جوان و بزرگترین دختر خانواده است و پدرش اخیرا در بازار میوۀ هزار گنجی کویته به:خالصه داستان
 او باید در جامعهای مردساالر سبزیفروشی پدرش را اداره کند و با واقعیتهای سختی روبهرو.شهادت رسیده است
.میشود که به ناچار باید تصمیمهای سختی بگیرد

Safar Ali Danesh
He is an independent filmmaker from
Quetta, Pakistan. His Documentary film,
"Parwaz Dar Shab [Flying in Darkness]"
has won 7 International Awards at different
film festivals. He has recently Produced/
Directed and edited a documentary film "A
Journey through Perseverance".
Born: 1993
Education: Bachelor of Film and Television
from Iqra University, Karachi, Pakistan

صفرعلی دانش
.یک فیلمساز مستقل و اهل کویته پا کستان است
 جایزه در7 ،»فیلم مستند او با عنوان «پرواز در شب
 او.جشنوارههای بینالمللی مختلف دریافت کرده است
به تازگی کارگردانی و تهیهکنندگی فیلمی با عنوان «سفری
.با پشتکار» را برعهده داشته است
1993 :متولد
، لیسانس فیلم و تلویزیون از دانشگاه اقرا:تحصیالت
کراچی پا کستان

Following Dreams

به دنبال رویاها
2021 /'20

20' /1400

 مارگاریتا ما کسیمونا خارکوف:کارگردان
 ا کاترینا گالیتسکایا:فیلمبرداری
 آنا دومراچیوا:فیلمنامه و تحقیق
 مارگاریتا ما کسیمونا خارکوف:تدوین
 مکسیم مالولتکین:صدابردار
 مکسیم مالولتکین:آهنگساز
 ا کاترینا گالیتسکایا:عکاس
 ورونیکا کوزنتسووا:تهیهکننده

Director: Margherita Kharkovskaya
Cinematography: Ekaterina Galitskaya
Screen Writer/ Researcher: Anna Domracheva
Editor: Margherita Kharkovskaya
Sound Recorder: Maksim Maloletkin
Music: Maksim Maloletkin
Photographer: Ekaterina Galitskaya
Producer: Veronika Kuznetsova

Margherita Kharkovskaya
Margherita Kharkovskaya was born in
Moscow. She was At the age of 18, she
entered VGIK. She has made several short
films, participated in full-length ones. She
cooperated with a video series for Russian
museums.
Born: 2000
Education: Graduated from Russian state
university of cinematography
Filmography: A Pinch of magic, Pushkin. The
last shot, The Tale of the Clock

مارگاریتا ماکسیمونا خارکوف

Synopsis: After his parents refused to buy ten-year-old Tyoma skates for the New
Year, he earns and saves for them on his own. Things get more complicated when
Tyomа's imagination and the accident that happened to his grandmother intervene.

 تیومای ده ساله به عنوان هدیه سال نو اسکیتهایی را میخواهد که والدینش برایش نمیخرند:خالصه داستان
 اما در خیاالت تیوما همه چیز پیچیده میشود و اتفاقی که برای،و بعد از آن خودش شروع به پسانداز میکند
.مادربزرگش میافتد ماجرا را تغییر میدهد

International short and mid-length films

 سالگی18 مارگاریتا ما کسیمونا خارکوف متولد مسکو و در
 او فیلمهای کوتاه. مسکو شدVGIK وارد مؤسسه فیلمسازی
متعددی ساخته و در ساخت یک فیلم بلند نیز مشارکت
 همکاری در تولید یک سریال ویدیویی دربارۀ.داشته است
.موزههای مسکو نیز از دیگر فعالیتهای کارنامۀ اوست
2000 :متولد
 فار غ التحصیل فیلمبرداری از دانشگاه دولتی:تحصیالت
روسیه
، داستان ساعت رومیزی، یک سرانگشت جادو:فیلمشناسی
 شلیک آخر،پوشکین
8th Shahr International Film Festival
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Dylian

دیلیان
2022 /'16

Jérémie Dubois
Jérémie studied political science
before training at the NFTS in
London and at the Femis in Paris,
he then became a screenwriter.
He’s written about ten shorts, two
of which have been selected for
Cannes.
Filmography: Dylian, The Lion Cub

 جرمی دوبوا:کارگردان
 رافائل وندنبوشه:فیلمبرداری
 جرمی دوبوا:فیلمنامه
 لوییس جیله:تدوین
 جیل ساووی:صدابردار
 آرون دیقاد، سادیا بنتایب:بازیگران
 کلمنت دوبوین:تهیهکننده

16' /1401

Director: Jérémie Dubois
Cinematography: Raphaël Vandenbussche
Screen Writer: Jérémie Dubois
Editor: : Louise Jaillette
Sound Recorder: Gil Savoy
Cast: Saadia Bentaïeb, Aaron Deghaud
Producer: Clément Duboin

جرمی دوبوا
 پیش از رفتن به مدرسۀ ملی فیلم، جرمی دوبوا
و تلویزیون لندن و تحصیل در لفمیس پاریس
در رشتۀ علوم سیاسی تحصیل کرده و سپس
 او تا کنون.به فیلمنلمهنوسی روی آورده است
ده فیلمنام ه کوتاه نوشته که دو مورد از آنها در
.جشنوارۀ فیلم کن نامزد دریافت جایزه شدهاند
 توله شیر، دیلیان:فیلمشناسی

Synopsis: Foster mother Zina has been looking after Dylian for months and is becoming
increasingly attached to him. On the day he is supposed to leave on vacation with his
biological mother Fatia, she does not show up.

. دایهای به نام زینا ماهها است که از پسری به نام دیلیا مراقبت میکند و مدام به او وابستهتر میشود:خالصه داستان
. زینا غیبش میزند، به مسافرت برود، مادر واقعی خودش،یک روز که قرار است دیلیا با فاطیا

Emergency

وضعیت اورژانیس
2019 /'15

Maryam Esmikhani
Born:1976
Education: BA degree.
Filmography: The wind blows
whenever it wants, motherly,
Bridge

مریم اسمی خانی
1355 :متولد
 کارشناسی:تحصیالت
 باد هر وقت که بخواهد:فیلمشناسی
 پل،  مادرانه،میوزد

 مریم اسمی خانی:کارگردان
 مسعود امینی تیرانی:تصویربردار
 وحید حسن زاده، مریم اسمی خانی:فیلمنامه نویس
 آیدین افخمی:تدوین
 عاطفه بغدادچی:چهره پرداز
 آیدین ظریف:طراح صحنه و لباس
 علی عدالت دوست:صدابردار
 امیرحسین صادقی:صدا گذار
 محمد احمدی:موسیقی
، میالد میرزایی، نازنین رمضانی، سعید چنگیزیان:بازیگران
الناز حسن پور
 محمد مهدی پور:عکاس
 وحید حسن زاده:تهیه کننده
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

15' /1398

Director: Maryam Esmikhani
Cameraman: Masoud Amini Tirani
Scenarist: Maryam Esmikhani, Vahid

Hasanzadeh

Editor: Aydin Afkhami
Make up: Atefeh Baghdadchi
Costume and set designer: Aydin Zarif
Sound recorder: Ali Edalatdoost
Sound mixer: Amir Hosein Sadeghi
Casts: Saeed Changizian, Nazanin

Ramezani, Milad Mirzaee, Elnaz
Hasanpour
Photography: Mohammad Mehdipour
Producer: Vahid Hasanzadeh

Produced in Iran Youth Cinema Association

Synopsis: Nazanin is a seven-year-old girl who tries to uncover the secret that is
bothering her by approaching the emergency worker who came to their house to treat
her mother.

 نازنین دختر بچه ی هفت ساله ست که با نزدیک شدن به مامور اورژانسی که برای مداوای:خالصه داستان
. بردارد،مادرش به خانه ی آنها آمده سعی دارد پرده از رازی که آزارش میدهد
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فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی بین الملل

Bonus

ارفاق
2021 /'17

17' /1400

 رضا نجاتی:کارگردان
 آرمان فیاض:تصویربردار
 رضا نجاتی:فیلمنامه نویس
 عماد خدابخش:تدوین
 امید گلزاده:چهره پرداز
 سمانه احمدی مطلق، سعید حسنلو:طراح صحنه و لباس
 هادی معنوی پور:صدابردار
 حسین قورچیان:صدا گذار
 پیام آزادی:موسیقی
 محمدرضا رمضانیان:جلوه های ویژه
، اصغر پیران، سیاوش چراغی پور، هوتن شکیبا:بازیگران
، علی راد، منصور نصیری، محمد شا کری،مهیار راحت طلب
شایان پناهی
 مهسا عباسی:عکاس
تهیه شده در موسسه فرهنگی و هنری پویانوین ماندگار

Director: Reza Nejati
Cmeraman: Arman Fayaz
Scenarist: Reza Nejati
Editor: Emad Khoda Bakhsh
Make up: Omid Golzadeh
Costume and set designer: Saeed Hasanlou,

Samaneh Ahmadi Motlagh

Sound recorder: Hadi Ma'navi Pour
Sound mixer: Hosein Qourchian
Music: Payam Azadi
Special effects: Mohammad Reza Ramezanian
Casts: Houtan Shakiba, Siavash Cheraghi

Reza Nejati
born:1994
Education: BA

رضا نجاتی
1373 :متولد
 کارشناسی: تحصیالت

Pour, Asghar Piran, Mahyar Rahat Talab,
Mohammad Shakeri, Mansour Nasiri, Ali
Raad, Shayan Panahi
Photography: Mahsa Abbasi

Produced in Pouya Novin Mandegar Cultural and
artistic institute

Synopsis: A teacher gets involved in the conspiracy of his student.

. معلمی درگیر دسیسه دانش آموزش میشود:خالصه داستان

DABUR

دابر
2020 /'12

12'/1399

 سعید نجاتی:کارگردان
 آرمان فیاض:تصویربردار
 فاطمه اشعری، سعید نجاتی:فیلمنامه نویس
 عماد خدابخش، سعید نجاتی:تدوین
 الهام اطیابی:چهره پرداز
 مهتاب ابراهیمی:طراح صحنه و لباس
 مجید نجاتی:صدابردار
 بهروز شهامت:صدا گذار
 سیدحسن جوادی:جلوه های ویژه
 مهری سادات آل آقا، فرن حسنی نیا، مجید پتکی:بازیگران
 مهدیه غالمحسینی:عکاس
 مهدیه غالم حسینی و سعید نجاتی:تهیه کننده

Director: Saeed Nejati
Cameraman: Arman Fayaz
Scenarist: Saeed Nejati, Fatemeh Ash'ari
Editor: Saeed Nejati, Emaad Khodabakhsh
Make up: Elham Atyabi
Costume and set designer: Mahtab Ibrahimi
Sound recorder: Majid Nejati
Sound mixer: Behrouz Shahamat
Special effect: Seyed Hasan Javadi
Casts: Majid Potki, Faren Hasani nia, Mehri

Sadat Alagha
Photography: Mahdiyeh Gholam Hoseini
Producer: Mahdiyeh Gholam Hoseini, Saeed
Nejati

saeed Nejati
Born: 1981
Education: MA

سعید نجاتی
1360 :تاریخ تولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت

Synopsis: In the midst of a dispute between parents, the father of the family faces his daughter's first
puberty in the absence of his wife.

. پدر خانواده در غیاب همسرش با اولین بلوغ جنسی دخترش مواجه میشود،در بحبوحه اختالف بین والدین:خالصه داستان

International short and mid-length films

8th Shahr International Film Festival

27

Abscesso

آوازهای غمگین
رفتگر
Bianca Iatallese

Her first work as an actor and
director was with the short film “Ile'',
internationally awarded by the festival
“Woman and Hollywood” in 2017.
She directed the short film “Tied
Hands’’ in 2021.
Born: 1994
Education: Bachelor of Social
Communication from the Faculty of
Fine Arts of Sao Paulo, Brazil and
Bachelor of Radio and Television
Filmography: Tied Hands

بیانکا ایاتالزه

اولین تجربۀ او به عنوان بازیگر و کارگردان در
'» رقم خورد که در جشنوارهILE« فیلم کوتاه
 جایزه2017 بینالمللی «زن و هالیوود» در سال
 فیلم کوتاه «دستهای بسته» از دیگر.گرفت
. است2021 تجربههای کارگردانی وی در سال
1994 :متولد
 لیسانس ارتباطات اجتماعی از:تحصیالت
 برزیل و،دانشکده هنرهای زیبا سائوپائولو
لیسانس رادیو و تلویزیون
» «دستهای بسته:فیلمشناسی

 بیانکا ایاتالزه:کارگردان
 تاتیانه اورسولینو:فیلمبرداری
 آنتونیو والدوینو و ایزابال سالسدو:فیلمنامه
 جوآنا سایوری:تدوین
 الرا چزارینی:طراح لباس و گریم
 برونا سونوره و ایزابال، رافائل آرانته:صدابرداری
رودریگز
 برنو زانوتو:آهنگساز
 مارینا/ جعبه بازار- آنتونیووالدوینو/  جوآ:بازیگران
 جفرسون/ دومین آشغال جمع کن- استیوس
 دالما رگیا/ خاله-  کامیال سزار/ خواهر- ماتیاس
/ مراقبه صوتی-  بیا داوانتل/ دختر خانه روشنمانک تنزین جامپا
 ویکتوریا رودریگز:تهیهکننده

2021 /'16

16' /1400

Director: Bianca Iatallese
Cinematography: Tatiane Ursolino
Screen Writer: Antonio Valdevino and Isabela

Salcedo
Editor: Giovanna Sayuri
Makeup: Lara Cezarrini
Costume Designer: Lara Cezarrini
Sound Recorder: Raphael Arantes, Bruna Sonore
E Isabela Rodrigues
Music: Brenno Zanotto
Cast: João | Antonio Valdevino - Market Box |
Marina Esteves - Second Garbage Collector |
Jefferson Matias - Sister | Camila Cezar - Aunt
| Dalma Regia - Lighthouse Girl | Bea Davantel
- Voice Meditation | Monk Tenzin Jampa
Producer: Victoria Rodrigues

Synopsis: The short film tells the story of João, a young man from the Heliópolis community
(the largest favela in São Paulo) who denounces, in the form of slam poetry, the ills of his
daily life during the pandemic as a worker of a constantly marginalized class: the collectors
of trash.

 فیلم روایتگر زندگی مرد جوانی از جامعه سائوپائولو است که در دوران همهگیری کرونا رفتگری میکند و:خالصه داستان
. طبقۀ آشغالجمعکنها:خود را در طبقهای میبیند که به حاشیه رانده شده است

Blue City Seoul

 هشر آیب،سئول
2021 /'29

 سئونگ جون جیونگ:کارگردان
 سون جا هیوک:فیلمبرداری
 سئونگ جون جیونگ:فیلمنامه
 سئونگ جون جیونگ:تدوین
 جو ها یونگ:طراح گریم
 جو ها یونگ:طراح لباس
 هونگ تک هیون:صدابردار
 لی جو هیونگ:آهنگساز
 کیم بیم جیم، گانگ گیل وو:بازیگران
 کانگ ها مین:عکاس
 کیم دونگ جون:تهیهکننده

Seong Jun Jeong
Seong Jun Jeong was born
in Geoje Island, a small
island in South Korea. He is
making one short film every
year.
Born: 1997
Education: graduated from
University of Media and Arts
Filmography: Lonely Island

سئونگ جون جیونگ
،سئونگ جون جیونگ در جیوجه
جزیرۀ کوچکی در کرۀ جنوبی به دنیا
آمده است و هر سال یک فیلم کوتاه
.میسازد
1997 :متولد
 فار غ التحصیل رسانه و:تحصیالت
Dong-A هنر از دانشگاه
 جزیره تنهایی:فیلمشناسی

29' /1400

Director: Seong Jun Jeong Cinematography:

Son Jae Hyuck

Screen Writer: Seong Jun Jeong
Editor: Seong Jun Jeong
Makeup: Jo Ha Young
Costume Designer: Jo Ha Young
Sound Recorder: Hong Tak Hyun
Music: Lee Ju Hyeong
Cast: Gang Gil Woo, Kim Beam Jin
Photographer: Kang Ha Min
Producer: Kim Dong Jun

Synopsis: Jin-cheol, a cab driver in Seoul, cannot take any passengers because his last
customer left his guitar in the backseat. Annoyed and angry, Jin-cheol heads over to a guitar
store.

247 هشــتمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم شــهر

 چرا که آخرین مسافر، جین چیول یک راننده تا کسی در شهر سئول است که نمیتواند مسافر جدیدی سوار کند:خالصه داستان
. جین چیول آزرده و عصبانی به یک فروشگاه گیتار میرود.او گیتارش را روی صندلی عقب ماشین جا گذاشته است

فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی بین الملل

International short and
mid-length films
8th Shahr International Film Festival

فیلمهای داستانی بلند

White Building

ساخمتان سفید
2021 /'90

1400

 نئانگ کاویچ:کارگردان
 دا گالس سئوک:فیلمبرداری
 دانیل متز، نئانگ کاویچ:فیلمنامه
 فلیکس رم:تدوین
 سووتورن چی:طراح لباس
 سافیکدی تاچ، وینسنت ویال:صدابردار
چارلز باستیون- جین:آهنگساز
، چینارو سوئم، سوخا یوک، سیتان هوت، پیست چون:بازیگران
 چاندلین وای، جینی مین،سووان تو

Director: Neang Kavich
Cinematographer: Douglas Seok
Screen Writer: Neang Kavich, Daniel Mattes
Editor: Félix Rehm
Costume Designer: Sovettorn Chea
Sound Recorder: Vincent Villa, Sopheakdey Touch
Music: Jean-Charles Bastion
Cast: Piseth Chhun, Sithan Hout, Sokha Uk,
Chinnaro Soem, Sovann Tho, Jany Min, Chandalin Y
Producer: Anti-Archive, Apsara FILMS

Synopsis: -20year-old Samnang and two of his friends live in the White Building, a landmark tenement in Phnom Penh. In this
fast-changing city, the three boys practice their dance routine dreaming of television talent contests while their parents lead a more
traditional lifestyle. But the White Building is to be demolished.

 پسر بیست سالهای است که با دو تا از دوستانش در یک ساختمان سفید و، سمنانگ:خالصه داستان
 این، در این شهر که به سرعت در حال تغییر است.بلندمرتبه در پنومپن (پایتخت کامبوج) زندگی میکند
سه پسر با رویای شرکت در مسابقه استعدادیابی تلویزیون هر روز به تمرین رقص میپردازند و این در حالی
 ساختمان سفید محل سکونت آنها باید، در همین بین.است که والدین آنها زندگی سنتیتری دارند
.تخریب شود

Neang Kavich
Kavich Neang was born in 1987, in Phnom
Penh, Cambodia.He first studied under
Rithy Panh, and in 2013, he joined Busan’s
Asian Film Academy. He has directed five
short films since 2011. In 2014, he cofounded Anti-Archive alongside Davy Chou
and Steve Chen.
Born: 1987
Filmography: New Land Broken Road, Three Wheels, Where I Go

نئانگ کاویچ

 فیلمساز و کارگردان، فیلمسازی را در ابتدا از ریتی پان. کامبوج متولد شد،نئانگ کاویچ در پنومپن
2011  او از سال. به آ کادمی فیلم بوسان پیوست2013  آموخت و سپس در سال،مشهور اهل کامبوج
 با همکاری دیوی چو و استیو چن مؤسسۀ2014  او در سال.تا کنون پنج فیلم کارگردانی کرده است
. را همبنیانگذاری کردAnti-Archive
1987 :متولد
 جایی که میروم، سه چرخ،ویران سرزمین نو
ِ  جادۀ:فیلمشناسی

International Feature Films
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The Sun

خورشید
2019 /'97

 مجید مجیدی:کارگردان
 هومن بهمنش:مدیر فیلمبرداری
 مجید مجیدی و نیما جاویدی:فیلمنامه نویس
 حسن حسندوست:تدوین
 سیدمحسن موسوی:چهره پرداز
 کیوان مقدم و امیر ملک پور:طراح صحنه و لباس
 حسین بشاش با کفر:صدابردار
 رضا دلپا ک:صدا گذار
 رامین کوشا:موسیقی
 جواد مطوری:جلوه های ویژه
، طناز طباطبایی، جواد عزتی، شمیال شیرزاد، روح اهلل زمانی:بازیگران
علی غابشی وعلی نصیریان
 سحاب زریباف:عکاس
 مجید مجیدی و امیر بنان:تهیه کننده

Mohammad Hosein Houshmandi

1398

Director: Majid Majidi
Director of photography: Houman Behmanesh
Scenarist: Majid Majidi and Nima Javidi
Editor: Hasan Hasandoost
Make up: Seyed Mohsen Mousavi
Costume and set designer: Keyvan Moghadam and
Amir Malekpour
Sound recorder: Hosein Bashash Bakfer
Sound mixer: Reza Delpak
Music: Ramin Kousha
Special effects: Javad Matouri
Casts: Roohollah Zamani, Shamila Shirzad, Javad
Ezati, Tannaz Tabatabaei, Ali Qabeshi, and Ali
Nasirian
Photography: Sahab Zaribaf
Producer: Majid Majidi and Amir Banan

Synopsis: Ali, a -12year-old teenager who, together with his friends, earns a living
by stealing car parts and working in a tire warehouse, faces a new offer from the
local criminals.

 علی نوجوان دوازده سالهای است که همراه دوستانش با دزدی قطعات اتومبیل:خالصه داستان
 زندگیشان را میگذرانند تا اینکه با پیشنهاد جدیدی از سوی خالفکاران،و کار در یک انبار الستیک
.محل مواجه میشوند

Majid Majidi
Born: 1959/ Tehran
Education: PhD
Filmography: Badouk, Father, Children of
Heaven, The Color Of Paradise, Singing
sparrows, Rain, Insane Willow, Muhammad:
The Messenger of God, Beyond the Clouds

مجید مجیدی
محمد حسین هوشمندی
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 تهران/1338 :متولد
 دکتری:تحصیالت
 محمد، بید مجنون، باران، آواز گنجشکها، رنگ خدا، بچههای آسمان، پدر، بدوک:فیلمشناسی
 آنسوی ابرها،رسولاله

فیلمهای داستانی بلند

The Lunchroom

سالن غذاخوری
2019 /'2

2' /1398

 ازکیل رادوسکی:کارگردان
 لوچیو بونل:فیلمبرداری
 دیهگو لرمن،  ازکیل رادوسکی:فیلمنامه
 والریا راسیوپ:تدوین
 ما کسیمیلیانو سیلورا:آهنگساز
 ورا نینا سوآرز، سول لوگو، ورونیکا پروتا، روزاریو بلفاری، لیلیانا خوآرز:بازیگران
 نیکوالس اوروج، دیهگو لرمن:تهیهکننده

Director: Ezequiel Radusky
Cinematographer: Lucio Bonell
Screen Writer: Ezequiel Radusky, Diego Lerman
Editor: Valeria Raciopp
Music: Maximiliano Silveira
Cast: Liliana Juarez, Rosario Blefari, Verónica
Perrota, Sol Lugo, Vera Nina Suárez
Producer: Diego Lerman, Nicolás Avruj

Synopsis: For 30 years Lila has been a cleaner in a provincial municipality building.
She’s an important figure in the office’s carefully knit society because of the
unofficial staff cafeteria, which she runs together with her friend Marcela. When Lila
gets the opportunity to refurbish the lunchroom and run it officially as the boss, this
sudden elevation of her status causes Marcela’s envy and starts a slow decay of
the office’s delicate status quo.

، او در محل کارش. لیال سی سال است که در ساختمان شهرداری نظافتچی است:خالصه داستان
 یک کافهتریای، مارسال، شخصیت مهمی است زیرا با دوستش،که روابط بسیار درهمتنیدهای دارد
 وقتی لیال بخت آن را پیدا میکند که سالن غذاخوری را.خصوصی ویژۀ همکاران را اداره میکند
ً
 این ارتقای نا گهانی مایۀ،بازسازی کند و رسما خودش به عنوان مدیر ادارۀ آنجا را برعهده بگیرد
.حسادت مارسال میشود و وضعیت فعلی و مطلوب دفتر کار به آهستگی رو به زوال میرود

Ezequiel Radusky

Ezequiel Radusky was born in Argentina.
He is a film director, screenwriter and
actor. His first feature film The Owners
was screened at the 52nd Semaine de la
Critique in Cannes in 2013, where he got
the Jury Special Mention.
Born: 1981
Filmography: The Lunchroom, The Owners

ازکیل رادوسکی
 نخستین فیلم بلند او با عنوان «مالکان» در. کارگردان و بازیگر است،ازکیل رادوسکی اهل آرژانتین
پنجا هودومین جشنوارۀ فیلم کن در هفتۀ منتقدان به نمایش درآمد و جایزۀ ویژۀ هیئت داوران را از
.آن خود کرد
1981 :متولد
 مالکان، اتاق غذاخوری:فیلمشناسی
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 بهروز شعیبی:کارگردان
 محمد حدادی:مدیر فیلمبرداری
 فرهاد توحیدی و مهدی تراب بیگی:فیلمنامه نویس
 عطا مهراد:تدوین
 فاطمه کمالی و زهرا کمالی:چهره پرداز
 کیوان مقدم و هدی میرزایی:طراح صحنه و لباس
 عباس رستگار پور:صدابردار
 سیدعلیرضا علویان:صدا گذار
 مسعود سخاوت دوست:موسیقی
 آرش آقا بیگ و محمد برادران:جلوه های ویژه
، رضا صابری، الهام کردا، مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی:بازیگران
 حامی ترابی و صابر ابر، محمد کیانی،امین میری
 امید صالحی:عکاس
 محمود بابایی:تهیه کننده
 بنیاد سینمایی فارابی با مشارکت موسسه تصویرشهر:محصول
Mohammad Rouholamin

120' /1400

Director: Behrouz Shoeybi
Director of photography: Mohammad Hadadi
Scenarist: Farhad Towhidi and Mehdi Torab Beygi
Editor: Ata Mehrad
Make up: Fatemeh Kamali and Zahra Kamali
Costume and set designer: Keyvan Moghadam and
Hoda Mirzaei
Sound recorder: Abbas Rastegar Pour
Sound mixer: Seyed Alireza Alavian
Music: Masoud Sekhavatdoost
Special effects: Arash Aqa Beig and Mohammad
Baradaran
Casts: Pegah Ahangarani, Mostafa Zamani, Elham
Korda, Reza Saberi, Amin Miri, Mohammad Kiani,
Hami Torabi, and Saber Abar
Photograghy: Omid Salehi
Producer: Mahmoud Babaei
Produced in Farabi Cinematic Foundation in
partnership with Tasvir-e Shahr Institute

Synopsis: Dr. Yasmin Lotfi lives in Berlin and her only memories of Iran are her
childhood memories. After 30 years, according to her father's strange will, she is
called to Iran. She, who has lived with many questions since childhood, cannot be
indifferent to this situation.

 دکتر یاسمین لطفی سا کن برلین است و تنها سهمش از ایران خاطرات کودکی:خالصه داستان
 او که از کودکی با. سال بی خبری بنا به وصیت عجیب پدر به ایران فراخوانده میشود30  پس از.است
.پرسش های زیادی زندگی کرده نمیتواند نسبت به این موقعیت بی تفاوت باشد

Behrouz Shoeybi
Born: 1979/ Mashhad
Education: Masters
Filmography: Riot Day, Woodpecker,
Cyanide, Corridor

بهروز شعیبی
 مشهد/1358 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 دهلیز، سیانور، دارکوب، روز بلوا:فیلمشناسی

محمد روح االمین
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My Father and Mother

پدر و مادرم
2021 /'48

48' /1400

 هان ون فنگ:کارگردان
 لی جیانهونگ:فیلمبرداری
 یانگ ژنزینگ:فیلمنامه
 ژانگ بییی:تدوین
 بای دان:طراح گریم
 وانگ دان:طراح لباس
 شی ژیچه:صدابردار
 لیو لیمین:آهنگساز
 جیانگ شوژی، شی یولینگ:بازیگران
 لو جوآن:تهیهکننده

Director: Han Wanfeng
Cinematographer: Li Jianhong
Screen Writer: Yang Zhenxing
Editor: Zhang Beiyi
Makeup: Bai Dan
Costume Designer: Wang Dan
Sound Recorder: Shi Zhijie
Music: Liu Limin
Cast: Shi Yueling, Jiang Shouzhi
Producer: Luo Juan

Synopsis: Parents living in the mountains came to Jiangcheng at the invitation of
their children. On that day, the children invited their parents to have a "reception
banquet" in the city, and they hurriedly separated them and brought them back to
their respective homes.From then on, they started a new city life.

 والدینی که در کوهستان زندگی میکنند به دعوت فرزندانشان به جیانگچنگ:خالصه داستان
 فرزندان یک مهمانی خوشامدگویی در شهر ترتیب میدهند و،میآیند و در همان روز ورودشان
بالفاصله هر یک از والدین را به طور جدا گانه به خانه خودشان میبرند و از آن به بعد زندگی شهری و
.جدید آنها آغاز میشود

Han Wanfeng
Han wanfeng, current graduate subject at
the Beijing Film Academy. He pays close
attention to make films with realistic subject
matters and the ones with minority themes.
He has directed several films on Chinese
minorities’ lives.
Born: 1969
Education: MA
Filmography: Country Life, Erma’s wedding
and The Singer.

هان ون فنگ
 او توجه ویژهای به ساخت فیلمهایی با. فار غالتحصیل ز آ کادمی فیلمسازی پکن است،هان ون فنگ
.سوژههای حقیقی و اقلیتها دارد و تا کنون هفت فیلم دربارۀ زندگی اقلیتهای چینی ساخت است
1969 :متولد
 کارشناسی ارشد:تحصیالت
 خواننده، عروسی ِارما،  زندگی روستایی:فیلمشناسی
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Moles

دوستان زیرزمیین
2021 / '55

 کارلوس آلبرتو زاپاتا اوروزکو:کارگردان
 مارتینز لوزانو، نیکوالس ایگناسیو:فیلمبرداری
 کارلوس آلبرتو زاپاتا اوروزکو، ساموئل پینازو:فیلمنامه
 مارکو فونسکا،  کارلوس آلبرتو زاپاتا اوروزکو:تدوین
 زولوا گا کاردناس، ینی جورلس:طراح گریم
 پالوما جولیانا فلورز اچوری:طراح لباس
 رودریگز هرناندز، دیهگو ادیسون:صدابردار
 مانوئل گوردیلو:آهنگساز
اس.آ. باجوکامارا اس:جلوههای ویژه
 گوستاوو مویانو کروگا:بازیگران
 مارتینز لوزانو، نیکوالس ایگناسیو:عکاس
، فردریکو نیتو ال گازی، ویالر روزا، کرستینا ماریه:تهیهکنندگان
نیکوالس مارتینز لوزانو

55' /1400

Director: Carlos Alberto Zapata Orozco
Cinematographer: Nicolás Ignacio, Martínez Lozano
Screen Writer: Samuel Pinazo, Carlos Alberto Zapata
Orozco
Editor: Carlos Alberto Zapata Orozco, Marco Fonseca
Makeup: Yenny Jorleth, Zuluaga Cárdenas
Costume Designer: Paloma Juliana, Flórez Echeverry
Sound Recorder: Diego Edison, Rodríguez Hernández
Music: Manuel Gordillo
Special Effects: Bajocamara S.A.S
Cast: Gustavo Moyano Quiroga
Photographer: Nicolás Ignacio, Martínez Lozano
Producer: Cristina Marie, Villar Rosa, Federico Nieto
El’ Gazi, Nicolás Martínez Lozano

Synopsis: Titi, Carlitos, Betún, Jhon & Pinky, are a group of street children who
keep on the move, escaping from a system that is setting their sewer homes on
fire. After arriving at John's grandma's town which has also been set on fire, they
are reduced to ashes, their hearts broken. Titi fights with John and leaves his
friends.

 جان و پینکی گروهی از کودکان خیابانی هستند که برای، بتون، کارلیتوس، تیتی:خالصه داستان
 پس. مدام جابهجا میشوند،فرار از سیستمی که مجرای فاضالب خانههای آنها را به آتش میکشد
از رسیدن به شهر مادربزرگ جان میبینند که آنجا هم به آتش کشیدهشده و به خا کستر تبدیل شده
. تیتی با جان دعوایش میشود و گروه دوستان را ترک میکند، سپس.است و قلبشان میشکند

Carlos Alberto Zapata Orozco
Carlos Alberto Zapata Orozco was born in
Bogotá . His first feature film was "Pequeños
vagos", where he was a screenwriter, director
and producer. His second feature film, "Las
tetas de mi madre", is a co-production between
Colombia and Mexico. It has had a successful
participation in festivals.
Born: 1986
Education: Graduated from the field of audiovisual media with a specialization in film
directing
Filmography: Pequeños vagos , Las tetas de
mi madre , Al otro lado de la ventana, 5 min de
un cigarrillo, Entrego y recibo, y El despacho.

کارلوس آلبرتو زاپاتا اوروزکو
، متولد بوگوتا کلمبیا است «آدم کوچولوها» نخستین فیلم بلند او در مقام کارگردان،کارلوس آلبرتو زاپاتا اوروزکو
 او دومین فیلم بلند خود را با عنوان «آغوش مادرم» با همکاری مشترک دو کشور. بود،تهیهکننده و فیلمنامهنویس
.کلمبیا و مکزیک ساخت که در جشنوارهها حضور موفقی داشته است
1986:متولد
ی تصویری با گرایش کارگردانی فیلم
  فارغ التحصیل رشته رسانههای صوت:تحصیالت
 تحویل میدهم و تحویل، دقیقه سیگار میکشم5  آن طرف پنجره، آغوش مادرم، آدم کوچولوها:فیلمشناسی
.میگیرم
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Model

مدل
2021 /'46

46' /1400

 رن جینگ:کارگردان
 زاخاری کوپراشتاین:فیلمبرداری
 الرل مینتر، فیفی گو، رن جینگ:فیلمنامه
 آیسی هوآنگ، رونالد دولین، جینلی کونگ:تدوین
 دوریان دسفوگرس:طراح گریم
 زو وانگ چیا هوی:طراح لباس
 یامینگ فنگ:صدابردار
 چارلز مونت:آهنگساز
 جینگژه لین، یانهوی وانگ، یوژیان شانگ:بازیگران
 رن جینگ، استیون سان، یوژیانگ، انیا سان:تهیهکننده

Director: Ran Jing
Cinematographer: Zachary Kuperstein
Screen Writer: Ran Jing, Feifei Guo, Laurel Minter
Editor: Jinlei Kong, Ronald Dulin, Icy Huang
Makeup: Doriane Desfaugeres
Costume Designer: Zoe Wang Chia Hui
Sound Recorder: Yanming Feng
Music: Charles Monnet
Special Effects:
Cast: Yuxian Shang, Yanhui Wang, Jingzhe Lin
Producer: Enya Sun, Yuxiang Wen, Steven Sun,
Ran Jing

Synopsis: Lu Shi, a Chinese immigrant in New York City, is at the end of her rope.
Her visa is expiring when she is about to land her dream job as an architect. Her
situation gets worse when her estranged father brings her half-brother, who needs
treatment only available in the US.

 او در آستانۀ. به آخر خط رسیده است، یک مهاجر چینی در شهر نیویورک، لو شی:خالصه داستان
 وضعیت. اما مدت ویزایش دارد به پایان میرسد،رسیدن به شغل رویایی خود به عنوان یک معمار است
.او زمانی بدتر میشود که پدرش برادر ناتنیاش را برای درمان به آمریکا میآورد

Ran Jing
Ran Jing started out as a story artist in the
animation industry, working with awardwinning directors Jorge G. Gutierrez, Aron
Warner, and Carlos Saldanha. MODEL is
her debut feature.
Born: 1988
Education: BFA from NYU's Tisch School
of the Arts.
Filmography: Model is her debut feature.

رن جینگ
. کار هنری خود را از صنعت انیمیشن شروع کرد و با کارگردانان مطرحی چون جورج جی،رن جینگ
. آرون وارنر و کارلوس سالدانها همکاری داشته است،گوتیرز
1988 :متولد
 فار غالتحصیل مدرسه هنر تیش از دانشگاه نیویورک:تحصیالت
) مدل( اولین تجربه فیلمسازی:فیلمشناسی
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ابزار
2019 /'35

 پردیپ گورب:کارگردان
 پرادیپ دایماری:فیلمبرداری
 پائوالمی دوتا گوپتا:فیلمنامه
 لیونل فرناندز:تدوین
 آ کو بوترا:طراح گریم
 آرپانا گورب:طراح لباس
 دیباجیت گایان:صدابردار
 آ گوستین گورب – پرادیپ گورب:آهنگساز
 مداری جانای تالنگ:جلوههای ویژه
 انویل اللو، بایا ماربنیانگ، ریچارد خارپوری، آلبرت ماوری:بازیگران
 شانکاری الل گونکا:تهیهکننده

35' /1398

Director: Pradip Kurbah
Cinematographer: Pradip Daimary
Screen Writer: Paulami Duttagupta
Editor: Lionel Fernandes
Makeup: Aku Bothra
Costume Designer: Arpana Kurbah
Sound Recorder: Debajit Gayan
Music: Augustine Kurbah – Pradip Kurbah
Special Effects:Medari Janai Tlang
Cast: Albert Mawrie, Richard Kharpuri, Baia
Marbaniang, Anvil Laloo
Producer: Shankar Lall Goenka

Synopsis: The film portrays the lives of everyday people with everyday stories, not
dignified as heroes.

، تصویر زندگی و ماجراهای روزمرۀ مردم به تصویر کشیده میشود، در این فیلم: :خالصه داستان
.مردمی عادی که قهرمان نیستند

Pradip Kurbah
Pradeep Korbah was born in 1974 in India.
He is an experimental filmmaker with
over 22 years of experience in directing
and producing, focusing on the Indian
film industry. His recent achievement is
receiving the KIM JISEOK AWARD for
the movie "Market" at the 24th Busan
International Film Festival in South Korea.
Born: 1974
Filmography: Daughter of the earth, Kurbah

پردیپ گورب

 سال تجربه در زمینه کارگردانی و تولید22  متولد هندوستان و فیلمساز تجربی با بیش از، پردیپ گورب
KIM JISEOK AWARD  دستاورد اخیر او دریافت جایزۀ.و متمرکز بر صنعت فیلمسازی هند است
.برای فیلم « بازار» در بیست و چهارمین جشنوارۀ بینالمللی فیلم بوسان کره جنوبی است
1974 :تاریخ تولد
 کورباه، دختر زمین:فیلمشناسی
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Feature Films
8th Shahr International Film Festival

Ehsan Kaveh
BORN: 1979/ Golpaygan
Education: Master of Media Management
Works: Producer of the Phase TV competition, producer of the animation
film Cheetah, senior producer of the animation film Lopto, producer of the TV
show Mercuric, producer and director of the documentary along with Saba.
Others: Directing, editing and filming numerous documentaries and short
films, directing numerous television programs.
Responsibilities: Deputy Director of the Overseas Deputy of Broadcasting
Organization, Director General of Dramatic Productions of the Overseas
Deputy of Broadcasting Organization, Deputy Director of PressTV Network,
Director of the Animation Center of the Artistic Zone, Director of Tehran Sima
Network

 گلپایگان/1358 :متولد
 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه:تحصیالت
 تهیه کننده ارشد، تهیه کننده فیلم سینمایی انیمیشن یوز، تهیه کننده مسابقه تلویزیونی فاز:آثار
 تهیه کننده و کارگردان مستند، تهیه کننده برنامه تلویزیونی جیوگی،فیلم سینمایی انیمیشن لوپتو
همراه با صبا
 کارگردانی برنامههای متعدد، تدوین و تصویربرداری آثار مستند و کوتاه متعدد، کارگردانی:سایر
تلویزیونی
 مدیرکل تولیدات نمایشی معاونت، قائم مقام معاونت برونمرزی سازمان صدا و سیما:مسئولیت ها
 مدیر، مدیرمرکز انیمیشن حوزه هنری،presstv  قائم مقام شبکه،برونمرزی سازمان صداوسیما
شبکه تهران سیما

احسان کاوه

Abdul Aleem Taher

Abdul Aleem Taher is an Iraqi – American film director and producer who
attended Civil Engineering College at Baghdad University. He shifted his
focus to TV and Cinema starting in 2007. He ran a satellite TV station named
(Dijla), 2010-2007, where he produced and directed several TV dramas.
Taher produced and directed his first feature film (The Martyr) in 2015, which
was about the life and martyrdom of Mohammed Bakir Al-Sadr. Taher also
produced several short films and documentaries.

عبدالعلیم طاهر

 او در دانشکده مهندسی عمران در.آمریکایی است-عبدالعلیم طاهر کارگردان و تهیه کننده عراقی
 تمرکز خود را به تلویزیون و سینما معطوف کرد و2007  او از سال.دانشگاه بغداد تحصیل کرده است
 شبکه تلویزیونی دجله را مدیریت کرد و در آنجا چندین درام تلویزیونی را تهیه و2010  تا2007 از سال
 تهیه و کارگردانی کرد که درباره زندگی2015  او اولین فیلم بلند خود (شهید) را در سال.کارگردانی کرد
. طاهر همچنین چندین فیلم کوتاه و مستند تولید کرده است.و شهادت شهید محمد باقر صدر بود

Mohammad Reza Eslamlou
Born: 1947/ Shiraz
Education: Film and TV graduate from the University of Texas College of
Communication
Works: Director of movie Seyed's Garden; Documentaries of Black Box of
September 11th, Abadan the Oppressed City, Road to Karbala, On the top
of Fav; Documentary series of One Billion Muslims, Rebirth, Bubbles until
Appearance; TV film of Today Palestine.
Other activities: Teaching in high school of TV and Cinema
Responsibilities: A founder member of TV Department of Construction Jihad
and Iranians Revolutionary Guards (Sepah)

محمدرضا اسالملو

 شیراز/1326 :متولد
 دانش آموخته فیلم و تلویزیون از کالج ارتباطات دانشگاه تگزاس آمریکا:تحصیالت
 فیلم های مستند آبادان،سپتامبر11  مستند بلند جعبه سیاه، کارگردانی فیلم سینمایی باغ سید:آثار
 حباب تا، تولد دوباره، مجموعه های مستند یک میلیارد مسلمان، برفراز فاو، راه کربال،شهر مظلوم
 فیلم تلویزیونی امروز فلسطین،ظهور
 تدریس در مدرسه عالی تلویزیون و سینما:سایر
 از اعضای هیأت موسس گروه تلویزیونی جهاد سازندگی و بسیج سپاه پاسداران:مسئولیت ها

Mostafa Sarwar Farooki
Mostafa Sarwar Farooki is a Bangladeshi scriptwriter, director, and producer
with several critically acclaimed films to his credit. His films have represented
Bangladesh at the Oscars three times.
Farooki is often regarded as a leading Bangladeshi filmmaker of the new
wave cinema movement. His films have won many international awards from
Busan, Moscow, Dubai, Vesoul, Fukuoka, and Kolkata film festivals, including
a Grand Jury Prize at the Asia Pacific Screen Awards.
He has served on the international jury at Busan Film festival, Tallinn Black
Nights, Sydney Film Festival, Asia Pacific Screen Awards, East End Film Fest
London, South Asian Film Festival Singapore.

 کارگردان و تهیهکننده بنگالدشی است که فیلمهای تحسینشده در،مصطفی سرور فاروقی نویسنده
. فیلم های او سه بار نماینده بنگالدش در اسکار بوده است.کارنامه خود دارد
.فاروقی اغلب به عنوان «فیلم ساز برجسته جنبش سینمای موج نو بنگالدش» معرفی می شود
، فوکوکا، وسول، دبی، مسکو،فیلمهای او برنده جوایز بینالمللی متعددی از جشنوارههای بوسان
 او همچنین داوری.کلکته و جایزه بزرگ هیئت داوران در جوایز آسیا پاسیفیک اسکرین شده است
 فیلمهای آسیای جنوبی، سیدنی، شبهای سیاه تالین،جشنواره های مهم بین المللی فیلم بوسان
. لندن را در کارنامه داردEast End سنگاپور و

مصطفی سرور فاروقی

هیات داوران فیلمهای بینالملل
Jury Members of international films

Miliausha Aituganova

Professor Miliausha Aituganova is the head of the Department of Film and
TV directing at the Kazan State Institute of Culture. She has been Executive
director of the Kazan International Muslim Film Festival since 2016. Professor
Aituganova was awarded the badge of the Ministry of Culture of the Republic
of Tatarstan “For cultural achievements” in 2018. Professor has been the
producer and co-author of some films such as “White Flowers” and “Halima”.

 او از.پروفسور میلیاوشا آیتوگانوا رئیس گروه کارگردانی فیلم و تلویزیون در موسسه فرهنگی کازان است
 نشان2018  در سال. تا کنون مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلم مسلمانان کازان است2016 سال
 ایشان همچنین تهیه.وزارت فرهنگ جمهوری تاتارستان «برای دستاوردهای فرهنگی» به اواعطا شد
.کننده و نویسنده مشترک فیلم هایی مانند «گل های سفید» و «حلیمه» است

میلیاوشا آیتوگانوا

International Feature Films
8th Shahr International Film Festival

Festival Director

Majid Akbarshahi
From the distant history until now, human beings have always thought of planning
and forming a utopia. Plato, Aristotle, Farabi, Ibn Sina, and Khwaja Nasir have
each tried to create a plan for a clean and moderate city where its inhabitants can
live a happy life together with peace and fairness. A brief review of the Holy Quran
regarding the word Madinah or the city reveals the fact that the most fundamental
foundation of a healthy and dynamic society is based on moral values and virtues
and human dignity. This is actually a prerequisite and a fundamental infrastructure for
all-round development and the construction of civilization.
For some time, Shahr International Film Festival has been trying to create an
intellectual and cultural basis for such an approach through the precious art of
image, film, cinema, series, documentary, etc. In explaining the second step of
the revolution, Leader emphasized on achieving an ethical and at the same time
developed society in all aspects. In addition to seriously recommending maintaining
the spirit of hope, optimism and national self-confidence, he believes that achieving
the «Islamic society model» through «self-improvement, socialization and civilization»
is completely possible and achievable.
The innovation of tasteful artists can free us from the congestion and alienation
imposed by the times and immerse us in their pleasant and heartwarming world to
show us that it is possible to live kindlier; To remind us that the birds of this city still
sing with the morning breeze when we are sleeping... The night when the city lights
flicker from the distance of our dreams, it still gives us hope that this city is still kind
and loving...
It is hoped that the 8th Shahr International Film Festival will be attended by the lively
and sincere participation of dear artists and citizens.
Let›s take an effective step in the direction of realizing the lofty ideals of the city
and realizing the slogan and vision of «Tehran Metropolis; the model of the Islamic
world».

Head of the cultural and artistic organization of Tehran municipality

Mehrdad Bagheri Pidani
“Cinema art is undoubtedly a superior art; A completely master narrator. No narrator has
ever been so efficient among all artistic ways of narrating a fact and a truth, until today. It is a
complex, advanced and sublime art”.

Supreme Leader of Islamic Revolution

Art has had a special place in human civilization for a long time and after the emergence
of Islam in the cultural, social, political and economic fields of societies, it has caused
undeniable effects; To the extent that our today›s rich culture owes to this evolved and
ancient Iranian-Islamic art, and if this support of art with all its branches and roots did not
exist, the stout tree of our culture today would not have endured against the counter-cultural
storms with such strength and would have bowed years ago.
As one of the newest branches of art, cinema as the «seventh art”, is undoubtedly one of the
most effective tools of cultural development and the most powerful creator and operator of
the system of human beliefs, traditions, values and thoughts. As the supreme leader of the
revolution also said: «Cinema is a very attractive element, it is a wonderful medium, that is,
now there is nothing like cinema in terms of impact.»
The Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality is proud that in line with all
cultural, artistic and educational policies and implementations, it organizes its biggest artistic
event in the form of the 8th «Shahr International Film Festival». In this way, with the help of
God and with the approach of recognizing and redefining the rights and ethics of citizenship
and urbanization, with the focus of Jihadi management, and hope to the future and progress,
to realize the vision of «Tehran metropolis, The Islamic world model» will take another step in
the field of the magnificent Iranian Islamic civilization.
In the end, with sincere gratitude to Mr. Dr. Zakani, the respected mayor of the Tehran
metropolis, who supported the cultural and artistic organization and paved the way for
taking this huge step with his unwavering cooperation and cooperation; I would like to thank
the esteemed members of the festival›s policymaking council, the esteemed members of the
selection and judging committees, and all the artists and actors involved in the art of film and
cinema, who added to the richness of the festival with their participation. I also appreciate my
dear colleagues in the organization›s artistic deputy, the festival secretariat and the Shahr
Image Institute. I wish all the artists and art lovers of this country a happy time with prosperity
and success.

Mayor of Tehran

Alireza Zakani
In the name of God, the Imager, that every manifestation and good idea
in the world is based on His essence and will. We ask him for help to
change our visions into the best ones and to improve our conditions with
His grace.
Tehran, the beating heart of Islamic Iran, is an inspiration for resistance
and prosperity in the Islamic world. This beating heart is alive through the
efforts of its people and the spirituality given to it by its famous myths and
unknown figures.
Art, is a means of conveying and perpetuating the message. By means
of art, along with creativity, elements and values can be expanded in the
world of media and narration and increase the scope of the audience
and their cognitive interest. Cinema, both from the view of art and from
the frame of industry, is a medium to strengthen and present our cultural
view.
Now that the 8th Shahr International Film Festival with the approach
of recognizing and redefining the rights and ethics of citizenship and
urbanism with the focus on Jihadi management, and hope for the future
and progress to realize the vision of «Tehran Metropolis; The Model of
the Islamic World» has been established by the efforts of artists, those
involved in artistic and cultural affairs, and my hardworking colleagues;
while expressing my gratitude and wishing success to the esteemed
policy and executive council of the festival, the esteemed secretary,
the esteemed selection and judging committees, cinematographers,
filmmakers and art-loving audiences of the works displayed in the festival,
I announce that the family of Tehran Municipality and the servants of the
people of this city, do not spare any effort for the dynamism and brilliance
of the committed and conceptual art of cinema. Hope that the artistic
community, compassionately and faithfully, reflect the realities of the city
of Tehran and take this metropolis on the path of progress and justice.

Director
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The film you make, if it happens to be
constructive, will leave its positive mark
all across the nation. if not, its misleading
message will affect all throughout the
country.

Founding Father of the Islamic Republic
The Late Imam Khomeni

Today, the key to the countrys progress
lies in your hands in large measure; you
can help the rising generation become
forward-mowing enthusiastic and with great
hope for tomorrow; what you do today can
tomorrow help the youths have confidence in
themselves and develop faith in their lslamic
and national values and identity.
Islamic Revolution leader
Ayatollah Ali Khamenei

In The Name Of GOD

