
به نام خدا



فیلمی که نشان می دهید اگر فیلم سازنده ای باشد در 
سراسر کشور سازندگی دارد و اگر فیلم خدای ناخواسته 

انحرافی باشد در سراسر کشور تاثیر گذار است.

حضرت امام خمینی )ره(
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران

امروز کلید پیشرفت این کشور، به میزان زیادی دست 
شماست، شما می توانید این نسل را یک نسل پیشرونده، 

امیدوار، پر شوق، معتقد به خود و معتقد به ارزش های 
اسالمی و ملی خود بار بیاورید.

حضرت آیت اله خامنه ای
رهبر معظم انقالب اسالمی





نواره بین المللی فیلم شهر
کتاب هفتمین جش

م میرزاخانی
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تحریریه: سهیل صالح

مترجم: حسین شایسته
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حروف نگار: زه
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ستار: احم
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فیلم های سینمایی 



84 	 #نفرس	
84 	 آتاری	
261 آتش	در	شهر	مقوایی	
85 آخرشه	
249 آرمان	شهر	جدید	
152	 آشپزی	در	حضور	دیگران،	ببخشید	کودکان		
260-126 آقای	گوزن	
50 آکاردئون	
126 آلفابت	
281-51 آندرانیک	
28 اتاق	تاریک	
127 از	سرزمین	های	شهری	
85 اعال	
127 امی	دتر	
86 امیرعلی	
152 انتخاب	
258-128 این	سو،	آن	سو	
152 اینجا	به	تمام	آزادی	ام	فکر	می	کنم	
52 اینجا	خانه	من	است	
153 باران	باش	
110 بازگشت	
110 باشگاه	حیوانات	
111 باغ	های	معلق	
128 باالنس	
111 ببخشید	بیدارتون	کردم	
86 بچه	خور	
87 بدون	لک	
87 بذار	یه	امشب	بگذره	
265-88 برف	تابستان	
88 بودن	...	
89 به	هیچکس	نگو	کجایی	
253-112 بهارستان	خانه	ی	ملت	
53 بیا	از	گذشته	حرف	بزنیم	)دوباره	تهران(	
269 بیشتر	شبیه	کیسه	زباله	
278 بی	عشق	
251 بی	نهایت	50	متر	دورتر	است	
129 پَر	
54 پاسیو	
153 پاکبان	
153 پاکی	
112 پاالیش	
129 پدر	
64 پرده	نشین	
252 پروانه	آبی	
130 پریوش	
130 پسر	دریا	
65 پشت	بام	تهران	
89 پل	
247 پناهگاه	انسان	
29 تابستان	داغ	
131 تجهیزات	ایمنی	در	ساختمان	
90 تشریح	
90 تلخ	
91 تلقین	
113 تلکه	
273 تو	هرگز	اینجا	نبودی	
154 جدایی	
91 جذر	بیست	سالگی	
30 جشن	دلتنگی	
92 جمعه	گل	
131 جنگل	دامون	
92 چای	جوشیده	
66 چرخ	فلک	
132 چرخش	
132 چشم	انداز	خالی	
279-31 چهارراه	استانبول	

133 حبسی	
133 حسرت	
93 حلزون	
93 حوالی	حریم	
248 خاطرات	یک	کفاش	
134 خاطره	نمناک	
55 خانه	پالک	ندارد	
113 خانه	ای	برای	تو	
32 خداحافظ،	دختر	شیرازی	
154 خداحافظی	
134 خورده	شده	
33 دارکوب	
253 در	انتهای	سینک	
67 در	جستجوی	آرامش	
277 در	جستجوی	سکوت	
114 در	جستجوی	فریده	
269 در	حال	غرق	شدن	
154 در	شهر	
56 در	میان	امواج	
135 دربی	تهران	
34 دروجه	حامل	
275 دزدان	فروشگاه	
35 دیدن	این	فیلم	جرم	است	
135 رفت	...	
267 رنام،	بدنبال	زمین	بازی	
136 روباه	
136 روباه	و	چاه	
254 روزی	در	کنار	رودخانه	
155 روزی	دهنده	
36 زرد	
155 زنان	مریخی	مردان	ونوسی	
268 سال	نوی	من	
68 سایه	بان	
94 سایه	ی	فیل	
266 سحر	
37 سرو	زیر	آب	
114 سکوت	
267 سمول	
137 سنگ	های	سپید	
258-137 سیم	ششم	
138 سینک	
138 شب	ترسناک	لومو	
94 شب	های	روشن	
95 شرعی	
280 شکستن	محدودیت		
247 شهر	آزمایشگاهی	
115 شهر	زیبای	من	
139 شهر	هزار	کبوتر	
115 شیخ	نشین	ها	
259 صدا	
265 صدای	آب	
139 عصر	وارونه	
116 عودالجان	
95 غایب	
274 غرش	
96 فشار	خون	
140 فصل	انگورها	
259 فضای	منفی	
250-116 فقدان	
96 فیبوال	
97 قرار	
117 قصه	بلوار	
140 قصه		مردی	که	لب	نداشت	
97 قطعه	85	
155 قونقا	
98 کارخانه	

251-117 کاش	آنجا	نبودم	
141 کامی	و	کتی	
98 کاور	
156 کجارو	میبینی؟!	
156 کربالی	تو	همینجاست	
141 کالف	
99 کلینر	
142 کنترل	خشم	2	
38 کارت	پرواز	
156 گام	های	استوار	
142 گرگم	و	گله	می	برم	
69 گمشدگان	
143 گولوبوال	2	
39 التاری	
157 الزم	نیست	منتظر	بمانید	
99 الل	
70 لحظه	گرگ	و	میش	
100 لکه	
71 لیسانسه	ها1و2	
250 لیوینگستون،	مرد	و	روش	
101 ُمحاق	
104 ِمه	
143 ماجراهای	آدمک	
40 ماجرای	نیمروز:	رد	خون	
100 مادر	بزرگ	
72 ماه	و	پلنگ	
268-101 مثل	بچه	آدم	
144 مثل	نامه؛	ماجرای	پسر	پر	حرف	
73 محکومین	
144 مدیریت	پسماندها	2	
252 مردی	از	دریا	
118 مرگ	روشن	
118 مشد	عباس	...	بودن	،	نبودن	
102 مطرود	
41 معکوس	
276-42 مغزهای	کوچک	زنگ	زده	
260 مکعب	روبیک	
102 مگرالن	
103 مالقات	خصوصی	
119 ملوانان	تنها	به	دریا	نمی	روند	
43 ملی	و	راه	های	نرفته	اش	
157 من	اگر	جای	پدرم	بودم	
266-103 موج	کوتاه	
145 موزه2		
119 مهین	
120 میدان	تا	میدان	
248 میدان	رستگاری	
249 میراث	
246 میز	پینگ	پنگ	
157 ناپیدا	
120 نازی	آبادی	ها	
145 ناقص	
57 نگاه	خیره	
158 هانیه	
146 هر	ایرانی	یک	درخت	
158 همسایه	سنگ	و	آب	
254-121 همه	بچه	های	مامان	
104 هوادار	
261 هیبریدها	
146 هیوالی	بادگیر	
44 یادم	تورو	فراموش	
58 یک	خواب	کوچولو	
45 یک	کیلو	و	بیست	و	یک	گرم	
147 یکدیگر	
147 یکی	بود	یکی	نبود	

فهرست فیلم



30 آذربایجانی	پوریا		
141 آذرگون	رسول				
110 آفریده	هادی		
115 آقالری	الهام		
266 آگاروال	ساچین		
252 ارونسال	اوکان			
70 اسعدیان	همایون	
90 اسماعیلی	مجید			
266-103 اسماعیلی	محمد			
117 اشرفی	داود		
249 اف.جکسون	لیزا	
98 الوندی	فر	وحید			
112 امیراحمدی	محمد		
139-131-129 امیری	هادی	
72 امینی	احمد	
249 ایان	اسمیت	کریستفر		
29 ایرج	زاد	ابراهیم	
259 ایسادی	آرولین	
37 باشه	آهنگر	محمدعلی	
157 باغ	شیخی	آرزو		
267 باکروف	اوگنی		
54 بحرالعلومی	مریم	
113 بخشی	مقدم	مهدی		
261 براوچ	فلوریان	
247 بنجامین	برترام	بوریس		
261 بورو	فیل		
246 بونینگ	جان		
253-112 بهداد	بابک		
145 پارساپور	عرفان				
280 پالکوفسکی	لوکاس	
259 پاول	کنستانت	لورلین	
261 پوجل	متیو	
259 پورتر	مکس	
94 پورمحمدی	سهیال			
153 پیوند	رسپینا		
153 پیوند	شاهد		
156 ترابی	پور	علی		
52 تقیانی	پور	خیراله	
36 تقی	زاده	مصطفی	
65 توفیقی	بهرنگ	
146 توکلی	حسن				
91 توکلی	رقیه			
249 تیال	سارا	
261 تیراو	یوهان	
261 تیرون	رومین	
261 تیل	هدز	کیم	
96 ثقفی	علی			
155 جدیری	تقدیسی	یعقوب		
265 جعفری	غالم	یحیی	
130 جاللی	یکتا	عباس				
136 جوادی	صادق				
147 جواهریان	مهین				
265-88 چادگانی	امین			
274 چان	چون-هاو		
110 حاتمی	الهام	
158-110 حاتمی	محمد		
153 حاجوی	صدیقه		
92 حاجی	غالمی	یزدی	محمدرضا			
28 حجازی	سیدروح	اله	
89 حسن	زاده	وحید			
137 حسنی	فاطمه				
157-152 حسنی	محمد		
129 حسینی	اصلی	میرعلی				
156 حقدوست	مسعود		
66 حمیدنژاد	عزیزاهلل	
119 حیدری	محمدحسین		
144-136 حیدریان	مهدی				
95 خامه	پرست	علی			

88 خرم	دین	بابک			
155 خلیل	ارجمندی	رسول		
94 خوانساریان	آرمان			
127 خورشیدی	زهرا				
57 خوش	دست	فرزاد	
133 خوش	نیت	احمد				
91 خیل	نژاد	اشكان			
100 دارابی	حسین			
157-154 دره	باالیی	اکبر		
259 دوتویت	پاکو	
118 دهنوی	مسعود		
250-116 ذوالفقاری	فاطمه		
38 رحمانی	مهدی	
104 رحیم	دل	هادی			
98 رحیمی	علی	
128 رستمی	برزان				
134 رضاپور	محسن				
96 رضائی	داود			
119 رضائی	زاده	اهلل	کرم		
273 رمزی	لین		
87 رمضانی	مقدم	محمدصادق			
253 روبشوسكا	النا		
133 رهبرصبح	خیز	ارشاد				
267 ریچارد	دیوید		
132 زارع	قنات	نوی	علی				
146 زارعی	داود				
102 زارعی	مریم			
114 زرگروفا	جواد		
50 زرین	کوب	آرمان	
278 زویاگینتسف	آندری		
35 زهتابچیان	رضا		
155 ساعدی	محیا		
144-142-131 ساکتی	ابراهیم				
254 سام	گابریل		
143 سحرخیز	امیر				
254-121 سرمد	رضوان		
67 سلطانی	سعید	
111 سلیمی	نمین	یوسف		
251 سویتلی	دانیل		
276-42 سیدی	هومن	
268 سیمونیان	آروسیاک		
140 شاه	جانی	میالد				
158-154 شاهسواری	مهدی		
102 شاه	محمدی	حمید	
56 شریعتی	هادی	
98 شریفی	محمدامین	
64-33 شعیبی	بهروز		
138 شفیعی	پور	ساره				
260 شوراوندیل	باستیان		
104 شورورزی	علی	
90 شهابی	سیاوش			
95 شهبازی	داریوش			
143 شیرمحمدی	اشكان				
120 صادقی	مقدم	علیرضا		
71 صحت	سروش	
147-127 طبیب	زاده	ادیبی	سارا				
45 طوفان	رحیم	
126 عابدی	کیانوش				
58 عامری	حسین	
66 عبدی	پور	احسان	
101 عدالتی	فرد	کیوان			
152 عرفان	فرهادی	علی	
114 عطائی	کوروش		
44 عطشانی	علی	
66 عظیم	پور	بهرام		
258-137 عظیمی	بهرام				
92 علیزاده	فرد	محمد			
103 غریبی	فرهاد			

141 غالم	زاده	ملیحه				
84 غنائمی	سامان			
84 فداکار	فرهاد			
139-131-129 فرجی	رها		
247 فردریش	چاد		
135 فضل	اله	اسدی	سمانه				
258-128 فضلی	لیدا				
269 فلیفل	مهدی		
111 فوالدوند	لیال		
87 قاسمی	حامد			
85 قائمی	زاده	فرزانه			
140 قبادی	فرزانه				
134 قدسیه	مسعود				
73 قناعت	حسین	
86 قنبریان	شیوا			
86 کارت	محمد			
113 کارگر	مسعود		
259 کبی	هیوگو	
69 کریمی	رضا		
85 کشاورز	رضا			
138 کالیی	محبوبه				
259 کواهاتا	رو		
275 کوریدا	هیروکازو		
279-31 کیایی	مصطفی		
41 کیمیایی	پوالد	
34 کامیار	بهمن		
277 گای	دار		
269 گلومستان	میکل	استورم		
99 لطفعلیان	آرین			
248 َمکرم	کریم		
104 محروقی	حسین	
154 محمدزاده	آرش		
132 محمدی	عابدین				
93 محمدیان	سینا			
152 محمودی	ایمان		
68 محمودی	جمشید	
120 محمودی	مجتبی		
68 محمودی	نوید		
89 مرادی	شهریار			
118 مرتضویان	سیدهاشم		
97 مسلخی	شهرام			
156 مشایخی	نورایمان		
142 معین	امیرهوشنگ				
116 منشی	مرتضی		
130 منشی	زاده	آمنه				
248 مودی	جان		
250 مورا	سوفیا		
114 موسوی	آزاده	
260-126 موسوی	مجتبی				
135 مه	آبادی	مهرداد				
40-39 مهدویان	محمدحسین	
281-51 مهکام	حسین	
102 مهندسیان	امیر	
93 میرغیاثی	سیدمهدی			
99 میقانی	محمدرضا			
43 میالنی	تهمینه	
251-117-55 ناظریان	مهدی	
53 نعمت	اهلل	حمید	
139 نیک	منش	وریا	
97 نیکوکار	علی			
268-101 وزیردفتری	آرین			
100 وکیلی	شورش			
139 هاشم	نژاد	مریم		
32 هاشمی	افشین	
115 یزدانی	محمدعلی		
145 یغماییان	بهروز				
	252 ییلماز	کت	جیحون		

فهرست کارگردان



به نام خدایی که ترسیم گر زیبایی هاست، خدایی که پرتوی از آفرینندگی و خالقیت را به رسم التفات به 
مخلوقاتش بخشید. خدایی که به بشر زندگی جمعی را آموخت و بسترهای هم زیستی مسالمت آمیز میان آنان 
را مهیا نمود و بشر در پی آن با پیشرفت های روزانه به امکانات نوین دست یافت و با گذشت اعصار مختلف 
به اجتماعی به نام »شهر« رسید؛ شهری که جمعیت زیادی را در خود جای داد و مانند یک دستگاه سترک 
و عظیم با اجزایی پیچیده فعالیت نمود. دستگاهی که علی رغم ماهیت فیزیکی و ساختمان های سر به فلک 
کشیده و راهها و جاده ها و زیرساخت های فنی و ... نیازمند روح به عنوان عنصر متعالی است که آن هم از 

طریق فرهنگ می بایست بر آن تزرق شود.
فرهنگ همان عنصر مغفول در زندگی صنعتی امروزی است که بی توجهی به آن انسان را از انسانیت دور و 

توجه به آن اسباب رشد را مهیا می نماید.
 از جمله ابزارهای مهم فرهنگ سازی ، هنر - صنعت سینما است که می تواند دستاویزی برای ترویج مبانی 
مهم زندگی شهری باشد و حال که »جشنواره بین المللی فیلم شهر« با شعار »شهروند مسئول، شهر سالم« 
به ایستگاه هفتم رسیده، فرصت را مغتنم شمرده و به مولفان و مروجان این گونه ی سینما  دستمریزاد گفته و 
اذعان می داریم که بی شک اگر توجه فیلم سازان و هنرمندان به مقوله ترویج مبانی شهروندی گرایش پیدا کند 
و تولیدات ایشان به آن بپردازد در نهادینه کردن آداب و اصول درست زندگی شهری در بین مردم با سرعت 

چشم گیری حرکت خواهیم کرد و ما را به عنوان خادمین شهر در رسیدن به اهداف خود مدد خواهد نمود.
در پایان ضمن قدردانی از شورای محترم سیاستگذاری و اجرایی جشنواره، دبیر محترم، هیئت های محترم 
انتخاب و داوری، سینماگران، فیلمسازان و هنرمندانی که آثارشان را برای شرکت در این دوره از جشنواره 

ارسال نموده اند، توفیق روزافزون ایشان را از خداوند منان خواهانیم. 

وز حناچی پیر          
شهردار تهران          



سینما خیلی عنصر جذابی است، رسانه ی فوق العاده ای است، یعنی واقعاً اآلن هیچ چیزی ازلحاظ اثرگذاری مثل 
سینما نیست.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

صنعت سینما و هنر هفتم یکی از کارآمدترین ابزارهای توسعه فرهنگی است.این صنعت یکی از قدرتمندترین 
رسانه های جهانی درانتقال مفاهیم است که به دلیل ویژگی چندبعدی آن می تواند تا اعماق وجود انسان ها نفوذ 
کند و کاری که از هزاران صفحه متن یا ساعت ها سخنرانی برنمی آید در چنددقیقه به بهترین وجه درجان 
مخاطب بنشاند. استفاده بهینه ازاین رسانه و هنرفاخر می تواند جامعه را دررسیدن به اهداف بلند خود به طور 

ویژه ای مدد کند.
ورود هنرمندان متعهد و اندیشمندان دغدغه مند به این عرصه واستفاده مطلوب از ظرفیت های این شاهکار 
بشری می تواند فطرت الهی انسان ها را شکوفا کرده و در تغییر سبک زندگی آنان به سوی کمال انسانی مؤثر 

باشد.
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و موسسه تصویر شهر »هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر« 
رادرحالی برگزار می کند که چهل سال از حماسه پرشکوه پیروزی انقالب اسالمی و مقاومت جانانه مردم در 
برابر هجوم همه جانبه فرهنگی، اقتصادی، اطالعاتی و نظامی استکبار جهانی گذشته و آزاد و سربلند همچون 

درختی تنومند قد برافراشته و دراعماق جوامع بشری و اقصی نقاط جهان ریشه دوانده است.
جشنواره بین المللی فیلم شهر با پیام »شهروند مسئول؛ شهرسالم« باترسیم و ترویج الگوی مناسب ایرانی- 
اسالمی و مطابق با ذائقه شهروندان برگزار می شود می تواند پایانه ای برای تجمیع و هم افزایی استعدادها و 
شناخت و تبادل تجربیات ارزشمند سینماگران متعهد و مردمی برای حرکت جامعه به سوی کمال و ارزش های 

متعالی و پایه گذاری تمدن نوین اسالمی باشد.
 دست همه هنرمندان، فرهیختگان، سینماگران و شخصیت ها و نهادهای فرهنگی و هنری را  که موجب 

برگزاری باشکوه این دوره از جشنواره خواهند شد به گرمی می فشاریم.

سعید اوحدی
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران



محققان معتقدند فرهنگ ها مبتنی بر جهان بینی هاست. نوع نگاه انسان ها به جهان و فرجام زندگی و طبیعت 
مهمترین شاخصه های موثر بر عناصر و اجزای یک فرهنگ است. هیچ هدف فرهنگی و هنری نیز نمی تواند 
خود را از پایه های پیش گفته دور بدارد. بدیهی است روش ها و ابزارهای نیل به اهداف نیز بر همین اساس 

انتخاب می شوند. 
ابزار قوی و موثرفیلم و سینما در پیوند با اندیشه واالی هنرمنِد سینماگر می تواند حرکت فرهنگی جامعه خود 
را به سمت آرمانشهر موعود سرعت بخشد. هنری که با روح فرهنگی خود می تواند انسان را رشد دهد و فعل 
و انفعال را در ذهن و جان و عواطف او ایجاد کند تا در نهایت  شهری ایده آل را بسازد که در آن اعتماد به نفس 
ملی، دین باوری و سبک زندگی فاضالنه در کنار انضباط و قانون پذیری در اعال درجه خود موجب افتخار ملی 

و سعادت جامعه شود. 
جشنواره فیلم شهر امیداوار است با اهداف مبتنی بر ترویج حس مسئولیت هنرمندان و شهروندان در خصوص 

شهر گام موثری در تبیین این مهم بردارد.
از کلیه عزیزانی که در برگزاری این جشنواره ما را یاری نموده اند صمیمانه سپاسگزارم.

هاشم میرزاخانی
دبیر جشنواره





با تشکر از همکاران سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران:

سیدعلیرضا فاطمیان پور/ معاون فرهنگی
 علی اصغر خسروی/ معاون برنامه  ریزی و توسعه

 علیرضا زند وکیلی/ معاون هنری
نسرین اصفهانی/ سرپرست معاونت مالی و اداری

محمود حمیدی/ مشاور رئیس در امور مناطق و مدیرکل حوزه ریاست
مهدی محمدی/ مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

رضا تاجیک/ مدیرکل حراست
مهدی اخالقی نیا/ مدیرکل نظارت و بازرسی

شورای سیاستگذاری 

سعید اوحدی

حسن خجسته

محمد رضا فرجیمحمد احسانی زاده وزی  برنا فیر

هاشم میرزاخانی



دبیرخانه جشنواره و امور اجرایی: علی صالحپور، بهاره فروتن کیان
امور بین الملل: سعید جوادی، مجتبی میناوند، سعید ملکی، محمد حسین عباس محسن

عکاس: فرزین شادمهر
مسئول تشریفات: بابک بیات

ستاد خبری: بشیر جعفری نیا، بهاره گلپرور، زهرا نجفی، سحر قریب
طراح پوستر جشنواره و بزرگداشت ها: محمد روح االمین

طراحی و اجرای تبلیغات و فضاسازی: عباس بهشتی، بهنام کیوان 
پشتیبانی: عباس مطوری، بهروز زمانی، امیر باقری

مالی: لیال ذوالفقار، مهسا سلیمی نصب، هانیه قره داغی
اداری: شبنم مرادیان، فاطمه رضاپور، فرنوش کبریایی، حمید نوری

تشریفات: هرمز نوروزی، وزیرآقا روحی، جواد نائبی نژاد، جواد آینه افروز
برنامه های  تلویزیونی: یحیی رضایی، مجید جان بزرگی، جواد آشتیانی پور، محمد ابوالحسنی، هادی داودی، فرانک پرندی، محمد اسفندیاری 

پردیس سینمایی ملت: فرشته فراهانی، محمدرضا پونکی، امیر ظرافتی، حسین آقاجانی، محمد کیاشمشکی
باتشکر از: مسعود نجفی، امیرحسین قاسمی و احمد دانش

شورای برگزاری

هاشم میرزاخانی/ دبیر 
جشنواره

حسین پناهی/ مدیر بین الملل

سارا کبریایی/ مدیر 
اموررسانه ها 

علی زادمهر/ مدیر ستاد خبری

سمیه رمضان زاده/ مدیر مالی

محمدعلی بیابانی/ مدیر 
حراست

ابوذر حیدری/ مدیر مستندسازی

مژگان زرگر/ مدیر اجرایی و 
وابط عمومی ر

مهدی قلی زاده/ مدیر پشتیبانی

مهرنوش برادران/ مدیر گالری

سعید ربیعی/ مدیر کارگاه های 
آموزشی بخش محله

میثم مهربانی/ مدیر اجرایی 
پردیس ملت

مهرداد سلیمانی/ مدیر 
پشتیبانی فنی



نگاهی به جشنواره ششم
موسسه تصویر شهر، با هدف نمایش آثار داخلی و خارجی با محوریت نقش شهر در زندگی انسان و پاسداشت تالش   
سینماگران و همچنین ترویج اخالق، مهربانی و همدلی در آثار سینمایی و تصویری، » ششمین جشنواره ی بین المللی فیلم 
شهر« را در4 بخش »مسابقه سینمای ایران«،»مسابقه سینمای بین الملل«، »محله« و »جنبی« از 9 الی 14  مرداد ماه سال  

1396در  شهر تهران - پردیس سینما گالری ملت به دبیری سیدعلی احمدی برگزار کرد.

با اعالم فراخوان »ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر«  2444  فیلم از ایران و سراسر جهان به دبیرخانه   
جشنواره رسید که از این تعداد  1694 فیلم از ایران و 750 فیلم از 50 کشورجهان بود.

در بخش ملی  106 فیلم در بخش سینمایی ، 52 فیلم در بخش داستانی بلند، 62 فیلم در بخش مستند بلند، 337 فیلم  در 
بخش مستند کوتاه و نیمه بلند، 652 فیلم در بخش داستانی کوتاه و نیمه بلند، 179 فیلم در بخش پویانمایی و 297 فیلم در 
بخش محله ثبت نام شدو در بخش بین الملل 402 فیلم بلند شامل فیلم های سینمایی داستانی و مستند و 350 فیلم کوتاه 

داستانی و مستند دریافت گردید.
در نهایت در بخش ملی 25 فیلم سینمایی، 12 فیلم ویدیویی بلند، 38 انیمیشن، 32 فیلم داستانی، 28 فیلم مستند و در بخش 

محله 48 فیلم با هم رقابت کرد.
 در بخش بین الملل 9 فیلم بلند و 13 فیلم کوتاه در بخش رقابتی و 3 فیلم در بخش ویژه بین المللبه  نمایش در آمد.

قابل ذکر است در این دوره اثار رسیده 40 درصد رشد نسبت به دوره قبل داشت.

هیئت انتخاب جشنواره: 
بخش سینمایی:  محمد احسانی، رضا مقصودی،  جمال ساداتیان،  عبدالحسن برزیده و فریدون حسن پور

بخش ویدیویی بلند: نگار آذربایجانی ،  حسین مسافر آستانه و  عباس رافعی
بخش انیمیشن:  داریوش دالوند،  ناصر گل محمدی و علی درخشی

بخش کوتاه و نیمه بلند داستانی :  رقیه توکلی،  سعید پوراسماعیلی،  امیر عبدالحسینی، مسعود امینی تیرانی، امیرشهاب رضویان
هیئت انتخاب بخش مستند :پریوش نظریه، محمد صدری، محمدرضا اصالح، علیرضا قاسم خان و سلیم غفوری
هیئت انتخاب بخش بین الملل: مستانه مهاجر، حسن نجاریان، سعید عقیقی، مصطفی احمدی و مسعود مددی

هیئت انتخاب بخش محله: مرجان اشرفی زاده، رهبر قنبری و مرتضی علی عباس میرزایی

داوران این دوره از جشنواره
بخش سینمایی:  فاطمه گودرزی، محمد احسانی، مازیار میری، فرهاد توحیدی، منوچهر محمدی، فریدون جیرانی و فرشاد 

محمدی
بخش ویدیویی بلند:  رویا  تیموریان، رحمان سیفی آزاد و بهروز شعیبی

بخش انیمیشن:  مریم کشکولی نیا، روان بخش صادقی و هادی محمدیان 
بخش کوتاه و نیمه بلند داستانی:  امیر توده روستا ، روبرت صافاریان ، منیر قیدی، هادی مقدم دوست ومحمد حمیدی مقدم



بخش مستند:  مونا زندی ، رامین حیدری فاروقی، لقمان خالدی ، مرتضی رزاق کریمی و مرتضی شعبانی
بخش بین الملل:  استفانا گیلر ولی گودوین از ایتالیا، پیتر جیمز از استرالیا، یو وی بین ساری از مالزی، مریال زارعی و 

مجید مجیدی از ایران
بخش محله : پوران درخشنده، روح ا.. حجازی و حمید نعمت ا...

ح زیر است: اسامی برگزیدگان در بخشهای مختلف به شر
- در بخش مسابقه  فیلم های پویانمایی کوتاه و نیمه بلند

- بهترین جان بخشی
*  تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا شد به خانم ها سارا آیت الهی و الله ضیایی و آقایان سیامک 

تکلو، حجت عزم پور برای فیلم داش آکل
- بهترین  کارگردانی

* تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا شد به آقای حسین مالیمی  برای کارگردانی فیلم پویانمایی بدو 
رستم بدو

- بهترین فیلم
*تندیس جشنواره،  دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا شد به آقای امیرهوشنگ معین تهیه کنندگی فیلم درخت پرتقالی 

محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

- در بخش مسابقه فیلم های داستانی کوتاه و نیمه بلند
- بهترین فیلمنامه

* تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا شد به آقای آرمان خوانساریان برای فیلمنامه فیلم های سبز 
کله غازی و قرص برنج 

- بهترین دستاورد فنی یا هنری
* تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به  آقایان میالد و سجاد ستوده نیا و مرتضی هدایی برای 

طراحی و فضا سازی متفاوت در  فیلم بیماری 
- بهترین  کارگردانی

*تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به خانم درناز حاجیها برای کارگردانی فیلم  مرضیه
- بهترین فیلم

*تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به خانم مستانه مهاجر برای تهیه کنندگی فیلم  مرضیه
در بخش بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری

*تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به آقای آرمان خوانساریان  برای فیلم  سبز کله غازی
* هیئت داوران ضمن تقدیر از خانم سپیدار تاری برای نقش آفرینی در فیلم مرضیه و خانم مینو شریفی پور  برای 

نقش آفرینی در فیلم آینه های پریده رنگ:
*تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه ویژه خود را به خاطر حضور خالقانه و موثر اهدا  کرد به خانم خورشید چراغی 

پور برای نقش آفرینی در فیلم کوتاه داستانی وقت ناهار.



- در بخش مسابقه فیلم های مستند
وهش - تحقیق یا پژ

* تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به آقای ابوالفضل سروش مهر برای فیلم گراند هتل
- دستاورد فنی یا هنری

*تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا شد به خانم انسیه ملکی برای  فیلم مانکن های قلعه حسن خان
- بهترین  کارگردانی مستند کوتاه و نیمه بلند

*تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهداشد به آقای حامد کلجه ایبرای کارگردانی فیلم مستند کوتاه و نیمه 
بلند  پناهگاه حامی

- بهترین  کارگردانی مستند بلند
* تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به آقای حسام اسالمی برای کارگردانی فیلم  مستند بلند 

متهمین دایره بیستم

- در بخش بهترین فیلم
*تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و  جایزه ویژه هیئت داوران  اهدا  شد به تهیه کننده فیلم مستندی که تالش پیگیر انسان 

دانا وتوانا را در قدردانی از داشته ها روایت میکند حتی اگر زباله هایی باشند که زمین را می بلعند.
*تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به آقای سام کالنتری  برای تهیه کنندگی فیلم مستند مانکن 

های قلعه حسن خان محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

- در بخش بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری
*تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به آقای هادی آفریده برای فیلم مستند  باغ های گمشده

*تندیس جشنواره و  دیپلم افتخار جایزه نقدی و تقدیر هیئت داوران به خاطر تصویربردای مجموعه فیلمهای مستند ارائه 
شده به جشنواره، اهدا  شد به آقای رضا تیموری 

 -

- در بخش مسابقه فیلمهای ویدیویی
- بهترین فیلمنامه

*ضمن تقدیر از فیلمنامه فیلم فرزندان تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به آقای سید روح اله 
حجازی برای فیلمنامه فیلم سپید به رنگ مروارید

- بهترین دستاورد فنی یا هنری
*دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخاطر بازی در فیلم عینک اهدا  شد  به خانم سانیا رمضانی دره چی، راستین عزیزپور و 

مهدی هاشمی  
* تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به آقای امیر موسوی برای تصویربرداری فیلم سپید به رنگ 

مروارید
*تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به آقای رضا بازی برون برای ایفای نقش کاراگاه در فیلم جاده 

تباهی
- بهترین  کارگردانی

*تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به آقای یاسر طالبی برای کارگردانی فیلم  فرزندان
- بهترین فیلم

*تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا شد به خانم میترا روحی منش برای تهیه کنندگی فیلم  فرزندان



فیلمهای سینمایی:
- بهترین فیلمنامه

*تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به آقای کامبوزیا پرتوی برای فیلمنامه فیلم سینمایی فراری
- بهترین بازیگر نقش زن

*ضمن تقدیر از بازی درخشان سرکار خانم ترالن پروانه در فیلم فراری تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
اهدا  شد به خانم پردیس احمدیه  برای ایفای نقش در  فیلم سینمایی الک قرمز

- بهترین بازیگر نقش مرد
*تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا شد به جناب آقای  ناصر هاشمی برای ایفای نقش در  فیلم 

سینمایی برادرم خسرو
- بهترین دستاورد فنی یا هنری

*تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به جنابان آقایان مهرداد میرکیانی و عبداهلل اسکندری برای 
چهره پردازی  فیلم سینمایی النتوری

- بهترین  کارگردانی
*تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا شد به آقای محمدحسین مهدویان برای کارگردانی فیلم  سینمایی 

ماجرای نیمروز
-  بهترین فیلم

*تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به آقای سعید ملکان برای تهیه کنندگی فیلم  سینمایی ابد 
و یک روز

*در بخش بهترین اثر با محوریت تهران نگاری تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد به آقایان  بهمن 
کامیار و محسن قرائی  برای تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم  سینمایی سد معبر

*جایزه ویژه هیئت داوران، تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا  شد  به آقای احسان بیگلری برای 
کارگردانی فیلم برادرم خسرو .

*تندیس جشنواره  دیپلم افتخار جایزه نقدی تقدیر ویژه دبیر جشنواره برای کارگردانی فیلم سینمایی »ویالیی ها« به 
خاطر نگاه هنرمندانه به این بخش کمتر پرداخته شده در دفاع مقدسبه خانم منیر قیدی اهدا شد.



بسمه تعالی

فراخوان هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
موسسه تصویر شهر - سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران – هفتمین جشنواره بین المللی  فیلم شهر  و محله را به عنوان  مهم ترین 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 در پنج بخش » مسابقه سینمای ایران«، » مسابقه سینمای بین  لملل«،  

»مسابقه محله « ، »مسابقه تبلیغات و اطالع رسانی سینمای ایران« و » جنبی« در تابستان 1398 در شهر تهران برگزار می نماید.

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:

1:  اشاعه حقوق و اخالق شهروندی  
2:  به تصویر کشیدن تغییرات فرهنگی نامطلوب و آسیب های ناشی از آن  

3:  تحکیم بنیان خانواده و بیان جنبه های مثبت افزایش جمعیت  
4:  توجه به نقش خاطرات در هویت بخشی شهری  

5:  توجه به فرهنگ ایرانی اسالمی) زندگی، معماری ، آداب و سنن شهری(  
6:  انعکاس رویکردها و دستاوردهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس در زندگی شهری  

7: توجه به حفظ و احیای محیط زیست در زندگی شهری  
8: مشارکت جمعی در راستای حل مشکالت اجتماعی  

9: توجه به آسیب های اجتماعی و نقد تصویری  
10: آثار مرتبط با پایتخت ایران با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری  

•  فیلم های سینمایی
کلیه فیلم های سینمایی منطبق با موضوعات  جشنواره که دارای پروانه ساخت سینمایی 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.
• فیلم های داستانی ویدیویی:

کلیه فیلم های داستانی منطبق با موضوعات جشنواره و زمان باالی 60 دقیقه  که دارای پروانه ساخت ویدیویی باشندمی توانند در این بخش 
حضور یابند.

*توجه: الزم است در این بخش صاحب اثر؛ فیلم مورد نظر را در بخش آثار  داستانی بلند – ویدیویی به شکل  آنالین ثبت نام نماید.
• سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی: 

• کلیه سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی منطبق با موضوعات جشنواره می توانند در این بخش حضور یابند.
• فیلم های داستانی و پویانمایی کوتاه و نیمه بلند

فصیلم های داستانی و پویا نمایی کوتاه و نیمه بلند منطبق با موضوعات جشنواره که زمان آن ها حداکثر 60 دقیقه باشد، در این بخش پذیرفته 
می شود.

• فیلم های مستند:
فیلم های مستند همسو با موضوعات جشنواره با زمان بیش از 60 دقیقه می توانند در بخش مسابقه مستند بلند و فیلمهای کوتاه و نیمه بلند 

تا 60 دقیقه می توانند در بخش مسابقه کوتاه و  نیمه بلند شرکت نمایند.



ب/ مسابقه سینمای بین الملل:   
بخش بین الملل هفتمین  جشنواره فیلم شهر، با هدف شناسایی آثار خالق و تاثیرگذار سینمای جهان در حوزه شهر 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.

ج/ بخش محله:  
بخش محله هفتمین 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.....(

-  مشارکت جمعی در راستای حل مشکالت اجتماعی
- صیانت از محیط زیست ، درختان، بوستان ها و ...

-  هر موضوعی که مسائل شهری را در بر گیرد.
بخش ویژه »شهر تهران«

فیلم های داستانی و یا مستندهای خلق شده با موضوع تهران، عالوه بر بخش اصلی، در این بخش نیز مورد بررسی و داوری  قرار می گیرند. 
*تمامی عالقمندان فارغ 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.

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، اقدام به برگزاری مسابقه در بخش های عکس، پوستر، لوگو، عنوان بندی، آنونس و تیزر فیلم های بخش » مسابقه سینمای 

ایران«، شامل آثار سینمایی، ویدیویی و سریال با موضوعات جشنواره می نماید.

د/ 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، مرور آثار، نشست های تخصصی و.... می باشد.





مسابقه 
سینمای ایران 
سینمایی فیلم  های 
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C o m m i t t e e

محمد احسانی

Mohammad Ehsani

متولد:1345/ شبستر

ت: دکتری مبانی حقوق اسالمی
تحصیال

ح و برنامه و قائم مقام شبکه تهران، مدیر 
یرگروه اجتماعی شبکه سه سیما، مدیر طر

مسئولیت ها: مد

شاور و عضور 
شهرداری، م

ن فرهنگی هنری 
ن فرهنگی سازما

ما، معاو
ح و برنامه معاونت سی

کل طر

ن، معاون ارزشیابی و 
 راهبردی سازما

ت و برنامه ریزی
 راهبردی شبکه سه، مدیر کل مطالعا

شورای

ت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیر شبکه یک سیما، مدیر شبکه تماشا، 
نظارت سازمان سینمایی و زار

مدیر شبکه نمایش، مدیر شبکه نسیم

Born:1966 / Shabestar

Education: PhD in Principles of Islamic Law

Responsibilities: director of Social Group in IRIB TV 3, plan and program 

director and vice president of Tehran Channel (IR
IB TV), director general 

of plan and program Islamic Republic of Iran Broadcasting, cultural deputy 

of Municipality Art and Cultural Organization, advisor and member of 

strategic council of IRIB TV 3, director general of studies and strategic 

planning of the organization, deputy of evaluation and  supervision of 

cinema organization of Ministry of Culture and Islamic Guidance, director 

of IRIB TV 1, director of Tamasha Channel (IR
IB TV), Namayesh Channel 

(IRIB TV), Nasim Channel (IR
IB TV)

متولد:1341/ اصفهان

ر و زیبایی شناسی
دکترا فلسفه هن

ن و عرفان و 
تحصیالت: کارشناسی مبانی فقه و حقوق، کارشناسی ارشد ادیا

ی، مبانی 
 و زیبایی شناس

در زمینه فلسفه هنر
ف و ترجمه بیش از 30 کتاب 

گاه تهران، تألی
ستاد دانش

سایر: ا

ت هنر شرق، نگارش بیش از 140 مقاله پژوهشی علمی در نشریات و 
نر و معماری اسالمی و حکم

عرفانی ه

همایش های داخلی و بین المللی

ه هنرهای تجسمی 
 هنر دانشکد

 گروه مطالعات عالی
خر فرهنگی، مدیر

ار و مفا
مسئولیت ها: رئیس انجمن آث

پردیس هنرهای زیبای، عضو شورای قطب های علمی کشور، عضو کمیسیون نشریات علمی کشور، عضو 

ش کتابخانه ملی ایران، عضو هیئت امنای مجمع جهانی شهر اسالمی، ریاست 
 و پژوه

ی آموزش
شورای عال

اولین  بیر 
ی پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، د

نر فرهنگستان، عضو شورا
پژوهشکده ه

دوره(، عضویت شورای علمی مدرسه عالی سینما، عضو شورای پروانه 
سارگاد )2

واره فیلم 180 ثانیه ای پا
جشن

 امنا و شورای عالی سیاستگذاری 
گ و ارشاد اسالمی، عضو هیئت

ت فرهن
ساخت فیلم های سینمایی وزار

نر و معماری کمیته علم و فن آوری آستان قدس رضوی، 
 گروه ه

س کار
ه هنرهای ایرانی اسالمی، رئی

دانشگا

ی فرهنگستان هنر
ه هنرهای سنت

س گرو
هنر، رئی

ی فرهنگستان 
ه هنرهای تجسم

ضو گرو
ع

Born:1962 / Isfahn

Education: BA in Principles of Jurisprudence and Law, MA in Religion / Mysticism 

and PhD in Philosophy of Art and Aesthetics

Other: Professor at Tehran University. A
uthoring and translating more than 30 

books on philosophy of art and aesthetics, mystical principles of Islamic Art and 

Architecture and Wisdom of Eastern Art, composing more than 140 scientific 

papers in the domestic publications and conferences.

Responsibilities: Head of Society for the National Heritage of Iran, head of higher 

art studies of visual arts of fine arts campus, member of science poles council 

of Ira
n, member of scientific publications commission, member of the supreme 

council of education and research of National Library of Iran, member of the 

board of trustees of World Assembly of Islamic Cities, head of Art Studies Center, 

member of the research council of the center for developing documentary and 

experiential cinema, secretary of the first Pasargad -180Second Film Festival (for 

2 periods), member of the scientific council of supreme school of cinema, member 

of film
 license council of Ministry of Culture and Islamic Guidance, member of 

the board of trustees and the supreme council of policymaking of Iranian-Islamic 

Art fa
culty, h

ead of task force of art and architecture of science and technology 

committee of Astan Quds Razavi, member of visual arts group of Art Academy, 

head of the traditional groups of Art Academy

هیات 

انتخاب 

فیلم های 

سینمایی



حسن بلخاری قهی

Hasan Bolkhari Ghahi
متولد:1341/ اصفهان

ر و زیبایی شناسی
دکترا فلسفه هن

ن و عرفان و 
تحصیالت: کارشناسی مبانی فقه و حقوق، کارشناسی ارشد ادیا

ی، مبانی 
 و زیبایی شناس

در زمینه فلسفه هنر
ف و ترجمه بیش از 30 کتاب 

گاه تهران، تألی
ستاد دانش

سایر: ا

ت هنر شرق، نگارش بیش از 140 مقاله پژوهشی علمی در نشریات و 
نر و معماری اسالمی و حکم

عرفانی ه

همایش های داخلی و بین المللی

ه هنرهای تجسمی 
 هنر دانشکد

 گروه مطالعات عالی
خر فرهنگی، مدیر

ار و مفا
مسئولیت ها: رئیس انجمن آث

پردیس هنرهای زیبای، عضو شورای قطب های علمی کشور، عضو کمیسیون نشریات علمی کشور، عضو 

ش کتابخانه ملی ایران، عضو هیئت امنای مجمع جهانی شهر اسالمی، ریاست 
 و پژوه

ی آموزش
شورای عال

اولین  بیر 
ی پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، د

نر فرهنگستان، عضو شورا
پژوهشکده ه

دوره(، عضویت شورای علمی مدرسه عالی سینما، عضو شورای پروانه 
سارگاد )2

واره فیلم 180 ثانیه ای پا
جشن

 امنا و شورای عالی سیاستگذاری 
گ و ارشاد اسالمی، عضو هیئت

ت فرهن
ساخت فیلم های سینمایی وزار

نر و معماری کمیته علم و فن آوری آستان قدس رضوی، 
 گروه ه

س کار
ه هنرهای ایرانی اسالمی، رئی

دانشگا

ی فرهنگستان هنر
ه هنرهای سنت

س گرو
هنر، رئی

ی فرهنگستان 
ه هنرهای تجسم

ضو گرو
ع

Born:1962 / Isfahn

Education: BA in Principles of Jurisprudence and Law, MA in Religion / Mysticism 

and PhD in Philosophy of Art and Aesthetics

Other: Professor at Tehran University. A
uthoring and translating more than 30 

books on philosophy of art and aesthetics, mystical principles of Islamic Art and 

Architecture and Wisdom of Eastern Art, composing more than 140 scientific 

papers in the domestic publications and conferences.

Responsibilities: Head of Society for the National Heritage of Iran, head of higher 

art studies of visual arts of fine arts campus, member of science poles council 

of Ira
n, member of scientific publications commission, member of the supreme 

council of education and research of National Library of Iran, member of the 

board of trustees of World Assembly of Islamic Cities, head of Art Studies Center, 

member of the research council of the center for developing documentary and 

experiential cinema, secretary of the first Pasargad -180Second Film Festival (for 

2 periods), member of the scientific council of supreme school of cinema, member 

of film
 license council of Ministry of Culture and Islamic Guidance, member of 

the board of trustees and the supreme council of policymaking of Iranian-Islamic 

Art fa
culty, h

ead of task force of art and architecture of science and technology 

committee of Astan Quds Razavi, member of visual arts group of Art Academy, 

head of the traditional groups of Art Academy

محمدحسین لطیفی

Mohammad Hossein Latifi

متولد:1341/ تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد

تر ایرونی، خوابگاه دختران، 
ک دودی، دخ

ت، عین
کارگردانی فیلم های سینمایی سرع

آثار: 

خماری،  وقت  به  پادشاه،  سفید  اسب  پاریس،  تا  پاریس  اجباری،  توفیق  سوم،  روز 

گ، وفا، صاحبدالن، 
فرار بزر

تلویزیونی کت جادویی، همسایه ها، سفر سبز، 
مجموعه های 

سر دلبران، مجموعه های 
ال، پادری، 

ی، تنهایی لی
ش، زمانی برای عاشق

ن، دودک
نردبام آسما

نمایش خانگی قلب یخی و ساخت ایران

شوده و اسب سفید پادشاه
سایر: نگارش فیلمنامه سینمایی نابخ

ی پروانه نمایش )3سال(، رئیس دپارتمان سینما دانشگاه جامع 
مسئولیت ها: عضو شورا

ی کاربردی
علم

Born: 1962 / Tehran

Education: MA

Works: Speed, Sunglasses, Iranian Girl,  G
irls' Dormitory, A

 Blessing 

in Disguise, The Third Day, Unforgiven, Paris to Paris, King's White 

Horse, In the Time of Hangover; TV series: Magic Coat, Neighbors, 

Safar-e-Sabz, The Great Escape, Vafa, Sahebdelan, Nardebam-e 

Aseman, Chimney, A Time For Love, Leyla's Loneliness, Padari, 

Serre Delbaran, Ghalbe Yakhi and Made in Iran

Others: Screen writer of feature film
s Unforgiven and King's White 

Horse

Responsibilities: Member of film license council (3 years), head 

of Cinema Department in University of Applied Science and 

Technology



هیات داوران 

فیلم های 

سینمایی و 

ویدئویی

F e a t u r e  & 

V i d e o  F i l m
s 

J u r y

m e m b e r s

حبیب رضایی
Habib Rezaei

متولد: 1348/ تهران

گاه تهران
ی از دانش

تحصیالت: فارغ التحصیل مدیریت بیمارستان

ی در فیلم هــای ســینمایی آژانــس شیشــه ای، شــوخی، بمانــی، اینجــا چراغــی 
ــار: بــاز

آث

ــران  ــی، ته ــی پول ــت، بیســت، ب ــان اس ن در می
ــک ز ــای ی ــه پ ــن اســت، همیش روش

مــادر هســتم، قصه هــا، آشــغال های دوســت 
1500، اســب حیــوان نجیبــی اســت، مــن 

ک قنــاری، یــک کالغ، بمــب یــک عاشــقانه، ســرخ پوســت، 
ش غلیــظ، یــ

ی، آرایــ
داشــتن

1  عنــوان 
ی در بیــش از 5

خ و بــاز
بز، هفــت ســنگ، خــاک ســر

ســریال های خانــه ســ
تر تئا

ــه  ــاور فیلمنام
ــی، مش ــی موضع ــی حس ــینمایی ب ــم س ــی فیل ــه کنندگ ایر: تهی

ــ س

ــور در 
ــا، حض ــک، قصه ه ، مارمول

ــت ــان اس ن در می
ــک ز ــای ی ــه پ ــینمایی همیش س

گــر، مــدرس ســینما
بیــش از 10 فیلــم ســینمایی در ســمت بازیگــردان و انتخــاب بازی

ی مرکزی انجمن بازیگران
مسئولیت ها: عضو شورا

Born: 1969 / Tehran

Education: Graduate of Hospital Management from Tehran 

University

Works: Starring in feature film
s the Glass Agency, Joke, Here is 

a Bright Light, There's Always a Woman's in Between, Twenty, 

Poverty, T
ehran 1500, Absolutely Tame is a Horse, I am a Mother, 

Tales, Lovely Trashes, Thick Makeup, A Canary, A Crow, Bomb  

Love Story, T
he Warden,  TV series Green House, Seven Rocks, 

Red Soil and starring in more than 15 theaters

Other: Script consultant in feature film
s There's Always a Woman in 

Between, Lizard, Tales, presence in more than 10 films on as casting 

director, cinema teacher

Responsibilities: Member of the Central Board of Casting Directors 

Association



ویز شیخ طادی پر

Parviz Sheikh Tadi

متولد:1340/ آبادان

ی بازرگانی
تحصیالت: کارشناس

، دفتــری از 
ســرزمین پدربــزرگ

ارگردانــی فیلــم هــای ســینمایی 
ثــار: نویســندگی و ک

آ

، روزهــای زندگــی، 
خ، دایناســور، شــکارچی شــنبه

ــرده مــه، ســینه ســر
آســمان، پشــت پ

ش در نیســتان
ارگــردان و آتــ

،  و فیلــم هــای ویدئویــی چتــری بــرای ک
امپراطــور جهنــم

جاده آتــش، 
مینــو، ســ

س فیلــم هــای وصــل نیــکان، بــرج 
ه و لبــا

ســایر: طــراح صحنــ

ج مــرده
ز و مــو

ن قرمــ
ی، روبــا

آژانــس شیشــه ا

Born: 1961/ Abadan

Education: BA in Commerce

Works: Writing and directing feature film
s of the Grandfather's Land, 

A Notebook from the Sky, Behind the Curtain of the Gog, Red Robin, 

Dinosaur, The Saturday Hunter, Days of Life, Emperor of Hell, and 

video film
s An Umbrella for the Director and Fire in Reed-Bed

Others: Costume & set designer in feature film
s Union of the Good, 

Minoo Tower, A Prayer Carpet on Fire, Glass Agency, Red Ribbon 

and The Dead Wave

پور محمدمهدی عسگر

Mohammad Mehdi Asgarpour

1/  تهران
متولد: 342

ما از دانشکده صدا و سیما
تحصیالت: فارغ التحصیل سین

ت و پنــج 
مــا، هفــ

گاه، اقلی
در نهایــت، قدمــ

 پــرواز 
ارگردانــی فیلم هــای ســینمایی

آثــار: ک

ــه، میهمــان داریم دقیق

ایر: تهیه کنندگی فیلم های سینمایی متولد 65، ماجان
س

ــز  ــت مرک ــی، سرپرس ــینمایی فاراب ــاد س ــگ بنی ــش جن ــت بخ ها: معاون
ــئولیت  مس

ــاد  ــل بنی ــبکه دوم، مدیرعام ــوان ش ک و نوج
ــود ــروه ک

ــر گ ــی، مدی ــینمای تجرب س

ک و فیلــم فجــر، 
ی کــود

شــنواره ها
، دبیــر جشــن خانــه ســینما و ج

ی فارابــی
ســینمای

ــه ســینما ــل خان مدیرعام

Born: 1963 / Tehran

Education: BA in Cinema from 

Iran Broadcasting University

Works: Director of feature films Flying in Eternity, Ghadamgah, 

Eghlima, We Have Guests, 7 And 5 Minutes

Other: Producer of feature film
s Born 1986, Majan

Responsibilities: Deputy Director of war section in Farabi Cinema 

Foundation, Director of Experimental Cinema Center, Director of 

Department of  C
hildren and Teenagers of IRIB TV 2, Managing 

Director of Farabi Cinema Foundation, Director of House of Cinema 

Celebration, Director of Fajr and Children film
 festivals, Director of 

House of Cinema



حسین کرمی

Hossein Karami

متولد: 1341/ اصفهان

ت: دکتری فلسفه
تحصیال

ب و ترجمه های متعدد در حوزه ی فلسفه و فلسفه ی علم
آثار: تالیف کت

س در دانشگاه
سایر: تدری

مسئولیت ها: مدیر شبکه چهار سیما، قائم مقام معاونت سیمای جمهوری اسالمی ایران، 

ی پروانه ی نمایش سازمان سینمایی، مدیر شبکه نمایش، مدیر شبکه نسیم، 
عضو شورا

س مرکز سیمافیلم
رئی

Born: 1962/Isfahan

Education: PhD in Philosophy

Works: Author and translator of several book in the area of 

Philosophy and Science Philosophy, 

Other: University lecturer

Responsibilities: Director of Channel 4 IRIB, Deputy of IRIB 

Television, Member of Screening License Council of Cinematic 

Organization, Director of IRIB Namayash, Director of IRIB Nasim, 

Director of Simafilm Center

محمود کالری

Mahmoud Kalari
متولد: 1330/ تهران

تحصیالت: پایان نامه تخصصی شناخت و تکنیک عکاسی

ب، از کرخه تا راین، جاده های سرد، 
آثار: مدیریت فیلمبرداری فیلم های سینمایی چون سر

کافور عطر یاس، 
سارا، لیال، درخت گالبی، بوی 

 گروهبان، 
مادر، کیمیا،

ی، ویزا، 
شیر سنگ

، قرمز، 
ن، ردپای گرگ، همسر، تجارت، غزال

 برد، گبه، خون بازی، دلشدگا
د ما را خواهد

با

چولو، آفساید، نسل 
زیز، ماهی ها عاشق می شوند، بید مجنون، یک بوس کو

ک، بابا ع
بوتی

ت و پنج دقیقه، چهل سالگی، امشب 
جادویی، صد سال به این سال ها، خاک آشنا، هف

ن، پرتقال خونی، پایان دوم، من 
 نادر از سیمی

ب مهتابه، شکالت داغ، آدمکش، جدایی
ش

ی و گربه، تمشک، اشباح، مرگ 
ترداد، گذشته، ماه

همسرش هستم، برف روی کاج ها، اس

رد، فراری، ساعت 5 عصر، خوک، 
ی، بادیگا

ماهی، کوچه بی نام، آتش بس2، هفت ماهگ

بهت، بمب یک عاشقانه، کلمبوس

 رویا، عکاسی خبری برای نشریات 
ر و آفتاب، رقص با

سایر: ساخت فیلم های سینمایی اب

انقالب شامل مجموعه  انتشار کتاب خیابان  بین المللی عکس سیگما،  آژانس  و  داخلی 

ی در داخل و خارج از کشور
1 و برپایی نمایشگاه های متعدد عکاس

عکسهای سال 357

Born: 1951/ Tehran

Education: Specialty Thesis for Cognition and Photography 

Technique

Works: Director of photography of feature films The Lead, from 

Karkheh to Rhine, Kimia, Sergeant, Sara, Layla, Pear tre
e, Smell 

of Camphor, Scent of Jasmine, The Wind will C
arry us, Gabbeh, 

Mainline, Delshodegan, The Wolf Footprint, Wife, Business, 

Ghazal, Red, Boutique, Dear Baba, The Fish Fall in Love, Weeping 

Willow,  A Little Kiss, Offside, Magical Generation, Miss Iran, The 

Familiar Soil, 7:05, Being forty, 
The Night of the Moonlight, Hot 

chocolate, the Murderer, A Separation, Blood Orange, The Second 

End, I Am his Wife, Snow on Pines, Extradition, The Past, Fish and 

Cat, Raspberries, Death of Fish, The Nameless Alley, Ceasefire 

2, Seventh Months, Bodyguard, Ferrari, 5 Afternoon, Pig, Bomb A 

Romance, Columbus

Other: Making feature films Cloud and Sunlight, Dancing with Dream; 

Photojournalism for domestic publications and Sigma International 

Photography Agency, Publishing book Enghelab Street including 

a series of photos from 1978 and holding several photography 

exhibitions in Iran and abroad



Born: 1951/ Tehran

Education: Specialty Thesis for Cognition and Photography 

Technique

Works: Director of photography of feature films The Lead, from 

Karkheh to Rhine, Kimia, Sergeant, Sara, Layla, Pear tre
e, Smell 

of Camphor, Scent of Jasmine, The Wind will C
arry us, Gabbeh, 

Mainline, Delshodegan, The Wolf Footprint, Wife, Business, 

Ghazal, Red, Boutique, Dear Baba, The Fish Fall in Love, Weeping 

Willow,  A Little Kiss, Offside, Magical Generation, Miss Iran, The 

Familiar Soil, 7:05, Being forty, 
The Night of the Moonlight, Hot 

chocolate, the Murderer, A Separation, Blood Orange, The Second 

End, I Am his Wife, Snow on Pines, Extradition, The Past, Fish and 

Cat, Raspberries, Death of Fish, The Nameless Alley, Ceasefire 

2, Seventh Months, Bodyguard, Ferrari, 5 Afternoon, Pig, Bomb A 

Romance, Columbus

Other: Making feature films Cloud and Sunlight, Dancing with Dream; 

Photojournalism for domestic publications and Sigma International 

Photography Agency, Publishing book Enghelab Street including 

a series of photos from 1978 and holding several photography 

exhibitions in Iran and abroad
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Dاتاق تاریک a r k  R o o m 

کارگردان: سیدروح اله حجازی
مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمانفر

فیلمنامه نویس: سید روح اله حجازی
تدوین: رضا شهبازی

چهره پرداز: عباس عباسی
طراح صحنه و لباس: بهادر حسین زاده و مروارید کاشیان

صدابردار: حسین بشاش
صداگذار: امیر حسین قاسمی

موسیقی: کارن همایونفر
جلوه های ویژه: جواد مطوری

بازیگران: ساعد سهیلی، ساره بیات، مروارید کاشیان، امیررضا رنجبران، سید علیرضا ساالری
عکاس: امیر حسین شجاعی

تهیه کننده: سید روح اله حجازی

Director: Seyed Roohollah Hejazi
Director of Photography: Peyman Shadmanfar
Screen Writer: Seyed Rouhollah Hejazi
Editor: Reza Shahbazi
Makeup: Abbas Abbasi
Costume & Set Designer: Bahador Hossein Zadeh & Morvarid Kashian
Sound Recorder: Hossein Bashash
Sound Mixer: Amir Hossein Ghasemi
Music: Karen Homayounfar
Special Effects: Javad Matouri
 Cast: Saed Soheili, Sareh Bayat, Morvarid Kashian, Amir Reza Ranjbaran, Seyed
Alireza Salari
Photographer: Amir Hossein Shojaei
Producer: Seyed Roohollah Hejazi

ــرآغاز  ــن س ــا ای ــد ام ــاز کرده ان ــود را آغ ــی خ ــدی از زندگ ــه، فصــل جدی ــاد و هال ــتان: فره خالصــه داس
ــد. ــرار می ده ــدی ق ــائل جدی ــا مس ــه ب ــا را در مواجه ــه آنه ــت ک ــرات دیگریس تغیی

Synopsis: Farhad and Heleh have started a new chapter of their life but this is the 
beginning of some other changes which make them face with new issues. 

وح اله حجازی سیدر
Seyed Roohollah Hejazi

متولد: 1358/ آبادان
تحصیالت: دیپلم 

فیلمشناســی: ســینمایی در میــان ابرهــا، زندگــی 
خصوصــی آقــا و خانــوم میــم، زندگــی مشــترک آقــای 
ــات )مشــترک( ــی، هیه ــرگ ماه ــو، م ــودی و بان محم
Born: 1979/ Abadan
Education: Diploma
Filmography: Among the Clouds, The 
Private Life of Mr. & Mrs. M, The Wedlock, 
Death of Fish, Hihat (joint) 
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فیلم های سینمایی -  صفحه 29

Tتابستان داغ h e  H o t  S u m m e r 

کارگردان: ابراهیم ایرج زاد
مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش

فیلمنامه نویس: پیام کرمی
تدوین: سهراب خسروی

چهره پرداز: ایمان امیدواری
طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم و نازنین خزاعی

صدابردار: داریوش صادق پور و محمد کاشانی
صداگذار: امیرحسین قاسمی

موسیقی: حامد ثابت
جلوه های ویژه: جواد مطوری

بازیگران: علی مصفا، پریناز ایزدیار، صابر ابر، مینا ساداتی
عکاس: مریم تخت کشیان

تهیه کننده: جواد نوروزبیگی

Director: Ebrahim Irajzad
Director of Photography: Hooman Bahmanesh
Screen Writer: Payam Karimi
Editor: Sohrab Khosravi
Makeup: Iman Omidvari
Costume & Set Designer: Keyvan Moghadam & Nazanin Khazaei
Sound Recorder: Dariush Sadeghpour & Mohammad Kashani
Sound Mixer: Amir Hossein Ghasemi

 Music: Hamed Sabet
Special Effects: Javad Matouri
Cast: Ali Mosafa, Parinaz Izadyar, Saber Abar, Mina Sadati
Photographer: Maryam Takhtkeshian
Producer: Javad Norouzbeigi

ــرد  ــاله اش را از شــوهرش بگی ــر شــش س ــد دخت ــگام طــالق نمی توان ــه هن ــتان: نســرین ک خالصــه داس
ــرد. ــاه می ب ــهر پن ــه ای از ش ــه گوش ــوهر ب ــالع ش ــد و بی اط ــع می کن ــی اش را جم زندگ

Synopsis: Nasrin who cannot take the custody of her six-year-old daughter after divorce 
from her husband, picks up her life, and takes refuge in a corner of the city.

ج زاد ابراهیم ایر
Ebrahim Irajzad

متولد: 1350/ مشهد
تحصیالت: کارشناسی کارگردانی سینما

فیلمشناسی: اولین تجربه ساخت بلند سینمایی

Born: 1971/ Mashhad
Education: BA in Cinema Directing
Filmography: First feature film

13
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Gجشن دلتنگی l o o m y  C e l e b r a t i o n

کارگردان: پوریا آذربایجانی
مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین دست

فیلمنامه نویس: پوریا آذربایجانی و مونا سرتوه
تدوین: خشایار موحدیان

چهره پرداز: مهرداد میرکیانی
طراح صحنه و لباس: مرتضی فربد

صدابردار: آرش برومند
صداگذار: محمود موسوی نژاد

موسیقی: فردین خلعتبری
جلوه های ویژه: بهنام خاکسار

بازیگــران: بابــک حمیدیــان، آنتــه آ پناهــی، محســن کیایــی، بهنــام تشــکر، مینــا ســاداتی، ســاغر قناعــت، 
پریــوش نظریــه، امیــد روحانــی

عکاس: مونا سرتوه
تهیه کننده: علی قائم مقامی

Director: Puria Azarbaijani
Director of Photography: Alireza Zarindast
Screen Writer: Puria Azarbaijani & Mona Sartouh
Editor: Khashayar Movahedian
Makeup: Mehrdad Mirkiani
Costume & Set Designer: Morteza Farbod
Sound Recorder: Arash Boroumand
Sound Mixer: Mahmoud Mousavinejad
Music: Fardin Khalatbari
Special Effects: Behnam Khaksar
 Cast: Babak Hamidian, Pantea Panahi, Mohsen Kiayi, Behnam Tashakor, Mina
Sadati, Saghar Ghanaat, Parivash Nazarieh, Omid Rouhani
Photographer: Mona Sartouh
Producer: Ali Ghaem Maghami

خالصــه داســتان: 4 روایــت از تنهایــی انســان معاصــر. جهــان، مــردی 32 ســاله کــه ســودای شــهرت دارد. 
ــن  ــود اولی ــه در انتظــار ت ــد. کاوه و الل ــه می کنن ــازه ای را تجرب افســانه و رضــا در میانســالی، مشــکالت ت
فرزندشــان هســتند و ســارا، دختــر جوانــی اســت کــه تصمیــم دارد بــا هویــت جدیــدی بــه زندگــی خــود 

ادامــه دهــد.
Synopsis: 4 stories of contemporary man`s solitude, a 32 years old man is in search 
of fame, Afsaneh and Reza experience new problems in midlife. Kaveh and Laleh are 
waiting for their first child and Sara is a young girl who decides to live with a new identity. 

پوریا آذربایجانی
Puria Azarbaijani

متولد: 1360/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناســی: ســینمایی روایت هــای ناتمــام، تجریــش 
ناتمــام، ارونــد

Born: 1981/ Tehran
Education: BA
Filmography: Unfinished Tales, Tajrish 
Unfinished, Arvand 
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فیلم های سینمایی -  صفحه 31

Iچهارراه استانبول s t a n b u l  J u n c t i o n

کارگردان: مصطفی کیایی
مدیر فیلمبرداری: حسین جلیلی

فیلمنامه نویس: مصطفی کیایی
تدوین: نیما جعفری جوزانی

چهره پرداز: عباس عباسی
طراح صحنه و لباس: حجت اشتری و مارال جیرانی

صدابردار: امیر نوبخت حقیقی
صداگذار: سید علیرضا علویان

موسیقی: آرمان موسی پور
جلوه های ویژه: آرش آقا بیک و فرید ناصر فصیحی

بازیگــران: بهــرام رادان، ســحر دولتشــاهی، محســن کیایــی، رعنــا آزادی ور، ماهــور الونــد، مهــدی پاکــدل، 
مســعود کرامتــی، ســعید چنگیزیــان

عکاس: میالد کیایی
تهیه کننده: مصطفی کیایی

Director: Mostafa Kiaei
Director of Photography: Hossein Jalili
Screen Writer: Mostafa Kiaei
Editor: Nima Jafari Jozani
Makeup: Abbas Abbasi
Costume & Set Designer: Hojjat Ashtari & Maral Jeyrani
Sound Recorder: Amir Nobakht Haghighi
Sound Mixer: Seyed Alireza Alavian
Music: Arman Musa Pour
 Special effects: Arash Aghabeig & Farid Naser Fasihi
 Cast: Bahram Radan, Sahar Dowlatshahi, Mohsen Kaya, Rana Azadivar, Mahoor
Alvand, Mehdi Pakdel, Masoud Keramati, Saeed Changizian
Photographer: Milad Kiaei
Producer: Mostafa Kiaei

ــکاران خــود،  ــد، تولیدکننــدگان ورشکســته ای هســتند کــه از دســت طلب خالصــه داســتان: بهمــن و اَح
ــد. ــم می زن ــان رق ــرای ایش ــری را ب ــرایط دیگ ــکو، ش ــوزی پالس ــد. آتش س فراری ان

Synopsis: Bahman and Ahad are bankrupt producers who are fleeing their creditors. The 
Plasco building fire makes a different situation for them.

مصطفی کیایی
Mostafa Kiaei

متولد: 1356/ کرج
تحصیالت: کارشناسی فیلمسازی

فیلمشناســی: بعــد از ظهــر ســگِی ســگی، ضــد گلولــه، 
خــط ویــژه، عصــر یخبنــدان، بارکــد

Born: 1977/ Karaj
Education: BA in Film-making
Filmography: Doggy Afternoon, 
Bulletproof, Special Line, Ice Age, 
Barcode
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Gخداحافظ، دختر شیرازی o o d b y e ,  S h i r i z  G i r l 

کارگردان: افشین هاشمی
مدیر فیلمبرداری: محمد حدادی

فیلمنامه نویس: افشین هاشمی
تدوین: افشین هاشمی
چهره پرداز: رضا عربی

طراح صحنه و لباس: نازنین توسلی
صدابردار: حسن شبانکاره

صداگذار: حسین قورچیان
موسیقی: ویلیام نیری

جلوه های ویژه: فرهاد یوسفی
بازیگــران: افشــین هاشــمی، شــبنم مقدمــی، مونــا فرجــاد، زنده یــاد حســین محب اهــری، آیســان حــداد، 
ونــوس شــمس، رویــا تیموریــان، حســین یــاری، هومــن برق نــورد، هدایــت هاشــمی و رســول صدرعاملــی

عکاس: منوچهر مرزبان
تهیه کننده: فرشته طائرپور

Director: Afshin Hashemi
Director of Photography: Mohammad Hadadi
Screen Writer: Afshin Hashemi
Editor: Afshin Hashemi
Makeup: Reza Arabi
Costume & Set Designer: Nazanin Tavasoli
Sound Recorder: Hasan Shabankareh
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: William Nayeri
Special effects: Farhad Yousefi
 Cast: Afshin Hashemi, Shabnam Moghadami, Mona Farjad, Hossein Mahbahari,
 Aisan Hadad, Venus Shams, Roya Teymourian, Hossein Yari, Hooman Barghnavard,
Hedayat Hashemi & Rasoul Sadr Ameli
Photographer: Manouchehr Marzban
Producer: Fereshteh Taerpour

خالصــه داســتان: یکــی از شــیراز، یکــی از آبــادان، هــردو گیرافتــاده در تهــران. بایــد مدتــی باهــم ســر کنند 
تــا محمودجــون را پیــدا کنند.

Synopsis: One from Shiraz, one from Abadan, both trapped in Tehran. They have to get 
along foe a while to find dear Mahmoud.

افشین هاشمی
Afshin Hashemi

متولد: 1354/ تهران
تحصیــالت: مهنــدس شــیمی از دانشــگاه صنعــت نفــت 

آبادان
ــدای  ــت، ص ــذر موق ــه، گ ــه قورباغ ــی: خال فیلمشناس

ــید! ــته نباش ــته، خس آهس
Born: 1975/ Tehran
Education: BSc of Chemistry from 
Petroleum University of Abadan 
Filmography: Auntie Frog, Temporary 
Passage, Slow Sound, Don't Be Tired!
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Aدارکوب x i n g

کارگردان: بهروز شعیبی
مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده

فیلمنامه نویس: حسین تراب نژاد و آزیتا ایرایی
تدوین: فرامرز هوتهم

چهره پرداز: فاطمه کمالی و زهرا کمالی
طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف

صدابردار: کامران کیان ارثی
صداگذار: سیدعلیرضا علویان

موسیقی: بهزاد عبدی
جلوه های ویژه: آرش آقا بیگ

بازیگــران: امیــن حیایــی، مهنــاز افشــار، ســارا بهرامــی، جمشــید هاشــم پــور، هــادی حجــازی فــر، شــادی 
کــرم رودی

عکاس: مریم تخت کشیان
تهیه کننده: سیدمحمود رضوی مجد

Director: Behrouz Shoeibi
Director of Photography: Alireza Brazandeh
Screen Writer: Hossein Torabnejad & Azita Iraei
Editor: Faramarz Hutahm
Makeup: Fatemeh Kamali & Zahra Kamali
Costume & Set Designer: Aidin Zarif
Sound Recorder: Kamran Kian Ersy
Sound Mixer: Seyed Alireza Alavian
Music: Behzad Abdi
Special effects: Arash Aghabeig
 Cast: Amin Hayayei, Mahnaz Afshar, Sara Bahrami, Jamshid Hashempour, Hadi
Hejazi Far, Shadi Karam Roodi
Photographer: Maryam Takhtkeshian
Producer: Seyed Mohammad Razavi Majd

خالصــه داســتان: هیــچ چیــز ســخت تر از ایــن نیســت کــه ببینــی عزیــزت تصمیــم گرفتــه تنهــا باشــه. 
تــو از دیدنــش، از شــنیدن صــداش لــذت می بــری امــا اون درهــا رو بســته و تنهایــی رو جــای تــو انتخــاب 

کــرده. 

Synopsis: There is nothing more difficult to see that your darling decides to be alone. You 
enjoy seeing and hearing her, but she has locked the that door and prefer to be alone. 

وز شعیبی بهر
Behrouz Shoeibi

متولد: 1358/ مشهد
تحصیالت: دیپلم

فیلمشناسی: سینمایی دهلیز و سیانور

Born: 1979/ Mashad
Education: Diploma
Filmography: The Corridor, Cyanide
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وجه حامل Bدر e a r e r 

کارگردان: بهمن کامیار
مدیر فیلمبرداری: علیرضا قاضی

فیلمنامه نویس: بهمن کامیار
تدوین: سپیده عبدالوهاب

چهره پرداز: محسن دارسنج
طراح صحنه و لباس: حجت اشتری و مهرناز اکبری

صدابردار: امیر نوبحت
صداگذار: حسین ابوالصدق

موسیقی: حامد ثابت
بازیگــران: محمدرضــا غفــاری، ژالــه صامتــی، محســن کیایــی، ایــرج ســنجری، رویــا جاویــد نیــا، معصومــه 

رحمانــی، احســان امانــی
عکاس: میالد کیایی

تهیه کننده: مصطفی کیایی

Director: Bahman Kamyar
Director of Photography: Alireza Ghazi
Screen Writer: Bahman Kamyar
Editor: Sepideh Abdulvahab
Makeup: Mohsen Darsanj
Costume & Set Designer: Hojat Ashtari & Mehrnaz Akbari
Sound Recorder: Amir Nobakht
Sound Mixer: Hussein Abolsedgh
Music: Hamed Sabet
 Cast: Mohammad Reza Ghaffari, Zhaleh Sameti, Mohsen Kiayi, Iraj Sanjari, Roya
Javidnia, Masoumeh Rahmani, Ehsan Amani
Photographer: Milad Kiayi
Producer: Mostafa Kiayi

ــده و  ــدوم ش ــخت مص ــری س ــک درگی ــرج در ی ــرش ای ــود همس ــع میش ــری مطل ــتان: مه ــه داس خالص
ــوم نیســت چــرا و توســط چــه کســانی. بعــد از چنــد روز شــخصی  در بیمارســتان بســتری شــده امامعل
ــد  ــه مهــری مراجعــه و مدعیســت از همســرش 25 هــزار دالر طلــب دارد و مهــری نمــی دان مشــکوک ب

ــت؟! ــال دالر چیس اص

Synopsis: Mehri finds out that her husband Iraj is injured in a serious conflict and is 
hospitalized but it is not clear why and who has done it. After a few days, a suspected 
person goes to hospital and claims that her husband owes him $ 25,000, and Mehri does 
not know what the dollar is all about!

بهمن کامیار
Bahman Kamyar 

متولد: 1359/ بیرجند
تحصیالت: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

فیلمشناســی: ســاخت فیلم هــای ســینمایی نیــم، 
ــرداد م

Born: 1980/ Birjand
Education: MA in private Law
Filmography: Making feature films Half, 
Mordad
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فیلم های سینمایی -  صفحه 35

Wدیدن این فیلم جرم است a t c h i n g  t h i s  F i l m  i s  a  C r i m e 

کارگردان: رضا زهتابچیان
مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا

فیلمنامه نویس: رضا زهتابچیان
تدوین: سیاوش کردجان

چهره پرداز: محسن دارسنج
طراح صحنه و لباس: بابک پناهی

صدابردار: امیر نوبخت حقیقی
صداگذار: علیرضا علویان

موسیقی: حبیب خزائی فر
جلوه های ویژه: شهاب نجفی

بازیگــران: امیــر آقایــی، لینــدا کیانــی، مهــدی زمین پــرداز، حســین پاکــدل، محمــود پاک نیــت، حمیدرضــا 
پــگاه، احســان امانی، احســان شــیخی

عکاس: کورش پیرو
تهیه کننده: محمدرضا شفاه

Director: Reza Zehtabchian
Producer: Mohammadreza Shafah
Screen writer: Reza Zehtabchian
Director of Photography: Ruzbeh Rayga
Makeup: Mohsen Darsanj
Set and Costume Designer: Babak Panahi
Editor: Siavash Kordjan
Sound Recorder: Amir Nobakht
Sound Mixer: Alireza Alavian
Music: Habib Khazaeifar
Special Effects: Hamid Rasoulian
Visual Effects: Shahab Najafi
Photographer: Kourosh Peyro

 Cast: Amir Aghaei, Linda Kiani, Mahdi Zamin Pardaz, Hossein Pakdel, Mahmoud
Pak Niyat, Hamid Reza Pagah, Ehsan Amani, Ehsan Sheykhi
Photographer: Kourosh Peyro
Producer: Mohammad Reza Shafa

خالصــه داســتان: فقــط یــک فیلــم 5 دقیقــه ای می خواســتم تــا بعــدا بتونــم از زنــم و دختــرم دفــاع کنــم 
ولــی امونــم ندادنــد... صــدای آژیرهاشــون داره نزدیــک می شــه... االن مثــل مــور و ملــخ میریــزن اینجــا

Synopsis: I just needed a -5minute so that I could later defend my wife and daughter, 
but they didn't a chance. Their siren's voice is approaching ... they will be here in large 
number

رضا زهتابچیان
Reza Zehtabchian

متولد: 1356/ تهران
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: اولین تجربه ساخت بلند سینمایی

Born: 1977/ Tehran
Education: MA
Filmography: First feature film 
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Yزرد e l l o w 

کارگردان: مصطفی تقی زاده
مدیر فیلمبرداری: مسعود سالمی
فیلمنامه نویس: مصطفی تقی زاده

تدوین: سجاد پهلوان زاده
چهره پرداز: سودابه خسروی

طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزا محمدی
صدابردار: مهدی ابراهیم زاده

صداگذار: حسین ابوالصدق
موسیقی: مسعود سخاوت دوست

جلوه های ویژه: فرید ناظر فصیحی
بازیگــران: بهــرام رادان، ســاره بیــات، مهــرداد صدیقیــان، شــهرام حقیقــت دوســت، بهــاره کیــان افشــار، 
حســین مهــری، علیرضــا اســتادی، متیــن ســتوده، امیرعلــی نبویــان، مرتضــی تقــی زاده، علــی صالحــی، 

شــهروز دل افــکار، فرهــاد مهــدوی
عکاس: احسان جابری

تهیه کننده: کامران مجیدی
Director: Mostafa Taghizadeh
Director of Photography: Masoud Salami
Screen Writer: Mostafa Taghizadeh
Editor: Sajjad Pahlavan Zadeh
Makeup: Sudabeh Khosravi
Costume & Set Designer: Mohammad Reza Mirza Mohammadi
Sound Recorder: Mehdi Ebrahimzadeh
Sound Mixer: Hossein Abolsedgh
Music: Masoud Sekhavat Doust
Special Effects: Farid Nazer Fasihi
 Cast: Bahram Radan, Sareh Bayat, Mehrdad Sedighian, Shahram Haghighat Doost,
 Bahareh Kian Afshar, Hossein Mehri, Alireza Ostadi, Matin Sotoudeh, Amirali
Nabavian, Morteza Taghizadeh, Ali Salehi, Shahrooz Delafkar, Farhad Mahdavi
Photographer: Ehsan Jaberi
Producer: Kamran Majidi

خالصــه داســتان: شــهاب، نهــال، فرامــرز، نیکــی و حامــد جمــع دوســتانی هســتند کــه بنــا بــه موفقیتشــان 
در یــک پــروژه علمــی عــازم ســفر بــه ایتالیــا هســتند. چنــد روز مانــده بــه ســفر اتفاقــی ارتبــاط و زندگــی 

آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.

Synopsis: Shahab, Nahal, Faramarz, Niki and Hamed are all friends who set out to travel 
to Italy after being successful in a scientific project. A few days left to travel, an accident 
affects their lives and relationships. 

مصطفی تقی زاده
 Mostafa Taghizadeh

متولد: 1364/ تهران
تحصیالت: فارغ التحصیل رشته سینما

فیلمشناسی: اولین تجربه ساخت بلند سینمایی

Born: 1985/ Tehran
Education: BA in Cinema
Filmography: First feature film 
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فیلم های سینمایی -  صفحه 37

و زیر آب Uسر n d e r  W a t e r  C y p r e s s
کارگردان: محمدعلی باشه آهنگر

مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین دست
فیلمنامه نویس: محمدعلی باشه آهنگر

تدوین: حمید باشه آهنگر
چهره پرداز: محسن بابائی

طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی
صدابردار: عباس رستگارپور

صداگذار: امیرحسین قاسمی
موسیقی: بهزاد عبدی

جلوه های ویژه میدانی: محسن روزبهانی
جلوه های ویژه بصری: محمد خاکزاد

بازیگران: بابک حمیدیان، مسعود رایگان، رضا بهبودی، همایون ارشادی، مینا ساداتی، مهتاب نصیرپور، فرخ 
نعمتی، حسین باشه آهنگر، ستاره اسکندری، هادی قمیشی، شهرام حقیقت دوست، هومن برق نورد و امیر 

دلفانی
عکاس: علی نیک رفتار

تهیه کننده: سیدحامد حسینی
Director: Mohammad Ali Bashe Ahangar
Director of Photography: Alireza Zarindast
Screen Writer: Mohammad Ali Bashe Ahangar
Editor: Hamid Bashe Ahangar
Makeup: Mohsen Babaei
Costume & Set Designer: Abbas Belondy
Sound Recorder: Abbas Rastgarpour
Sound Mixer: Amir Hossein Ghasemi
Music: Behzad Abdi
Special Effects: Mohsen Roozbehani
Visual Effects: Mohammad Khakzad
 Cast: Babak Hamidian, Massoud Raygan, Reza Behboudi, Homayoun Ershadi,
 Mina Sadati, Mahtab Nasirpour, Farokh Nemati, Hossein Bashe Ahangar, Setareh
 Eskandari, Hadi Ghomeishi, Shahram Haghighatdoost, Houman Barghnavard &
Amir Delfani
Photographer: Ali Nikraftar
Producer: Seyed Mohammad Hosseini

خالصــه داســتان: راز جهانبخــش کرامــت فــاش می شــود؟ ایــن راز خــواب چیســتا، ماهــرو، گــودرز، بهــرام، 
جهانگیــر و ســرگرد پوشــیاس را آشــفته خواهــد کــرد. جهانبخــش بــرای اثبــات بی گناهــی اش و بازگشــت 

آرامــش ســفر بلنــدی را آغــاز می کنــد؛
 سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر می دهد.

Synopsis: Is the secret of Jahanbaksh Keramat revealed? The secret has disturbed the 
life of Chista, Mahroo, Goudarz, Bahram, Jahangir and officer Pooshias. Jahanbakhsh 
begins a long journey to prove his innocence and to Restore calmness; a journey that will 
change the lives of many of them when it is finished. 

محمدعلی باشه آهنگر
Mohammad Ali Bashe 

Ahangar

متولد: 1341/ دزفول
تحصیالت: کارشناسی کارگردانی سینما

ــده،  ــه گمش ــات داغ، نیم ــینمایی نب ــی: س فیلمشناس
ــه ــا، ملک ــداری رویاه ــاک، بی ــد خ فرزن

Born: 1962/ Dezful
Education: BA in Cinema Directing
Filmography: Sugar Solution, The 
Lost Half, The Child of Dust, Dreams 
Awakened,The Queen
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واز Bکارت پر o a r d i n g  P a s s

کارگردان: مهدی رحمانی
مدیر فیلمبرداری: محمد رسولی

فیلمنامه نویس: امیر عربی، مهدی رحمانی، بابک میرزاخانی
تدوین: محمدرضا مویینی

چهره پرداز: محسن دارسنج
طراح صحنه و لباس: ویدا روشنی

صدابردار: امیر نوبخت
صداگذار: امیر حسین قاسمی

موسیقی: بابک میرزاخانی
جلوه های ویژه: امیر سحرخیز

بازیگــران: منصــور شــهبازی، نــدا جبرائیلــی، محمدعلــی نجفــی، اصغــر رفیعی جــم، شــیرین یزدانیخــش، 
طــال معتضــدی، علــی کالنتــری، امیــن قوامــی

عکاس: امید صالحی
تهیه کننده: مهدی رحمانی و بهمن کامیار

Director: Mehdi Rahmani
Director of Photography: Mohammad Rasouli
Screen Writer: Amir Arabi, Mehdi Rahmani & Babak Mirzakhani
Editor: Mohammad Reza Moueini
Makeup: Mohsen Derasanj
Costume & Set Designer: Vida Roshani
Sound Recorder: Amir Nobakht
Sound Mixer: Amir Hossein Ghasemi
Music: Babak Mirzakhani
Special Effects: Amir Saharkhiz
 Cast: Mansour Shahbazi, Neda Jebreili, Mohammad Ali Najafi, Asghar Rafiei Jam,
Shirin Yazdan Bakhsh, Tala Motazedi, Ali Kalantari, Amin Ghavami
Photographer: Omid Salehi
Producer: Mehdi Rahmani & Bahman Kamyar

خالصــه داســتان: نــدا بــرای حــل بحــران مالیش،تصمیــم گرفتــه کــه بــا بلعیــدن مــواد مخــدر بــه ترانزیــت 
آن روی بیــاورد. امــا ایــن کار برایــش خطراتــی در پــی دارد.

Synopsis: Neda has decided to transit  drugs by swallowing it in order to solve her 
financial crisis. But this will endanger her.

مهدی رحمانی
Mehdi Rahmani

متولد: 1357/ اصفهان
تحصیــالت: کارشناســی فیلمســازی از دانشــکده صــدا 

و ســیما
ــری،  ــینمایی دیگ ــای س ــاخت فیلم ه ــی: س فیلمشناس

پنهــان، بــرف

Born: 1978/ Isfahan
Education: BA in Film-making from IRIB 
University
Filmography: Making feature films The 
Other, Hidden, Snow 
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Lالتاری o t t e r y 

کارگردان: محمدحسین مهدویان
مدیر فیلمبرداری: هادی بهروز

فیلمنامه نویس: سید محمود رضوی مجد
تدوین: حسین جمشیدی گوهری و سجاد پهلوان زاده

چهره پرداز: شهرام خلج
طراح صحنه و لباس: بهزاد جعفری طادی

صدابردار: هادی ساعد محکم
صداگذار: مهرشاد ملکوتی
موسیقی: حبیب خزایی فر

جلوه های ویژه: سینا قویدل
بازیگران: حمید فرخ نژاد، هادی حجازی فر، ساعد سهیلی، زیبا کرمعلی و جواد عزتی

عکاس: مجید طالبی
تهیه کننده: سید محمود رضوی مجد

Director: Mohammad Hossein Mahdavian
Director of Photography: Hadi Behrooz
Screen Writer: Seyed Mahmoud Razavi Majd
Editor: Hossein Jamshidi Gohari & Sajad Pahlavanzadeh
Makeup: Shahram Khalaj
Costume & Set Designer: Behzad Jafari Tadi
Sound Recorder: Hadi Saed Mohkam
Sound Mixer: Mehrshad Malakouti
Music: Habib Khazaeifar
Special effects: Sina Ghavidel
 Cast: Hamid Farokhnejad, Hadi Hejazifar, Sa'ed Soheili, Ziba Karamali & Javad
Ezzati
Photographer: Majid Talebi
Producer: Seyed Mahmoud Razavi Majd

ــه  ــر پیش ــا صب ــتند. آنه ــق نیس ــا مواف ــا ازدواج آنه ــین ب ــی و نوش ــای امیرعل ــتان: خانواده ه ــه داس خالص
کرده انــد تــا بــه مــرور زمــان، رضایــت والدیــن خــود را جلــب کننــد. آن دو رویــای مشــترکی دارنــد؛ برنــده 

شــدن در التــاری و دریافــت گریــن کارت آمریــکا.

Synopsis: The families of Amirali and Noushin are against their marriage. They have 
been patient in order to gain the consent of their parents over time. They have a common 
dream of winning the lottery and getting US Green Card. 

محمدحسین مهدویان
Mohammad Hossein 

Mahdavian
متولد: 1360/ بابل

تحصیــالت: کارشناســی ســینما و کارشناسی ارشــد 
ــون تلویزی

ــار،  فیلمشناســی: فیلم هــای ســینمایی ایســتاده در غب
ماجــرای نیمــروز

Born: 1981/ Babol
BA in Cinema and MA in Television
Filmography: Feature films Standing in 
Dust, Midday Adventures
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وز: رد خون Mماجرای نیمر i d d a y  A d v e n t u r e s :  T r a c e  o f  B l o o d

کارگردان: محمدحسین مهدویان
مدیر فیلمبرداری: هادی بهروز

فیلمنامه نویس: حسین تراب نژاد و ابراهیم امینی
تدوین: محمد نجاریان
چهره پرداز: شهرام خلج

طراح صحنه و لباس: محمدرضا شجاعی
صدابردار: هادی ساعد محکم

صداگذار: مهرشاد ملکوتی
موسیقی: حبیب خزایی فر

جلوه های ویژه: ایمان کرمیان و سینا قویدل
ــر،  ــی، هســتی مهدوی ف ــی، محســن کیای ــوش طباطبای ــی، بهن ــواد عزت ــر، ج ــادی حجازی ف ــران: ه بازیگ

حســین مهــری، مهــدی زمیــن پــرداز
عکاس: مجید طالبی

تهیه کننده: سید محمود رضوی مجد
Director: Mohammad Hossein Mahdavian
Director of Photography: Hadi Behrooz
Screen Writer: Hossein Torabnejad & ٍbrahim Amini
Editor: Mohammad Najjarian
Makeup: Shahram Khalaj
Costume & Set Designer: Mohammad Reza Shojaei
Sound Recorder: Hadi Saed Mohkam
Sound Mixer: Mehrshad Malakouti
Music: Habib Khazaeifar
Special effects: Iman Karamian & Sina Ghavidel
 Cast: Hadi Hejazifar, Javad Ezzati, Behnoosh Tabatabaie, Mohsen Kiayi, Hasti
Mahdavifar, Hossein Mehri, Mehdi Zaminpardaz
Photographer: Majid Talebi
Producer: Seyed Mahmoud Razavi Majd

خالصــه داســتان: - خونــه  افشــین رو گشــتن. خونــه  خواهــر منــو. به شــون نگفتــی مــن کــی ام؟ نگفتــی 
چــه کارایــی از دســت رفیــق ات برمــی آد؟

- بوی سیگار می دی.
- اینم گزارش کن...«

Synopsis: They have searched Afshin`s house. My sister`s house. Have you told them 
who I am? Have you told them what your friends can do? 
- You are smelling cigarette.
- Report this, too ..."

محمدحسین مهدویان
 Mohammad Hossein 

Mahdavian
متولد: 1360/ بابل

و  ســینما  کارگردانــی  کارشناســی  تحصیــالت: 
تهیه کنندگــی کارشناسی ارشــد 

فیلمشناســی: ایســتاده در غبــار، ماجــرای نمیــروز، 
ــاری الت

Born: 1981/ Babol
Education: BA in Directing in Cinema & 
MA in Producing
Filmography: Standing in Mist, Midday 
Adventures, Lottery
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Rمعکوس e v e r s e 

کارگردان: پوالد کیمیایی
مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری

فیلمنامه نویس: پوالد کیمیایی
تدوین: مصطفی خرقه پوش و امیر ادیب پرور

چهره پرداز: محمدرضا قومی
طراح صحنه و لباس: بابک کریمی طاری

صدابردار: پرویز آبنار
صداگذار: پرویز آبنار

موسیقی: بهزاد عبدی
جلوه های ویژه: ارشا اقدسی و بهنام خاکسار

بازیگــران: بابــک حمیدیــان، لیــال زارع، شــهرام حقیقت دوســت، اکبــر زنجانپــور، پروانــه معصومــی، علیرضــا 
کمالــی نــژاد، اکبــر معــززی، ســیاوش طهمــورث

عکاس: علی نیک رفتار
تهیه کننده: مسعود کیمیایی

Director: Poulad Kimiyaei
Director of Photography: Touraj Mansouri
Screen Writer: Poulad Kimiyaei
Editor: Mostafa Kherghehpoush & Amir Adib Parvar
Makeup: Mohammad Reza Ghomi
Costume & Set Designer: Babak Karimi Tari
Sound Recorder: Parviz Abnar
Sound Mixer: Parviz Abnar
Music: Behzad Abdi
Special Effects: Arsha Aghdasi & Behnam Khaksar
 Cast: Babak Hamidian, Leila Zare, Shahram Haghighat Doost, Akbar Zanjanpour,
Parvaneh Masoumi, Alireza Kamali Nejad, Akbar Moazezi, SiavashTahmoures
 Photographer: Ali Nick Raftar
Producer: Masoud Kimiyaei

خالصــه داســتان: دو دوســت قدیمــی قبــل از انقــالب،  یکــی فعــال سیاســی و یکــی مکانیــک، فرزنــد آنهــا 
ــوند. ــی می ش ــی اتومبیل ران ــابقات زیرزمین وارد مس

Synopsis: Two old friends before the revolution, one political activist and the other is a 
mechanic. Their children enter the underground car racing.

پوالد کیمیایی
Poulad Kimiyaei

متولد: 1359/ تهران
تحصیالت: کارشناسی سینما

Born: 1980/ Tehran
Education: BA Cinema
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Sمغزهای کوچک زنگ زده h e e p l e

کارگردان: هومن سیدی
مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمانفر

فیلمنامه نویس: هومن سیدی
تدوین: مهدی سعدی

چهره پرداز: ایمان امیدواری
طراح صحنه و لباس: مارال جیرانی

صدابردار: مهران ملکوتی
صداگذار: سید عیلرضا علویان

موسیقی: بامداد افشار
جلوه های ویژه: ایمان کرمیان. بهنام خاکسار

بازیگران:نویــد محمــدزاده، نازنیــن بیاتــی، فریــد سجادی حســینی، علــی اعالیــی، مرجــان اتفاقیــان، نویــد 
پورفــرج و فرهــاد اصالنــی

عکاس: امیر حسین شجاعی
تهیه کننده: سعید سعدی

Director: Houman Seyyedi
Director of Photography: Peyman Shadmanfar
Screen Writer: Houman Seyyedi
Editor: Mehdi Saadi
Makeup: Iman Omidvari
Costume & Set Designer: Maral Jeyrani
Sound Recorder: Mehran Malakouti
Sound Mixer: Seyed Alireza Alavian
Music: Bamdad Afshar
Special effects: Iman Karamian & Behnam Khaksar
 Cast: Navid Mohammadzadeh, Nazanin Bayati, Farid Sajjadi Hosseini, Ali Alalie,
Marjan Etefaghian, Navid Pourfaraj & Farhad Aslani
Photographer: Amir Hossein Shojaei
Producer: Saeed Saadi

خالصــه داســتان: خالصــه داســتان: میگــن اگــه چوپــان نباشــه گوســفندا تلــف میشــن یــا گــم میشــن یــا 
گــرگ بهشــون میزنــه یــا از گرســنگی میمیــرن چــون مغــز نــدارن، هــر کســی کــه مغــز نــداره بــه چوپــان 

احتیــاج داره، یــه چوپــان دلســوز.

Synopsis: It is said that if there is no shepherd, sheep are wasted or lost, or the wolf tears 
them up or they are starved because they have no brain. Anyone who doesn't have brain, 
needs a shepherd, a sympathetic shepherd. 

هومن سیدی
Houman Seyyedi

متولد: 1359/ رشت
تحصیالت: کارشناسی ارشد

ــات  ــیزده، اعتراف ــا، س ــینمایی آفریق ــی: س فیلمشناس
ــو ــم و هیاه ــن، خش ــاک م ــن خطرن ذه

Born: 1980/ Rasht
Education: MA
Filmography: Africa, Thirteen, The 
Confessions of My Dangerous Mind, 
Sound and Fury
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Uملی و راه های نرفته اش n t a k e n  P a t h s

کارگردان: تهمینه میالنی
مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری

فیلمنامه نویس: تهمینه میالنی
تدوین: سپیده عبدالوهاب
چهره پرداز: مهری شیرازی

طراح صحنه و لباس: آزیتا میالنی
صدابردار: اسحق خانزادی

صداگذار: حسین ابوالصدق
موسیقی: امیر معینی

بازیگــران: میــالد کی مــرام، ماهــور الونــد، جمشــید هاشــم پــور، الســا فیــروزآذر، ســتاره اســکندری، افســر 
اســدی، جمشــید جهانــزاده،  فرزانــه نشــاط خــواه، ادیــب قریــب

عکاس: علی نیک رفتار
تهیه کننده: محمد نیک بین

Director: Tahmineh Milani
Director of Photography: Touraj Mansouri
Screen ٍriter: Tahmineh Milani
Editor: Sepideh Abdolvahab
Makeup: Mehri Shirazi
Costume & Set Designer: Azita Milani
Sound Recorder: Eshagh Khanzadi
Sound Mixer: Hussein Abolsedgh
Music: Amir Moeini
 Cast: Milad Keymaram, Mahoor Alvand, Jamshid Hashempour, Elsa Firooz Azar,
 Setareh Eskandari, Afsar Asadi, Jamshid Jahanzadeh, Farzaneh Neshatkhah, Adib
Gharib
 Photographer: Ali Nik Raftar
Producer: Mohammad Nikbin

خالصــه داســتان: ملیحــه، دختــری جــوان و پــر شــور کــه در خانــواده ای متعصــب و افراطــی بــزرگ شــده، 
عاشــق جوانــی بــه نــام ســیامک می شــود و بــر خــالف نظــر خانــواده کــه معتقدنــد ایــن جــوان متناســب 
بــا دخترشــان و خانواده شــان نیســت بــا او ازدواج می کنــد و بعــد از ازدواج کــم کــم متوجــه می شــود کــه 

ســیامک دچــار نوعــی حــس شــک و تردیــد اســت و مــدام ملیحــه را کتــک می زنــد.

Synopsis: Mileyah, a young and passionate girl grown in a fanatic and extreme family, 
loves a young man named Siamak, and marries him unlike her family`s disagreement. 
After being married, she realizes that Siamak has a kind of sense of suspicion and 
continuously beats her. 

تهمینه میالنی
Tahmineh Milani

متولد: 1339/ تبریز
تحصیــالت: فــارغ التحصیــل معمــاری از دانشــگاه علــم 

و صنعــت
فیلمشناســی: ســاخت بیــش از 10 فیلــم ســینمایی از 
جملــه بچه هــای طــالق، کاکادو، دو زن، واکنــش پنجم، 
ــا  ــس1و2، سوپراســتار، یکــی از م ــش ب ــادی، آت زن زی

دو نفــر
Born: 1960/ Tabriz
Education: Graduate of Architecture from 
Iran University of Science and Technology
Filmography: Making more than 10 
feature films Divorce Children, Kakado, 
Two Women, The Fifth Reaction, The 
Unwanted Woman, Cease Fire 2 & 1, 
Superstar, One of Us 
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و فراموش Wیادم تور i s h b o n e 

کارگردان: علی عطشانی
مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی

فیلمنامه نویس: پیمان عباسی
تدوین: علی عطشانی و محمد تیموری

چهره پرداز: عبداله اسکندری
طراح صحنه و لباس: مجید علی اسالم

صدابردار: محمد شاهوردی
صداگذار: نادر بادامچی
موسیقی: مازیار فالحی

جلوه های ویژه: علی تصدیقی
بازیگران: حسین یاری، میترا حجار، مازیار فالحی، ماه چهره خلیلی

عکاس: نوید خداپناهی
تهیه کننده: علی عطشانی

 Director: Ali Atshasni
Director of Photography: Mahmoud Atshani
Screen Writer: Peyman Abbasi
Editor: Ali Atshasni & Mohammad Teymouri
Makeup: Abdollah Eskandari
Costume & Set Designer: Majid Ali Eslam
Sound Recorder: Mohammad Shahverdi
Sound Mixer: Nader Badamchi
Music: Maziar Fallahi
Special effects: Ali Tasdighi
Cast: Hossein Yari, Mitra Hajjar, Maziar Fallahi, Mahchereh Khalili
Photographer: Navid Khodapanahi
Producer: Ali Atshani

خالصــه داســتان: دامــون مربــی بــر کنــار شــده یکــی از باشــگاه های پرطرفــدار، بــا دختــری کــه ســالها 
ــرو می شــود. ــاط داشــته روب ــا او ارتب پیــش ب

Synopsis: Damon the fired coach of one of the most popular clubs, faces a girl who he 
knew many years ago. 

علی عطشانی
Ali Atshani 

متولد: 1357/ اصفهان
تحصیالت: فارغ التحصیل کامپیوتر

فیلمشناســی: فیلم هــای ســینمایی یــک قــدم تــا 
ــهر،  ــداد ش ــن، در امت ــو روز روش ــی ت ــدا، دموکراس خ
تلفــن همــراه رئیــس جمهــور، آقــای الــف، نقــش نــگار، 

ــد ــن تول ــا، اولی ــس، کاتیوش پارادای

Born: 1978/ Isfahan
Education: BSc in Computer 
Filmography: Feature films A Step to God, 
Democracy in Day, Along the City, Mr. 
President Cell Phone, Mr. Alef, Paradise, 
Negar`s Role, Katyusha. 1st Born
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فیلم های سینمایی -  صفحه 45

Oیک کیلو و بیست و یک گرم n e  K i l o  a n d  T w e n t y  O n e  G r a m s

کارگردان: رحیم طوفان
مدیر فیلمبرداری: شاهین طوفان

فیلمنامه نویس: لیال نیکزاد
تدوین: رحیم طوفان

چهره پرداز: رضا عربی
صدابردار: هادی افشار

صداگذار: آرش قاسمی
موسیقی: مسعود سخاوت دوست
جلوه های ویژه: علیرضا احمدزاده

ــنک  ــاری، روش ــک انص ــار، باب ــا افش ــی، آناهیت ــته صدرعرفای ــال زارع، فرش ــی، لی ــعید آقاخان ــران: س بازیگ
ــی ــام مخدوم ــی، ره ــم کاویان ــی، مری گرام

عکاس: امید صالحی
تهیه کننده: وحید نیک خواه آزد

Director: Rahim Toufan
Director of Photography: Shahin Toufan
Screen Writer: Leila Nikzad
Editor: Rahim Toufan
Makeup: Reza Arabi
Sound Recorder: Hadi Afshar
Sound Mixer: Arash Ghasemi
Music: Masoud Sakhavat Doust
Special effects: Alireza Ahmadzadeh
 Cast: Saeid Aghakhani, Leila Zare, Fereshteh Sadr Orafaei, Anahita Afshar, Babak
Ansari, Roshanak Gerami, Maryam Kaviani, Roham Makhdoomi
Photographer: Omid Salehi
Producer: Vahid Nikkhah Azad

خالصــه داســتان: ســه خانــواده از ســه طبقــه فرهنگــی و اجتماعــی ســر یــک موضــوع مهــم بــا هــم درگیــر 
می شوند.

Synopsis: Three families of different cultural and social classes conflict about one 
important subject.

رحیم طوفان
Rahim Toufan

متولد: 1357/ اردبیل
تحصیالت: کارشناسی گرافیک رایانه

فیلمشناسی: اولین تجربه ساخت بلند سینمایی

Born: 1978/ Ardebil
Education: BA in Computer Graphics 
Filmography: First feature film 
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V i d e o  F i l m
s 

S e l e c t i o n 

C o m m i t t e e

هیات 

انتخاب 

فیلم های 

ویدئویی

مسعود اطیابی

Masoud Atyabi
1/ گلپایگان

تولد: 343

م در دانشکده سوره
وره تولید فیل

تحصیالت: گذراندن د

ــح روز  ــی، صب ــروس جنگ ــیزه، خ ــب دوش ــینمایی مصائ ــای س ــاخت فیلم ه ــار: س آث

ک و مرجــان، 
تــر از رگ، خــا

هفتــم، شــرط اول، اخالقتــو خــوب کــن، ریســمانی نزدیک 

دینامیــت
اه گرفتگــی، تگــزاس 1و2، 

مــ

ن، عــروس حلبچــه، 
د و تهیه کنندگــی فیلم هــای ســینمایی چــو

ت تولیــ
ســایر: مدیریــ

آهــوی پیشــونی ســفید

ــو هیــأت مدیــره خانــه ســینما طــی 
ن تولیــد، عض

ها: رئیــس انجمــن مدیــرا
مســئولیت 

ــخنگوی  ــو و س ــدگان، عض ــه کنن ــی تهی ــه صنف ــره جامع ــات مدی ــو هی دوره، عض
دو 

ی تهیــه کننــدگان ســینما
شــورای عالــ

Born: 1964 / Golpaygan

Education: Passing the film
 production course in Soureh University

Works: Making feature films, Calamities of the Maiden, Fighting 

Cock, The Morning of the Seventh Day, First Condition, Mind Your 

Manners, A String Closer than the Vein, Earth and Coral, Lunar 

Eclipse, Texas 1,2, and Dynamite

Others: Production manager and producer of the film
s like Bride of 

Halabcheh and White Forehead Gazelle

Responsibilities: Head of production manager association, member 

of the board of the directors for two terms, member of the board of 

the directors of guild of producers, member and spokesperson of 

supreme council of cinema producers



مهدی جعفری

Mehdi Jafari
1/ اهواز

متولد:348

تحصیالت: کارشناسی سینما

ــب،  ــوس ش ــه اتوب ــینمایی از جمل ــم س ــش از 15 فیل ــرداری بی ــر فیلمب ــار: مدی آث

ــام و  ــت ش ــه وق ــد، ب ــدان، بارک ــر یخبن ــژه، عص ــط وی ــز، خ ی، دهلی
ــ بی خداحافظ

ــای  ــر، فیلم ه
ــه نف ــت و س ــفر، بیس

ــتگاه اتمس ــینمایی ایس ــای س ــی فیلم ه کارگردان

ــروم آســمان مــال  ــا ب
ــا، هرکج

ــوگا، مســتندهای قصه ه
ش و نقــاش، بل

ــی نقــ ویزیون
تل

گ، زیــارت، 
ادریــزر

ی بــا م
وتــاه داســتان

فــر، نــام و نشــان، ک
مــن اســت، بیســت و ســه ن

ــر، پنجــره ــای خــوب، کمــی باالت ــه روزه ــه، هم برک

وتاه ایران
ضو هیات مؤسس انجمن فیلم ک

مسئولیت ها: ع

Born: 1969 / Ahvaz

Education: BA in cinema

Works: director of photography of more than 15 films including 

The Night Bus, Bi Khodahafezi, Corridor, Special Line, Ice Age, 

Barcode, Damascus Time, and directing the feature film
s Atmosfer 

Station, 23 People; and the TV film
s of Pattern and Painter, Bloga, 

and documentaries of Tales, Wherever I G
o, I H

ave the Sky, 23 

People, Name and Address, Short narrative film
s  Grandmother, 

Pilgrimage, All Good Days, A little
 Higher, W

indow

Responsibilities: Member of the founding board of Iran's Short Film 

Association

بهمن حبشی

Bahman Habashi
متولد: 1340/ مراغه

وزه و دانشگاه
تحصیالت: تحصیالت عالیه ح

ت فراوان در حوزه سینما و حکمت قدسی 
ار: پژوهش و چاپ مقاال

آث

س در دانشگاه های تهران
سایر: تدری

و  آســیا  معاونــت 
)در  خارجــه  امــور 

وزارت  فرهنگــی  س 
کارشــنا ســئولیت ها: 

م

ف و تاریخ شــبکه اول ســیما )68-
 و معــار

روه فیلــم و ســریال
اقیانوســیه(، کارشــناس گــ

-  هنــری صبــا )85-1379(، سرپرســت 
ــز فرهنگــی

و برنامــه مرک
65(، مدیــرکل طــرح 

ــری وزارت  ــمعی و بص ــینمایی و س ــور س ــت ام ی معاون
ــنواره ها ــع و جش ــر مجام دفت

ــینمایی ــازمان س ــع س ــکل ها و مجام ــر کل تش ــالمی، مدی ــاد اس گ و ارش
ــ فرهن

Born: 1961 / Maragheh 

Education: Higher education at seminary and university

Works: Research and publication of many articles in the field of 

cinema and holy wisdom

Others: Teaching at Tehran University

Responsibilities: cultural expert in Ministry of Foreign Affairs (deputy 

of Asia and Oceania), expert of film
, serial, teachings and history 

group of IRIB TV 1989-1986)  1), general director of plan and 

program of Saba center of culture and art (2
006-2000), Supervisor 

of office of assembly and festivals of cinematic and visual and 

auditory affairs of Ministry of Islamic Culture and Guidance, general 

director of organizations and assemblies of cinematic organization



Video Films - page 247

Aآکاردئون c c o r d i o n s 

کارگردان: آرمان زرین کوب
مدیر تصویربرداری: عبداله عبدی نسب

فیلمنامه نویس: نیوشا صدر
تدوین: ژیال ایپکچی

چهره پرداز: مهین نویدی
طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرام پور

صدابردار: منصور شهبازی
صداگذار: مهرشاد ملکوتی
موسیقی: بابک میرزاخانی

جلوه های ویژه: آرش آقا بیگ
بازیگران: مسعود ولدبیگی، شیرین یزدان بخش، امیرمحمد زند، ویدا جوان، طوفان مهردادیان

عکاس: مجید خمسه
تهیه کننده: آرمان زرین کوب

تهیه شده در موسسه لوح زرین هنر
Director: Arman Zarinkoub
Director of Photography: Abdollah Abdi Nasab
Screen Writer: Niusha Sadr
Editor: Zhilla Ipackchi
Makeup: Mehdi Navidi
Costume & Set Designer: Faramarz Badramour
Sound Recorder: Mansour Shahbazi
Sound Mixer: Mehrshad Malakouti
Music: Babak Mirzakhani
Special Effects: Arash Aghabeig
 Cast: Masoud Valadbeigi, Shirin Yazdanbakhsh, Amir Mohammad Zand, Vida Javan,
Toofan Mehrdadian
 Photographer: Majid Khamseh
Producer: Arman Zarinkoub
Produced in Golden Art Tablet Institute

خالصــه داســتان: داســتان آخریــن روز از زندگــی پیرمــردی نوازنــده را روایــت می کنــد کــه ناگفته هایــی 
از جانــب همســرش فخــری در ایــن روز آشــکار و بازگــو می شــود.

Synopsis: The story of the last day in life of an old man musician, as his wife Fakhri who 
reveals untold stories in this day. 

آرمان زرین کوب
Arman Zarinkoub

متولد: 1354/ خرمشهر
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناســی: اولیــن تجربــه فیلمســازی در مقــام 
کارگــردان

Born: 1975/ Khoramshahr
Education: BA
Filmography: First film 
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فیلم های ویدئویی - صفحه 51

Aآندرانیک n d r a n i k 

کارگردان: حسین مهکام
مدیر تصویربرداری: امین جعفری

فیلمنامه نویس: حسین مهکام
تدوین: سمانه سزاوار

چهره پرداز: عباس عباسی
طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی

صدابردار: رشید دانشمند
صداگذار: آرش قاسمی
موسیقی: آنکیدو دارش

بازیگران: رضا بهبودی، الهام کردا، سعید چنگیزیان، آندرانیک خچومیان
عکاس: بهزاد اردالن

تهیه کننده: حسین مهکام
Director: Hossein Mahkam
Director of Photography: Amin Jafari
Screen Writer: Hossein Mahkam
Editor: Samaneh Sezavar
Makeup: Abbas Abbasi
Costume & Set Designer: Atusa Ghalamfarsaei
Sound Recorder: Rashid Daneshmand
Sound Mixer: Arash Ghasemi
Music: Ankido Darash
Cast: Reza Behboudi, Elham Korda, Saeid Changizian, Andranik Khochoomian
Photographer: Behzad Ardal

 Producer: Hossein Mahkam

خالصــه داســتان: ســال 1328 کلیســایی در ارومیــه؛ ســروان اداره نظمیــه کــه ســال ها قبــل بــا کشــیش 
پطــرس آرمنیــان هــم رزم بــوده اینــک مهمــان اوســت. امــا در واقــع قصــد دارد بدانــد آندرانیــک شــاعری 

ارمنــی کــه از مــرز رد شــده بــه کشــیش پنــاه بــرده اســت یــا نــه؟

Synopsis: 1949 a church in Urmia; a police officer is the guest of his friend, priest Petros 
Armenian. But in fact, he wants to know if Andranik, the Armenian poet who crossed the 
border,  has taken refuge to the priest house or not?

حسین مهکام
Hossein Mahkam

متولد: 1359/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناســی: ســاخت فیلم هــای ســینمایی آزادی 
مشــروط، بی حســی موضعــی

Born: 1980/ Tehran
Education: BA
Filmography: Making feature films Parole, 
Local Anesthsia
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Video Films - page 245

Hاینجا خانه من است e r e  I s  M y  H o u s e 

کارگردان: خیراله تقیانی پور
مدیر تصویربرداری: حسن اسدی
فیلمنامه نویس: خیراله تقیانی پور

تدوین: عماد خدابخش
چهره پرداز: علی بهرامی فر

طراح صحنه و لباس: جواد نوری و مریم جعفری طادی
صدابردار: احمد اردالن

صداگذار: مهرشاد ملکوتی
موسیقی: مسعود سخاوت دوست

جلوه های ویژه: ایمان کرمیان، حسن نجفی و علی فرشچی
ــی، علــی سلیمانی سرنســری،  مــارال فرجــاد، ابوالفضــل بادبدســت،  ــاز، لینــدا کیان بازیگــران: کامبیــز دیرب
محمدحســن زالفــرد، جــواد پورزنــد، مرتضــی شــاه کرم، علــی غابشــی، مصطفــی ساســانی، محمــد شــکری، 

حســین میرزائیــان، مهــدی پناهــی، محمــد عفــراوی، حســین شــفیعی علویجه ، علــی شــهبازی
عکاس: مهدی آشنا

تهیه کننده: جواد نوری
 Director: Kheirollah Taghianipour
Director of Photography: Hasan Asadi
 Screen Writer: Kheirollah Taghianipour
Editor: Emad Khodabakhsh
Makeup: Ali Bahramifar
Costume & Set Designer: Javad Norouzi & Mayam Jafari Tadi
Sound Recorder: Ahmad Ardalan
Sound Mixer: Mehrshad Malakouti
Music: Masoud Sekhavat Doust
Special Effects: Iman Karamian, Hasan Najafi & Ali Farshchi
 Cast: Kambiz Dirbaz, Linda Kiani, Ali Soleimani, Maral Farjad, Abolfazl Badbedast,
 Mohammad Hassan Zalfard, Javad Pourzand, Morteza Shahkarm, Ali Ghabeshi,
 Mostafa Sasani, Mohammad Shokri, Hossein Mirzaeian, Mehdi Panahi, Mohammad
 Afravi, Hossein Shafie Alavijeh, Ali Shahbazi
Photographer: Mehdi Ashna

 Producer: Javad Nouri

خالصــه داســتان: همزمــان بــا بــه قــدرت رســیدن صــدام حســین در کشــور عــراق، بســیاری از عشــیره ها 
و شــیعیان عــراق بــه مخالفــت بــا او پرداختنــد. نیروهــای بعثــی نیــز شــروع بــه ازبیــن بــردن مخالفــان و 

اخــراج بســیاری از شــیعیان و افــرادی کــه جــد ایرانــی داشــتند از عــراق نمودنــد، ...

Synopsis: As Saddam Hussein came in power in Iraq, many Iraqi Shiites and tribesmen 
opposed him. The Ba'ath forces also began to eliminate the dissidents and expel many 
Shiites and those with Iranian ancestors from Iraq, ...

خیراله تقیانی پور
Kheirollah Taghianipour 

متولد: 1362/ کرج
تحصیالت: کاردانی

فیلمشناسی: کارگردان فیلم تلویزیونی تونل

Born: 1973/ Karaj 
Education: AD
Filmography: Directing telefilm Tunnel
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فیلم های ویدئویی - صفحه 53

Lبیا از گذشته حرف بزنیم )دوباره تهران( e t ` s  T a l k  A b o u t  T h e  P a s t  ( A g a i n  T e h r a n )

کارگردان: حمید نعمت اهلل
مدیر تصویربرداری: رضا شیخی

فیلمنامه نویس: معصومه بیات
تدوین: مهدی سعدی

چهره پرداز: لیال ابوسیانی
طراح صحنه و لباس: محمدحسین کرمی

صدابردار: حمیدرضا یارندپور
صداگذار: احسان افشاریان

موسیقی: یحیی سپهری شکیب
جلوه های ویژه: بهنام خاکسار

بازیگــران: فلیــپ ســاپرکین، ثریــا قاســمی، آزیتــا الچینــی، پوراندخــت مهیمــن، محمدرضــا حق گــو، صحــرا 
اســداللهی،  ایمــان صفا

عکاس: محمد رسولی
تهیه کننده: حمید نعمت اهلل

Director: Hamid Nematollah
Director of Photography: Reza Sheikhi
Screen Writer: Masoumeh Bayat
Editor: Mehdi Sa`adi
Makeup: Leila Abousiani

 Costume & Set Designer: Mohammad Hossein Karami
Sound Recorder: Hamidreza Yarandpour
Sound Mixer: Ehsan Afsharian
Music: Yahya Sepehri Shakib
Special Effects: Behnam Khaksar
 Cast: Philip Saperkin, Soraya Ghasemi, Azita Lachini, Pourandokht Mahiman,
Mohammad Reza Haghgou, Sahra Asadollahi, Iman Safa
Photographer: Mohammad Rasouli
Producer: Hamid Nematollah

ــا تلفن هــای همــراه هوشــمند اســت و بواســطه تلفــن  خالصــه داســتان: خانــم باقــی در حــال آشــنایی ب
ــی مناطــق  ــروه معرف ــه موضــوع گ ــی عضــو شــده اســت ک ــروه از شــبکه های اجتماع ــک گ ــراه در ی هم
گردشــگری و ســیاحتی نقــاط مختلــف جهــان اســت. در ادامــه بــا گروهــی از گردشــگران خارجــی آشــنا 

ــد. ــوت می کن ــران دع ــه ای ــا را ب شــده و آن ه

Synopsis: Mrs. Baghi who is learning how to use smart phones, becomes the member 
of a social network group with the subject of introducing tourism destinations around the 
world. Afterwards, she meets a group of foreign tourists and invites them to Iran. 

حمید نعمت الله
Hamid Nematollah

متولد: 1346/ تهران
نحصیالت: دیپلم

ــش  ــی، آرای ــی پول ــک،  ب فیلمشناســی: ســینمایی بوتی
غلیــظ، رگ خــواب، شــعله ور و فیلمهــای ویدئویــی لب 

دریــا، ســریال وضعیــت ســفید

Born: 1967/ Tehran
Education: Diploma
Filmography: Making feature films 
Boutique,  Poverty, Thick Makeup, 
Subdued, Flaming and video films 
Seaside, White Situation series 
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Video Films - page 243

Pپاسیو a t i o

کارگردان: مریم بحرالعلومی
مدیر تصویربرداری: مسعود امینی تیرانی

فیلمنامه نویس: مریم بحرالعلومی و حامد قاسمی
تدوین: سینا گنجوی

چهره پرداز: امید گل زاده
طراح صحنه و لباس: عباس حاجی درویش و فرحناز نادری

صدابردار: علی کیان ارثی
صداگذار: ایرج شهزادی

موسیقی: بامداد بیات
بازیگــران: کریــم امینــی، بهنــاز جعفــری، محدثــه حیــرت، بابــک انصــاری، پوریــا پورســرخ، حســین ملکــی، 

یاســمن ترابــی، بهــروز قــادری، ســحر غمخــوار، محمدرســول صفــری و شــقایق فراهانــی
عکاس: حسن هندی

تهیه کننده: امیر سیدزاده

Director: Maryam Bahrololoumi
Director of Photography: Masoud Amini Tirani
Screen Writer: Maryam Bahrololoumi & Hamed Ghasemi
Editor: Sina Ganjavi
Makeup: Omid Golzadeh
Costume & Set Designer: Abbas Haji Darvish & Farahnaz Naderi
Sound Recorder: Ali KIanersi
Sound Mixer: Iraj Shahzadi
Music: Bamdad Bayat
 Cast: Karim Amini, Behnaz Jafari, Mohadeseh Heyart, Babak Ansari, Pouria
 Poursorkh, Hossein Maleki, Yasaman Torabi, Behrouz Ghaderi, Sahar Ghamkhar,
Mohammad Rasoul Safari & Shaghayegh Farahani
Photographer: Hasan Hendi
Producer: Amir Seyedzadeh

خالصــه داســتان: گاهــی شــهر بــا تمــام بزرگــی اش بــرای بعضــی آدم هــا هم قــواره یــک پاســیو، کوچــک 
می شــود!

Synopsis: Sometimes a city with all its greatness, becomes as small as a patio for some 
people! 

مریم بحرالعلومی
Maryam Bahrololoumi

متولد: 1364/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: اولین تجربه کارگردانی بلند داستانی

Born: 1985/ Tehran
Education: BA
Filmography: First feature film 
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فیلم های ویدئویی - صفحه 55

Aخانه پالک ندارد  H o u s e  W i t h o u t  N u m b e r 

کارگردان: مهدی ناظریان
مدیر تصویربرداری: مسعود امامی

فیلمنامه نویس: مهدی ناظریان
تدوین: روح اهلل انصاری

چهره پرداز: علیرضا جواد پور
طراح صحنه و لباس: آفاق سرلک

صدابردار: سیامک نیازی
صداگذار: سیامک نیازی
موسیقی: بهنود یخچالی

جلوه های ویژه: روح اهلل انصاری
بازیگــران: علــی ســلیمانی، افســانه چهــره آزاد، مینــو شــیخان، صمــد رحیمــی، فــرزاد شــیخ نظــری، پونــه 

پارســایی،  علــی یزدانــی، فیــروزه شــریعتی، پورنیــک کاوش، فاطمــه پاشــایی
عکاس: مهدی شمقدری

تهیه کننده: مهدی ناظریان و مهدی شمقدری
تهیه شده در صدا و سیمای مرکز گلستان

Director: Mehdi Nazerian
Director of Photography: Masoud Emami
Screen Writer: Mehdi Nazerian

 Editor: Rouhollah Ansari
Makeup: Alireza Javadpour
Costume & Set Designer: Afagh Sarlak
Sound Recorder: Siamak Niazi
Sound Mixer: Siamak Niazi
Music: Behnoud Yakhchali
Special Effects: Rouhollah Ansari
 Cast: Ali Soleimani, Afsaneh Chehreh Azad, Minoo Sheikhan, Samad Rahimi, Farzad
 Sheikh Nazari, Pooneh Parsaei, Ali Yazdani, Firoozeh Shariati, Poornic Kavosh,
Fatemeh Pashaei
Photographer: Mehdi Shamghdari
Producer: Mehdi Nazerian & Mehdi Shamaghdari
 Produced in IRIB Golestan Center

خالصــه داســتان: خانــواده حــاج رحمــان منتظــر آمــدن مــادر از ســفر کربــال هســتند. آمــدن مــادر همزمان 
می شــود بــا آمــدن پیکــر محمــد، فرزنــد خانــواده کــه در ســال های دفــاع مقــدس مفقوداالثــر شــده اســت.

Synopsis: Haj Rahman's family is waiting for the mother to come from Karbala. This 
coincides with the arrival of the body of Mohammad, the son of a family who has been 
missing during the Holy Defense years.

مهدی ناظریان
Mehdi Nazerian

متولد: 1359/ گرگان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

ــی  ــتانی گزارش ــای داس ــاخت فیلم ه ــی: س فیلمشناس
ــم  ــی، طع ــکله قدیم ــار اس ــودال، کن ــری، گ از کالنت
بلــوط، چنــد عابــر... و مســتندهایی از جملــه در مکتــب 
ــودم ــا نب ــاله، کاش آنج ــای چهل س ــی، برگ ه مصطف

Born: 1971/ Gorgan
Education: MA
Filmography: Making feature films A 
Report from Police Station, Pit, Beside the 
Old Pier, Oak flavor, A Few Passerby ... 
and documentaries such as In Mustafa's 
School, Forty-Year Leaves, I Wish I Had 
Not Been There
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Video Films - page 341

Aدر میان امواج m o n g  T h e  W a v e s 

کارگردان: هادی شریعتی
مدیر تصویربرداری: حمید مهرافروز

فیلمنامه نویس: هادی شریعتی و ساالر خزایی
تدوین: کاوه ایمانی

چهره پرداز: علیرضا جوادپور
طراح صحنه و لباس: شیرین اتفاق

صدابردار: امید قربانی
صداگذار: مهرشاد ملکوتی
موسیقی: بهنود یخچالی

جلوه های ویژه: شهرام صمدی
بازیگــران: مهــدی صبایــی، بیتــا ســحرخیز، بهنــوش بختیــاری، شــهین تســلیمی، همــراز اکبــری، علی اصغر 
یوســفیان، شــیرین اتفــاق، نســیم علیپــور، امیــد قربانــی، بــاران صوفــی، بــاران صابــری، ســاره شــریعتی، 
آناهیتــا معینــی، مهرنــاز خلیلــی، وحیــد ســلیمانی، برســام امــری، هســتی اصغــری زاده، عســل شــاکری، 

فرشــته ســهی، ایمــان مادانــی، ایلیــا مرادخانــی، ابوالفضــل خدابنده لــو، علــی آهنیــان
عکاس: محسن ساربانی

تهیه کننده: رقیه السادات حسینی
Director: Hadi Shariati

 Director of Photography: Hamid Mehrafrouz
Screen Writer: Hamid Shariati & Salar Khazaei
Editor: Kaveh Imani
Makeup: Alireza Javadpour
Costume & Set Designer: Shirin Etefagh
Sound Recorder: Omid Ghorbani
Sound Mixer: Mehrshad Malakouti
Music: Behnoud Yakhchali
Special Effects: Shahram Samadi
 Cast: Mehdi Sabaei, Bita Saharkhiz, Behnoosh Bakhtiari, Shahin Taslimi, Hamraz
 Akbari, Aliasghar Yousefian, Shirin Etefagh, Nasim Alipour, Omid Ghorbani, Baran
 Sufi, Baran Saberi, Sarah Shariati, Anahita Moeini, Mehrnaz Khalili, Vahid Soleimani,
 Barsam Amri, Hasti Ashgharizadeh , Asal Shakeri, Fereshteh Sohi, Iman Madani, Ilia
Moradkhani, Abolfazl Khodabandehloo, Ali Ahanian
Photographer: Mohsen Sarebani
Producer: Roghaye Sadat Hosseini

خالصه داستان: ترانه عالقه بسیاری به دیدن سریال های ماهواره ای دارد و همسرش داود نیز شب ها فیلم های 
ترسناک می بیند. این درحالی است که برای دخترشان ترنج مشکالتی بوجود می آید.

synopsis: Taraneh has a lot of interest in watching satellite shows, and his husband  
Davood is also watching scary movies at night. Meanwhile, their daughter Torang is 
facing some troubles. 

هادی شریعتی
Hadi Shariati

متولد: 1359/ نجف آباد
تحصیالت: کارشناسی

ــی  ــتانی لباس ــد داس ــم بلن ــاخت فیل ــی: س فیلمشناس
ــتند ــاه و مس ــم کوت ــن فیل ــت و چندی ــرای خدم ب

Born: 1971/ Najafabad
Education: BA
Filmography: Making feature film A 
Clothes for Service and several short and 
docuentary films
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فیلم های ویدئویی - صفحه 57

Gنگاه خیره a z e 

کارگردان: فرزاد خوش دست
مدیر تصویربرداری: بهادر فتاح طاری

فیلنامه نویس: فرزاد خوش دست
تدوین: فرزاد خوشدست و بهادر طاری

چهره پرداز: پرشنگ بهرامی
طراح صحنه و لباس: مهدی صحبتی و دری رضایی

صدابردار: علی نوین نژاد و علی علوی
صداگذار: حسن مهدوی

موسیقی: شاهین عابدی زاده
بازیگــران: تومــاج دانــش بهــزادی، تینــو صالحــی، امیــن میــری، علیرضــا ثانی فــر، آدیــن عطــار و مرضیــه 

بدرقــه
عکاس: مژگان صیادی

تهیه کننده: فرزاد خوش دست
Director: Farzad Khoshdast & Bahador Tari
Director of Photography: Bahador Fatah Tari
Screen Writer: Farzad Khoshdast
Editor: Farzad Khoshdast & Bahador Tari
Makeup: Parshang Bahrami
Set & Costume Designer: Mehdi Sohbati & Dori Rezaei
Sound Recorder: Ali Novinnejad & Ali Alavi
Sound Mixer: Hasan Mahdavi
Music: Shahin Abedizadeh
 Cast: Tumaj Danesh Behzadi, Tinou Salehi, Amin Modiri, Alireza Sanifar, Adin Attar
& Marzieh Badrahgeh
Photographer: Mozhgan Sayadi
Producer: Farzad Khoshdast

خالصــه داســتان: ســیل کــه آمــد، کل روســتا را بــرد... پــدر زنــم هــم بــرد... وگرنــه مــن و روژان هیچوقــت 
حاضــر نبودیــم روســتا رو ول کنیــم بیاییــم شــهر.

Synopsis: The flood took away the whole village ... and also my father in law. otherwise, I 
and Rozhan would never left the village for city. 

فرزاد خوش دست
Farzad Khoshdast

متولد: 1356/ مشهد
تحصیالت: فارغ التحصیل گرافیک و سینما

فیلمشناســی: مســتندهای دایــره، خــط باریــک قرمــز، 
ــی  ــای پرطاووس ــدارد، کانی ه ــام ن ــه ن ــی ک زن

Born: 1977/ Mashad
Education: BA in Graphics & Cinema
Filmography: Making documentary feature 
films Circle, Thin Red Line, A woman 
Without Name, Peacock Minerals
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Video Films - page 239

Aیک خواب کوچولو  L i t t l e  S l e e p 

کارگردان: حسین عامری
مدیر تصویربرداری: هاشم مرادی

فیلمنامه نویس: حسین عامری و نسرین باستانی
تدوین: سجاد پهلوان زاده

چهره پرداز: پروانه پورمحمدی
طراح صحنه و لباس: مریم شجاعی

صدابردار: وحید دوزنده
بازیگران: ارسطو خوش رزم، لیال جوان، علیرضا پورمحمد، ویدا جوان، سیاوش ناظم

تهیه کننده: حسین عامری
تهیه شده در صدا و سیمای گلستان

Director: Hossein Ameri
Director of Photography: Hashem Moradi
Screen Writer: Hossein Ameri & Nasrin Bastani

 Editor: Sajad Pahlavanzadeh
Makeup: Parvaneh Pourmohammadi
Costume & Set Designer: Maryam Shojaei
Sound Recorder: Vahid Douzandeh

 Cast: Arastoo Khoshrazm, Leila Javan, Alireza Pourmohammad, Vida Javan,
Siavash Nazem
Producer: Hossein Ameri
Produced in IRIB Golestan Center

خالصــه داســتان: مســلم، بــه همــراه همســرش مینــا ســوار بــر یــک موتــور بــا وانتــی تصــادف می کننــد. 
راننــده وانــت علیرغــم جراحــت ســخت مینــا و درماندگــی مســلم می گریــزد و مینــا فــوت می کنــد، ...

Synopsis: Moselm crashes a pickup truck while riding a motorcycle with his wife Mina. 
The car driver escapes, though Moslem and Mina are seriously injured and Mina dies , ...

حسین عامری
Hossein Ameri

متولد: 1354/ گرگان
فیلمشناســی: ســاخت ویدئویــی بازگشــت، مــن و 

ــه  جمع

Born: 1975/ Gorgan
Filmography: Making video film Return, I 
and Friday
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V i d e o  F i l m s



سریال های 
نی یو یز تلو



هیات انتخاب 

و داوری 
سریال های 

تلویزیونی

Te l e v i s i o n 

S e r i e s 

S e l e c t i o n 

C o m m i t t e e 

a n d  J u r i e s

امیر بوالی

Amir Bavali
متولد: 1359/ آبادان

ما و کارشناسی ارشد تولید سیما
تحصیالت: کارشناسی سین

 بهار، بغض
و دوباره

تلویزیونی از جمله 
آثار: نگارش فیلمنامه جند فیلم  

ب زیبایی شناسی انتقال های 
ر ماهنامه صنعت سینما و نگارش کتا

سایر: نگارش مقاالت د

تصویری

ف ویژه 
روه تولیدات ال

ه مرکز سیمافیلم، سرپرست گ
ح و برنام

ر گروه طر
مسئولیت ها: مدی

دفتر بررسی و نظارت 
ی مرکز سیمای لرستان، مدیر 

ور برنامه ها
مرکز سیمافیلم، مدیر ام

مرکز گسترش فیلم نامه

Born: 1980/ Abadan

Education: BA in Cinema and MA in Production of Cinema

Works: writing the screenpaly of some TV film
s including And Again 

Spring and The Lump in The Throat.

Other: composing articles in the monthly of cinema industry and 

writing a book on aesthetics of visual tra
nsfers 

Responsibilities: Director of plan and programming of Sima Film 

Center, Supervisor of special Alef production group of Sima Film 

Center, Director of the affairs of Lorestan Center Programs, Director 

of examination and supervision office of center for developing 

scenarios



سیدعلی حمیدی

Seyed Ali Hamidi
متولد: 1347/ شیراز

تحصیالت: کارشناسی ارشد

در  نمایشی  غیر  پروژه های  د 
تولی و  تلویزیونی 

مجموعه  چندین  مدیریت  و  تولید  ار: 
آث

گروه های اجتماعی سیما

 تلویزیون
ش در کالس های تولیدی

س و آموز
سایر: تدری

 و برنامه سازمان، مدیرکل 
س مرکز طرح

مسئولیت ها: قائم مقام موسسه سیمافیلم، رئی

آموزش سازمان صداوسیما، مدیر گروه اجتماعی شبکه پنج سیما، مدیر گروه اجتماعی 

م مرکز نظارت سازمان صداوسیما
شبکه چهار سیما، قائم مقام شبکه سه سیما، قائم مقا

Born: 1968/ Shiraz

Education: MA

Works: Production and management of several TV series and 

production of non-dramatic projects in social groups of broadcasting,

Others: Teaching and training in TV production classes

Responsibilities: Deputy of Sima Film institution, director of plan 

and program of the organization, director general of broadcasting 

education, director of social group of IRIB TV 5, director of social 

group of IRIB TV 4, deputy of IRIB TV 3, deputy of supervision 

center of IRIB

رحمان سیفی آزاد

Rahman Seyfi Azad
متولد: 1351/ تهران

ه هنرهای زیبا
ی از دانشکد

تحصیالت: کارشناسی ارشد ادبیات نمایش

آثار: ساخت فیلم سینمایی ماجان، تهیه کنندگی فیلم سینمایی خواب زده ها، نگارش فیلمنامه های 

ه ها، ویدئویی در جستجوی خواستگار، سریال آخرین 
 مادر هستم، خواب زد

ه پریا، من
سینمایی قص

بود، مرگ  ه 
او یک فرشت ناظر کیفی سریال میوه ممنوعه،  و  فیلمنامه  شاور 

گناه، دولت مخفی، م

ی پرواز
ض، پریدخت، پیله ها

ی اعترا
ا، روزها

تدریجی یک روی

 تئاترهای حکایت مطربان این دیار، شب نشینی در جهنم، 
ن و تهیه کننده

کارگردا
سایر: نویسنده، 

ن و تهیه کننده مجموعه کلبه 
کارگردا

عزیز مایی، 
دریا روندگان، 

 تئاترهای 
شایعات، تهیه کننده تله

ی برنامه های 
تلویزیون، طراح

تئاتر و 
اتر، بازیگری 

ما و تئ
ر و مقاله نویس بخش سین

سپید، خبرنگا

ی تنهایی
ب، گفتگو

ور میز ش
ما اقتباس، د

ار، راز، سین
فرهنگی چون دو قدم مانده به صبح، رویای به

ه تئاتر شهر، مدیر 
گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما، مشاور هنری مدیر مجموع

مسئولیت ها: مدیر 

گروه فیلم و نمایش شبکه چهار سیما، مدیر 
گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما )85 تا 87( ، مدیر 

س مرکز 
گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما، عضو هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی ایران، رئی

ارگردانان 
ضو پیوسته کانون ک

ضو پیوسته کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما، ع
امور نمایشی سیما، ع

ارگردانان سینمای 
 تئاتر، عضو اتحادیه تهیه کنندگان فیلمهای سینمایی، هضو کانون ک

تئاتر خانه

ی بنیاد 
ایران، مشاور مدیر شبکه چهار سیما، عضو اتاق فکر شبکه چهار سیما، عضو شورای اجتماع

سینمایی فارابی، عضو شورای فیلم و سریال شبکه دو سیما

Born: 1972/ Tehran

Education: MA in Dramatic Literature from College of Fine Arts

Works: Making feature film
 Majan, producer of feature film

  Dreamy, writing 

screen play for film
s Ghese Pariya, I A

m a Mother, The Dreamy, Searching 

for a Suitor, and the TV series The Last Sin, Hidden Government, Screenplay 

advisor and quality supervisor of the TV series The Forbidden Fruit, She Was 

an Angel, Gradual Death of Dream, Days of Objection, Paridokht, and Flying 

cocoons

Others: Writer, director, producer of the theaters of The Story of the Musicians 

of This Land, A Party in Hell, R
umors, producer tele-theater of Sea Goers, 

You Are Dear to Us; director and producer of White dream Series, Journalist 

and article writer of cinema and theater, actor in theater and TV, planning 

cultural programs like "Two Steps away from Morning", " 
Spring Dream", 

"Secret", "Cinema Adaptation", "Around Night Table", Conversation of 

Loneliness

Responsibilities: Director of Literature and Art group of IRIB TV 4, art advisor 

of director of Shahr Theater complex, Director of Film and series of IRIB 

TV 2008-2006) 2), director of film
s and plays of IRIB TV 4, director of film

 

and serial group of IRIB TV 1, member of the board of the directors of Iran's 

dramatic arts, head of center for dramatic affairs, constant member of center 

of scenario writers of Khaneh Cinema, constant member of center of theater 

directors of Khaneh Theater, member of the producers of films, member 

of Ira
n's cinema directors center, advisor of director of IRIB TV4, member 

of the think tank of IRIB TV 4, member of social council of Farabi Cinema 

Foundation, member of film
 and serial council of IRIB TV 2



TV Series - page 233

Hپرده نشین e r m i t

کارگردان: بهروز شعیبی
مدیر تصویربرداری: علیرضا قاضی

فیلمنامه نویس: حسین تراب نژاد، مهدی شیرزاد، مهدی حمزه
تدوین: فرامرز هوتهم

چهره پرداز: فاطمه کمالی و زهرا کمالی
طراح صحنه و لباس: سید محسن آهنگرانی و شیوا رشیدیان

صدابردار: کامران کیان ارثی
موسیقی: مهیار علیزاده

بازیگــران: آتیــال پســیانی، حامــد کمیلــی، ســارا بهرامــی، مهــران رجبــی، بابــک حمیدیــان، ســعید نیکپــور، 
حبیــب دهقان نســب، رســول ادهمــی، اکبــر ســلطانعلی، علــی دهکــردی، شــیوا ابراهیمــی

عکاس: محمدحسین ناجی
تهیه کننده: سیدمحمود رضوی
تهیه شده در شبکه اول سیما

Director: Behrouz Shoeibi
Director of Photography: Alireza Ghazi
Screen Writer: Hossein Torabnejad, Mehdi Shirzad, Mehdi Hamzeh
Editor: Faramarz Houtahm
Makeup: Fatemeh Kamali & Zahra Kamali
Costume & Set Designer: Seyed Mohsen Ahangarani & Shiva Rashidian
Sound Recorder: Kamran Kian Ersi
Music: Mahyar Alizadeh
 Cast: Atila Pesiani, Hamed Komeili, Sara Bahrami, Mehran Rajabi, Babak Hamidiyan,
 Saeed Nikpour, Habib Dehghannasab, Rasoul Adhami, Akbar Soltanali, Ali Dehkordi,
Shiva Ebrahimi
Photographer: Mohammad Hossein Naji
Producer: Seyed Mahmoud Razavi
Produced in IRIB TV1

خالصــه داســتان: هــدی پــس از ســال ها بــرای دریافــت ارثیــه پــدری می آیــد امــا برایــش اتفاقــات غیرقابــل 
پیش بینــی ای رخ می دهــد… در تندبــاد راه حادثــه پیــش آیــد…

Synopsis: Hoda comes after many years to get her paternal inheritance, but unpredictable 
things happen to her ... In the storm the accident happens ...

وز شعیبی بهر
Behrouz Shoeibi

متولد: 1358/ مشهد
تحصیالت: دیپلم

آثار: کارگردانی فیلم های سینمایی دهلیز، سیانور و 
دارکوب، فیلم های ویدئویی دنیای بهتر، مستند بلند 

ستاره روی زمین، مجموعه تلویزیونی پرده نشین، بازی 
در فیلمهای سینمایی آژانس شیشه ای، طال و مس، 

گزارش یک جشن، مهمان داریم، مجموعه تلویزیونی 
تنهایی لیال و مهراباد 

Born: 1979/ Mashhad
Education: Diploma
Filmography: Directing feature films 
Corridor, Cyanide & Axing; video film A 
Better World, documentary feature Star 
On Earth; Starring in feature films Glass 
Agency, Gold & Copper, Report of a 
Feast, We Have Guests and television 
series Loneliness of Liela , Mehrabad 
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Tپشت بام تهران e h r a n  R o o f

کارگردان: بهرنگ توفیقی
مدیر تصویربرداری: خسرو دادگرمرام

فیلمنامه نویس: سعید نعمت اهلل
تدوین: امیرشیبان خاقانی
چهره پرداز: مهری شیرازی

طراح صحنه و لباس: امیرحسین حداد و محمد صادقی
صدابردار: هادی افشار

صداگذار: مهرداد جلوخانی
موسیقی: فرزین قره گزلو

جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیگ
جلوه های ویژه بصری: محمدرضا نجفی امامی

ــم  ــناس، کری ــد خداش ــی، نوی ــدا کیان ــانی، لین ــام درخش ــدی، س ــاز، آزاده صم ــز دیرب ــران: کامبی بازیگ
اکبری مبارکــه، مجیــد واشــقانی، علیرضــا آرا، شــهین تســلیمی، زهــره حمیــدی، لعیــا زنگنــه، ثریا قاســمی، 

بهــزاد فراهانــی، اندیشــه فوالدونــد
عکاس: بهرنگ دزفولی زاده

تهیه کننده: زینب تقوایی
تهیه شده در شبکه یک سیما

Director: Behrang Tofighi
Director of Photography: Khosro Dadgar Maram
Screen Writer: Saeid Nematollah
Editor: Amirsheiban Khaghani
Makeup: Mehdi Shirazi
Costume & Set Designer: Amir Hossein Hadad & Mohammad Sadeghi
Sound Recorder: Hadi Afshar
Sound Mixer: Mehrdad Jelokhani
Music: Farzin Gharagozlou
Special Effects: Arash Aghabeig
Visual Effects: Mohammadreza Najafi Emami
 Cast: Kambiz Dirbaz, Azadeh Samadi, Sam Derakhshani, Linda Kiani, Nevid
 Khodashenas, Karim Akbari Mobarakeh, Majid Vasheghani, Alireza Ara, Shahin
 Teslimi, Zohreh Hamidi, Laya Zanganeh, Soraya Ghasemi, Behzad Farahani,
Andisheh Fouladvand
Photographer: Behrang Dezfulizadeh
Producer: Zeinab Taghvaei
Produced in IRIB TV1

خالصــه داســتان: آدم هایــی از همیــن ســرزمین در شــرایط و روابــط دشــوار، در ســر راه هــم قــرار گرفته انــد 
و ایــن قرارگیــری، زندگــی آنــان را دســتخوش تغییراتــی می کنــد.

Synopsis: People from this land who are in difficult situation relationship meet accidentally 
and this will changed their lives.

بهرنگ توفیقی
Behrang Tofighi

متولد: 1355/ تهران
تحصیالت: دیپلم

فیلمشناسی: مجموعه های تلویزیونی مسیر انحرافی، 
انقالب زیبا، آمین، زیر پای مادر، عقیق، پدر، بر سر 

دوراهی

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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خ فلک Fچر e r r i s  W h e e l
کارگردان: عزیزاهلل حمیدنژاد، احسان عبدی پور و بهرام عظیم پور

مدیر تصویربرداری: علیرضا رنجبران
فیلمنامه نویس: علیرضا طالب زاده

تدوین: محمد حسین غضنفری
چهره پرداز: محمدرضا قومی و حیدر زرقومی

طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری
صدابردار: منصور شهبازی

صداگذار: آرش اسحاقی
موسیقی: ستار اورکی و پیمان خازنی

جلوه های ویژه بصری: امیر ولیخانی
بازیگران: مهران احمدی، میالد کی مرام، لیال اوتادی، بهناز جعفری، مهوش صبرکن، اندیشه فوالدوند، علیرضا 
جعفری، ترالن پروانه، علیرضا استادی، محمد کارت، امیر آقایی، حسین سلیمانی، شبنم مقدمی، شمسی 
امین  زند،  امیر محمد  محرابی،  آشا  ملک محمدی،  فتانه  آقاجانی، سیاوش طهمورث،  معصومه  فضل الهی، 
زندگانی، مسعود سخایی، داریوش اسدزاده، مینا جعفرزاده، مریم بوبانی، عباس غزالی، متین ستوده، حمیدرضا 

آذرنگ، لیندا کیانی و مجموعه ای از بازیگران
عکاس: علی حمیدنژاد

تهیه کننده: مجید موالیی
تهیه شده در شبکه یک سیما 

Director: Azizollah Hamidnejad, Ehsan Abdipour & Bahram Azimpour
Director of Photography: Alireza Ranjbaran
Screen Writer: Alireza Talebzadeh
Editor: Mohammad Hossein Ghazanfari
Makeup: Mohammadreza Ghomi & Heidar Zarghomi
Costume & Set Designer: Hasan Rouhparvari
Sound Recorder: Mansour Shahbazi
Sound Mixer: Arash Eshaghi
Music: Satar Ouraki & Peyman Khazeni
Visual Effects: Amir Valikhani
 Cast: Mehran Ahmadi, Milad Key Maram, Leila Utadi, Behnaz Jafari, Mahvash
 Sabrkon, Andisheh Fouladvand, Alireza Jafari, Tarlan Parvaneh, Alireza Ostadi,
 Mohammad Kart, Amir Aghaei, Hossein Soleimani, Shabnam Moghadami, Shamsi
 Fazlollahi, Masoomeh Aghajani, Siavash Tahmoures, Fataneh Malek Mohammadi,
 Asha Mehrabi, Amir Mohammad Zand, Amin Zendegani, Masoud Sakhaei, Dariush
 Asadzadeh, Mina Jafarzadeh, Maryam Boubani, Abbas Ghazali, Matin Sotoudeh,
.Hamid Reza Azarang, Linda Kiani and others
Photographer: Ali Hanidnejad
Producer: Majid Molaei
Produced in IRIB TV1

خالصــه داســتان: قصــه ای کــه کامــران از آن شــب پــر ماجــرا بــرای بیتــا تعریــف می کنــد پایــان دیگــری 
ــد. ــم می زن ــان رق ــرای زندگی ش را ب

Synopsis: The story that Kamran tells Bita about that night, marks another end to their life.

عزیزالله حمیدنژاد، احسان 
عبدی پور و بهرام عظیم پور
Azizollah Hamidnejad, Ehsan 
Abdipour & Bahram Azimpour

متولد: 1338/ گرمسار - 1359/ بوشهر - 1338/ تهران
تحصیالت: عبدی پور: فارغ التحصیل فیلمنامه نویسی 
/ عظیم پور: کارشناسی کارگردانی هنرهای نمایشی و 

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
فیلمشناسی: حمیدنژاد: ساخت فیلم های سینمایی هور 
در آتش، ستارگان خاک، قله دنیا، شکوفه های سنگی، 

اشک سرما، آناهیتا و مجموعه تلویزیونی بانوی عمارت / 
عبدی پور: ساخت فیلم های سینمایی تنهای تنهای تنها، 

پاپ، تیک آف، سریال آرماندو / عظیم پور: نویسنده و 
کارگردان سریال بیداری و فیلم تلویزیونی همه افتادگان
Born: 1959/ Garmsar
Education: Abdipour: BA in Screen Writing
Azimpour: BA in Directing of Dramatic Arts 
and MA in Dramatic Arts

Filmography: Hamidnejad: Hur in Fire, 
Stars of the Earth, Peak of the World, 
Rock Blossoms, Cold Tears, Anahita and 
TV series Lady of the Mansion/
Abdipour: Making feature film All Alone, 
pop, Takeoff and Armando TV series/
Azimpour: Writer and director of TV series 
Awakening and tele-film  All That Fall
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Iدر جستجوی آرامش n  S e a r c h  o f  S e r e n i t y

کارگردان: سعید سلطانی
مدیر تصویربرداری: ناصر محمودکالیه

فیلمنامه نویس: حمید طاهری و صادق خوشحال
تدوین: سودابه سعیدنیا

چهره پرداز: ایمان امیدواری
طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی و مهدی سعیدی

صدابردار: وحید سلطانی
موسیقی: بهزاد عبدی

جلوه های ویژه میدانی: حمید رسولیان
جلوه های ویژه بصری: اشکان چگینی

بازیگــران: مهــدی هاشــمی، داریــوش فرهنــگ، حدیــث میرامینــی، کمنــد امیرســلیمانی، مهتــاب ثروتــی، 
عطــا عمرانــی، پرویــز فالحی پــور، فرشــته ســرابندی، پژمــان بازغــی، جمشــید مشــایخی، محمد متوســالنی، 

ــانه ناصری افس
تهیه کننده: علی آشتیانی پور

تهیه شده در شبکه پنج سیما
Director: Saeid Soltani
Director of Photography: Naser Mahmoud Kalayeh
Screen Writer: Hamid Taheri & Sadegh Khoshhal
Editor: Soudabeh Saiednia
Makeup: Iman Omidvari
Costume & Set Designer: Saeid Ahangarani & Mehdi Saeidi
Sound Recorder: Vahid Soltani
Music: Behzad Abdi
Special Effects: Hamid Rasoulian
Visual Effects: Ashkan Chegini
 Cast: Mehdi Hashemi, Dariush Farhang, Hadis Miramini, Kamand Amirsoleimani,
 Mahtab Servati, Ata Omrani, Parviz Falahipour, Fereshteh Sarabandi, Pejman
Bazeghi, Jamshid Mashayekhi, Mohammad Motavaselani, Afsaneh Naseri
Producer: Ali Ashtianipour
Produced in IRIB TV5

خالصــه داســتان: دکتــر بهــروز امینــی از دانشــمندان و پژوهشــگران حــوزه داروســازی در ایــران اســت. او 
توانســته دارویــی بــرای درمــان ســرطان تولیــد کنــد کــه مشــابه خارجــی نــدارد. امــا یــک اتفــاق همــه 

ــد! ــرار می ده ــش را در معــرض خطــر ق ــزد و آبروی ــه هــم می ری ــی را ب ــر امین ــادالت دکت مع

Synopsis: Dr. Behrouz Amini is a Ph.D. scientist and researcher of Iran in the area of 
Pharmacy. He has been able to produce a drug for the treatment of cancer with no foreign 
counterpart. But a happening ruins  all things and put Dr. Amini's reputation at risk!

سعید سلطانی
Saeid Soltani

متولد: الیگودرز
تحصیالت: فارغ التحصیل سینما

فیلمشناسی: مجموعه تلویزیونی میعاد در سپیده 
دم، پس از باران، جوانی، رسم عاشقی، مامور بدرقه، 

ستایش 1و2
Born: /Aligoudarz
Education: BA in Cinema
Filmography: TV series Rendezvous at 
Dawn, After the Rain, Youth, Way of Love, 
Escort Officer, Seteyeh 1 and 2
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Cسایه بان a n o p y

کارگردان: جمشید محمودی و نوید محمودی
مدیر تصویربرداری: امیر موسوی
فیلمنامه نویس: سعید دولتخانی

تدوین: نیما جعفری جوزانی
طراح صحنه و لباس: امیرحسین باباییان و زهره رحمانی 

صدابردار: سعید بجنوردی
صداگذار: حسین قورچیان

موسیقی: ابوالفضل فراز
جلوه های ویژه: علیرضا قادری اقدم

بازیگــران: مجتبــی پیــرزاده، رویــا تیموریــان، رویــا جاویدنیــا، علــی اوســیوند، کمنــد امیــر ســلیمانی، محمد 
عمرانــی، محمــد ولــی زادگان، پریــوش نظریــه، افســانه کمالــی، حســام محمودی فریــد، محمدرضــا غفــاری

عکاس: فتاح ذی نوری
تهیه کننده: نوید و جمشید محمودی

تهیه شده در شبکه دو سیما

Director: Jamshid Mahmoudi & Navid Mahmoudi
Director of Photography: Amir Mousavi
Screen Writer: Saeid Dolatkhani
Editor: Nima Jafari Jozani
Costume & Set Designer: Amir Hossein Babaeian & Zohreh Rahmani
Sound Recorder: Saied Bojnourdi
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Abolfazl Faraz
Special Effects: Alireza Ghaderi Aghdam
 Cast: Mojtaba Pirzadeh, Roya Teymourian, Roy Javidnia, Ali Osivand, Kamand
 Amir Soleimani, Mohammad Omrani, Mohammad Valizadegan, Parivash Nazarieh,
Afsaneh Kamali, Hesam Mahmoudifarid, Mohammad Reza Ghaffari
Photographer: Fatah Zinouri
Producer: Navid & Jamshid Mahmoudi
2 Produced in IRIB TV

خالصــه داســتان: روایــت زندگــی دو جــوان کارگــر بــا نام هــای ســهراب و ســعید اســت کــه بــا هــم رفیــق 
صمیمی انــد و هــر کــدام در زندگــی خانوادگــی خــود بــا مشــکالت زیــادی کــه بیشــتر جنبــه مالــی دارد 

دســت بــه گریباننــد.
Synopsis: The story of two young workers, Sohrab and Saeid who are close friend and 
each of them are struggling with a lot of financial problems in family life.

جمشید محمودی و 
نوید محمودی

Jamshid Mahmoudi & 
Navid Mahmoudi

متولد: 1362/ افغانستان - 1365/ افغانستان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: جمشید: ساخت فیلم سینمایی چند 
متر مکعب عشق و شکستن همزمان بیست استخوان، 

مجموعه تلویزیونی دلدار
نوید: ساخت فیلم سینمایی رفتن، رونا جان، مجموعه 

تلویزیونی دلدار

Born: 1983/ Afghanistan- 1986/ 
Afghanistan
Education: MA
Filmography: Jamshid Mahmoudi: Making 
feature film A Few Cubic Meters of Love, 
Rona Azim's Mother and television series 
Beloved
Navid Mahmoudi: Rona Jan, television 
series Beloved
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 سریال های تلویزیونی - صفحه 69

Tگمشدگان h e  L o s t s

کارگردان: رضا کریمی
مدیر تصویربرداری: علیرضا رنجبران

فیلمنامه نویس: رضا مقصودی و احسان جوانمرد
تدوین: فریدون جامه بزرگ
چهره پرداز: مجید اسکندری

طراح صحنه و لباس: منصوره یزدانجو
صدابردار: رضا کنشلو

موسیقی: کیوان جهانشاهی
ــژاد، یاســر جعفــری، حســن ســعیدی، آرزو  ــه افشــاری ن ــی، کتان ــام تشــکر، مهــرداد ضیای بازیگــران: بهن

ــی ــن راســتاد، روشــنک گرام ــدوی، ادوی ــارا مه ــاب، س ــی زاده، الدن کامی اب
عکاس: علی حمیدنژاد

تهیه کننده: علی حجازی مهر
تهیه شده در شبکه دو سیما

Director: Reza Karimi
Director of Photography: Alireza Ranjbaran
Screen Writer: Reza Maghsoudi & Ehsan Javanmard
Editor: Fereydoon Jame Bozorg
Makeup: Majid Eskandari
Costume & Set Designer: Mansoureh Yazdanjou
Sound Recorder: Reza Keneshlou
Music: Keyvan Jahanshahi
 Cast: Behnam Tashakor, Mehrdad Ziaei, Kateneh Afshari Nejad, Yaser Jafari,
 Hasan Saeedi, Arezoo Abizadeh, Ladan Kamyab, Sarah Mahdavi, Edwin Rastad,
Roshanak Garami
Photographer: Ali Hamidnejad
Producer: Ali Hejazi Mehr
2 Produced in IRIB TV

ــج اســت کــه در رشــته عکاســی تحصیــل می کنــد  ــام ترن ــه ن خالصــه داســتان: قصــه دختــری جــوان ب
ــات  ــه اتفاق ــر شــرایط زندگــی وارد مســیری می شــود ک ــرای تغیی ــه مشــغول اســت. او ب ــن حرف ــه ای و ب

ــراه دارد. ــه هم ــادی را ب ــده زی ــی  نش پیش بین
Synopsis: The story of a young girl named Toranj who studies photography and works 
this profession. She goes into a path to change the conditions of her life, which fallows 
many unpredictable events.

رضا کریمی
Reza Karimi

متولد: 1342/ تهران
فیلمشناسی: ساخت فیلم های سینمایی تگرگ و آفتاب، 

آدمکش، انعکاس، تب، هزاران زن مثل من، عشق + 2

Born: 1963/ Tehran
Filmography: Directing feature films 
Hail and Sun, Killer, Reflection, Fever, 
Thousands of Women Like Me, Love + 2
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Tلحظه گرگ و میش w i l i g h t  M o m e n t 

کارگردان: همایون اسعدیان
مدیر تصویربرداری: سهیل نوروزی

فیلمنامه نویس: مونا انوری زاده و همایون اسعدیان
تدوین: سیاوش کردجان

چهره پرداز: مهرداد میرکیانی
طراح صحنه و لباس: بابک کریمی طاری و شیوا رشیدیان

صدابردار: ساسان نخعی
موسیقی: فرهاد اسعدیان

جلوه های ویژه میدانی: ایمان کرمیان
جلوه های ویژه بصری: روانبخش صادقی

بازیگــران: المیــرا دهقانــی، فاطمــه گــودرزی، شــهره ســلطانی، فریــد ســجادی حســینی، علیرضــا کمالــی، 
حســام محمــودی، نیمــا نــادری، پاشــا رســتمی، پانیــذ برزعلــی، ناصــر ســجادی حســینی، رهــا خدایــاری، 

وحیــد آقاپــور
عکاس: مهدی حیدری

تهیه کننده: همایون اسعدیان
تهیه شده در شبکه سه سیما

Director: Homayoun As`adian
Director of Photography: Soheil Norouzi
Screen Writer: Mona Anvarizadeh & Homayoun As`adian
Editor: Siavash Kordjan
Makeup: Mehrdad Mirkiani
Costume & Set Designer: Babak Karimi Tari & Shiva Rashidian
Sound Recorder: Sasan Nakhaei
Music: Farhad As`adian
Special Effects: Iman Karamian
Visual Effects: Ravanbakhsh Sadeghi
 Cast: Elmira Dehghani, Fatemeh Goodarzi, Shohreh Soltani, Farid Sajadi Hosseini,
 Alireza Kamali, Hesam Mahmoudi, Nima Naderi, Pasha Rostami, Paniz Barzali,
Naser Sajadi Hosseini, Raha Khodayari, Vahid Aghapour
Photographer: Mehdi Heidari
Producer: Homayoun As`adian
3 Produced in IRIB TV

خالصــه داســتان: ایــن ســریال روایتگــر داســتان یــک خانــواده اصیــل ایرانــی در دهه هــای 50 ،60، 70 و 
80 می باشــد کــه ایفاگــر نقــش اصلــی آن »یاســمن وحــدت« می باشــد.

Synopsis: The series tells the story of a genuine Iranian family in the 1970s, 80s, 90s and 
2000s, and its main character is Yasaman Vahdat.

همایون اسعدیان
Homayoun As`adian

متولد: 1337/ اصفهان
تحصیالت: کارشناسی سینما از دانشگاه هنرهای 

دراماتیک تهران
فیلم شناسی: فیلم های سینمایی نیش، مرد آفتابی، شب 
روباه، شوخی، آخر بازی، ده رقمی، طال و مس، بوسیدن 

روی ماه

Born: 1958/ Isfahan
Education: BA in Cinema from Tehran 
University of Dramatic Arts
Filmography: Feature films Sting, Sunny 
Man, Fox Night, Joke, End of Game, 
Ten Digits, Gold and Copper, Kissing the 
Moon-Like Face
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 سریال های تلویزیونی - صفحه 71

Gلیسانسه ها 1 و 2 r a d u a t e s  2  &  1
کارگردان: سروش صحت

مدیر تصویربرداری: خسرو دادگر
فیلمنامه نویس: سروش صحت و ایمان صفائی

تدوین: مهدی جودی
چهره پرداز: مهرداد میر کیانی

طراح صحنه و لباس: مهدی موسوی
صدابردار: فرخ فدایی و مسعود شاهوردی

صداگذار: آریا اردستانی
موسیقی: بهنود یخچالی

ــام  ــر کاظمــی، بهن ــن شــکیبا، متیــن ســتوده، امیرحســین رســتمی، امی بازیگــران: امیرحســین مــدرس، هوت
ــه  ــمند، عزت ال ــر هوش ــیاحی، نیلوف ــم س ــی، کاظ ــا میرعلم ــی، روی ــران رجب ــه خواه، مه ــژن بنفش ــکر، بی تش
مهــرآوران، ســیاوش چراغی پــور، مریــم ســرمدی، پریســا مقتــدی، فرخنــده فرمانــی زاده، تبســم هاشــمی، فریــد 
اخبــاری، مهــدی ربیعــی، نیلوفــر شــهیدی )فصــل اول( / آیــدا نامجــو، مرتضــی علی آبادی کفاشــیان، سیدمســعود 
حســینی، اردشــیر کاظمــی، آتنــه فقیه نصیــری، افشــین ســنگ چاپ، بیــژن امکانیــان، ســام درخشــانی، رضــا 

کریمــی، بهــادر صحــت، عرفــان برزیــن )فصــل دوم( 
عکاس: سمیرا بختیاری
تهیه کننده: رضا جودی

تهیه شده در شبکه سه سیما
Director: Soroush Sehat
Director of Photography: Khosro Dadgar
Screen Writer: Soroush Sehat & Iman Safaei
Editor: Mehdi Judi
Makeup: Mehrdad Mirkiani
Costume & Set Designer: Mehdi Mousavi
Sound Recorder: Farokh Fadaei & Masoud Shahverdi
Music: Behnoud Yakhchali
 Cast: Amir Hossein Modares, Hootan Shakiba, Matin Sotoudeh, Amir Hossein Rostami,
 Amir Kazemi, Behnam Tashakor, Bijan Banafshehkhah, Mehran Rajabi, Roya Miralami,
 Kazem Sayahi, Niloofar Houshmand, Ezatollah Mehravaran, Siavash Charaghipour,
 Maryam Sarmadi, Parisa Moghtadi, Farkhondeh Farmani Zadeh, Tabasom Hashemi
 Aida Namjoo, Morteza  /  (1  , Farid Akhbari, Mehdi Rabiei, Niloufar Shahidi (Season
 Aliabadi kafashian, Seyed Masoud Hosseini, Ardeshir Kazemi, Ateneh Faghih Nasiri,
 Afshin Sangchap, Bijan Emkanian, Sam Derakhshani, Reza Karimi, Bahador Sehat,
(Erfan Barzin (Chapter II
Photographer: Samira Bakhtiari
Producer: Reza Judi
3 Produced in IRIB TV

خالصه داستان: حبیب وضع مالی مناسبی دارد ولی به علت ضعف در برقراری روابط اجتماعی هنوز نتوانسته همسری 
انتخاب کند. مسعود در آستانه ازدواج است ولی مشکالت زیادی او را از آغاز زندگی مشترک دور می کند. مازیار فرزند 

خانواده ای پر تنش و گرفتار است و فکر مهاجرت در سر دارد. حبیب و مازیار و مسعود سه رفیق لیسانسه هستند.
Synopsis: Habib has a good financial situation but has not yet succeeded to choose his wife 
due to a lack of social relations. Masoud is on the verge of marriage, but many problems keep 
him away from it. Maziar is a child of a family full of tension and problems and he is thinking of 
immigration. Habib and Maziar and Massoud are three graduate friends. 

وش صحت سر
Soroush Sehat

متولد: 1344/ اصفهان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: کارگردانی سینمایی جهان با من 
برقص، مجموعه های شمعدونی، پژمان، ساختمان 

پزشکان، بازی، چارخونه و بازی در فیلمهای سینماییو 
مجموعه های تلویزیونی متعدد

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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TV Series - page 225

Mماه  و پلنگ o o n  a n d  L e o p a r d

کارگردان: احمد امینی
مدیر تصویربرداری: شهرام نجاریان

فیلمنامه نویس: سعید مطلبی
تدوین: بهرام دهقانی

چهره پرداز: الهام صالی
طراح صحنه و لباس: نازی پرتوزاده

صدابردار: محمد علیزاده شالچی
صداگذار: مهرشاد ملکوتی

موسیقی: حسین فاضل
بازیگــران: داریــوش ارجمنــد، شــاهرخ اســتخری، بیتــا ســحرخیز، ویــدا جــوان، پوراندخــت مهیمــن، علــی 

شــادمان، آتنــه فقیــه نصیــری، فرهــاد جــم، شــهروز ابراهیمــی، فرشــید نوابــی، امیــر محمدزنــد
عکاس: نادر پیرزاده

تهیه کننده: آرمان زرین کوب
تهیه شده در شبکه سه سیما

Director: Ahmad Amini
Director of Photography: Shahram Najarian
Screen Writer: Saeid Motalebi
Editor: Bahram Dehghani
Makeup: Elham Sali
Costume & Set Designer: Nazi Partozadeh
Sound Recorder: Mohammad Alizadeh Shalchi
Sound Mixer: Mehrshad Malakouti
Music: Hossein Faze
 Cast: Dariush Arjomand, Shahrokh Estakhri, Bita Saharkhiz, Vida Javan, Pourandokht
 Mahiman, Ali Shadman, Ateneh Faghih Nasiri, Farhad Jam, Shahrooz Ebrahimi,
Farshid Navabi, Amir Mohammad Zand
Photographer: Nader Pirzadeh
Producer: Arman Zarinkoub
3 Produced in IRIB TV

خالصــه داســتان: دزد بــرای هــر خانــه راه ورودی می یابــد و شــیطان در هــر دل بهانــه ی حضــوری. حــاج 
صنعــان نعیمــی بــاور داشــت کــه 60 ســال دِر دل را بــر روی شــیطان بســته نــگاه داشــته اســت و بــاور 

داشــت ایــن بســته بــودن دل تــا زمــان مــرگ ادامــه می یابــد تــا اینکــه…

Synopsis:The thief finds a way to each house, and Satan finds an excuse to be in 
everybody`s  heart. Hajj Sanan Naimi believed that for 60 years he has closed his heart 
for Satan and this will last until his death, until ...

احمد امینی
Ahmad Amini

متولد: 1330/ تهران
تحصیالت: کاردانی فیلمبرداری از دانشکده صداوسیما و 

کارشناسی کارگردانی از مجتمع دانشگاهی هنر
آثار: ساخت فیلم های سینمایی سایه های هجوم، 

غریبانه، چتری برای دو نفر، این زن حرف نمی زند، بی 
خداحافظی، ویدئویی تصادف، فرزند، خانه ای در غبار، 
سریال تصویر یک رویا، روز ایپریت، باران عشق، بیگانه 
ای در میان ما، اولین شب آرامش، بی گناهان، داوران

Born: 1951/ Tehran
Education: AD in Cinematography from 
IRIB University and BA in Directing from 
College Art 
Filmography: Making feature films The 
Shadows of Invasion, As a Stranger, An 
Umbrella for Two, This Woman Doesn't 
Talk, Without Goodbye; video films Crash, 
Child, A House in the Mist; TV series 
Portrait of a Dream, Day of Iprit, Rain of 
Love, An Alien Among Us, First Calm 
Night , Innocents, Judges
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 سریال های تلویزیونی - صفحه 73

Cمحکومین o n v i c t s

کارگردان: حسین قناعت
مدیر تصویربرداری: محمد رضا سکوت

فیلمنامه نویس: امیرمحمد عبدی، طال معتضدی، مجید اسماعیلی پارسا، رسول نقوی
تدوین: مهدی جودی

چهره پرداز: احسان روناسی
طراح صحنه و لباس: مرتضی پورحیدری

صدابردار: علیرضا نیازی
صداگذار: عرفان یزدی

موسیقی: مسعود سخاوت دوست
بازیگــران: لیــال زارع، مریــم ســعادت، آناهیتــا اقبــال نــژاد، ســارا عباس پــور، ســاناز صفایــی، مرضیــه زهــری، 
اللــه اســکندری، پژمــان بازغــی، عنایــت بخشــی، بیــژن بنفشــه خواه، مریــم بوبانــی، کامــران تفتــی، شــبنم 

ــی قلی خان
عکاس: پویان بحق

تهیه کننده: بهروز مفید
تهیه شده در شبکه یک سیما

Director: Hossein Ghena'at
Director of Photography: Mohammad Reza Sokout
 Screen Writer: Amir Mohammad Abdi, Tala Motazed, Majid Esmaeili Parsa, Rasoul
Naghavi
Editor: Mehdi Judi
Makeup: Ehsan Ronasi
Costume & Set Designer: Morteza Pourheidari
Sound Recorder: Alireza Niazi
Sound Mixer: Erfan Yazdi
Music: Massoud Sekhavat Doust
 Cast: Leila Zare, Maryam Sa'adat, Anahita Eghbalnejad, Sara Abbaspour, Sanaz
 Safaie, Marzieh Zohari, Laleh Eskandari, Pejman Bazeghi, Enayat Bakhshi, Bijan
Banafshekhah, Maryam Boubani, Kamran Tafti, Shabnam Ghoikhani
Photographer: Pouyan Behagh
Producer: Behrouz Mofid
1 Produced in IRIB TV

خالصــه داســتان: قصــه پیرامــون مجــازات جایگزیــن اســت. ایــن جرایــم ســعی دارد تــا کاری کنــد کــه 
افــرادی کــه بــه دالیــل غیــر عمــد مرتکــب جرمــی شــده اند، بــه زنــدان نیفتــاده و آن دوران را در فضایــی 

دیگــر ســپری کننــد.

Synopsis: The story revolves around alternative punishment. These penalties are 
intended to make people who have committed a crime unintentionally not to be jailed and 
spend time in another space.

حسین قناعت
Hossein Ghena'at

متولد: 1344/ آمل
فلیمشناسی: الزانیا، دزد و پری 2، قهرمانان کوچک، 

دزد و پری، زخم شانه حوا، ماجراهای اینترنتی، من و 
نگین دات کام

Born: 1965/ Amol
Filmography: lasagna, Thief and Fairy 2, 
Small heroes, Thief and fairy, Adventures 
of the Internet, Me and negin.com

13
96

20
17



T V  S e r i e s



فیلم های داستانی رسفصل
بلند  نیمه  و  کوتاه 



هیات انتخاب 

فیلم های 

داستانی کوتاه 

و نیمه بلند

S h o r t  & 

M i d - L e n g t h 

S e l e c t i o n 

C o m m i t t e e

وزیری امیرمهدی پور

Amir Mahdi Pourvaziri

1/ کرمان
متولد:356

ی از دانشکده صداوسیما
کارگردان

تحصیالت: فارغ التحصیل 

ی، افغانســتان 
ــ  آفریقــای جنوب

ــه قبلــه، جنــوب از اه رو ب
ــ ی کوت

ــار: ســاخت فیلم هــا آث

ــو ــره، مین
ی در محاص

ــ تلویزیون
ســرزمین ســوخته، بازگشــت، مجموعه هــای 

سایر: نگارش فیلمنامه، تدریس سینما

Born: 1977 / Kerman

Education: Graduate of Directing from Faculty of IRIB

Works: making some short film
s including "Ro Be Ghebleh", "S

outh 

From South Africa", "L
and of Afghanistan"

Others: Writing screenplay, te
aching cinematic subjects



مریم جاللی

Maryam Jalali
متولد: 1347/ اصفهان

برنامه ریــزی  و 
مدیریــت  دکتــری 

و  زبان شناســی  کارشناسی ارشــد  تحصیــالت: 

ــی فرهنگ

ی گردیــم، 
ی کولــه پشــتی، بــه خانــه برم

ویزیونــ
ی برنامه هــای تل

ن هنــر
ارگــردا

آثــار: ک

ــر  ــن اث ــی چندی ی و تهیه کنندگ
ی و نویســندگ

ــ ــاد زندگ ــم رخ، زنده ب ــی، نی ــر ایرون
پس

لویزیونــی
ت

ــوی  اده  رادی
ــو ــروه خان ــر گ ــوان، مدی ــو ج ــه ی رادی ح و برنام

ــر ــر ط ــئولیت ها: مدی مس

ــواده شــبکه  دو ســیما،  ان
 گــروه خ

ــر گــروه اجتماعــی شــبکه  پنــج، مدی
ــر  ــران، مدی ای

ــری ملــت ما گال
ر پردیــس ســین

ــ مدی

Director: Maryam Jalali

Born: 1968/ Isfahan

Education: MA in Linguistics and PhD in Cultural Management and 

Planning

Works: Art director of the TV programs including, "Kooleh Poshti", 

"We Are Returning Home", "Ir
anian Boy", Nim Pokh", "L

ong Live 

Lif"; w
riting and producing several TV series

Responsibilities: Director of Radio Javan plan and program, Director 

of Iran's Radio Family, D
irector of social group of IRIB TV 5, Director 

of IRIB TV 2 family, D
irector of Pardis Mellat Gallery; Cinema.

آرش رصافی

Arash Rassafi 

1/ کرمانشاه
متولد:350

 ادبیــات 
ی و کارشناســی ارشــد

رگردانــ
تحصیــالت: فارغ التحصیــل کارشناســی کا

ــی نمایش

ــک  ــرگ ی ــاز، م ــک فیلم س ــد ی ــه، تول ــار، ورط ــاه غب ــای کوت ــی فیلم ه کارگردان
ــار:  آث

دپهلــو، 
ســافر، چــای قن

ن، زمیــن، صورتک هــا، م
، پــرده ســفید، تلفــ

ک، کانــی کاو
مترســ

ن لــرزان
بــا

ــور،  ــگر ن ــا، نوازش
ی پروانه ه

ــت پا ی دور، پش
ــ ــه جای ــون رو ب ــاری چ ــن آث ــایر: تدوی س

ب رباعــی ســینما
ف کتــا

ر، تالیــ
ر متبــرک و چنــد داســتان دیگــ

اشــکان، انگشــت

 و تهــران، 
اه،  کــرج

ن کرمانشــ
ــا دفاتــر انجمــن ســینمای جوان

ســئولیت ها: سرپرســت 
م

کارشــناس ارشــد تولیــد انجمــن ســینمای جوانــان ایــران، نایــب رئیــس انجمــن فیلــم 

ــاون  ــاه )2ســال(، مع ــم کوت ــره انجمــن فیل ــات مدی ــران )2ســال(، عضــو هی ــاه ای کوت

شــتیبانی انجمــن ســینمای جوانــان ایــران
تولیــد و پ

Born: 1971/ Kermanshah

Education: BA in Directing, MA in Dramatic Literature  

Works: Directing short films Dust, The Abyss, The Birth of a 

Filmmaker, Death of a Scarecrow, Kanikav, White Screen, 

Telephone, Land,  Masques, Traveller, Chay Ghand Pahlo, Ban 

Larzan

Others: Making some works such as To Somewhere Far Away, 

Poshete Paye Parvaneha, Navazeshgare Nour, Ashkan, Blessed 

Ring andsome other stories, Compliation of Robai of Cinema Book  

Responsibilities: Supervisor of offices of Javanan Cinema of 

Kermanshah, Karaj and Tehran, chief expert in Production in Iranian 

Youth Cinema Society, v
ice president of Iranian Short Film Society 

(2 years), m
ember of the board of directors of short film

 society (2 

years), deputy of production and support of Ira
nian Youth Cinema 

Society,



محمدرضا شفاه

Mohammadreza Shafah

متولد: 1360/ تهران

ما از دانشگاه رن فرانسه
تحصیالت: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته سین

 روز بعــد، دیــدن ایــن فیلــم جــرم 
ار: تهیــه کنندگــی فیلــم ســینمایی بیســت و یــک

آثــ

چ نبــود
گــر هیــ

 ... و دی
ه، رو بــه قبلــه،

وتــاه داســتانی از جملــه لکــ
ت!، فیلم هــای ک

اســ

سایر: مدرس دانشگاه

ــه فیلــم  ــس خان وره، موس
ــ ــم س ــگاه فیل ــل باش ــس و مدیرعام ــئولیت ها: موس مس

ــر  ی و دبی
ــز ــورای مرک ــو ش ــران، عض ــوان ته ــینمای ج ــن س ــر انجم ــتانی، مدی داس

ــا ر اروپ
ــور بیــن الملــل اتحادیــه انجمــن هــای اســالمی دانشــجویان د

ارتباطــات و ام

Born: 1981/ Tehran

Education: MA in Cinema from University of Rennes Freance

Works: Producer of the film
s, Twenty One Days Later, and It Is

 a 

Crime to Watch This Film!, and producer of the short narrative film
s 

including The Stain, Ro Be Ghebleh, … and there was nothing else

Others: Teaching at university

Responsibilities: Founder and managing director of Soureh Film 

academy, fo
under of Narrative Film Khaneh, Tehran Youth Cinema 

Society, M
ember of central council and secretary of  communications 

and international affairs of Union of Islamic Student Association in 

Europe

طهماسب صلح جو

Tahmasb Solhjou

1/ آذربایجان
متولد: 331

گاه تهران
ی از دانش

تحصیالت: فارغ التحصیل رشته ادبیات فارس

ــون  ــریاتی چ ــا نش ــکاری ب ــینمایی و هم ــاالت س ــگارش مق ــینما، ن ــد س ار: منتق
ــ آث

ــر ــای تصوی ــم، دنی ــینمایی فیل ــه س ماهنام

یر: منتقد سینما
سا

ــزی  ــورای مرک ــت ش ــدان، ریاس ن منتق
ــ ــزی انجم ــورای مرک ــو ش ــئولیت ها: عض مس

ــدان ن منتق
ــ انجم

Born: 1952/ Azerbaijan

Education: Graduate in Persian Literature from Tehran University

Works: Cinema critic, writing cinematic articles and cooperating with 

some publications such as cinematic Monthly of Film, Picture World

Others: Cinema critic

Responsibilities: Member of central council of critics society, director 

of central council of the society





هیات داوران 

فیلم های 

داستانی، 

مستند و 

پویانمایی

F e a t u r e , 

Documenta ry 

&  A n i m a t i o n 

F i l m
s  J u r y

m e m b e r s

نرگس آبیار

Narges Abyar

متولد: 1349/ تهران

تحصیالت: فارغ التحصیل رشته ادبیات

ه در آینه می بینید به شما نزدیکترند، شیار 
شیا از آنچ

کارگردانی فیلم های سینمایی ا
آثار: 

اورکردنی، 
ت مهربان، روایت یک داستان ب

، کوتاه بن بس
 ماه کامل شد

143، نفس، شبی که

ن، مادر شهر، شیرپوشان
 روز پایا

س از دهمین رور،
ک روز پ

ناسور، مستند ی

ب در قالب رمان و داستان
سایر: نگارش بیش از سی جلد کتا

Born: 1970 / Tehran

Education: BA in Literature

Works: Directing feature films Objects in Mirror, Track 143, The 

Breath, The Night of Full Moon, short film
s Mehrban Dead End, 

Narrative of an Unbelievable Story, D
isgraceful, documentaries One 

Day after the 10th Day, The End of the Day, The Mother of the City, 

Lion Cover

Other: W
riting more than than 30 books in the form of novels and 

stories



هومن بهمنش

Houman Behmanesh

متولد: 1359/ الهیجان

کارگردانی سینما
تحصیالت: فارغ التحصیل 

آثار: مدیر فیلمبرداری فیلم های سینمایی آن سه، شیرین، صندلی خالی، طاووس های بی 

پر، چیزهایی هست که نمیدانی، گل چهره، صدای پای من، پذیرایی ساده، خوابم می آد، 

ی آقا و خانم میم، گناهکاران، دربند، زندگی مشترک آقای محمودی و 
زندگی خصوص

شود، ماالریا، خانه ای 
ا وارد می 

م، اژده
رادونا هست

ه گو ما
مروز، بهمن، من دی

و، ملبورن، ا
بان

ور، متری 
در خیابان چهل و یکم، تابستان داغ، سال دوم دانشکده من، سمفونی نهم، فیگ

ش و نیم، سرخ پوست
شی

کارگردانی بیش از سی فیلم مستند صنعتی 
وتاه، فیلمبرداری و 

سایر: ساخت 4 فیلم ک

تبلیغاتی

م کوتاه سینمای 
مسئولیت ها: عضو انجمن مدیران فیلمبرداری سینمای ایران، انجمن فیل

ن، آکادمی علوم و فنون سینمایی آسیا پاسیفیک-استرالیا
بنیاد ملی نخبگان ایرا

ایران، 

Born: 1980 / Lahijan

Education: BA in  Film Directing

Works: Director of photography in feature film
s That Three Persons, 

Shirin, Empty Chair, Featherless Peacocks, Things that You do not 

Know, Golchhreh, My Footsteps, Simple Reception, I an Sleepy, 

Private Life of Mr. and Mrs. Mim, Sinners, Trapped, The Wedlock, 

Melbourne, Today, Bahman, I am Diego Maradona, The Dragon 

Srrives, Malaria, A House on Forty-one Streets, The Hot Summer, 

My Second Year at University, T
he Ninth Dymphony, Figurine, 6.5 

Per Metera meter, The Warden

Others: Making 4 short film
s, cinematography and directing more 

than thirty commercial documentary film
s

Responsibilities: Member of the Association of Iranian 

Cinematography Directors, Iran Cinema Short Film Society, Ir
anian 

National Elites Foundation, Academy of Science & Technology of 

Asia Pacific, Australia

محمدرضا شفیعی

Mohammad Reza Shafiei

فیلم های  کنندگی  تهیه  ثار: 
آ

هیهات،  کوچولو،  سیاه  ماهی  مهر،  به  میم، سر  خانم  و  آقا  زندگی خصوصی  سینمایی 

تلویزیونی از جمله سرود خاک، وضعیت سفید، 
ه ور، تهیه کننده چندین مجموعه های 

شعل

طر آور، 23 گرم
ت مرا بخا

شیدایی، فاصله ها، جراحت، رستگاران، ای دوس

ل روزنامه سینمایی صبا
مسئولیت ها: مدیر مسئو

Works: Producer of feature  film
s Private Life Mr. and Mrs. Mim, 

The Sealed Secret, Little Black Fish, Heihat, Flaming, Producer of 

several television series including The Soil Anthem, White State, 

Madness, Distances, Injuries, Salvation, Remember Me My Friend, 

23 Grams

Responsibilities: Managing Director of Saba Cinema Newspaper



احمد ضابطی جهرمی

Ahmad Zabeti Jahromi

متولد: 1330/ جهرم

 تلویزیون
 دراماتیک – شاخه سینما و

ش هنرهای
ر با گرای

ی پژوهش هن
ت: دکتر

تحصیال

آثار: بیش از سه دهه فعالیت در مستندسازی و ساخت بیش از 30 فیلم از جمله نخل: 

یوز ایرانی، ایران در 
، قهرمانی، 

ویر، موسیقی فولکلور شمال ایران
درخت زندگی، کشتی ک

تلویزیونی
گور بومی ایران و چندین مجموعه مستند 

 کوتاه، 
یک نگاه

ش و ترجمه ده ها جلد کتاب 
سایر: تدریس دروس تخصصی تدوین و مستندسازی، نگار

سینمایی و بیش از یکصد مقاله تخصصی

ضو هیأت علمی دانشگاه صداوسیما
مسئولیت ها: ع

Born: 1951/ Jahrom

Education: PhD in Art Research/ Dramatic Arts - cinema and 

television

Works: Over three decades of activity in documenting and 

producing more than 30 film
s including Palm Trees, Tree of Life, 

Desert Ship, Folk Music of Northern Iran, Heroism, Persian Jazz, 

Iran at a Glance, Indigenous Graves of Iran and several television 

documentary series

Others: Teaching specialized courses in the editing and 

documentation, translation of dozens of cinematic books and more 

than 100 specialized articles.

Responsibilities: Member of the Faculty of Iran's Broadcasting 

University

محمدعلی فارسی

Mohammad Ali Farsi 

1/ ورامین
متولد: 336

ی از دانشکده صداوسیما
ما - فیلمنامه نویس

تحصیالت: کارشناسی سین

آثار: ساخت مستندهای متعددی از جمله معلم، حقیقت گمشده، نومن،طوفان، رستاخیز، 

قصه های جنگ و ساخت بیش از 20 مجموعه مستند

ها: معاون تولید موسسه فرهنگی روایت فتح
مسئولیت 

Born: 1957/ Varamin

Education: BA in Cinema screen Writing from IRIB University

Works: Making several documentaries including: Teacher, The Lost 

Truth, Noman, Storm, Resurrection, Stories of War and making 

more than 20 documentary series

Responsibilities: Production deputy of Cultural Institute of Revayat-e 

Fath (Chronicle of Victory)



مصطفی کیایی

Mostafa Kiaei
متولد: 1356/ کرج

تحصیالت: کارشناسی فیلمسازی

ط ویژه، 
کارگردان فیلم های سینمایی بعد از ظهر سگِی سگی، ضد گلوله، خ

آثار: نویسنده و 

چهارراه استانبول
عصر یخبندان، بارکد، 

در رو، نقطه سر خط
س، راه 

تلویزیونی خرو
سایر: نگارش مجموعه های 

Born: 1978/ Karaj

Education: BA Film Making

Works: Writer and director of feature film
s Doggy Doggy Afternoon, 

Bulletproof, Special Line, Ice Age, Barcode, Istanbul Junction

Others: Writing television series Rooster, Run  Away Path, Period 

Next Line

سیدعلیرضا گلپایگانی

Seyed Alireza Golpayegani 
1/ اهواز

متولد: 339

ن از دانشگاه 
کارگردانی انیمیش

نر و کارشناسی ارشد 
ما از دانشگاه ه

کارگردانی سین
تحصیالت: کارشناسی 

اه هنر اصفهان
 هنر دانشگ

ی پژوهشی
ره دکتر

نر و دانشجوی دو
ه

هویت،  موشن   کامیک  مهربان،  مرد  مذهبی  تلویزیونی 
انیمیشن  فیلم  کارگردان 

و  تهیه کننده  ثار: 
آ

ی پهلوانان، شجاعان، 
ریا، تهیه کنندگی مجموعه انیمیشن ها

مرد و د
انیمیشن های طمع، رنگ ها، حکایت 

زبر و زرنگ، رنگها
میان پرده های طنز، 

ی و کارشناسی ارشد دانشگاه، ترجمه کتاب چگونه شخصیت های 
ن در مقطع کارشناس

سایر: تدریس انیمیش

ی تبلیغاتی
ر تیزرها

ی را متحرک سازی کنیم، مجری و مشاو
انیمیشن

 آزاد انیمیشن، مدیر مسئول 
ر کارگاه

گاه تربیت مدرس، موسس و مدی
ضو هیات علمی دانش

مسئولیت ها: ع

در وزارت 
 و برنامه سینما 

نشریه تخصصی انیمیشن "سیمیا" دانشگاه هنر، کارشناس کمیته های طرح

بیر هفته فیلم انیمیشن 
ش و پرورش، مدیرعامل موسسه تخصصی تولید انیمیشن حرکت کلیدی، د

آموز

دبیر علمی اولین همایش ملی انیمیشن، عضو هیات رئیسه انجمن بین المللی انیمیشن ایران 
زاگرب، 

نیاد بازی های رایانه ای وزارت 
ضو هیات مدیره ب

ن هنر، ع
ن فرهنگستا

سیفا(، عضو کمیته تخصصی انیمیش
)آ

ی اداره 
ح و برنامه پویانمای

ضو هیات رئیسه انجمن مدرسان سینما خانه سینما، عضو شورای طر
ارشاد، ع

ره پویانمایی صبا، عضو هیات علمی گروه 
کل سیمای استان های صدا و سیما، عضو شورای گرافیک ادا

گاه هنر
کارشناسی ارشد انیمیشن دانش

Born: 1960/ Ahvaz

Education: BA in film directing from University of Art and MA in Animation 

Directing from University of Art and PhD candidate in Art Research from Isfahan 

Art University

Works: producer and director of Religious animation film
 titled Kind Man, motion 

comic title
d Identity, 

the animation film
s of Greed, Colors, Story of Man and 

Sea, Producer of the animation films Heroes, The Brave, Satiric Interlude, 

Perceptive, Colors

Others: teaching animation at bachelor and master's program, tra
nslating the 

book title
, "How to animate the animation characters, executor and advisor of 

advertisements

Responsibilities: Faculty member of Tarbiat Modares University, F
ounder and 

director of animation free workshop, editor in chief of specialized publication 

of 'Simiya" of Art University, experts of committees of cinema plans and 

programs in Ministry of Education, Managing Director of specialized institution 

of producing key motion animation, secretary of Animafest Zagreb film
 week, 

scientific secretary of the first national animation conference, member of the 

board of directors of international society of Iran's animation (ASIFA), member 

of specialized animation committee of art academy, m
ember of the board of 

directors of the foundation of computer games of Ministry of Culture and Islamic 

Guidance, member of the board of directors of association of instructors of 

House of Cinema, member of the council of animation plan and program of 

department general of IRIB of provinces, member of graphics council of Saba 

animation department, faculty member of Master's of animation of Art University
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##نفرس N a f r e s 

کارگردان: سامان غنائمی
تصویربردار: علی غالمی

فیلمنامه نویس: شکوفه بهادری
تدوین: سامان غنائمی
چهره پرداز: شهرام توانا

صدابردار: هادی بهشتی
بازیگران: سامان غنائمی، فاطمه شکری، عارف برهمن، 

هاشم تفکری، سحر باقرآبادی
عکاس: سعید غالمی

تهیه کننده: حسن حبیب زاده
تهیه شده در گروه هنری کات

Director: Saman Ghanaemi
Cinematography: Ali Gholami
Screen Writer: Shokoufe Bahadori
Editor: Saman Ganaemi
Makeup: Shahram Tavana
Sound Recorder: Hadi Beheshti
Cast: Saman Ghanaemi, Fatemeh Shokri, 
Aref Berahman, Hashem Tafakori, Sahar 
Bagherabadi
Photographer: Saeid Gholami
Producer: Hasan Habibzadeh
Produced in Cut Art Group

خالصه داستان: چند تا پیام تلگرامی برای فرهاد میاد 
که عینا اتفاق میفته تا کار به جایی می رسه که فرهاد 

خودشو از پنجره میندازه پایین.

Synopsis: Several Telegram messages are 
sent to Farhad and they exactly happen; and 
at the end Farhad jumps out of the window.

سامان غنائمی
Saman Ghanaemi

متولد: 1368/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

به  بازی ها،  اسباب  شهر  کوتاه  های  فیلم  فیلمشناسی: 
همین سادگی، سیخفیل

Born: 1989/ Tehran
Education: BA
Filmography: Short films Toys City, As 
Simple As That, Sikhfil
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کارگردان: فرهاد فداکار
تصویربردار: علی کاظمی

فیلمنامه نویس: فرهاد فداکار
تدوین: نازنین مفخم

چهره پرداز: سید کاظم حسینی
طراح صحنه و لباس: سعید پیرهادی

صدابردار: مهرداد ابوالقاسمی
صداگذار: مانی منادی زاده
موسیقی: مانی منادی زاده

بازیگران: امیرحسین حیدری، فاطمه دهشیری، ایلیا 
محیط، محمدمهدی گلستانی، پارسا نصیری، محمدعلی 

فرج زاده، محمدمهدی فصیحی هرندی، شاپور احسان، 
مهدی حسینی پور، امیر پذیرفته، علی رنجبر

عکاس: سیدمحمدرضا حسینی قاسم آباد
تهیه کننده: فرهاد فداکار

Director: Farhad Fadakar
Cinematography: Ali Kazemi
Screen Writer: Farhad Fadakar
Editor: Nazanin Mofkham
Makeup: Sayed Kazem Hosseini
Costume & Set Designer: Saeid Pirhadi
Sound Recorder: Mehrdad Abolghasemi
Sound Mixer: Mani Monadi Zadeh
Music: Many Monadizadeh
Cast: Amir Hossein Heidari, Fatemeh 
Dehshiri, Ilia Mohit, Mohammad Mehdi 
Golestani, Parsa Nasiri, Mohammad 
Ali Farajzadeh, Mohammad Mahdi 
Fesihi Harandi, Shapour Ehsan, Mehdi 
Hosseinipour, Amir Pazirofteh, Ali Ranjbar
Photographer: Seyed 
Mohammad Reza 
Hosseini Ghasemabad
Producer: Farhad 
Fadakar

خالصه داستان: فرهاد بر خالف دوستانش نمی خواهد 
با آتاری دوستش بازی کند. او منتظر است تا پدرش از 
مکه برای او آتاری بخرد. پدرش باز می گردد، اما کابل 

آن را نمی آورد و برای تهیه آن به شهر می رود، ...

Synopsis: Farhad, unlike his friends, does not want to 
play with his friend Atari. He is waiting for his father to 
buy him an Atari from Mecca. Her father returns, but 
he does not bring cable and goes to the city to get it,  ...

فرهاد فداکار
Farhad Fadakar

متولد: 1366/ رفسنجان
فیلمشناسی: اولین تجربه فیلمسازی

Born: 1987/ Rafsanjan
Filmography: First film
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Tآخرشه h i s  i s  t h e  E n d 

کارگردان: رضا کشاورز
تصویربردار: احمد گودرزی

فیلمنامه نویس: محمد قاسم پور
تدوین: امید توتونچی

صدابردار: احمد صابری
صداگذار: محمدحسین ابراهیمی

بازیگران: متین مصطفوی
تهیه کننده: مقداد اموری چافی

تهیه شده در خانه فیلم داستانی

Director: Reza Keshavarz
Cinematography: Ahmad Goodarzi
Screen Writer: Mohammad Ghasempour
Editor: Omid Tutunchi
Sound Recorder: Ahmed Saberi
Sound Mixer: Mohammad Hossein Ebrahimi
Cast: Matin Mostafavi
Producer: Meghdad Omuri Chafi
Produced in House of Fiction Film

خالصه داستان: آخرشه داستان کودکانی است که در 
و در عین حال، خودروهای  بازی کرده  فوتبال  کوچه 
مدل باالی آن محله را با ذوق و لذت نگاه می کنند، تا 

اینکه خودرویی متفاوت نظرشان را جلب می کند.

Synopsis: The is the story of children playing 
football and at the same time looking at 
expensive cars with pleasure, until a different 
car draws their attention.

رضا کشاورز
 Reza Keshavarz

متولد: 1374/ شهریار
فیلمشناسی: فیلم کوتاه تریبون

Born: 1995/ Shahriar
Education: Short film Tribune 
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کارگردان: فرزانه قائمی زاده
تصویربردار: تورج هیبتی

فیلمنامه نویس: فرزانه قائمی زاده
تدوین: میثم حسنی

چهره پرداز: سحر شمس
طراح صحنه و لباس: فرزانه قائمی زاده

صدابردار: مصطفی اکبری منجیل
صداگذار: محسن کیوان فر

موسیقی: مایکل بروک
بازیگران: رامتین کرامتی، رامونا خانقایی، مریم جزینی، امیر 

رضا رشتی
عکاس: علی نجفی

تهیه کننده: فرزانه قائمی زاده و انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Farzaneh Ghaemizadeh
Cinematography:Touraj Heybati
Screen Writer: Farzaneh Ghaemizadeh
Editor: Meysam Hasani
Makeup: Sahar Shams
Costume & Set Designer: Farzaneh 
Ghaemizadeh
Sound Recorder: Mostafa Akbari Manjil
Sound Mixer: Mohsen Keyvanfar
Music: Michael Brooke
Cast: Ramti Keramati, Ramona 

Khanghaei, Maryam Jozeini, 
Amir Reza Rashti
Photographer: Ali Najafi
Producer: Farzaneh 
Ghaemizadeh & Iranian Youth 
Cinema Society

خالصه داستان: سال 1362، اعال دختر جوانی است که 
برادرش بی خبر به جبهه می رود. او بدون اطالع از مکان 

برادر، محله کودکی را به دنبالش زیر و رو می کند.

Synopsis: In 1983, A`la is a young girl whose 
brother goes to war without making others 
aware of it. She starts looking for his  brother in 
their childhood neighborhood without knowing 
his location. 

فرزانه قائمی زاده
Farzaneh Ghaemizadeh

متولد: 1368/ همدان
تحصیالت: دکتری

فیلمشناسی: ساخت چند فیلم کوتاه داستانی و مستند
Born: 1989/ Hamedan
Education: PhD
Filmography: Making some short fiction 
and documentary films 
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Aامیرعلی m i r a l i

کارگردان: شیوا قنبریان
تصویربردار: پیمان عباس زاده

فیلمنامه نویس: حمید طاهری و شیوا قنبریان
طراح صحنه و لباس: بنیامین نادری

صدابردار: سعید زند
صداگذار: محمدمهدی جواهری زاده

بازیگران: مهدی حسینی نیا، نیما یوسف ور، شبنم 
نیکوبخت

تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Shiva Ghanbarian
Cinematography: Peyman Abbas Zadeh
Screen Writer: Hamid Taheri & Shiva 
Ghanbarian
Costume & Set Designer: Benjamin Naderi
Sound Recorder: Saeid Zand
Sound Mixer: Mohammad Mehdi 
Javaherizadeh
Cast: Mehdi Hosseini Nia, Nima 
Yousefvar, Shabnam Nikoobakht
Produced in Iranian Youth Cinema Society

 Synopsis: Problems of divorce and its impactخالصه داستان: معضالت طالق و تاثیر آن بر خانواده.
on family. 

شیوا قنبریان
Shiva Ghanbarian

متولد: 1368/ شیراز
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: ساخت چند فیلم کوتاه
Born: 1989/ Shiraz
Education: MA
Filmography: Making several short films 
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Pبچه خور e d o v o r e

کارگردان: محمد کارت
تصویربردار: هادی بهروز

فیلمنامه نویس: آبان عسکری و محمد کارت
تدوین: اسماعیل علیزاده
چهره پرداز: عظیم فراین

طراح صحنه و لباس: سعید حسنلو
صدابردار: مهدی صالح کرمانی

صداگذار: آرش قاسمی
موسیقی: امیر توسلی

بازیگران: علیرضا حکیمی، فرحانه سبحانی، بهرام 
ابراهیمی، علیرضا مهران، علی بحری

عکاس: سید پدرام هاشمی
تهیه کننده: سید مازیار هاشمی

Director: Mohammad Kart
Cinematpgraphy: Hadi Behrouz
Screen Writer: Aban Askari & Mohammad 
Cart
Editor: Esmaeil Alizadeh
Makeup: Azim Farayen
Costume & Set Designer: Saeid Hasanlou
Sound Recorder: Mehdi Saleh Kermani
Sound Mixer: Arash Ghasemi
Music: Amir Tavassoli
Cast: Alireza Hakimi, Farhaneh Sobhani, 
Bahram Ebrahimi, Alireza Mehran, Ali Bahri
Photographer: Seyed Pedram Hashemi
Producer: Seyed Maziar Hashemi

خالصه داستان: هیچ چیز قدرتمندتر از عشقی کودکانه 
نیست.

synopsis: Nothing is stronger than a childish 
love. 

محمد کارت
Mohammad Kart

متولد: 1365/ شیراز
تحصیالت: کارشناسی کارگردانی سینما

فیلمشناسی: مستندهای خون مردگی ، بختک، معلق، 
آوانتاژ، الوراتوار

Born: 1986/ Shiraz
Education: BA in Cinema Directing
Filmography: Documentaries Bruise, 
Incubus, Hanging, Advantage, Loveratoar,
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Sبدون لک t a i n l e s s

کارگردان: محمدصادق رمضانی مقدم
تصویربردار: حسین ساالری

فیلمنامه نویس: محمدصادق رمضانی مقدم و محسن 
جهانی

تدوین: مجتبی احسانی
طراح صحنه و لباس: حامد مقیمی

صدابردار: احمد محمدی
صداگذار: حسام الدین ظریف

موسیقی: سبحان ابوذر
بازیگران: محمد دلگشا

تهیه کننده: سید سجاد قافله باشی
تهیه شده در خانه فیلم داستانی

Director: Mohammad Sadegh Ramezani 
Moghadam
Cinematography: Hossein Salari
Screen Writer: Mohammad Sadegh 
Ramezani Moghadam & Mohsen Jahani
Editor: Mojtaba Ehsani
Costume & Set Designer: Hamed Moghimi
Sound Recorder: Ahmad Mohammadi
Sound Mixer: Hesamodin Zarif
Music: Sobhan Aboozar
Cast: Mohammad Delgosha
Producer: Seyed Sajjad Ghafelebashi
Produced in House of Narrative Film 

خالصه داستان: عباس که میوه فروش است، صبح زود، زمان 
برگشت از میدان تره بار با صحنه ی تصادفی روبه رو می شود 

و مجروح را با وانت اش به بیمارستان می رساند؛ اما ..

Abbas, who is a fruit seller witnesses a 
accident scene while returning from Bazaar 
in early morning and takes the wounded to 
the hospital with his car, but ...

محمدصادق 
رمضانی مقدم

Mohammad Sadegh 
Ramezani Moghadam

متولد: 1368/ مشهد
فیلمشناسی: ساخت فیلم کوتاه داستانی شیرین، 

مستندهای روایت یک روای، غرفه 41، یک روز یک 
زندگی

Born: 1989/ Mashhad
Filmography: Making short film Shirin, 
documentary Story of a Narrator, Booth 
41, A Day of Life 13
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Lبذار یه امشب بگذره e t  T h e  N i g h t  G o

کارگردان: حامد قاسمی
تصویربردار: کیوان شعبانی

فیلمنامه نویس: حامد قاسمی
تدوین: فروغ عزیزی

چهره پرداز: حسنا خان محمدی
طراح صحنه و لباس: ساجده شمس

صدابردار: مصطفی منجیل
صداگذار: یونس اسکندری
موسیقی: یونس اسکندری

بازیگران: نگار حسن زاده، احمد لشینی، فریده دریامج، 
علی شجاع، مهران کیا
عکاس: هاله بختیاری

تهیه کننده: حامد قاسمی

Director: Hamed Ghasemi
Cinematography: Keyvan Shabani
Screen Writer: Hamed Ghasemi
Editor: Forough Azizi
Makeup: Hasan Khanmohammadi
Costume & Set Designer: Sajedeh Shams
Sound Recorder: Mostafa Manjil
Sound Mixer: Younes Eskandari
Music:Younes Eskandari

Cast: Negar Hasanzadeh, Ahmad 
Lashini, Farideh Daryamoj, Ali 
Shoja, Mehran Kia
Photographer: Haleh Bakhtiari
Producer: Hamed Ghasemi

فردی  توسط  است  مدتی  که  الهام  داستان:  خالصه 
ناشناس در معرض تهدید قرار گرفته با جدی شدن این 

تهدیدها دست به انتخابی سرنوشت ساز می زند. 

Synopsis: Elham who has been threatened by 
an anonymous person for some time, has to 
make a determining decision as  threats get 
more serious. 

حامد قاسمی
Hamed Ghasemi 

متولد: 1368/ خمین
تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش

فیلمشناسی: فیلم کوتاه سی پی، خانه هدی

Born: 1989/ Khomein
Education: MA in Theater Directing
Filmography: Short films CP, Hoda`s 
House 
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Sبرف تابستان n o w  S u m m e r

کارگردان: امین چادگانی
تصویربردار: بابک ابرغانی

فیلمنامه نویس: امین چادگانی
تدوین: شیدا گرجی

چهره پرداز: سپیده نقدی
طراح صحنه و لباس: ماهور میرشکاک

صدابردار: علی ذوالفقاری
صداگذار: سامان شهامت و محمدرضا مکی

موسیقی: فرید کولیوند
بازیگران: امیرحسین طاهری، آذین نظری، علی باقری، 

مرجان مدبر ، سولماز آقاجانی
عکاس: ماهور میرشکاک

سیاوش  چادگانی،  امین  زبیر،  حمیدرضا  تهیه کننده: 
قربانی

Director: Amin Chadegani
Cinematography: Babak Abarghani
Screen Writer: Amin Chadegani
Editor: Sheida Gorji
Makeup: Sepideh Naghdi
Costume & Set Designer: Mahour Mirshakak
Sound Recorder: Ali Zolfaghari
Sound Mixer: Saman Shahamat & 
Mohammad Reza Maki
Music: Farid Kolivand
Cast: Amir Hossein Taheri, Azin Nazari, Ali 
Bagheri, Marjan Modaber, Solmaz Aghajani
Photographer: Mahoor Mirshakak
Producer: Hamid Reza Zobeir, Amin 
Chadegani, Siavash Ghorbani

خالصه داستان: در خانه اشکان، کسی دیگر هم زندگی 
می کند. اشکان مجبور است او را از بقیه پنهان کند. آذر 
متوجه این موضوع شده، نیمه های شب به خانه اشکان 

می آید تا همخانه او را پیدا کند.

Synopsis: Ashkan has to hide someone whi is 
living with him at home. Azar realizes this and 
comes to Ashkan's house at midnight to find 
his housemate. 

امین چادگانی
Amin Chadegani

متولد: 1368/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: اولین تجربه فیلمسازی

Born: 1989/ Tehran
Education: BA
Filmography: First film
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کارگردان: بابک خرم دین
تصویربردار: مسلم تهرانی

فیلمنامه نویس: بابک خرم دین و نیره میرزایی
تدوین: پدرام خوشبخت

طراح صحنه و لباس: سمانه داوودی پارسا
صدابردار: سیوان محمودی

صداگذار: بهروز معاونیان
مهال  میرزایی،  نیره  رهنمایی،  محمدرضا  بازیگران: 

عرب فریدی، سایه ترابیان، ایران موسوی ثانی
عکاس: دریا قنبری

تهیه کننده: بابک خرم دین
تهیه شده در انجمن سینمای جوان ایران

Director: Babak Khoramdin
Cinematography: Moslem Tehrani
Screen Writer: Babak Khoramdin & 
Nayereh Mirzaie
Editor: Pedram Khoshbakht
Costume & Set Designer: Samaneh 
Davoodi Parsa
Sound Recorder: Sivan Mahmoudi
Sound Mixer: Behrouz Moavenian
Cast: Mohammad Reza Rahnamaei, 
Nayereh Mirzaei, Mahla Arabfaridi, Sayeh 
Torabian, Iran Mousavi Sani
Photographer: Darya Ghanbari
Producer: Babak Khoramdin
Produced in Iranian Youth Cinema Society

به همراه مادر،  خالصه داستان: علی پسر جوانی است که 
خواهر و خواهرزاده اش زندگی می  کند. او با ماشین اش کار 
می کند و از این راه هزینه های خانواده اش را تامین می کند 
اما دکتر به او گفته است که فرصت زیادی برای زندگی ندارد.

Synopsis: Ali is a young boy who lives with his 
mother, sister and nephew. He works with his 
car and to provide his family expenses, but the 
doctor told him that he has no much time to live.

بابک خرم دین
Babak Khoramdin

متولد: 1350/ تهران
تحصیالت: کارشناسی ارشد سینما

فیلمشناسی: ساخت فیلم کوتاه برش، بور بیجاده رنگ، 
سه شنبه: مامان، نیمه بلند داستانی روزن )کورسو(، بلند 

داستانی سوگنامه ای برای یاشار

Born: 1971/ Tehran
Education: MA in Cinema
Filmography: Making short films Cut, Bur 
Bijadeh Birang, Thuesdays: Mama, mid-
length film Gleam, feature film  A Threnod 
for Yashar 13
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Dبه هیچکس نگو کجایی o n ` t  T e l l  A n y o n e  W h e r e  Y o u 
A r e

کارگردان: شهریار مرادی
تصویربردار: شهریار مرادی

فیلمنامه نویس: شهریار مرادی
تدوین: شهریار مرادی

صدابردار: شهریار مرادی
صداگذار: شهریار مرادی

تهیه کننده: شهریار مرادی

Director: Shahriar Moradi
Cinematography: Shahriar Moradi
Screen Writer: Shahriar Moradi
Editor: Shahriyar Moradi
Sound Recorder: Shahriar Moradi
Sound Mixer: Shahriar Moradi
Producer: Shahriar Moradi

 Synopsis: For not getting lost, should I stay orخالصه داستان: برای گم نشدن باید ماند یا باید رفت؟!
should I go?

شهریار مرادی
Shahriar Moradi

متولد: 1374/ کرمانشاه
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: اولین تجربه فیلمسازی

Born: 1995/ Kermanshah
Education: MA
Filmography: First film
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Bپل r i d g e 

کارگردان: وحید حسن زاده
تصویربردار: مسعود امینی تیرانی

فیلمنامه نویس: وحید حسن زاده و مریم اسمی خانی
تدوین: آیدین افخمی

چهره پرداز: پدرام زرگر
طراح صحنه و لباس: حسین صفریان بحری

صدابردار: علی عدالت دوست
صداگذار: امیرحسین صادقی

بازیگران: حافظ اسمی خانی، رویا حسینی، رضا مهدوی
عکاس: پویان مقدم

تهیه کننده: مریم اسمی خانی

Director: Vahid Hasanzadeh
Cinematography: Masoud Amini Tirani
Screen Writer: Vahid Hasanzadeh & Maryam 
Esmikhani
Editor: Aydin Afkhami
Makeup: Pedram Zargar
Costume & Set Designer: Hossein Safarian 
Bahri
Sound Recorder: Ali Edalat Doust

Sound Mixer: Amir Hossein Sadeghi
Cast: Hafez Esmikhani, Roya 
Hosseini, Reza Mahdavi
Photographer: Pouyan Moghaddam
Producer: Maryam Esmikhani

روی  که  است  رویا دختر شهرستانی  داستان:  خالصه 
پل از ماشین رییس شرکتش که او را اخراج کرده پیاده 
می شود. او نمی داند باید چه کار کند که پیرمرد عابری 

فکری به ذهن او می اندازد.

Synopsis: Roya gets off from her manager`s 
car who has fired her. She doesn't know but 
an old man passerby give her a though.  
know what to do when he tells the old man of 
intellectual thought.

وحید حسن زاده
Vahid Hasanzadeh

متولد: 1364/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: ساخت چند فیلم کوتاه
Born: 1985/ Tehran
Education: BA
Filmography: Making several short films
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Dتشریح i s s e c t

کارگردان: سیاوش شهابی
تصویربردار: حامد حسینی سنگری

فیلمنامه نویس: سیاوش شهابی
تدوین: عماد خدابخش
چهره پرداز: پویان قومی

طراح صحنه و لباس: فراز مدیری
صدابردار: مجید نجاتی

صداگذار: محمدمهدی جواهری زاده
بازیگران: علیرضا ثانی فر، تینو صالحی، مهدی آقاجانی، 

بزرگهمر جمهری، ایلیا نصرالهی، محمد جعفرنژاد
عکاس: محمد معصومی

تهیه کننده: سوگل شهابی و مریم کوهکن
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Siavash Shahabi
Cinematography: Hamed Hosseini Sangari
Screen Writer: Siavash Shahabi
Editor: Emad Khodabakhsh
Makeup: Pouyan Ghomi
Costume & Set Designer: Faraz Modiri
Sound Recorder: Majid Nejati
Sound Mixer: Mohammad Mehdi 
Javaherzadeh
Cast: Alireza Sanifar, Tinu Salehi, Mehdi 
Aghajani, Bozorgmher Jomehri, Ilia 
Nasrollahi, Mohammad Jafarnejad
Photographer: Mohammad Masoumi
Producer: Sogol Shahabi & Maryam Kouhkan
Produced in Iranian Youth Cinema Society

خالصه داستان: پلیس برای بررسی پرونده فوت ناگهانی 
دانش آموزی وارد مدرسه شده است.

Synopsis: The police have entered school to 
investigate the sudden death of a student.

سیاوش شهابی
Siavash Shahabi

متولد: 1372/ تبریز
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: فیلم کوتاه پسر، وظیفه سام، روز معلم، مثل 
پدر، صابر، هیوال، تشریح

Born: 1993/ Tabriz
Education: BA
Filmography: Short films Boy, Sam Duty, 
Teacher`s Day, Like Father, Saber, 
Monster, Dissect
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Bتلخ i t t e r

کارگردان: مجید اسماعیلی
تصویربردار: محمد فکوری

فیلمنامه نویس: مجید اسماعیلی و امیرمحمد عبدی
تدوین: حمید نجفی راد

چهره پرداز: فرشاد تندنویس
طراح صحنه و لباس: مجید اسماعیلی

صدابردار: شکراهلل داموغ
صداگذار: آرش قاسمی

موسیقی: مسعود سخاوت دوست
پریسا  رحیمی زاده،  هستی  تقوایی،  زاوش  بازیگران: 

درافشان، یاسین جعفری، فرهاد شهریزی
عکاس: حنان برهانیان

تهیه کننده: عباس روزی طلب

Director: Majid Esmaeili
Cinematography: Mohammad Fakouri
Screen Writer: Majid Esmaeili & Amir 
Mohammad Abdi
Editor: Hamid Najafi Rad
Makeup: Farshad Tondnevis
Costume & Set Designer: Majid Esmaeili
Sound Recorder: Shokrollah Damough
Sound Mixer: Arash Ghasemi
Music: Massoud Sekhavat Doust
Cast: Zavash Taghvaei, Hasti 
Rahimizadeh, Parisa Dorafshan, Yasin 
Jafari, Farhad Shahrizi
Photographer: Hanan Borhanian
Producer: Abbas Ruzitalab

خالصه داستان: تنها چند ساعت تا مراسِم خواستگارِی 
الهام باقی مانده است .همه چیز مهیاست اما نگرانی را 

می توان در چهره الهام دید.

Synopsis: Only few hours left until the 
matchmaking ceremony of Elham. Everything 
is ready, but she is very nervous. 

مجید اسماعیلی
Majid Esmaeili

متولد: 1359/ تهران
تحصیالت: دیپلم

فیلمشناسی: ساخت فیلم های بلند داستانی نزدیکتر بیا، 
کمی دورتر،  خدا جیرجیرک ها را دوست دارد، رقص روی 

یخ، خشت بهشت، جاده، گمیچی

Born: 1980/ Tehran
Education: Diploma
Filmography: Making feature films Come 
Closer, A little Farther Away, God Loves 
Crickets, Dancing on ice, Clay of Paradise, 
Road, Gamichi 13
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Sتلقین u g g e s t i o n 

کارگردان: اشکان خیل نژاد
تصویربردار: مصطفی قاهری

فیلمنامه نویس: جابر رمضانی
تدوین: عماد خدابخش

چهره پرداز: محمد غالمی
طراح صحنه و لباس: فرشید جعفری

صدابردار: وحید بیات
صداگذار: انسیه ملکی
موسیقی: انسیه ملکی

بازیگران: حامد رسولی و فرشته حسینی
عکاس: امیر خوارزمی

تهیه کننده: اشکان خلیل نژاد
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Ashkan Khalilnejad
Photographer: Mostafa Ghaheri
Screen Writer: Jaber Ramezani
Editor: Emad Khodabakhsh
Makeup: Mohammad Gholami
Costume & Set Designer: Farshid Jafari
Sound Recorder: Vahid Bayat
Sound Mixer: Ensieh Maleki
Music: Ensieh Maleki
Cast: Hamed Rasooli and Fereshteh 
Hosseini
Photographer: Amir Kharazmi
Producer: Ashkan Khalilnejad
Produced in Iranian Youth Cinema Society

 .Synopsis: Testator is unable in practiceخالصه داستان: موصی در عمل ناتوان است.

اشکان خیل نژاد
Ashkan Khalilnejad

متولد: 1367/ کرج
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: نخستین تجربه فیلمسازی 

Born: 1988/ Karaj
Education: MA
Filmography: First film
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Sجذر بیست سالگی q u a r e  R o o t  o f  2 0 s 

کارگردان: رقیه توکلی
تصویربردار: حامد بقاییان

فیلمنامه نویس: رقیه توکلی و فرشاد رضایی
تدوین: سعید سلمان روغنی

چهره پرداز: حمید امیری
طراح صحنه و لباس: رقیه توکلی

صدابردار: حمید سلمان
صداگذار: حمید سلمان
موسیقی: علی مزیدی

بازیگران: معصومه قاسمی پور
عکاس: سجاد دهقان

تهیه کننده: محمدهادی آخوندی
تهیه شده در انجمن سینمای جوان ایران- دفتر یزد

Director: Roghayeh Tavakoli
Cinematography: Hamed Bagheian
Screen Writer: Roghayeh Tavakoli & Farshad 
Rezaei
Editor: Saeid Salman Roghani
Makeup: Hamid Amiri
Costume & Set Designer: Roghayeh Tavakoli
Sound Recorder: Hamid Salman
Sound Mixer: Hamid Salman
Music: Ali Mazidi

Cast: Masoumeh Ghasemipour
Photographer: Sajad Dehghan
Producer: Mohammad Hadi 
Akhoundi
Produced in Iranian Youth Cinema 
Society - Yazd Office

خالصه داستان: مرضیه زنی است که دختر خود را در 
تصادف دانشجویان دانشگاه شریف از دست داده و به 

دنبال جسد دختر خود راهی سفر می شود.

Synopsis: Marzieh is a woman who has lost 
her daughter in the accident of students at 
Sharif University and travels in search of her 
daughter body. 

رقیه توکلی
Roghayeh Tavakoli

متولد: 1364/ یزد
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: ساخت فیلم سینمایی مادری و بیش از سی 
فیلم کوتاه داستانی و مستند 

Born: 1985/ Yazd
Education: MA
Filmography: Making feature film 
Motherhood and more than 30 short 
fiction and documentary films
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Jجمعه گل o m e g o l 

کارگردان: محمدرضا حاجی غالمی یزدی
تصویربردار: رامین راستجو

فیلمنامه نویس: اکرم صادقی و علی حماسی
تدوین: زهره صباغیان
صدابردار: علی علوی

صداگذار: دانیال حاتمیان
موسیقی: حبیب خزایی فر

تهیه کننده: حسین اسدی زاده
تهیه شده در خانه فیلم داستانی

Director: Mohammadreza Haji Gholami 
Yazdi
Cinematography: Ramin Rastjou
Screen Writer: Akram Sadeghi & Ali 
Hamasi
Editor: Zohreh Sabaghian
Sound Recorder: Ali Alavi
Sound Mixer: Danial Hatamian
Music: Habib Khazaeifar
Producer: Hossein Asadi Zadeh
Produced in House of Fiction Film

خالصه داستان: پسری از اهالی یزد، نسبت به دوست 
افغانستانی اش بدبین شده و گمان می برد که او با داعش 

همکاری می کند.

Synopsis: : A boy from Yazd is suspicious 
about his Afghan friend and thinks he is 
cooperating with ISIS.

محمدرضا 
حاجی غالمی یزدی
Mohammadreza Haji 

Gholami Yazdi
متولد: 1360/ یزد

تحصیالت: فارغ التحصیل سینما گرایش تدوین
فیلمشناسی: فیلمهای کوتاه لکنت، کاروان عطش، سالم
Born: 1981/ Yazd
Education: BA in Cinema (Editing)
Filmography: Short films Stutter, Thirst 
Caravan, Hello13
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Bچای جوشیده o i l e d  T e a 

کارگردان: محمد علیزاده فرد
تصویربردار: علیرضا برازنده

فیلمنامه نویس: محمد صادق باقری
تدوین: سیاوش کردجان
چهره پرداز: حسین یزدی

طراح صحنه و لباس: امیر حسین حداد
صدابردار: رضا تهرانی

صداگذار: رامین ابوالصدق
موسیقی: امید روشن بین

بازیگران: علی استادی، ساغر عزیزی، مریم خدارحمی، 
آرش ماهان کیا، سامان غنائمی، کیمیا مالیی

تهیه کننده: حسین دارابی
تهیه شده در گروه هنری کات

Director: Mohammad Alizadeh Fard
Cinematography: Alireza Barazandeh
Screen Writer: Mohammad Sadegh 
Bagheri
Editor: Siavash Kordjan
Makeup: Hossein Yazdi
Costume & Set Designer: Amir Hossein 
Haddad
Sound Recorder: Reza Tehrani
Sound Mixer: Ramin Abolsedgh
Music: Omid Roshanbin 
Cast: Ali Ostadi, Saghar Azizi, Maryam 
Khodarahmi, Arash Mahankia, Saman 
Ghanaemi, Kimia Molayi
Producer: Hossein Darabi
Produced in Cut Art Group

تدارک  در  آقامحمود  خانواده  اعضای  داستان:  خالصه 
برگزاری جشن تولد سمانه، دختر کوچک خانواده هستند 

که حضور یک بسته چای شرایط را تغییر می دهد.

Synopsis: The members of Mr. Mahmoudi family 
are preparing to celebrate Samaneh's birthday 
but a tea package changes the situation. 

محمد علیزاده فرد
Mohammad Alizadeh Fard

متولد: 1366/ گلپایگان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: فیلم کوتاه داستانی حقیقت مجازی، تراس، 
سحری، همسایه، مستند راز آفرینش، انیمیشن بلیط

Born: 1988/ Golpaygan
Education: MA
Filmography: Short film Virtual Reality, 
Terrace, Sahari, Neighbor, documentary 
Secret of Creation, Animation Ticket 
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ون Sحلز n a i l

کارگردان: سینا محمدیان
تصویربردار: علی غالمی

فیلمنامه نویس: سینا محمدیان
تدوین: علیرضا ابویی

چهره پرداز: علیرضا ابویی
طراح صحنه و لباس: صوفی شکری

صدابردار: مهدی صالح کرمانی
صداگذار: رامین ابوالصدق
موسیقی: مهران میرمیری

بازیگران: سیدعلی میری، مهدخت موالیی، پوریا 
بخت افزوز، صوفی شکری

عکاس: رسول همتی
تهیه کننده: نسرین دولت آبادی

Desune Pictures تهیه شده در

Director: Sina Mohammadian
Cinematography: Ali Gholami
Screen Writer: Sina Mohammadian
Editor: Alireza Abouei
Makeup: Alireza Abouei
Costume & Set Designer: Sufi Shokri
Sound Recorder: Mehdi Saleh Kermani
Sound Mixer: Ramin Abolsadgh
Music: Mehran Mirmiri
Cast: Sayed Ali Miri, Mahdokht Molayi, 
Pouria Bakhtafrouz, Sufi Shokri
Photographer: Rasoul Hemati
Producer: Nasrin Dolatabadi
Produced in Desune Pictures

خالصه داستان: چهارشنبه اونقدر هوا سرد شده بود که 
کولرو  بیارم هم  در  زمستونیامو  لباس  بودم  هم مجبور 
خاموش کنم؛ اونا رو وقتی می پوشیدم که دیگه دوست 

نداشتم کسی رو ببینم.

Synopsis: Wednesday was so cold that we all 
had to put on winter clothes and turn off cooler. 
I was wearing them when I don't like to see 
anyone.

سینا محمدیان
Sina Mohammadian

متولد: 1372/ بیرجند
تحصیالت: دانشجو

داستانی،  کوتاه  فیلم  تهیه چند  و  فیلمشناسی: ساخت 
مستند و تجربی

Born: 1993/ Birjand
Education: Student
Filmography: Making some short, 
documentary and experimental films. 

13
97

20
18

/1
4´

Aحوالی حریم r o u n d  S h r i n e 

کارگردان: سیدمهدی میرغیاثی
تصویربردار: مجتبی پرگر

فیلمنامه نویس: حنظله تاج الدینی
تدوین: محسن فضلی

صدابردار: رضا بنایزدی
چهره پرداز: حبیب نوروزپور و زهره مالیی

بازیگران: سوگل طهماسبی، حسام خلیل نژاد، سعید 
سلطانی، مرتضی جاللی، علی اصغر عبدالحی

تهیه کننده: حسین اسدی زاده
تهیه شده در خانه فیلم داستانی

Director: Seyed Mehdi Mirghiasi
Cinematography: Mojtaba Pargar
Screen Writer: Hanzaleh Tajeddini
Editor: Mohsen Fazli
Sound Recorder: Reza Banayzadi
Makeup: Habib Norouzpour & Zohreh 
Molayi
Cast: Sogol Tahmasebi, Hesam 
Khalilnejad, Saeid Soltani, Morteza Jalali, 

Ali Asghar Abdollahi
Producer: Hossein Asadi Zadeh
Produced in House of Fiction 
Film

خالصه داستان: جوانی در حوالی حرم حضرت معصومه 
با  که  عهدی  علی رغم  او  می کند.  دستفروشی  )ع( 
حضرت )ع( بسته، گرانفروشی کرده و زائران را فریب 
می دهد، تا اینکه یکی از زائران، وی را به دام می اندازد.

Synopsis: A young man peddles around 
the shrine of Masoumeh (AS). Despite his 
covenant with holy Masoumeh (AS), he sells 
things expensive and deceives the pilgrims, 
until one of the pilgrims traps him.

سیدمهدی میرغیاثی
Seyed Mehdi Mirghiasi

متولد: 1356/ تهران
فیلمشناسی: فیلم کوتاه چشم و دل

Born: 1977/ Education
Filmography: Short film Eye & Heart 
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Eسایه ی فیل l e p h a n t  S h a d o w

کارگردان: آرمان خوانساریان
تصویربردار: محمد حدادی

فیلمنامه نویس: آرمان خوانساریان
تدوین: پویان شعله ور

چهره پرداز: حسنا خانمحمدی
طراح صحنه و لباس: افسانه صرفه جو

صدابردار: سامان شهامت
صداگذار: سامان شهامت

موسیقی: سهند نیک نژاد
سیاوش  سنجری،  سونیا  محمودی،  حسام  بازیگران: 

چراغی پور
عکاس: سهند نیک نژاد

تهیه کننده: آرمان خوانساریان
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Arman Khansarian
Cinematography: Mohammad Hadadi
Screen Writer: Arman Khansarian
Editor: Pouyan Sholevar
Makeup: Hasan Khanmohammadi
Costume & Set Designer: Afsaneh 
Sarfehjou
Sound Recorder: Saman Shahamat
Sound Mixer: Saman Shahamat
Music: Sahand Niknejad
Cast: Hesam Mahmoudi, Sonia Sanjari, 
Siavash Cheraghipour
Photographer: Sahand Niknejad
Producer: Arman Khansarian
Produced in Iranian Youth Cinema Society

 Synopsis: : Roaming around in Tehran fromخالصه داستان: یک صبح تا شب توی تهران پرسه زدن!
morning to night!

آرمان خوانساریان
Arman Khansarian

متولد: 1371/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: فیلم کوتاه سبز کله غازی، قرص برنج

Born: 1992/ Tehran
Education: BA
Filmography: Short film Green, Rice Pill
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وشن Bشب های ر r i g h t  N i g h t s

کارگردان: سهیال پورمحمدی
تصویربردار: آرمین یوسف زاده

فیلمنامه نویس: سهیال پورمحمدی
تدوین: آرمین یوسف زاده
چهره پرداز: سونیا رهنورد

طراح صحنه و لباس: سونیا رهنورد
صدابردار: امیر کوهکن
صداگذار: امیر کوهکن

بازیگران: سعید نعمتی، علی عسگری
عکاس: مهدی کوهکن

تهیه کننده: سهیال پورمحمدی
تهیه شده در سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت

Director: Soheila Pourmohammadi
Cinematography: Armin Yousefzadeh
Screen Writer: Soheila Pourmohammadi
Editor: Armin Yousefzadeh
Makeup: Sonia Rahnavard
Costume & Set Designer: Sonia Rahnavard
Sound Recorder: Amir Kouhkan
Sound Mixer: Amir Kouhkan
Cast: Saeid Nemati, Ali Asgari
Photographer: Mehdi Kouhken
Producer: Soheila Pourmohammadi
Produced in Cultural and Sports Organization 
of Rasht Municipality

آخر  پارکبان که شب  پیرمرد  داستان: حبیب  خالصه 
خدمتش را می گذراند با هادی مواجهه می شود که باید 
کار  به جای حبیب سر  فردا شب  از  میلش  بر خالف 

بیاید. 

Synopsis: This is the last night that old man 
Habib,is working as sweeper and he faces 
Hadi who should work instead of him from 
tomorrow night against his will. 

سهیال پورمحمدی
Soheila Pourmohammadi

متولد: 1363/ رشت
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: فیلم کوتاه ورما، شکوفه های زیتون، سکانس 
آخر

Born: 1984/ Rasht
Education: BA
Filmography: Short film Verma. Olive 
Blossoms, The Last Sequence 
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Lشرعی e g a l 

کارگردان: داریوش شهبازی
تصویربردار: محسن قصری

فیلمنامه نویس: آرش عباسی
تدوین: سروش طباطبائی

صدابردار: سعید زند
صداگذار: داریوش شهبازی

بازیگران: ساحل مصلحی، معصومه عزیزمحمدی، آرش 
عباسی، سیدعبدالعلی کمالی 

تهیه کننده: آرش عباسی 
تهیه شده در انحمن سینمای جوانان ایران- دفتر مالیر

Director: Dariush Shahbazi
Cinematography: Mohsen Ghasri
Screen Writer: Arash Abbasi
Editor: Soroush Tabataba'i
Sound Recorder: Saeid Zand
Sound Mixer: Dariush Shahbazi
Cast: Sahel Moslehi, Masoomeh 
Azizmohammadi, Arash Abbasi, Sayed 
Abdolali Kamali
Producer: Arash Abbasi
Produced in Iranian Youth Cinema  Society- 
Malayer Office

خالصه داستان: دختری که تازه به دانشگاه رفته پدرش 
در زندان است.

Synopsis: father of a girl who has gone to 
university , is in jail.

داریوش شهبازی
Dariush Shahbazi

متولد: 1364/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: نخستین تجربه فیلمسازی

Born: 1985/ Tehran
Education: BA
Filmography: First film 
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Aغایب b s e n t

کارگردان: علی خامه پرست
تصویربردار: علی غالمی

فیلمنامه نویس: حمیدرضا حسینیان
تدوین: امید توتونچی

طراح صحنه و لباس: علی خامه پرست
صداگذار: امین جعفری

بازیگران: حسین وفا نژاد
عکاس: حسین نوری

تهیه کننده: حمیدرضا حسینیان

Director: Ali Khamehparast
Cinematography: Ali Gholami
Screen Writer: Hamid Reza Hosseinian
Editor: Omid Tutunchi
Costume & Set Designer: Ali Khamehparast
Sound Mixer: Amin Jafari
Cast: Hossein Wafa Nejad
Photographer: Hossein Noori
Producer: Hamid Reza Hosseinian

خالصه داستان: دانش آموزی به فکر انتقام از همکالسی 
خود است.

Synopsis: A student is thinking about taking 
revenge from his classmate. 

علی خامه پرست
Ali Khamehparast

متولد: 1362/ تهران
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: ساخت فیلم سینمایی دربست

Born: 1983/ Tehran
Education: MA
Filmography: Feature film Exclusive 
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Bفشار خون l o o d  P r e s s u r e 

کارگردان: علی ثقفی
تصویربردار: فرهاد طالبی نژاد

فیلمنامه نویس: علی ثقفی
تدوین: حسین توکلی و علی ثقفی

صدابردار: شاهین پور داداشی
صداگذار: زهره علی اکبری

بازیگران: فرانک کالنتر
تهیه کننده: سید سجاد قافله باشی

تهیه شده در خانه فیلم داستانی

Director: Ali Saghafi
Cinematography: Farhad Talebinejad
Screen Writer: Ali Saghafi
Editor: Hossein Tavakoli & Ali Saghafi
Sound Recorder: Shahin Pourdadashi
Sound Mixer: Zohreh Aliakbari
Cast: Faranak Kalantar
Producer: Seyed Sajad Ghafeleh Bashi
Produced in House of Fiction Film

خالصه داستان: مردی، مرد دیگری را به قتل رسانده 
و محکوم به قصاص است. همسر قاتل به همسر مقتول 
پیشنهاد می دهد که به مادر وی، که نیازمند پیوند عضو 
است، عضو اهدا کند و در عوض، شوهرش قصاص نشود.

Synopsis: A man has killed another man and 
is sentenced to death. The murder`s wife 
proposes to the victim's wife to donate to her 
mother, who needs organ transplantation, and 
in return, her husband will not be prosecuted.

علی ثقفی
Ali Saghafi

متولد: 1363/ تهران
فیلمشناسی: کارگردانی چندین فیلم داستانی و مستند

Born: 1984/ Tehran
Filmography: Directing several fiction and 
documentary films 
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Fفیبوال i b u l a

کارگردان: داود رضائی
تصویربردار: حمیدرضا عزیزآبادی

فیلمنامه نویس: داود رضائی
تدوین: میثم شاه حسینی
چهره پرداز: پویا عمرایی

طراح صحنه و لباس: زهرا ملکی طهرانی
صدابردار: آرش برومند

صداگذار: محمدمهدی جواهری زاده
موسیقی: ارشک عزیزی

بازیگران: داوود پژمان فر، نادر اسماعیل زاده، کبری 
گودرزی، احمد بوژمهرانی

عکاس: سمانه گودرزی
تهیه کننده: داود رضائی و انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Davoud Rezaei
Cinematography: Hamid Reza Azizabadi
Screen Writer: Davoud Rezaei
Editor: Meysam Shah Hossaini
Makeup: Pouya Omaraei
Costume & Set Designer: Zahra Maleki 
Tehrani
Sound Recorder: Arash Boroumand
Sound Mixer: Mohammad Mehdi 
Javaherzadeh
Music: Soroush Azizi
Cast: Davoud Pejmanfar, Nader 
Esmaeilzadeh, Kobra Goodarzi, Ahmad 
Bojmehrani
Photographer: 
Samaneh Goodarzi
Producer: Davoud 
Rezaei and Iranian 
Youth Cinema Society 

که  است  بیکاری  جوان  اسماعیل  داستان:  خالصه 
و  دست  کار،  آوردن  دست  به  برای  می گیرد  تصمیم 

پایش را هم بفروشد.

Synopsis: Esmail is a young unemployed man 
who decides to sell his hands and feet to get 
a job.

داود رضائی
Davoud Rezaei

متولد: 1360/ تهران
تحصیالت: کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

فیلمشناسی: فیلم کوتاه ضدآب

Born: 1981/ Tehran
Education" MA in Dramatic Literature 
FIlmography: Short film Water-Proof 
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Dقرار a t e 

کارگردان: علی نیکوکار
تصویربردار: رامین راستجو

فیلمنامه نویس: علی نیکوکار
تدوین: سعید سلمان روغنی

چهره پرداز: حمید سلمان
صدابردار: حمید سلمان
صداگذار: حمید سلمان
بازیگران: حسن شاهنده

عکاس: امیر جاللی
تهیه کننده: سید سجاد قافله باشی

تهیه شده در خانه فیلم داستانی

Director: Ali Nikookar
Cinematography: Ramin Rasjou
Screen Writer: Ali Nikookar
Editor: Saeid Salman Roghani
Makeup: Hamid Salman
Sound Recorder: Hamid Salman
Sound Mixer: Hamid Salman
Cast: Hasan Shahandeh
Photographer: Amir Jalali
Producer: Seyed Sajad Ghafeleh Bashi
Produced in House of Fiction Film

پدر  اجراست.  حال  در  اعدام  مراسم  داستان:  خالصه 
فایده ای  اما  می کند،  التماس  مقتول  خانواده  به  قاتل 
ندارد، تا اینکه مرد اعدامی به عنوان آخرین درخواست، 

می خواهد با شماره ای تماس بگیرد.

Synopsis:: Execution ceremony is in progress. 
The killer's father begs the victim's family, but 
it is futile until the sentenced man asks for a 
call as the last request. 

علی نیکوکار
Ali Nikookar

متولد: 1366/ یزد
تحصیالت: کارشناسی

یک  یک،  شماره  موتور  کوتاه  فیلم های  فیلمشناسی: 
آرزوی قشنگ، راه بهشت، هوای ماندن

Born: 1987/ Yazd
Education: BA
Filmography: Short films Motor No.1, A 
Beautiful Wish, Heaven`s Way, Desire 
to Stay
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Sقطعه 85 e c t i o n  8 5

کارگردان: شهرام مسلخی
تصویربردار: سالم صلواتی

فیلمنامه نویس: شهرام مسلخی
تدوین: توفیق امانی و راضیه فرمانی

چهره پرداز: اسما سازور
طراح صحنه و لباس: آزیتا مسلخی

صدابردار: امید عاشوری
صداگذار: آرش قاسمی

بازیگران: علیرضا استادی، شیدا مودب، کیوان پرمد، رضا 
اخالقی راد، علی یازرلو، هومن بنایی، ملینا مقیسه

عکاس: فرزاد اسدیان
تهیه کننده: شهرام مسلخی و اعضم سازور

تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Shahram Maslakhi
Cinematography: Salem Salavati
Screen Writer: Shahram Maslakhi
Editor: Tofigh Amani & Razieh Farmani
Makeup: Asma Sazvar
Costume & Set Designer: Azita Maslakhi
Sound Recorder: Omid Ashuri
Sound Mixer: Arash Ghasemi
Cast: Alireza Ostadi, Shadi Moadab, Keyvan 
Parmad, Reza Akhlaghi Rad, Ali Yazerloo, 
Hooman Banaie, Melina Moghiseh

Photographer: Farzad Asadian
Producer: Shahram Maslakhi & 
Azam Sazvar
Produced in Iranian Youth Cinema 
Socity

خالصه داستان: در مراسم ختم پدر خانواده پسر بزرگ 
آن قصد دارد قالیچه گران قیمت و مورد عالقه پدر را با 

او به خاک بسپارد.

Synopsis: At funeral ceremony of the father of 
family, the elder son plans to bury his father's 
expensive and favorite rug with his body.

شهرام مسلخی
Shahram Maslakhi

متولد: 1365/ همدان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: فیلم سینمایی عاشق ها ایستاده میمیرند. 
هیالنه

Born: 1986/ Hamedan 
Education: MA
Filmography: feature film Lovers Die 
Standing, Hilaneh
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Fکارخانه a c t o r y

کارگردان: محمدامین شریفی و علی رحیمی
تصویربردار: احمد گودرزی

فیلمنامه نویس: محمد قاسمپور
تدوین: محمدامین شریفی

چهره پرداز: امیر ترابی
طراح صحنه و لباس: صدرا صدری
صدابردار: محمد حسین ابراهیمی
صداگذار: محمد حسین ابراهیمی

عکاس: بهاره موالیی
تهیه کننده: مقداد اموری

تهیه شده در خانه فیلم داستانی و سازمان هنری 
رسانه ای اوج

Director: Mohammad Amin Sharifi & Ali Rahimi
Cinematography: Ahmad Goodarzi
Screen Writer: Mohammad Ghasempour
Editor: Mohammad Amin Sharifi
Makeup: Amir Torabi
Costume & Set Designer: Sadra Sadri
Sound Recorder: Mohammad Hosein Ebrahimi
Sound Mixer: Mohammad Hossein Ebrahimi
Photographer: Bahareh Molalyi
Producer: Maghdad Omouri
Produced in House of Fiction Film and Oaj Art & 
Media Institute

خالصه داستان: در یک ساختمان متروکه تعداد زیادی 
معتاد در حال استعمال مواد مخدر هستند ولی متوجه 

می شویم ...

Synopsis: In an abandoned building, there are 
a lot of addicts who are using drugs, but we 
find out that ...

محمدامین شریفی و 
علی رحیمی

Mohammad Amin Sharifi & 
Ali Rahimi

متولد:1378/ تهران – 1372/ تهران
تحصیالت: کاردانی عکاسی خبری – کارشناسی سینما 

گرایش فیلمسازی
فیلمشناسی: کارگردانی فیلم کوتاه تمنا، غفلت

Born: 1999/ Tehran - 1993/ Tehran
Education: AD in Photojournalism - BA in 
Cinema (film-making)
Filmography: Short films Desire, Neglect 
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Cکاور o v e r

کارگردان: وحید الوندی فر
تصویربردار: وحید الوندی فر
فیلمنامه نویس: مسلم تهرانی

تدوین: پویان شعله ور
چهره پرداز: فرزانه محمدی

طراح صحنه و لباس: مهسا کیانی
صدابردار: مصطفی اکبری منجیلی

صداگذار: حسین قورچیان
موسیقی: یونس اسکندری

بازیگران: یوسف یزدانی، هادی افتخارزاده، حامد نساج، 
بابک رضاپور

تهیه کننده: سینا شعربافی
تهیه شده در انجمن سینما جوان ایرانیان

Director: Vahid Alvandifar
Cinematography: Vahid Alvandifar
Screen Writer: Moslem Tehrani
Editor: Pouyan Sholevar
Makeup: Farzaneh Mohammadi
Costume & Set Designer: Mahsa Kiani
Sound Recorder: Mostafa Akbari Manjili
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Younes Eskandari
Cast: Yousef Yazdani, Hadi 
Eftekharzadeh, Hamed Nasaj, Babak 
Rezapour
Producer: Sina Sherbafi
Produced in Iranian Youth Cinema Society 

خالصه داستان: جنازه ی احمد، کارگر ساده روستایی، 
ناگهان زنده می شود و از مرگ نجات پیدا می کند. اما او 

این بار نمی خواهد به زندگی قبلی اش برگردد.

Synopsis: The dead body of Ahmad, a simple 
rural worker suddenly resurrects. But this time 
he does not want to return to his previous life.

وحید الوندی فر
Vahid Alvandifar

متولد: 1357/ همدان
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: ساخت فیلم های کوتاه کاور، دیواره ها، قابی 
بر دیوار، ساقه های سیمی، نقشی بر محراب، یک هیچ تو 
بیکار،  مستندهای  کوتاه،  داستان یک خواب  دیدم،  را 

مکالمه با دیوار، سفر رویاها، یک زندگی
Born: 1978/ Hamedan 
Education: BA
Filmography: Making short films Cover, 
Walls, Frames on the Wall, Wired stems, 
A Figure on the Altar, I Saw You No 
One, Story of a Short Sleep, Idle Time, 
A Conversation with the Wall, Journey of 
Dreams, A Life
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Cکلینر l e a n e r 

کارگردان: محمدرضا میقانی
تصویربردار: بهروز بادروج

فیلمنامه نویس: محمدرضا میقانی
تدوین: باران سرمد

چهره پرداز: حسنی خان محمدی
طراح صحنه و لباس: الناز رضوانی و گروه معماری بن 

سار
صدابردار: حسن مهدوی

صداگذار: انسیه ملکی
بازیگران: معصومه بیگی و هما جعفری

عکاس: محمد کشوری
تهیه کننده: باران سرمد

تهیه شده در استودیو آب و انجمن سینمای جوان ایران

Director: Mohammad Reza Meyghani
Cinematography: Behrouz Badrooj
Screen Writer: Mohammad Reza Meyghani
Editor: Baran Sarmad
Makeup: Hosna Khan Mohammadi
Costume & Set Designer: Elnaz Rezvani & 
Bonsar Architecture Group
Sound Recorder: Hasan Mahdavi
Sound Mixer: Ensieh Maleki
Cast: Masoumeh Beigi & Homa Jafari
Photographer: Mohammad Keshvari
Producer: Baran Sarmad
Produced in Studios AB/ Youth Iranian 
Cinema Society

خالصه داستان: دختر نظافتچی در یک روز کاری درگیر 
نگرانی و انتظار برای یک جواب است!

Synopsis: The cleaner girl is nervous on a 
working day and is waiting for an answer!

محمدرضا میقانی
Mohammad Reza 

Meyghani

متولد: 1374/ اراک
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: نخستین تجربه فیلمسازی

Born: 1995/ Arak
Education: BA
Filmography: First film
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Dالل u m b

کارگردان: آرین لطفعلیان
تصویربردار: سروش علیزاده

فیلمنامه نویس: آرین لطفعلیان
تدوین: دالرام شمیرانی
چهره پرداز: ثمین سالک

طراح صحنه و لباس: ندا تمیمی و الهام خضری پور
صدابردار: سعید زند

صداگذار: محمدمهدی جواهری زاده
موسیقی: فرشاد فزونی

بازیگران: محمدرضا تک زارع، فرانک کالنتر، ابوذر 
ساعدی

عکاس: الهام خضری پور
تهیه کننده: آرین لطفعلیان

تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Arian Lotfalian
CInematography: Soroush Alizadeh
Screen Writer: Arian Lotfalian
Editor: Delaram Shemirani
Makeup: Samin Salek
Costume & Set Designer: Neda Tamimi &  
Elham Khezripour
Sound Recorder: Saeid Zand
Sound Mixer: Mohammad Mehdi 
Javaherzadeh
Music: Farshad Fozouni

Cast: Mohammad Reza Tak Zare, 
Faranak Kalantar, Aboozar Sa'edi
Photographer: Elham Khezripour
Producer: Arian Lotfalian
Produced in Iranian Youth Cinema 
Society

خالصه داستان: یک وصیت عجیب همه چیز را به هم 
می ریزد.

Synopsis: : A strange will disrupts everything.

آرین لطفعلیان
Arian Lotfalian

متولد: 1364/ تهران
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: ساخت چند فیلم کوتاه
Born: 1985/ Tehran
Education: MA
Filmography: Making several short films 
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Sلکه t a i n 

کارگردان: شورش وکیلی
تصویربردار: شورش وکیلی

فیلمنامه نویس: شورش وکیلی
تدوین: توفیق امانی

چهره پرداز: شورش وکیلی
طراح صحنه و لباس: شورش وکیلی

صدابردار: مبین قادری
صداگذار: حسین قورچیان
بازیگران: فریدون انصاری

عکاس: نوید زارع
تهیه کننده: شورش وکیلی و انجمن سینما جوان ایران- 

دفتر سنندج

Director: Shuresh Vakili
Cinematography: Shuresh Vakili
Screen Writer: Shuresh Vakili
Editor: Tofigh Amani
Makeup: Shuresh Vakili
Costume & Set Designer: Shuresh Vakili
Sound Recorder: Mobin Ghaderi
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Cast: Fereydoun Ansari
Photographer: Navid Zare
Producer: Shuresh Vakili & Iranian Youth 
Cinema Society - Sanandaj Office

خالصه داستان: پیرمرد نظافتچِی سالن سینما بعد از 
اکران و تعطیلی سینما مشغول نظافت سالن است که 

متوجه لکه ای روی پرده سینما می شود.

Synopsis: While the old man cleaner of the 
cinema salon is cleaning the theater, he 
notices a stain on the screen.

شورش وکیلی
Shuresh Vakili

متولد: 1361/ کامیاران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: ویدئو کلیپ کازیوه

Born: 1982/ Kamyaran
Education: BA
Filmography: Kaziveh video clip
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Gمادر بزرگ r a n d m o t h e r 

کارگردان: حسین دارابی
تصویربردار: شاهین طوفان

فیلمنامه نویس: حسین دارابی
تدوین: علی گورانی

چهره پرداز: هادی فکری
طراح صحنه و لباس: جعفر محمد شاهی

صدابردار: امین جعفری
صداگذار: رامین ابوالصدق

بازیگران: پروین ملکی
تهیه کننده: حسین دارابی

تهیه شده در گروه هنری کات

Director: Hossein Darabi
Cinematography: Shahin Toufan
Screen Writer: Hossein Darabi
Editor: Ali Gurani
Makeup: Hadi Fekri
Costume & Set Designer: Jafar 
Mohammadshahi
Sound Recorder: Amin Jafari
Sound Mixer: Ramin Abolsadgh
Cast: Parvin Maleki
Producer: Hossein Darabi
Produced in Cut Art Group

خالصه داستان: مادربزرگی که در یک دورهمی شلوغ 
تبلتش  به  به گوش همه حواسش  خانوادگی، هدفون 

است!

Synopsis: A grandmother is wearing a 
headphone and working with tablet in a noisy 
family party. 

حسین دارابی
Hossein Darabi

متولد: 1362/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: فیلم های کوتاه داستانی گم شده، درمان، 
کرایه ها آماده، علمک، دایو، فیلم های مستند فهرج مرز 

گم شده، اینجا ایران است
Born: 1983/ Tegran
Education: BA
Filmography: Short fiction films Lost, 
Therapy, Fares Ready , Alamak, Dive, 
documentaries Fahraj the Lost Boarder, 
Here is Iran 
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Lمثل بچه آدم i k e  a  G o o d  K i d

کارگردان: آرین وزیردفتری
تصویربردار: سینا کرمانی زاده

فیلمنامه نویس: آرین وزیردفتری
تدوین: پویان شعله ور

چهره پرداز: نجمه لشگری
طراح صحنه و لباس: منیر رضی زاده

صدابردار: وحید رضویان
صداگذار: زهره علی اکبری

موسیقی: میالد موحدی
بازیگران: یزدان کوکبی صبا، شادی کرم رودی

عکاس: شاهین دانشفر
تهیه کننده: مجید برزگر

تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Arian Vazir Daftari
Cinematography: Sina Kermanizadeh
Screen Writer: Arian Vazir Daftari
Editor: Pouyan Sholevar
Makeup: Najmeh Lashgari
Costume & Set Designer: Monir Razizadeh
Sound Recorder: Vahid Razvian
Sound Mixer: Zohreh Aliakbari
Music: Milad Movahedi
Cast: Yazdan Kokabisaba, Shadi Karam Rudi
Photographer: Shahin Daneshfar
Producer: Majid Barzegar
Produced in Iranian Youth Cinema Society 

متین،  خانگی  پرستاِر  22ساله  سارا  داستان:  خالصه 
پسربچه ای 7 ساله است. در یکی از روزهای کاری اش، 
متین برای او داستانی تعریف می کند و سارا تصمیم به 

دزدی از خانه آن ها می گیرد.

Synopsis: Sarah, 22, is babysitter of 7 years 
old  boy, Matin. One Day, Matin tells a story 
for Sara and she decides to steal from their 
home.

آرین وزیردفتری
Arian Vazir Daftari

متولد: 1367/ تهران
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: فیلم کوتاه هنوز نه... 

Born: 1988/ Tehran
Education: MA
Filmography: Short film Not Yet
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Wُمحاق a n e  o f  t h e  M o o n 

کارگردان: کیوان عدالتی فرد
تصویربردار: حمید قدرتی

فیلمنامه نویس: کیوان عدالتی فرد
تدوین: حسین توکلی

چهره پرداز: نیلوفر مرآت
طراح صحنه و لباس: مهرداد یاقوتی

صدابردار: محسن ظهرابی
بازیگران: زارا موالیی، فرامرز روشنایی، محمد پویا

عکاس: مهراد ماکویی
تهیه کننده: کیوان عدالتی فرد

Director: Keyvan Edalatifard
Cinematography: Hamid Ghodrati
Screen Writer: Keyvan Edalatifard
Editor: Hossein Tavakoli
Makeup: Niloofar Merat
Costume & Set Designer: Mehrdad Yaghooti
Sound Recorder: Mohsen Zohrabi
Cast: Zara Molayi, Faramarz Roshanaei, 

Mohammad Pouya
Photographer: Mehrad Makuoei
Producer: Keyvan Edalatifard

خالصه داستان: خانمی در تالش برای گرفتن رضایت 
از خانواده مقتول برای رهایی شوهرش از اجرای حکم 
اعدام می باشد اما در این بین شوهر دچار مرگ مغزی 

می شود.

Synopsis: A woman attempts to obtain the 
consent of the victim's family to release her 
husband from the death penalty, meanwhile 
the husband is suffering from brain death.

کیوان عدالتی فرد
Keyvan Edalatifard

متولد: 1365/ تهران
تحصیالت: کارشناسی ارشد

سکوت،  برج  کوتاه  فیلم های  کارگردانی  فیلمشناسی: 
سکوت پر هیاهو

Born: 1986/ Tehran
Education: MA
Filmography: Directing several short films 
Silence Tower, Noise Silence 
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ود Oمطر u t c a s t 

کارگردان: امیر مهندسیان و حمید شاه محمدی
تصویربردار: ادیب سبحانی

فیلمنامه نویس: امیر مهندسیان
تدوین: سهراب خسروی

چهره پرداز: حسین یزدی
طراح صحنه و لباس: مسعود مقومی

صدابردار: امیر نوبخت
صداگذار: علیرضا علویان

زارع پرست،  علیرضا  قاسمی،  نادر فالح، گیتی  بازیگران: 
کاوه ابراهیم، فردین شاه حسینی، کبری جوشقانیان

عکاس: امیر فتوت
تهیه کننده: داود نامداری و حمید شاه محمدی

Director: Amir Mohandesian & Hamid Shah 
Mohammadi
Cinematography: Adib Sobhani
Screen Writer: Amir Mohandesian
Editor: Sohrab Khosravi
Makeup: Hossein Yazdi
Costume & Set Designer: Masoud Maghumi
Sound Recorder: Amir Nobakht
Sound Mixer: Alireza Alavian
Cast: Nader Fallah, Giti Ghasemi, Alireza 
Zareparast, Kaveh Ebrahim, Fardin Shah 
Hoseini, Kobra Joshaghanian
Photographer: Amir Fotovat
Producer: Davood Namardi & Hamid Shah 
Mohammadi

خالصه داستان: مراد در یک قبرستانی کار می کند که 
حاضر  دیگر  آمده  پیش  خرافات  خاطر  به  شهر  مردم 
به خاک کردن امواتشان در آنجا نیستند و این باعث 
بی کاری و افسردگی مراد و اتفاقاتی که می افتد می شود.

Synopsis: Morad works in a cemetery in which 
people of the city are no longer bury their dead 
deceased because of superstition, which causes 
unemployment and depression of Morad and some 
other events. 

امیر مهندسیان و 
حمید شاه محمدی
Amir Mohandesian & 

Hamid Shah Mohammadi
متولد: 1371/ تهران – 1360/ تهران

دکتری   - نمایش  کارگردانی  کارشناسی  تحصیالت: 
مدیریت شبکه

مرخصی  کوتاه  فیلم  ساخت  مهندسیان:  فیلمشناسی: 
کوتاه  فیلم  ساخت  شاه محمدی:   – گوشه نشین  آخر، 

چهارراه
Born: 1992/ Tehran
Education: BA in Theater Directing - PhD 
in Network Management 
Filmography: Mohandesian: Short film 
The Last Dismissal, Hermit
Shah Mohammadi: Short film Junction 

13
97

20
18

/2
1´

Mمگرالن a g r a l e n 

کارگردان: مریم زارعی
تصویربردار: آریو متوقع

فیلمنامه نویس: پیام سعیدی
تدوین: پویان شعله ور

چهره پرداز: سینا کالنی
طراح صحنه و لباس: آرام موسوی

صدابردار: احمد صابری
صداگذار: حسن شبانکاره
موسیقی: فرهاد خسروی

نصیری،  منصور  سلیمانی،  آتنا  نجفپور،  طاها  بازیگران: 
رزمریم کاظمی

عکاس: پرهام آشوری
تهیه کننده: مریم زارعی

Director: Maryam Zarei
Cinematography: Ario Motevaghe
Screen Writer: Payam Saeidi
Editor: Pouyan Sholevar
Makeup: Sina Kalani
Costume & Set Designer: Aram Mousavi
Sound Recorder: Ahmed Saberi
Sound Mixer: Hasan Shabankareh
Music: Farhad Khosravi
Cast: Taha Najafpour, Atena Soleimani, 
Mansour Nasiri, Rozmaryam Kazemi
Photographer: Parham Ashuri
Producer: Maryam Zarei

قبرستان  در  نفره  چهار  خانواده ای  داستان:  خالصه 
ماشین زندگی می کنند.

Synopsis: A four-person family lives in a car 
cemetery.

مریم زارعی
Maryam Zarei

متولد: 1368/ تهران
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: ساخت چند فیلم کوتاه

Born: 1989/ Tehran
Education: MA
Filmography: Making several short films
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Pمالقات خصوصی r i v a t e  M e e t i n g

کارگردان: فرهاد غریبی
تصویربردار: مجید یزدانی

فیلمنامه نویس: فرهاد غریبی
تدوین: بابک بهرام بیگی

چهره پرداز: پریسا کیومرثی
طراح صحنه و لباس: شیوا نوری

صدابردار: سوران امینی
صداگذار: شاهین پورداداشی

موسیقی: صابر جعفری
بازیگران: رضا نجفی، معصومه بیگی، ندا نوری، سیاوش 

چراغی پور
عکاس: فرشید ذوالفقاری

تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران و فرهاد غریبی

Director: Farhad Gharibi
Cinematography: Majid Yazdani
Screen Writer: Farhad Gharibi
Editor: Babak Bahram Beigi
Makeup: Parisa Kiumarsi
Costume & Set Designer: Shiva Nuri
Sound Recorder: Siran Amini
Sound Mixer: Shahin Pourdadashi
Music: Saber Jafari
Cast: Reza Najafi, Masoome Beigi, Neda 
Noori, Siavash Cheraghipour
Photographer: Farshid Zolfaghari
Produced in Iranian Youth Cinema Society 
and Farhad Gharibi

خالصه داستان: زن جوانی که شوهرش در زندان است، 
به  حاضر  کوچکش  دختر  و  خود  زندگی  گذران  برای 
انجام کار خالف نیست. او نقشه ای برای بدست آوردن 

پول در سر دارد.

Synopsis: A young woman, whose husband is 
in jail, is not willing to misdeeds to save her 
life and her little daughter. She has a plan to 
make money.

فرهاد غریبی
Farhad Gharibi

متولد: 1360/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: فیلم کوتاه داستانی مالقات خصوصی

Born: 1981/ Tehran
Education: BA
Filmography: Short fiction film Private 
Meeting
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Sموج کوتاه h o r t  W a v e 

کارگردان: محمد اسماعیلی
تصویربردار: محمد گرجیان

فیلمنامه نویس: محمد اسماعیلی
تدوین: مجتبی اسماعیل زاده
صدابردار: امیر عاشق حسینی

صداگذار: حسین قورچیان
بازیگران: پدرام شریفی

تهیه کننده: افسانه پلوی و انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Mohammad Esmaeili
Cinematography: Mohammad Gorjian
Screen Writer: Mohammad Esmaeili
Editor: Mojtaba Esmaeilzadeh
Sound Recorder: Amir Ashegh Hosseini
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Cast: Pedram Sharifi
Producer: Afsaneh Poloei & Iranian Youth 
Cinema Society

خانه اش  به  شبانه  کار  از  مردی  داستان:  خالصه 
برمی گردد. در هنگام استراحت، صدای بلندگویی مزاحم 
خوابش می شود. او در مسیر خفه کردن صدای مزاحم 

خود نیز ماهیتش تغییر می کند.

Synopsis: A man returns home from night 
work. While taking rest, a loud sound disturbs 
his sleep. trying to silence the disturbing 
sound, his nature is also changed.  

محمد اسماعیلی
Mohammad Esmaeili

متولد: 1363/ تهران
تحصیالت: دیپلم 

فیلمشناسی: عملیات 747

Born: 1984/ Tehran
Education: Diploma 
Education: Operation 747
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Mِمه i s t 
کارگردان: علی شورورزی و حسین محروقی

تصویربردار: مهدی اصالنی
و علی  فیلمنامه نویس: رضا شیخالنی، حسین محروقی 

شورورزی
تدوین: عقیل تقی زاده

چهره پرداز: سودابه خسروی
طراح صحنه و لباس: شیده محمود زاده

صدابردار: وحید رضویان
صداگذار: امین میرشکاری

موسیقی: پونه نهاوندی
بازیگران: سیامک ادیب، نیلوفر خوش خلق، سمیرا نصرتی، 

دینا شاهین مقدم، قربان نجفی
عکاس: حمید ساالری

تهیه کننده: مهدی اصالنی
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Ali Shurvarzi & Hossein Mahrooghi 
Cinematography: Mehdi Aslani
Screen Writer: Reza Sheikhlani, Hossein 
Mahrooghi & Ali Shurvarzi
Editor: Aghil Taghizadeh
Makeup: Sudabeh Khosravi
Costume & Set Designer: Sheida 
Mahmoudzadeh
Sound Recorder: Vahid Razvian
Sound Mixer: Amin Mirshekari
Music: Pooneh Nahavandi
Cast: Siamak Adib, Niloofar Khoshkholgh, 
Samira Nosrati, Dina Shahin Moghadam, 
Ghorban Najafi
Photographer: Hamid Salari
Producer: Mehdi Aslani
Produced in Iranian Youth Cinema Society

خالصه داستان: فیلم روایتگر زندگی زن غسالی است 
که پس از مرگ کودک خردسالش مدتی است نتوانسته 

هیچ بچه ای را شستشو دهد، اما ...

Synopsis: The film is about the life of a  woman 
who works in mortuary. After her young child 
is dead, she is not able to wash any child baby 
for a while but ...

ورزی و  علی شور
وقی حسین محر

Ali Shurvarzi & 
Hossein Mahrooghi 

متولد: 1364/ نیشابور - 1356/ نیشابور
تحصیالت: کارشناسی سینما - کارشناسی عرفان اسالمی

تماس،  فریم،  کوتاه  فیلم های  شورورزی:  فیلمشناسی: 
اولین  محروقی:   /  ... دمی  اگر  تنها  انیمیشن  شکالت، 

تجربه فیلمسازی

Born: 1985/ Neyshabur - 1977/ Neyshabur
Education: BA in Cinema - BA in Islamic 
Mysticism
Filmography: Shurvarzi: Short films 
Frame, Contact, Chocolate; Animation IF 
Only ...
Mahrooghi: First film
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Fهوادار a n

کارگردان: هادی رحیم دل
تصویربردار: احسان دادرس

فیلمنامه نویس: هادی رحیم دل
تدوین: مهدی مرعشی

طراح صحنه و لباس: هادی رحیم دل
صداگذار: حسن شبانکاره

علی اصغر  سجادیه،  فرشته  دل دل،  جعفر  بازیگران: 
باروتکوب زاده، سیدامیر رضوی مهر، تارا رحیم دل

عکاس: محمدعلی هدایتی مقدم
انجمن سینمای جوانان  و  یزد  آبگینه  تهیه کننده: خانه 

ایران- دفتر یزد

Director: Hadi Rahimdel
Cinematography: Ehsan Dadras
Screen Writer: Hadi Rahimdel
Editor: Mehdi Marashi
Costume & Set Designer: Hadi Rahimdel
Sound Mixer: Hasan Shabankareh
Cast: Jafar Deldel, Fereshteh Sajadieh, 
Aliasghar Barutkoubzadeh, Seyed Amir 
Rezavimehr, Tara Rahimdel
Photographer: Mohammad Ali Hedayati 
Moghadam
Producer: Yazd Glassware House and 
Iranian Youth Cinema Association - Yazd 
Office

خالصه داستان: در روز گرم تابستان مهدی از روشن 
کردن تنها کولر خانه اش امتناع می کند.

Synopsis: In a hot summer day, Mehdi refuses 
to turn on the only air conditioner of his house. 

هادی رحیم دل
 Hadi Rahimdel

متولد: 1364/ یزد
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: ساخت 3 فیلم کوتاه مستند و داستانی

Born: 1985/ Yazd
Education: MA
Filmography: Making 3 fiction and 
documentary short films 
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فیلم های مستند



هیات انتخاب 

فیلم های 

مستند
D o c u m e n t a r y 

F i l m
s 

S e l e c t i o n 

C o m m i t t e e 

سیاوش سرمدی

Siavash Sarmadi
متولد:1357/ تهران

ت: دیپلم
تحصیال

به روایت دختر جبل عامل،  امام موسی صدر، چمران  ردو، 
ادوا آثار: ساخت مستندهای 

ل مقاومت، داوطلب مرگ، بال های گمشده، بهمن ماه 88، بیست و هشتم ماه 
هشتاد سا

صفر، در جستجوی حقیقت

و پرویز شیخ طادی، همکاری 
کارگردان با جواد شمقدری 

سایر: همکاری به عنوان دستیار 

ی و مهدی سجاده چی، همکاری به عنوان خبرنگار و 
در نگارش فیلم نامه با رضا مقصود

ا روزنامه سالم و فصل نامه نقد سینما
نویسنده سینمایی ب

 در بیروت
Press TV ر دفتر

مسئولیت ها: مدی

Born: 1978/ Tehran

Education: Diploma

Works: Making the documentaries of, Edwardo, Imam Musa Sadr, 

Chamran Narrated by Jabal Amel girl, E
ighty Years of Resistance, 

Death Volunteer, Lost Wings, Bahman 28 ,88th of Safar Month, In 

Search of the Truth

Others: Cooperating as the director assistant with Javad 

Shamaghdari and Parviz Sheikh Tadi, cooperating with writing the 

scenario with Reza Maghsoudi and Madi Sajjadchi, Cooperating 

as the journalist and cinematic writer with Salam Newspaper and 

Quarterly of Cinema Criticism

Responsibilities: Office Manager of Press TV in Beirut



محمدعلی فارسی

 Mohammad Ali Farsi

1/ ورامین
متولد: 336

ی از دانشکده صداوسیما
ما - فیلمنامه نویس

تحصیالت: کارشناسی سین

آثار: ساخت مستندهای متعددی از جمله معلم، حقیقت گمشده، نومن،طوفان، رستاخیز، 

قصه های جنگ و ساخت بیش از 20 مجموعه مستند

ها: معاون تولید موسسه فرهنگی روایت فتح
مسئولیت 

Born: 1957/ Varamin

Education: BA in Cinema screen Writing from IRIB University

Works: Making several documentaries including: Teacher, The Lost 

Truth, Noman, Storm, Resurrection, Stories of War and making 

more than 20 documentary series

Responsibilities: Production deputy of Cultural Institute of Revayat-e 

Fath (Chronicle of Victory)

محسن یزدی

Mohsen Yazdi

متولد: 1359/ تهران

تحصیالت: کارشناسی علوم سیاسی

ابیها، زندگی جانبازان جنگ تحمیلی، مجموعه شهدای 
کارگردانی مستندهای مج

آثار: 

ن، گزارش یک جنگ، 99 درصد، 
سافر ایرا

گاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، م
دانش

روزگار رضاخانی، شاپور بختیار

خبرگزاری فارس، مدیریت مرکز مستند سوره 
س فرهنگی 

مسئولیت ها: مدیرکل سروی

وزه هنری، قائم مقام شبکه سه سیما
سازمان سینمایی ح

Born: 1980/ Tegran

Education: BA in Political Sciences

Works: Directing documentaries Mojabiha, Lives of The Disabled in 

the war imposed by Iraq, the Martyrs of Shahid Beheshti University 

of Medical Sciences, Iran's passengers, Report of a War, %99, The 

age of Rezakhan, Shapour Bakhtiyar

Responsibilities: Director general of cultural service of Fars 

News Agency, M
anager of Soureh Documentary Center, Cinema 

Organization of Hozeh Honari, D
eputy of IRIB TV 3
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Rبازگشت e t u r n 

کارگردان: محمد حاتمی و الهام حاتمی
تصویربردار: محسن کالجی

نویسنده و پژوهشگر: مهدی صابر درویش
تدوین: محمد حاتمی و مهدی صابر درویش

صدابردار: اسماعیل نظامی
صداگذار: محمد حاتمی

عکاس: کیارش شادلو
تهیه کننده: الهام حاتمی

Director: Mohammad Hatami & Elham 
Hatami
Cinematography: Mohsen Kaleji
Writer & Researcher: Mehdi Saber Darvish
Editor: Mohammad Hatami & Mehdi Saber 
Darvish
Sound Recorder: Esmaeil Nezami
Sound Mixer: Mohammad Hatami
Photographer: Kiarash Shadloo
Producer: Elham Hatami

موضوع: چه چیزی حیات انسان را بر روی کره زمین 
تهدید می کند؟

Subject: What threatens human life on Earth?

محمد حاتمی و 
الهام حاتمی

Mohammad Hatami & 
Elham Hatami

متولد: 1369/ اندیمشک - 1357/ اندیمشک
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: محمد حاتمی: مستندهای کوتاه از مشاغل ساخت کلیپ 
و تیزر های تبلیغاتی متعدد ساخت 5 مستند بلند و 2 فیلم کوتاه 

الهام حاتمی: تهیه کننده و کارگردان سری مستند های زنان سرزمین 
من ، برنامه های تلوزیونی فیروزه ، هفت سین

Born: 1990/ Andimeshk - 1978/ Andimeshk
Education: BA
Filmography: Mohammad Hatami: Short 
documentaries from difficult jobs, a variety 
of promotional clips and teasers 5 feature 
documentaries and 2 short films
Elham Hatami: Producer and director of documentary 
series The Woman of My Land, Firuzeh and Haft-Sin 
television programs 
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Iباشگاه حیوانات r a n i a n  P e t  C l u b

کارگردان: هادی آفریده
مدیر تصویربرداری: رضا تیموری

نویسنده: بابک بهرام بیگی، روشنک اهرابی
تدوین: بابک بهرام بیگی

صدابردار: شاهین پورداداشی
صداگذار: مهرشاد ملکوتی

موسیقی: حمیدرضا آفریده
عکاس: روشنک اهرابی

تهیه کننده: هادی آفریده
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Hadi Afarideh 
Cinematography: Reza Teymouri
Writer & Researcher: Babak Bahram Beigi, 
Roshanak Ahrabi
Editor: Babak Bahram Beigi 
Sound Recorder: Shahin Pourdadashti
Sound Mixer: Mehrshad Malakouti
Music: Hamidreza Afarideh 
Photographer: Roshanak Ahrabi
Producer: Hadi Afarideh 
Produced in Documentary and Experimental 
Film Center

انواع  نگهداری  روند  بررسی  به  مستند  این  موضوع: 
حیوانات در بخشی از جامعه شهری ایران پرداخته است.

Subject: This documentary explores the 
process of keeping pets in a part of the urban 
community of Iran.

هادی آفریده
Hadi Afarideh 

متولد: 1363/ تهران
تحصیالت: کارشناسی هنر

از جمله صورتخوانی،  فیلمشناسی: ساخت مستندهایی 
نقل  نی آوران،  خاطره  پریده،  رنگ  کودکی  نوروز،  مقام 

گوردآفرید، آفر، نوروز به وقت تهران، چنارستان

Born: 1984/ Tehran
Education: BA in Arts 
Filmography: Documentaries Soorat 
Khani, Place of Norouz, Pale Child, 
Neyavaran Memorial, Gordafarid, Offer, 
Norouz in Tehran, Chenarestan 13
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Hباغ های معلق a n g i n g  G a r d e n s

کارگردان: لیال فوالدوند
تصویربردار: لیال فوالدوند

تدوین: لیال فوالدوند
صدابردار: محمدحسین نظری

صداگذار: لیال فوالدوند
تهیه کننده: محمدحسین نظری

تهیه شده در شبکه مستند سیما

Director: Leila Fouladvand
Cinematography: Leila Fouladvand
Editor: Leila Fouladvand
Sound Recorder: Mohammad Hossein 
Nazari
Sound Mixer: Leila Fouladvand
Producer: Mohammad Hossein Nazari
Produced in IRIB Documentary TV

موضوع: این فیلم تصویری است از روند تخریب باغ های 
تهران.

Synopsis:The film pictures the process of 
destruction of Tehran gardens. 

لیال فوالدوند
Leila Fouladvand 

متولد: 1351/ خرم آباد
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: مستندهای گوریا، مجموعه مستند پرسش

Born: 1972/ Khoramabad
Education: BA
Filmography: Documentaries Goria, 
documentary series Inquiry
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Sببخشید بیدارتون کردم o r r y  F o r  W a k i n g  Y o u  U p

کارگردان: یوسف سلیمی نمین
تصویربردار: یوسف سلیمی نمین

نویسنده و پژوهشگر: مرتضی غفاری
تدوین: وحید صادقی صفت 
صداگذار: محمدعلی کیانی

عکاس: زهرا پورنصیری
تهیه کننده: مجید عزیزی

Director: Yousef Salimi Namin
Cinematographer: Yousef Salimi Namin
Writer & Researcher: Morteza Ghaffari
Editor: Vahid Sadeghi Sefat 
Sound Mixer: Mohammad Ali Kiani
Photographer: Zahra Pournasiri
Producer: Majid Azizi

موضوع: روایتی از سبک زندگی تحمیل شده به تعدادی 
از شهروندان شهر تهران که ساعات بسیاری از شبانه روز 

را در اتومبیل شخصی خود سپری می کنند.

Subject: A narrative of the lifestyle imposed 
on a number of citizens in Tehran who spend 
many hours a day in their cars.

یوسف سلیمی نمین
Yousef Salimi Namin

متولد: 1365/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: مستندهای خانه پدری، روایت یک سالم، 
یک کرسی برای آزاد اندیشی

Born: 1986/ Tehran
Education: BA
Filmography: Documentaries Paternal 
House, Story of a Hello, A Seat for Free 
Thinking
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Bبهارستان خانه ی ملت a h a r e s t a n 

کارگردان: بابک بهداد
تصویربردار: بابک بهداد

نویسنده و پژوهشگر: رضا نوری و بابک بهداد
تدوین: سولماز افتخاری و بابک بهداد

صدابردار: علیرضا زالی
صداگذار: انسیه ملکی
بازیگران: بابک بهداد
عکاس: علیرضا زالی

تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Babak Behdad
Cinematography: Babak Behdad
Writer & Researcher: Reza Nuri & Babak 
Behdad
Editor: Solmaz Eftekhari & Babak Behdad
Sound Recorder: Alireza Zali
Sound Mixer: Ensieh Maleki
Cast: Babak Behdad
Photographer: Alireza Zali
Producer: Documentary and Experimental 
Film Center

موضوع: جغرافیای تاریخی و اجتماعی منطه بهارستان 
تهران از دوره ناصرالدین شاه تا انقالب 57.

Subject: The historical and social geography of 
the Baharestan region of Tehran from the time 
of Nasir al-Din Shah to the revolution 1978.

بابک بهداد
Babak Behdad

متولد: 1352/ تهران
تحصیالت: کارشناسی کارگردانی سینما

فیلمشناسی: مستندهای نخل روز دهم، نامه، 
یادداشت های روزانه یک مسافر

Born: 1973/ Tehran
Education: BA in Cinema Directing
Filmography: Documentaries The Palm of 
10th Day, Letter, Daily Notes of A Traveler
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Rپاالیش e f i n e m e n t

کارگردان: محمد امیراحمدی
تصویربردار: حسین خطیبی

نویسنده و پژوهشگر: محمدرضا جعفری
تدوین: روح اله کریمی

صدابردار: محسن مغانی
تهیه کننده: محمد امیراحمدی

تهیه شده در تامین شبکه پنج سیما

Director: Mohammad Amir Ahmadi
Cinematographer: Hossein Khatibi
Writer & Researcher: Mohammad Reza 
Jafari
Editor: Rouhollah Karimi
Sound Recorder: Mohsen Moghani
Producer: Mohammad Amir Ahmadi
Produced in IRIB TV 5 

موضوع: مستندی درباره پاالیش می باشد که اطالعات 
آن ارسال می گردد.

Subject: It is a documentary about refinement 
that its information will be sent.

محمد امیراحمدی
 Mohammad Amir Ahmadi

متولد: 1367/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: ساخت مجموعه مستند برنا

Born: 1988/ Tehran
Educatiom: BA
Filmography: Making documentary series 
Borna
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Sتلکه w i n d l e

کارگردان: مسعود کارگر
تصویربردار: امیرصادق محمدی، امین قره سوفلو، سیامک 

مختاری
نویسنده و پژوهشگر: مسعود کارگر

تدوین: مهدی انصاری
صدابردار: وحید پریان و حسین همدرسی

صداگذار: مهدی صادقی
تهیه کننده: سید جمال عود سیمین

تهیه شده در اوما فیلم

Director: Masoud Kargar
Cinematography: Amir Sadegh 
Mohammadi, Amin Ghareh Sofloo, 
Siamak Mokhtari
Writer & Researcher: Masoud Kargar
Editor: Mehdi Ansari
Sound Recorder: Vahid Parian & Hassan 
Hamdarsi
Sound Mixer: Mehdi Sadeghi
Producer: Seyed Jamal Oudsimin
Produced in Uma Film

 Synopsis: Examining bribery in administrativeموضوع: بررسی رشوه در نظام اداری کشور.
system of the country. 

مسعود کارگر
Masoud Kargar

متولد: 1366/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: آثاری از جمله اینجا آسمان زیباست، باری 
به هر جهت، به همین سادگی، تاکسی مدرسه، خیاط 

کوچولو، لوفا، مرد و مزرعه، نغمه سرا، صالح آباد

Born: 1987/ Tehran
Education: BA
Filmography: Films such as The Sky is 
Beautiful Here, Disoriented, As Simple As 
That, The School Taxi, The Little Tailor, 
Lufa, Man and Farm, Naghme Sara, 
Saleh Abad

13
96

20
17

/4
8´

Aخانه ای برای تو  H o u s e  F o r  Y o u

کارگردان: مهدی بخشی مقدم
تصویربردار: محمد حدادی

نویسنده و پژوهشگر: مهدی شامحمدی و مهدی بخشی 
مقدم

تدوین: عطا مهراد
صدابردار: حسن شبانکاره

صداگذار: محمدحسین ابراهیمی
موسیقی: افشین عزیزی
عکاس: ایلیا شامحمدی

تهیه کننده: مهدی شامحمدی
تهیه شده در سوره سینما

Director: Mehdi Bakhshi Moghadam
Cinematography: Mohammad Hadadi
Writer & Researcher: Mehdi 
Shamohammadi & Mehdi Bakhshi 
Moghadam
Editor: Ata Mehrad
Sound Recorder: Hasan Shabankareh
Sound Mixer: Mohammad Hosein Ebrahimi
Music: Afshin Azizi
Photographer: Ilia Shamohammadi

Producer: Mehdi 
Shamohammadi
Produced in Sura Cinema

یک  از  کمتر  گیالنی  ساله   30 جوان  داوود  موضوع: 
سال از ازدواجش می گذرد و در شغلش دچار شکست 
به  متوجه می شود  او همزمان  است.  وحشتناکی شده 

سرطان پیشرفته ای دچار شده و ..

Subject: Davood is 30 years old man from 
Gilan who is married less than a year ago and 
has been terribly failed in his job. He also finds 
out that he has a advanced cancer.

مهدی بخشی مقدم
Mehdi Bakhshi Moghadam

متولد: 1367/ سبزوار
تحصیالت: فارغ التحصیل سینما از دانشگاه تهران

فیلمشناسی: مستندهای اسب چوبی و صد و سه روز

Born: 1988/ Sabzevar
Education: BA in Cinema from Tehran 
University
Filmography: Documentaries Wooden 
Horse, A Hundred and Three Days
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Fدر جستجوی فریده i n d i n g  F a r i d e h 

کارگردان: آزاده موسوی و کوروش عطائی
مدیر تصویربرداری: محمد حدادی

نویسنده و پژوهشگر: آزاده موسوی و کوروش عطائی
تدوین: حمید نجفی راد

صدابردار: حسن شبانکاره
صداگذار: انسیه ملکی

تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Azadeh Mousavi & Kourosh Ataei
Cinematography: Mohammad Hadadi
Writer & Researcher: Azadeh Mousavi & 
Kourosh Ataei
Editor: Hamid Najafi Rad
Sound Recorder: Hasan Shabankareh
Sound Mixer: Ensieh Maleki
Producer: Documentary and Experimental 
Film Center

نام فریده که چهل سال پیش در  به  موضوع: دختری 
حرم امام رضا رها شده بود توسط یک خانواده هلندی 
به فرزندی گرفته شد، تصمیم می گیرد برای اولین بار به 
ایران سفر کرده و با خانواه ای که مدعی هستند از خانواده 

او هستند آزمایش دی ان ای بدهد.

Subject: Farideh who had been abandoned in 
Imam Reza's shrine forty years ago, was adopted 
by a Dutch family, decides to travel to Iran for the 
first time and give DNA tests with family members 
claiming to be her family.

آزاده موسوی و 
وش عطائی کور

Azadeh Mousavi & 
Kourosh Ataei

متولد: 1369/ تهران - 1359/ تهران
کارشناسی  و  سینما  کارگردانی  کارشناسی  تحصیالت: 

ارشد ادبیات نمایشی - کارشناسی کارگردانی سینما
فیلمشناسی: از ایران یک جدایی

Born: 1990/ Tehran - 1980/ Tehran
Education: BA in Cinema Directing & MA 
in Dramatic Literature - BA in Cinema 
Directing 
Filmography: From Iran A Separation 
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Sسکوت i l e n c e

کارگردان: جواد زرگروفا
تصویربردار: افشین ایمانی

نویسنده و پژوهشگر: جواد زرگروفا
تدوین: جواد زرگروفا

موسیقی: حسین همدرسی
تهیه کننده: محمدجواد رئیسی

تهیه شده در اوما فیلم

Director: Javad Zargarvafa
Cinematography: Afshin Imani
Writer & Researcher: Javad Zargervafa
Editor: Javad Zargarvafa
Music: Hossein Hamdarsi
Producer: Mohammad Javad Raisi
Produced in Uma Film

.Subject: Studying the sculptures of Tehranموضوع: بررسی مجسمه های تهران.

وفا جواد زرگر
 Javad Zargarvafa

متولد: 1368/ کرج
تحصیالت: دیپلم

فیلمشناسی: کارگردانی چند مستند کوتاه

Born: 1989/ Karaj
Education: Diploma
Filmography: Directing several 
documentaries 
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Mشهر زیبای من y  B e a u t i f u l  C i t y

کارگردان: الهام آقالری
تصویربردار: شهرام رحیمی

نویسنده و پژوهشگر: الهام آقالری
تدوین: بابک حیدری

صدابردار: مهدی یگانه
صداگذار: حسین قوچیان

تهیه کننده: عطا پناهی

Director: Elham Aghalari
Cinematography: Shahram Rahimi
Writer & Researcher: Elham Aghalari
Editor: Babak Heidari
Sound Recorder: Mehdi Yeganeh
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Producer: Ata Panahi

موضوع: این فیلم درباره جوانان کم توان ذهنی متاهل و 
بیکار است .به واسطه ندیدن تاهل جوانان کم توان ذهنی 
توسط جامعه و خانواده ها، نیاز این قشر آسیب پذیر به کار 
و تاثیر سوءعدم اشتغال در زندگی آنها لحاظ نشده است.

Subject: The film is about married and 
unemployed mentally retarded young people. 

الهام آقالری
Elham Aghalari 

متولد: 1360/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

زیبا  قهرمان،  چون  مستندهایی  ساخت  فیلمشناسی: 
شهر، سرنوشت بایگانی

Born: 1981/ Tehran
Education: BA
Filmography: Making documentaries 
such as Hero, Beautiful City, The Fate of 
Archive 
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Sشیخ نشین ها h e i k h d o m s

کارگردان: محمدعلی یزدانی
تصویربردار: مسعود هوشیار

نویسنده و پژوهشگر: محمدعلی یزدانی
تدوین: محمدعلی یزدانی

صدابردار: محمدحسین یزدانی
صداگذار: محمدحسین یزدانی

عکاس: مسعود هوشیار
تهیه کننده: محمد جعفری

تهیه شده در جبهه فرهنگی انقالب اسالمی

Director: Mohammad Ali Yazdani
Cinematography: Masoud Hooshyar
Writer & Researcher: Mohammad Ali 
Yazdani
Editor: Mohammad Ali Yazdani
Sound Recorder: Mohammad Hossein 
Yazdani
Sound Mixer: Mohammad Hosein Yazdani

Photographer: Masoud 
Hooshyar
Producer: Mohammad Jafari
Produced in Islamic 
Revolutionary Cultural Front

موضوع: سمیه و حاج بهمن در یکی از مناطق حاشیه 
تا مشکالت  در تالش اند  و محروم شهر شیراز،  نشین 
خود و محله شان را حل کنند. اما با مشکالت متفاوتی 

روبرو هستند.

Subject: Somayeh and Haj Bahman in 
one of deprived and peripheral areas of 
Shiraz are trying to solve the problems of 
their neighborhood but they face different 
problems.

محمدعلی یزدانی
Mohammad Ali Yazdani

متولد: 1372/ شیراز
تحصیالت: کاردانی

فیلمشناسی: مستندهای نسخه، ریشه، عارض خوبان

Born: 1993/ Shiraz
Education: AD
Filmography: Documentaries Proscription, 
Root, Blessed 
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Oعودالجان u d l a j a n

کارگردان: مرتضی منشی
تصویربردار: آرش گروسی و محسن یزدانی

نویسنده و پژوهشگر: مرتضی منشی
تدوین: آرش زاهدی اصل

صدابردار: علیرضا پاک نهاد
صداگذار: سونیاز سلطانی
موسیقی: مانی منادی زاده
عکاس: هادی فتحعلی پور
تهیه کننده: مرتضی منشی

گسترش  مرکز  و  شهر  تصویر  مؤسسه  در  شده  تهیه 
سینمای مستند و تجربی

Director: Morteza Monshi
Cinematography: Arash Garousi & Mohsen 
Yazdani
Writer & Researcher: Morteza Monshi
Editor: Arash Zahedi Asl
Sound Recorder: Alireza Pak Nahad
Sound Mixer: Soniaz Soltani
Music: Mani Monadizadeh
Photographer: Hadi Fathalipour
Producer: Morteza Monshi
Produced in City Image Institute and 
Documentary and Experimental Film Center

موضوع: مستند عودالجان در خصوص یکی از محالت 
قدیمی تهران با همین عنوان ساخته شده است.

Subject: This documentary is about Oudlajan 
one of the old neighborhoods of Tehran 

مرتضی منشی
Morteza Monshi

متولد: 1361/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: ساخت فیلم های مستند و کوتاه

Born: 1982/ Tehran
Education: BA
Filmography: Making documentary and 
short films
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Lفقدان o s s

کارگردان: فاطمه ذوالفقاری
تصویربردار: فاطمه ذوالفقاری

نویسنده و پژوهشگر: فاطمه ذوالفقاری
تدوین: ارسالن امیری

صدابردار: فاطمه ذوالفقاری
صداگذار: محمد علی رفیعی

تهیه کننده: مهدی مطهر

Director: Fatemeh Zolfaghari
Cinematography: Fatemeh Zolfaghari
Writer & Researcher: Fatemeh Zolfaghari
Editor: Arsalan Amiri
Sound Recorder: Fatemeh Zolfaghari
Sound Mixer: Mohammad Ali Rafiei
Producer: Mehdi Motahar

شهر  ویرانگر  زلزله ای   2017 سال  اواخر  در  موضوع: 
سرپل ذهاب را لرزاند و صدها نفر را کشته و هزاران نفر 
را بی خانمان کرد. این فیلم به داستان آزیتا و نامزد او 

پس از زلزله می پردازد.

Subject: In late 2017, a devastating 
earthquakes in Sarpol Zahab killed  hundreds 
of people and made thousands of other 
homeless. The film focuses on the story of 
Azita and her fiancé after the earthquake.

فاطمه ذوالفقاری
Fatemeh Zolfaghari

متولد: 1361/ تهران
فیلمشناسی: ساخت چند مستند

Born: 1982/ Tehran
Filmography: Making several 
documentaries 
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Tقصه بلوار h e  S t o r y  o f  B o u l e v a r d

کارگردان: داود اشرفی
تصویربردار: داود اشرفی و حسین صدقی

نویسنده و پژوهشگر: داود اشرفی و روژیا فروهر
تدوین: داود اشرفی

صداگذار: بهرنگ میرزایی
تهیه کننده: داود اشرفی

تهیه شده در موسسه هنرهای تصویری راش

Director: Davood Ashrafi
Cinematography: Davood Ashrafi & 
Hossein Sedghi
Writer & Researcher: Davood Ashrafi & 
Rojia Forouhar
Editor: Davood Ashrafi
Sound Mixer: Behrang Mirzaei
Producer: Davood Ashrafi
Produced in Rush Visual Arts Institute

از  یکی  کشاورز،  بولوار  درباره  مستند  این  موضوع: 
معروف ترین خیابان های تهران است که در سال 1339 

ساخته می شود.

Subject: This documentary is about 
Keshavarz Boulevard as one of the most 
famous streets in Tehran, built in 1960. 

داود اشرفی
Davood Ashrafi

متولد: 1360/ تهران
تحصیالت: کارشناسی دانشکده سینما-تاتر

فیلمشناسی: مستندهای انزل ماهی، آوازهای شهر باران، 
خانه قدیمی من، تمام رنگی، الفبایی- غیر الفبایی، آقای 

کتابخانه، قرمز ساده، ریشه ها و سنگ ها

Born: 1981/ Tehran
Education: BA from Cinema & Theater 
University 
Filmography: Documentaries Anzal Mahi, 
Rain City Songs, My Old House, Full 
color, Alphabetical-Non-alphabetical, Mr. 
Library, Simple Red, Roots and Rocks
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Iکاش آنجا نبودم  W i s h  I  W a s  N o t  T h e r e 

کارگردان: مهدی ناظریان
تصویربردار: مهدی شمقدری و مجید ایراندوست

نویسنده و پژوهشگر: مهدی ناظریان
تدوین: سمیه ناظریان

صدابردار: ولی اهلل اسماعیل زاده
صداگذار: بهنام حسناتی

عکاس: دانیال ناظریان
تهیه کننده: مهدی ناظریان

تهیه شده در صدا و سیمای مرکز گلستان

Director: Mehdi Nazerian
Cinematography: Mehdi Shamaghdari & 
Majid Irandoust
Writer & Researcher: Mehdi Nazerian
Editor: Somayeh Nazerian
Sound Recorder: Valiollah Esmaelzadeh
Sound Mixer: Behnam Hasanati
Photographer: Danial Nezerian
Producer: Mehdi Nazerian
Produced in IRIB Golestan Center

موضوع: این مستند روایت داستان دو نفر است که در 
یک درگیری خیابانی دچار آسیب شده اند. یکی از این 
دو نفر دچار ضایعه نخاعی شده و معلول شده و نفر دیگر 

در زندان منتظر رای نهایی دادگاه می باشد.

Subject: This documentary is about two 
people who have been injured in a street 
clash. One of them has been disabled due 
to spinal cord injury and the other is awaiting 
trial in the prison.

مهدی ناظریان
Mehdi Nazerian

متولد: 1359/ گرگان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: مستندهای در مکتب مصطفی، برگ های 
دی،  سردار  نامه،  محرم  نبودم،  آنجا  کاش  چهل ساله، 

تحفه ی جانان، سفر

Born: 1980/ Gorgan
Education: MA
Filmography: Documentaries In Mostafa 
School, Forty-Years Leaves, I Wish I Was 
Not There, Mahram Nameh, Chief of Dey,  
Gift of Beloved, Journey 13
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وشن Lمرگ ر i g h t  D e a t h 

کارگردان: مسعود دهنوی
تصویربردار: وحید بیوته

نویسنده و پژوهشگر: مسعود دهنوی
تدوین: کامران جاهدی

صدابردار: کامبیز طاهری
صداگذار: مسعود دهنوی
تهیه کننده: احمد شفیعی

تهیه شده در خانه مستند انقالب اسالمی

Director: Masoud Dehnavi
Cinematography: Vahid Biuteh
Writer & Researcher: Masoud Dehnavi
Editor: Kamran Jahedi
Sound Recorder: Kambiz Taheri
Sound Mixer: Masoud Dehnavi
Producer: Ahmad Shafiei
Produced in Islamic Revolution House of  
Documentary

آثار  بحث  به  مختلف  زوایای  از  مستند  این  موضوع: 
مخرب زندگی شبانه در شهرهای بزرگ علی الخصوص 
آمدن  بوجود  در  نشده  کنترل  نورهای  نقش  و  تهران 

آلودگی نوری شهری می پردازد.

Subject: This documentary discusses the 
destructive effects of nightlife in major cities, 
especially Tehran and the role of uncontrolled 
light in the development of urban light pollution. 

مسعود دهنوی
Masoud Dehnavi

متولد: 1370/ نیشابور
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: مستندهای میزبان، میهمان، پژواک، نحن 
معکم

Born: 1991/ Neyshabur 
Education: BA
Filmography: Documentaries Host, Guest, 
Echo, We Are With You 
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Mمشد عباس ... بودن ، نبودن a s h a b b a s  . .  T o  b e ,  N o t  T o  b e

کارگردان: سید هاشم مرتضویان
تصویربردار: امیر امانزاده

نویسنده و پژوهشگر: سید هاشم مرتضویان
تدوین: احسان ایزدی

صدابردار: مسعود ایمانی
صداگذار: احسان ایزدی

تهیه کننده: سید هاشم مرتضویان
تهیه شده در سیمای مرکز اصفهان

Director: Seyed Hashem Mortazavian
Cinematography: Amir Amanzadeh
Writer & Researcher: Seyed Hashem 
Mortazavian
Editor: Ehsan Izadi
Sound Recorder: Masoud Imani
Sound Mixer: Ehsan Izadi
Producer: Seyed Hashem Mortazavian
Produced in IRIB Isfahan Center 

موضوع: این مستند به نقد و بررسی ورود مارکتینگ ها 
و فروشگاه های زنجیره ای در شهر اصفهان و تاثیر آن بر 
اقتصاد سنتی و ریشه دار کسبه قدیمی شهر می پردازد.

Subject:This documentary examines the 
entry of markets and chain stores in the city 
of Isfahan and its impact on the traditional 
economy economy of the old traders of the city.

سیدهاشم مرتضویان
Seyed Hashem Mortazavian

متولد: 1354/ اصفهان
تحصیالت: کارشناسی رشته کارگردانی سینما

بود،  پرنده  یک  فقط  پرنده  مستندهای  فیلمشناسی: 
شاید پرنده بود که نالید، تربت پاک، سایه صورتی، گود 
زنده  مادرم  و صنعت،  آب  ما شدیم،  ما چگونه  گذر،  و 
رود، مکتب خانه، شاهد یک گذر و صد سایه، سازنده رود،  

چرخ آب صنعت
Born: 1975/ Isfahan
Education: BA in Cinema Directing
Filmography: Documentaries The Bird 
was Just a Bird, Perhaps it was a Whining 
Bird, Clean Soil, Pink Shadow, Arena and 
Passage, How We Became Us, Water 
and Industry, My Mother Zendeh Rood, 
School, Witness of a Passage  and a 
Hundred shades, the Sazandeh Rood, 
Wheel  Water Industry
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وند Sملوانان تنها به دریا نمی ر a i l o r s  N e v e r  G o  t o  S e a  A l o n e

کارگردان: اهلل کرم رضائی زاده
تصویربردار: صادق سوری

همایون  و  رضائی زاده  اهلل کرم  پژوهشگر:  و  نویسنده 
رضائی زاده

تدوین: حمید نجفی راد
صدابردار: پارسا کریمی

صداگذار: عرفان ابراهیمی
موسیقی: صبا ندایی

عکاس: حسام جمشیدی فالح
تهیه کننده: اهلل کرم رضائی زاده

تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Allah Karam Rezaeizadeh
Cinematography: Sadegh Souri
Writer and Researcher: Allah Karam 
Rezaeizadeh & Homayoun Rezaeizadeh
Editor: Hamid Najafi Rad
Sound Recorder: Parsa Karimi
Sound Mixer: Erfan Ebrahimi 
Music: Saba Nedaei
Photographer: Hesam Jamshidi fallah
Producer: Allah Karam Rezaeizadeh
Produced in Documentary and Experimental 
Film Center

فوتبال  تیم  افتخارات  به  اشاره  با  فیلم  این  موضوع: 
روایتگر  شکل گیری،  تاریخ  طول  در  ملوان  ریشه دار 
دلبستگی و همدلی کم نظیر اهالی بندرانزلی از هر قشر 

و شغلی، به این تیم محبوب است.

Subject: This film is about the honors of 
Malavan, an old soccer team throughout its 
history, its unparalleled popularity among people 
of Bandar-Anzali from all classes and jobs.

الله کرم رضائی زاده
Allah Karam Rezaeizadeh

متولد: 1338/ بندر انزلی
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: مستندهای تولدی در آتش، رسم عاشقی 
همینه برآستان نجابت، اینجا خورشید می درخشد

Born: 1959/ Bandar Anzali
Education: BA
Filmography: Documentaries A Birthday 
in Fire, This is the Way of Love, Chastity, 
Here Sun Glows 
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Mمهین a h i n

کارگردان: محمدحسین حیدری
مدیر تصویربرداری: مهدی آزادی

نویسنده و پژوهشگر: مهدی اسدزاده
تدوین: زهره احمدزاده

صدابردار: حسن شبانکاره
صداگذار: مهدی اکبریان پور

تهیه کننده: مهدی مطهر

Director: Mohammad Hossein Heidari
Cinematography: Mehdi Azadi
Writer & Researcher: Mehdi Asadzadeh
Editor: Zohre Ahmadzadeh
Sound Recorder: Hasan Shabankareh
Sound Mixer: Mehdi Akbarianpour
Producer: Mehdi Motahar

کوچک  شهر  در  زنی  جسد   2009 زمستان  موضوع: 
تازه شروع وحشت است.  این  قزوین کشف می شود و 
مبارزه ی نفس گیر قاتل و کارآگاه ها چهار ماه تمام ادامه 

پیدا می کند.

Subject: In winter 2009, a woman's body is 
discovered in the small town of Qazvin, and 
this is just the beginning of horror. The killer 
and Detectives breathtaking battle lasts for four 
months.

محمدحسین حیدری
Mohammad Hossein Heidari

متولد: 1368/ تهران
تحصیالت: فارغ التحصیل مدیریت صنعتی

فیلمشناسی: اولین تجربه کارگردانی

Born: 1989/ Tehran
Education: Graduate of industrial 
Management 
Filmography: First film
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Sمیدان تا میدان q u a r e  t o  S q u a r e 

کارگردان: علیرضا صادقی مقدم
تصویربردار: محمدرضا قوام پور

نویسنده و پژوهشگر: مینا محمودی
تدوین: علیرضا صادقی مقدم

صدابردار: نادر علیمردانی
صداگذار: پویا جمشید

عکاس: سعید جراح
تهیه کننده: محمد قیومی

Director: Alireza Sadeghi Moghadam
Cinematography: Mohammad Reza 
Ghavampour
Writer & Researcher: Mina Mahmoudi
Editor: Alireza Sadeghi Moghadam
Sound Recorder: Nader Alimardani
Sound Mixer: Pouya Jamshid
Photographer: Saeid Jarah
Producer: Mohammad Ghayoumi

-Subject: An account of the destruction and reموضوع: روایتی از تخریب ها و بازآفرینی های شهر رشت.
creation of Rasht city.

علیرضا صادقی مقدم
Alireza Sadeghi Moghadam

متولد: 1357/ رشت
تحصیالت: دیپلم

فیلمشناسی: کارگردانی چند عنوان مستند تلویزیونی و 
برنامه تلویزیونی

Born: 1978/ Rasht
Education: Diploma
Filmography: Directing some television 
documentaries and television programs
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Nنازی آبادی ها a z i a b a d i h a 

کارگردان: مجتبی محمودی
تصویربردار: حبیب هاشمی

نویسنده و پژوهشگر: مجتبی محمودی
تدوین: حمیدرضا تقوی

صدابردار: امیر افشار
صداگذار: حمیدرضا تقوی

عکاس: علی پنجه
تهیه کننده: مجید عزیزی
تهیه شده در خانه مستند

Director: Mojtaba Mahmoudi
Cinematography: Habib Hashemi
Writer & Researcher: Mojtaba Mahmoudi
Editor: Hamid Reza Taghavi
Sound Recorder: Amir Afshar
Sound Mixer: Hamid Reza Taghavi
Photographer: Ali Panjeh
Producer: Majid Azizi
Prepared in House of Documentary

موضوع: نازی آباد به عنوان روستایی کوچک در حاشیه 
پایتخت دوره قاجار چه قصه هایی به خود دیده است تا 

محله ای بزرگ در بطن تهران امروز باشد.

Subject: Nazi Abad as a small village on the 
edge of the capital of the Qajar period, has 
witnessed numerous stories to become a major 
neighborhood in the heart of Tehran today.

مجتبی محمودی
Mojtaba Mahmoudi

متولد: 1360/ قزوین
تحصیالت: کارشناسی

یک  خاطرات  جمله  از  مستند   9 ساخت  فیلمشناسی: 
بالکن، عید خون، دلبند

Born: 1981/ Qazvin
Education: BA
Filmography: Making 9 documentaries 
including Memories of a Balcony, Eid of 
Blood, Beloved 
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Aهمه بچه های مامان l l  M a m a ` s  B a b i e s

کارگردان: رضوان سرمد
تصویربردار: رضوان سرمد

نویسنده و پژوهشگر: رضوان سرمد
تدوین: مرتضی پایه شناس

صدابردار: رضوان سرمد
صداگذار: حسن مهدویان
تهیه کننده: رضوان سرمد

Director: Rezvan Sarmad
Cinematography: Rezvan Sarmad
Writer & Researcher: Rezvan Sarmad
Editor: Morteza Payehshenas
Sound Recorder: Rezvan Sarmad
Sound Mixer: Hassan Mahdavian
Producer: Rezvan Sarmad

ویالیی  فیلمساز می خواهند خانه  مادر  و  پدر  موضوع: 
زیبایشان را بخاطر حمایت مالی از فرزندشان خراب و 
تبدیل به آپارتمان کنند. مادر درختان میوه بسیاری را 
درحیاط خانه کاشته و عاشقانه از آنها مراقبت می کند. 
رمپ  به  تبدیل  حیاط  کل  که  می شود  متوجه  اما 

پارکینگ شده و همه درختانش قطع خواهند شد.

Subject: A filmmaker parents want to destroy 
their beautiful villa in and build apartment in 
order to sponsor their child. The mother has 
many fruit trees in home garden and lovingly 
cares for them. But she realizes that the whole 
yard is a parking ramp and all the trees will 
be cut off.

رضوان سرمد
Rezvan Sarmad

متولد: 1358/ همدان
تحصیالت: کارشناسی

خشمگین،  اجتماع  میان  در  مستندهای   فیلمشناسی: 
معلم، قصه همدان و سینماهایش

Born: 1979/ HAmedan 
Education: BA
Filmography: Documentaries Among 
Angry People, Teacher, Story of Hamedan 
and its Cinema Theaters
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هیات انتخاب 

فیلم های 

پویانمایی

A n i m a t i o n 

F i l m
s 

S e l e c t i o n 

C o m m i t t e e

حسین صافی
Hossein Safi 

متولد: 1355/ مشهد

ن و کارشناسی ارشد 
گاه تهرا

 زیبا دانش
ه هنرهای

ک از دانشکد
ی گرافی

تحصیالت: کارشناس

گاه تربیت مدرس
 هنر دانش

انیمیشن دانشکده

 پهلوانان و شکرستان و 
انیمیشن های کارگردان هنری 

انیمیشن مقتل،  کارگردانی 
آثار: 

ور در مطبوعات
ی و کاریکات

20سال سابقه تصویرساز

اتور، دانشگاه 
تور و انیمیشن در خانه کاریک

ی، کاریکا
در زمینه طراح

سایر: 18 سال تدریس 

گاه تهران
س و دانش

گاه تربیت مدر
برز، دانش

ی کاربردی، دانشگاه ال
علم

Born: 1976/ Mashhad

Education: BA in Graphics from Faculty of Fine Arts of Tehran 

University and MA in Animation from Faculty of Art of Tarbiat 

Modares University,

Works: Director of an animation film
 title

d Assualt, Art director of the 

animation film
s Pahlevanan and Shekarestan

20 years of experience in illustration and caricature in the press

Others: 18 years of experience in design, caricature and animation 

in caricature house, University of Applied Science and Technology, 

Alborz University, T
arbiat Modares University, a

nd Tehran University  

1/ اهواز
متولد: 339

کارگردانی انیمیشن از دانشگاه 
ر و کارشناسی ارشد 

کارگردانی سینما از دانشگاه هن
تحصیالت: کارشناسی 

اه هنر اصفهان
 هنر دانشگ

ی پژوهشی
ره دکتر

نر و دانشجوی دو
ه

هویت،  موشن   کامیک  مهربان،  مرد  مذهبی  تلویزیونی 
انیمیشن  فیلم  کارگردان 

و  تهیه کننده  آثار: 

ی پهلوانان، شجاعان، 
ریا، تهیه کنندگی مجموعه انیمیشن ها

 مرد و د
انیمیشن های طمع، رنگ ها، حکایت

زبر و زرنگ، رنگها
میان پرده های طنز، 

ی و کارشناسی ارشد دانشگاه، ترجمه کتاب چگونه شخصیت های 
ن در مقطع کارشناس

سایر: تدریس انیمیش

ی تبلیغاتی
ر تیزرها

ی را متحرک سازی کنیم، مجری و مشاو
انیمیشن

 آزاد انیمیشن، مدیر مسئول 
ر کارگاه

گاه تربیت مدرس، موسس و مدی
ضو هیات علمی دانش

مسئولیت ها: ع

وزارت  برنامه سینما در  و  دانشگاه هنر، کارشناس کمیته های طرح  "سیمیا"  انیمیشن  نشریه تخصصی 

ش و پرورش، مدیرعامل موسسه تخصصی تولید انیمیشن حرکت کلیدی، دبیر هفته فیلم انیمیشن 
آموز

ایران  انیمیشن  المللی  بین  انجمن  انیمیشن، عضو هیات رئیسه  اولین همایش ملی  زاگرب، دبیر علمی 

نیاد بازی های رایانه ای وزارت 
ضو هیات مدیره ب

ن هنر، ع
ن فرهنگستا

سیفا(، عضو کمیته تخصصی انیمیش
)آ

ی اداره 
 و برنامه پویانمای

ارشاد، عضو هیات رئیسه انجمن مدرسان سینما خانه سینما، عضو شورای طرح

ره پویانمایی صبا، عضو هیات علمی گروه 
کل سیمای استان های صدا و سیما، عضو شورای گرافیک ادا

گاه هنر
کارشناسی ارشد انیمیشن دانش

Born: 1960/ Ahvaz

Education: BA in film directing from University of Art and MA in Animation 

Directing from University of Art and PhD candidate in Art Research from Isfahan 

Art University

Works: producer and director of Religious animation film
 title

d Kind Man, motion 

comic titled Identity, 
the animation films of Greed, Colors, Story of Man and 

Sea, Producer of the animation film
s of Pahlevanan, the Brave, satiric interlude, 

Perceptive, Colors

Others: teaching animation at bachelor and master's program, tra
nslating the 

book title
, "How to animate the animation characters, executor and advisor of 

advertisements

Responsibilities: Faculty member of Tarbiat Modares University, Founder and 

director of animation free workshop, editor in chief of specialized publication of 

'Simiya" of Art University, e
xperts of committees of cinema plans and programs in 

Ministry of Education, Managing Director of specialized institution of producing key 

motion animation, secretary of Animafest Zagreb film
 week, scientific secretary 

of the first national animation conference, member of the board of directors 

of international society of Iran's animation (ASIFA), member of specialized 

animation committee of art academy, m
ember of the board of directors of the 

foundation of computer games of Ministry of Culture and Islamic Guidance, 

member of the board of directors of association of instructors of Khaneh Cinema, 

member of the council of animation plan and program of department general of 

IRIB of provinces, member of graphics council of Saba animation department, 

faculty member of Master's of animation of Art University



علیرضا گلپایگانی

Alireza Golpayegani 1/ اهواز
متولد: 339

کارگردانی انیمیشن از دانشگاه 
ر و کارشناسی ارشد 

کارگردانی سینما از دانشگاه هن
تحصیالت: کارشناسی 

اه هنر اصفهان
 هنر دانشگ

ی پژوهشی
ره دکتر

نر و دانشجوی دو
ه

هویت،  موشن   کامیک  مهربان،  مرد  مذهبی  تلویزیونی 
انیمیشن  فیلم  کارگردان 

و  تهیه کننده  آثار: 

ی پهلوانان، شجاعان، 
ریا، تهیه کنندگی مجموعه انیمیشن ها

 مرد و د
انیمیشن های طمع، رنگ ها، حکایت

زبر و زرنگ، رنگها
میان پرده های طنز، 

ی و کارشناسی ارشد دانشگاه، ترجمه کتاب چگونه شخصیت های 
ن در مقطع کارشناس

سایر: تدریس انیمیش

ی تبلیغاتی
ر تیزرها

ی را متحرک سازی کنیم، مجری و مشاو
انیمیشن

 آزاد انیمیشن، مدیر مسئول 
ر کارگاه

گاه تربیت مدرس، موسس و مدی
ضو هیات علمی دانش

مسئولیت ها: ع

وزارت  برنامه سینما در  و  دانشگاه هنر، کارشناس کمیته های طرح  "سیمیا"  انیمیشن  نشریه تخصصی 

ش و پرورش، مدیرعامل موسسه تخصصی تولید انیمیشن حرکت کلیدی، دبیر هفته فیلم انیمیشن 
آموز

ایران  انیمیشن  المللی  بین  انجمن  انیمیشن، عضو هیات رئیسه  اولین همایش ملی  زاگرب، دبیر علمی 

نیاد بازی های رایانه ای وزارت 
ضو هیات مدیره ب

ن هنر، ع
ن فرهنگستا

سیفا(، عضو کمیته تخصصی انیمیش
)آ

ی اداره 
 و برنامه پویانمای

ارشاد، عضو هیات رئیسه انجمن مدرسان سینما خانه سینما، عضو شورای طرح

ره پویانمایی صبا، عضو هیات علمی گروه 
کل سیمای استان های صدا و سیما، عضو شورای گرافیک ادا

گاه هنر
کارشناسی ارشد انیمیشن دانش

Born: 1960/ Ahvaz

Education: BA in film directing from University of Art and MA in Animation 

Directing from University of Art and PhD candidate in Art Research from Isfahan 

Art University

Works: producer and director of Religious animation film
 title

d Kind Man, motion 

comic titled Identity, 
the animation films of Greed, Colors, Story of Man and 

Sea, Producer of the animation film
s of Pahlevanan, the Brave, satiric interlude, 

Perceptive, Colors

Others: teaching animation at bachelor and master's program, tra
nslating the 

book title
, "How to animate the animation characters, executor and advisor of 

advertisements

Responsibilities: Faculty member of Tarbiat Modares University, Founder and 

director of animation free workshop, editor in chief of specialized publication of 

'Simiya" of Art University, e
xperts of committees of cinema plans and programs in 

Ministry of Education, Managing Director of specialized institution of producing key 

motion animation, secretary of Animafest Zagreb film
 week, scientific secretary 

of the first national animation conference, member of the board of directors 

of international society of Iran's animation (ASIFA), member of specialized 

animation committee of art academy, m
ember of the board of directors of the 

foundation of computer games of Ministry of Culture and Islamic Guidance, 

member of the board of directors of association of instructors of Khaneh Cinema, 

member of the council of animation plan and program of department general of 

IRIB of provinces, member of graphics council of Saba animation department, 

faculty member of Master's of animation of Art University

ومند محمدحسین نیر

Mohammad Hossein Niroumand

متولد: 1341/ مشهد

گاه تهران
ه هنرهای زیبای دانش

ی از دانشکد
تحصیالت: فارغ التحصیل کارشناسی طراحی صنعت

تلویزیونی آقای حسابی
آثار: طراح و نویسنده مجموعه 

ی ابوغریب، چاپ کتاب کمیک 
صور و کاله به سره

اتور با نام طنز م
 دو عنوان کتاب کاریک

سایر: چاپ

ستورالعمل های ایده یابی برای فیل آبی، چاپ 
استریپ چهار جلدی قصه های جنگ، چاپ کتاب د

برگزاری   ،
ن آموزش هنر کاریکاتور

پیرامو  
نگارش مقاالت متعدد کتاب مدیریت چشم مخاطب، 

کاتور و سواد بصری در کشور، تدریس در دانشکده هنرهای 
ی آموزش ایده یابی، کاری

ورکشاپ ها

زیبا و صدا و سیمای جمهوری اسالمی

ق کیهان کاریکاتور، دبیر دوساالنه بین المللی کاریکاتور 
دبیر و مدیر مسئول ساب

مسئولیت ها: سر

ز مرکز 
ت دفتر طن

ح و برنامه شبکه دو سیما، سرپرس
ر گروه جوان و طر

)دوره اول و سوم(، مدی
تهران 

ن فرهنگی و هنری 
 و معاونت سینمایی حوزه هنری، عضو هیات مدیره سازما

هنرهای تجسمی

اور هنری 
ی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، مش

ن، دبیر سابق شورای ارزشیاب
شهرداری تهرا

یر فرهنگ و ارشاد اسالمی )84تا92(
وز

Born: 1962/ Mashhad

Education: MA in Industrial Design from Fine Art Faculty of Tehran 

University

Works: Designer and writer of Mr. Hesabi Tv series 

Others: Publication of two caricature books titled "Tanz Mosavar and Kolah 

be Sar Aboughorayb"; Publishing the book title
d Idea-Finding Instruction 

Book For The Blue Elephant, Publishing the book titled Management of the 

Audience Eyes; composing different papers about instruction of caricature 

art, h
olding idea-finding workshops, caricature and visual lite

racy in the 

country, t
eaching at fine arts university of IRIB

Responsibilities: Former editor in chief of Keyhan Caricature, director of 

biennale on caricature in Tehran (firs
t and second term), director of Javan 

group and plan and programs of IRIB TV 2, supervisor of office of Satire of 

Visual Arts Center and cinema deputy of art center, member of the board 

of the directors of Tehran Municipality Art and Cultural Organization, former 

secretary of artists evaluation council, w
riters and poets of the country, 

former art advisor of minster of culture and Islamic guidance (2013-2005)
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Mآقای گوزن r .  D e e r

کارگردان: مجتبی موسوی
انیماتور: مجتبی موسوی

فیلمنامه نویس: مجتبی موسوی
تدوین: مجتبی موسوی
صداگذار: مجید داوودی

موسیقی: شاهد مصطفی فر
تهیه کننده: صدیقه فامیل نیا

Director: Mojtaba Mousavi
Animator: Mojtaba Mousavi
Screen Writer: Mojtaba Mousavi
Editor: Mojtaba Mousavi
Sound Mixer: Majid Davoodi
Music: Shahed Mostafafar
Producer: Sedigheh Familnia

ایستگاه  در  نامعلوم،  زمانی  در  داستان  داستان:  خالصه 
جامعه  این  مردمان  می شود.  روایت  مترویی  قطار  و 
حیوان چهرند؛ انسانیت و اخالق را از یاد برده اند. در بین 
مسافرین قطار یک نفر -آقای گوزن- با بقیه متفاوت است 

و سعی در اصالح جامعه دارد.

Synopsis: The story is told at an unknown time 
in a subway station. The people of society are 
animal-faced and have lost their humanity. 
Among the train travelers, Mr. Deer is different 
and tries to reform the society. 

مجتبی موسوی
Mojtaba Mousavi

متولد: 1365/ مشهد
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: انیمیشن ضبط صوت

Born: 1986/ Mashhad
Education: BA
Filmography: Voice Recorder animation

13
97
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18
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Aآلفابت l p h a b e t 

کارگردان: کیانوش عابدی
انیماتور: کیانوش عابدی

فیلمنامه نویس: محمدرضا عابدی
تدوین: کیانوش عابدی

صداگذار: سروش عابدی
تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Kianoush Abedi
Animator: Kianoush Abedi
Screen Writer: Mohammad Reza Abedi
Editor: Kianoush Abedi
Sound Mixer: Soroush Abedi
Producer: Documentary and Experimental 
Film Center

خالصه داستان: دیر زمانیست که مردم این دیار الفبای 
زیستن را از یاد برده اند.

Synopsis: It has been long time that people of 
this land have forgotten the alphabet of living. 

کیانوش عابدی
Kianoush Abedi

متولد: 1359/ اصفهان
تحصیالت: کارشناسی نقاشی 

فیلمشناسی: لولو، بوگولو، قهرمان

Born: 1980/ Isfahan
Education: BA in Painting
Filmography: Monster, Bugulu, Hero

13
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17
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´
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Fاز سرزمین های شهری r o m  U r b a n  L a n d s

کارگردان: سارا طبیب زاده ادیبی
انیماتور: سارا طبیب زاده ادیبی

فیلمنامه نویس: نادر رضاییان
تدوین: سارا طبیب زاده ادیبی
تهیه کننده: احسان رسول اف

تهیه شده در سارا استودیو

Director: Sara Tabibzadeh Adibi
Animator: Sara Tabibzadeh Adibi
Screen writer: Nader Rezaian
Editor: Sara Tabibzadeh Adibi
Producer: Ehsan Rasoulof
Produced in Sara Studio

خالصه داستان: موزیک ویدئو ترانه ی »از سرزمین های 
شهری« از گروه موسیقی پالت.

Synopsis: Music and video of song "From 
Urban Lands" by Pallet Band 

سارا طبیب زاده ادیبی
Sara Tabibzadeh Adibi

متولد: 1363/ تهران
تحصیالت: کارشناسی ارشد

میخکی،  خانوم گل  انیمیشن های  فیلمشناسی: ساخت 
یکدیگر

Born: 1984/ Tehran
Education: MA
Filmography: Making animations Mrs.Pink, 
Each other

13
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Cامی دتر o u s i n

کارگردان: زهرا خورشیدی
انیماتور: زهرا خورشیدی

فیلمنامه نویس: آذر محمودی و زهرا خورشیدی
تدوین: رضا اخوند زاده
صداگذار: هانی نظریان
موسیقی: هانی نظریان

کل  اداره  و  ساری  جوانان  سینمای  انجمن  تهیه کننده: 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران

Director: Zahra Khorshidi
Animator: Zahra Khorshidi
Screen Writer: Azar Mahmoudi and Zahra 
Khorshidi
Editor: Reza Akhondzadeh
Sound Mixer: Hani Nazarian
Music: Hani Nazarian
Producer: Sari Youth Cinema Society and 
Mazandaran Islamic Culture and Guidance 
Administration

عشق  موسیقی،  واسطه  به  عمو  پسر  داستان:  خالصه 
خود را به دختر عمو ثابت می کند.

Synopsis: A cousin proves love to his cousin 
through music. 

زهرا خورشیدی
Zahra Khorshidi

متولد: 1358/ ساری
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: ساخت چندین فیلم انیمیشن

Born: 1979/ Sari
Education: BA
Filmography: Making several animations
.

13
96

20
17

/5
´



Animation Films - page 169

Tاین سو، آن سو h i s  W a y ,  T h a t  W a y 

کارگردان: لیدا فضلی
انیماتور: لیدا فضلی

فیلمنامه نویس: لیدا فضلی
تدوین: لیدا فضلی

صداگذار: مهرشاد ملکوتی
موسیقی: آرمان موسی پور

تهیه کننده: لیدا فضلی و مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی

تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Lida Fazli
Animator: Lida Fazli
Screen Writer: Lida Fazli
Editor: Lida Fazli
Sound Mixer: Mehrshad Malakouti
Music: Arman Musapour
Producer: Lida Fazli and Center for 
Documentary and Experimental Cinema
Produced in the Center for the Development 
of Documentary and Experimental Cinema

خالصه داستان: در دو سوی خط مرز، دو کودک باهم 
دوست می شوند و بهانه ی جنگ برای بزرگساالن فراهم 

می شود.

Synopsis: On two sides of the border line, two 
children become friends and provide excuse 
of a war for adults.

لیدا فضلی
Lida Fazli

متولد: 1355/ زنجان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: ساخت انیمیشن کوتاه چرا سگ ها از گربه ها 
متنفرند

Born: 1976/ Zanjan
Education: MA
Filmography: Making short animation Why 
Dogs Hate Cats

13
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Bباالنس a l a n c e

کارگردان: برزان رستمی
انیماتور: نوید تنظیفیان

فیلمنامه نویس: برزان رستمی
تدوین: فرید نوری

صداگذار: امید اوزی
موسیقی: سوران رستمی

تهیه کننده: برزان رستمی
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Barzan Rostami
Animator: Navid Tanzifian
Screenwriter: Barzan Rostami
Editor: Farid Nouri
Sound Mixer: Omid Ouzy
Music: Souran Rostami
Producer: Barzan Rostami
Produced in the Center for the Development 
of Documentary and Experimental Cinema

خالصه داستان: درباره سربازهایی است که از جان خود 
زندگی  صلح  و  آرامش  در  مردمش  و  شهر  تا  گذشته 

کنند.

Synopsis: : About the soldiers who lose their 
lives for their city and its people live in peace. 

برزان رستمی
Barzan Rostami

متولد: 1371/ سنندج
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: انیمیشن های کوتاه صدای جاده و استعداد 
تو چیه؟

Born: 1992/ Sanandaj
Education: BA
Filmography: Short animations Voice of 
Road, What`s Your Talent? 
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Fپدر a t h e r

کارگردان: میرعلی حسینی اصلی
انیماتور: بصورت دیجیتال

فیلمنامه نویس: میرعلی حسینی اصلی
تدوین: میرعلی حسینی اصلی

صدابردار: میرعلی حسینی اصلی
صداگذار: میرعلی حسینی اصلی

موسیقی: شراره شیخ خان
تهیه کننده: میرعلی حسینی اصلی

Director: Mir Ali Hosseini Asli
Animator: Digital
Screen Writer: Mir Ali Hosseini Asli
Editor: Mir Ali Hosseini Asli
Sound Recorder: Mir Ali Hosseini Asli 
Sound Mixer: Mir Ali Hosseini Asli
Music: Sharareh Sheikh Khan
Producer: Mir Ali Hosseini Asli

خالصه داستان: پسر بچه ای صاحب مکعبی است که 
قدرتی جادویی دارد، آن مکعب در موقعیت های دشوار 
را  مشکالتش  و  می آید  او  کمک  به  پسرک  زندگی 

برطرف می کند ...

Synopsis: A little boy has a cube with  magical 
power. The cube helps the boy in difficult 
situations ....

میرعلی حسینی اصلی
Mir Ali Hosseini Asli

متولد: 1365/ خوی
تحصیالت: کارشناسی ارشد

حوزه  در  کوتاه  انیمیشن  چندین  ساخت  فیلمشناسی: 
ایمنی، سالمت و محیط زیست

Born: 1986/ Khoy
Education: MA
Filmography: Making several short 
animation about safety, health and 
environment
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Fَپر e a t h e r

کارگردان: هادی امیری و رها فرجی
انیماتور: علی پورمرادی و مهرداد سمواتی

فیلمنامه نویس: هانیه حاجی بابا
تدوین: علی گلناری

صدابردار: علی خطیبی
صداگذار: علی خطیبی

موسیقی: علیرضا فتحی
تهیه کننده: هادی امیری و نقی موسیوند
تهیه شده در صدا و سیمای مرکز همدان

Director: Hadi Amiri and Raha Faraji
Animator: Ali Pourmoradi and Mehrdad 
Samavati
Screen Writer: Haniyeh Hajibaba
Editor: Ali Golnari
Sound Recorder: Ali Khatibi
Sound Mixer: Ali Khatibi
Music: Alireza Fathi
Producer: Hadi Amiri and Naghi Mousivand
Produced in IRIB Hamedan Center

خالصه داستان: در کوچه ای تعدادی پرنده رنگی بر روی 
تیرکمان  با  خانه  درون  از  کودکی  نشسته اند.  درختی 
یکی از پرنده ها را مورد هدف قرار می دهد . پرنده بر روی 

زمین افتاده و دیگر قادر به پرواز نیست.

Synopsis: There are a number of colorful birds 
sitting on a tree. A child from inside a house 
targets a flying bird. The bird falls down on the 
ground and it is no longer able to fly.

هادی امیری و 
رها فرجی

Hadi Amiri and Raha Faraji

متولد: 1360/ کرمانشاه – 1360/ همدان 
تحصیالت: کارشناسی گرافیک – کارشناسی کامپیوتر
فیلمشناسی: انیمیشن های جنگل دامون و عصر وارونه

Born: 1981/ Kermanshah- 1981/ 
Hamedan 
Education: BA in Graphics- BSc in 
Computer 
Filmography: Damoun Jungle and Inverse 
Evening animations 13

97
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Pپریوش a r i v a s h 

کارگردان: آمنه منشی زاده
انیماتور: آمنه منشی زاده

فیلمنامه نویس: آمنه منشی زاده
تدوین: آمنه منشی زاده

صدابردار: آمنه منشی زاده
صداگذار: آرمین رهبر
موسیقی: آرمین رهبر

تهیه کننده: آمنه منشی زاده

Director: Ameneh Monshizadeh
Animator: Ameneh Monshizadeh
Screen Writer: Ameneh Monshizadeh
Editor: Ameneh Monshizadeh
Sound Recorder: Ameneh Monshizadeh
Sound Mixer: Armin Rahbar
Music: Armin Rahber 
Producer: Ameneh Monshizadeh

را  خود  گذشته  خاطرات  مادربزرگی  داستان:  خالصه 
بازگو می کند.

synopsis: A grandmother tells her past 
memories.

آمنه منشی زاده
Ameneh Monshizadeh

متولد: 1367/ تهران
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: ساخت چند انیمیشن

Born: 1988/ Tehran
Education: MA
Filmography: Making several animations 
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Sپسر دریا o n  o f  t h e  S e a 
کارگردان: عباس جاللی یکتا

مدیر تصویربرداری: داود ملک
انیماتور: عباس جاللی یکتا

فیلمنامه نویس: عباس جاللی یکتا
تدوین: عباس جاللی یکتا

چهره پرداز: حسن خان محمدی
طراح صحنه و لباس: زیبا مرشدلو

صدابردار: احسان شفیعی
صداگذار: حسین قورچیان
موسیقی: سهند نیک نژاد

جلوه های ویژه: حسین ادیب
بازیگران: میثاق زارع و سونیا سنجری

تهیه کننده: عباس جاللی یکتا
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Abbas Jalali Yekta
Director of Photography: Davoud Malek
Animator: Abbas Jalali Yekta
Screen Writer: Abbas Jalali Yekta
Editor: Abbas Jalali Yekta
Makeup: Hassan Khanmohammadi
Costume & Set Designer: Ziba Morshedlou
Sound Recorder: Ehsan Shafiei
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Sahand Niknejad
Special effects: Hossein Adib
Cast: Misagh Zare & Sonia Sanjari
Producer: Abbas Jalali Yekta
Produced in the Center for the Development 
of Documentary and Experimental Cinema

خالصه داستان: زن و شوهری به همراه کودکی بر روی 
دیوار زندگی می کنند! حضور کودک کم کم تغییراتی در 

زندگی آنها بوجود می آورد.

Synopsis: A couple lives with a child on the 
wall! The presence of the child will make 
changes in their lives.

عباس جاللی یکتا
Abbas Jalali Yekta

متولد: 1358/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: ساخت انیمیشن هایی از جمله آقای بنفش، 
زال و سیمرغ، هزار افسان

Born: 1979/ Tehran
Education: BA
Filmography: Making animations including 
Mr. Purple, Zal & Simurgh, Thousand 
Myths 
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Sتجهیزات ایمنی در ساختمان a f e t y  E q u i p m e n t  i n  B u i l d i n g

کارگردان: ابراهیم ساکتی
انیماتور: ابراهیم ساکتی

فیلمنامه نویس: ابراهیم ساکتی
تدوین: ابراهیم ساکتی

صداگذار: سیدحامد سادات کیایی
موسیقی: سیدحامد سادات کیایی

تهیه کننده: رضا تقدسی
تهیه شده در موسسه فرهنگی هنری حور

Director: Ebrahim Saketi
Animator: Ebrahim Saketi
Screen Writer: Ebrahim Saketi
Editor: Ebrahim Saketi
Sound Mixer: Seyed Hamed Sadat Kiayi
Music: Seyed Hamed Sadat Kiayi
Producer: Reza Taghadosi
Produced in Hoor Cultural Arts Institute

تجهیزات  لزوم  مورد  در  همسایه  دو  داستان:  خالصه 
ادامه  در  اما  می کنند  بحث  ساختمان  یک  در  ایمنی 
شاهد سوخته شدن ساختمان به علت اهمال در تهیه 

تجهیزات ایمنی هستیم.

Synopsis: Two neighbors are discussing the 
need for safety equipment in a building but 
after that we see a fire in the building due to 
neglecting to provide safety equipment.

ابراهیم ساکتی
Ebrahim Saketi 

متولد: 1355/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

جمله  از  متعدد  انیمیشن های  ساخت  فیلمشناسی: 
کارگردانی تیزرهای آموزشی سیا ساکتی )سال 91تا96( 

و مجموعه راز جنگل شفا

Born: 1976/ Tehran
Education: BA
Filmography: Making numerous 
animations and educational teasers of Sia 
SAketi (2017-2012) and The Secret of 
Shafa Jungle series 13
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Dجنگل دامون a m u o n  J u n g l e 

کارگردان: هادی امیری و رها فرجی
انیماتور: مهرداد سمواتی، هانیه حاجی بابا، علیرضا فتحی، 

کسرا آرزوفر، مریم کریمی، حامد عقیقیان
فیلمنامه نویس: هادی امیری

تدوین: علی گلناری
صدابردار: علی خطیبی
صداگذار: علی خطیبی

موسیقی: علیرضا فتحی
تهیه کننده: هادی امیری و رها فرجی

تهیه شده در صدا و سیمای مرکز همدان

Director: Hadi Amiri & Raha Faraji
Animator: Mehrdad Samavati, Haniyeh 
Hajibaba, Alireza Fathi, Kasra Arezoufar, 
Maryam Karimi, Hamed Atighian
Screen Writer: Hadi Amiri
Editor: Ali Golnari
Sound Recorder: Ali Khatibi
Sound Mixer: Ali Khatibi
Music: Alireza Fathi
Producer: Hadi Amiri & Raha Faraji
Produced in IRIB Hamedan Center

زندگی  حیواناتی  کوچک  جنگلی  در  داستان:  خالصه 
تمامی  به  است  مهربان  بسیار  که  فیل  می کنند. 
درخواست های دوستانش جواب مثبت می دهد تا جایی 

که دیگر از توان او خارج شده و از پای می افتد.

Synopsis: Animals live In a small forest. The 
elephant that is very kind answers to all the 
requests of his friends, to the point where he is 
no longer capable of dealing with them. 

هادی امیری و 
رها فرجی

Hadi Amiri & Raha Faraji
متولد: 1360/ کرمانشاه – 1360/ همدان 

تحصیالت: کارشناسی گرافیک – کارشناسی کامپیوتر
فیلمشناسی: انیمیشن های عصر وارونه و پَر

Born: 1981/ Kermanshah- 1981/ Hamedan 
Education: BA in Graphics- BSc in Computer 
Filmography: Inverse Evening and Feather 
animations 
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Tچرخش u r n i n g

کارگردان: عابدین محمدی
انیماتور: عابدین محمدی

فیلمنامه نویس: عابدین محمدی
تدوین: آرش بختیار

صداگذار: عابدین محمدی
موسیقی: ماهان بهرایی

تهیه کننده: عابدین محمدی

Director: Abedin Mohammadi
Animator: Abedin Mohammadi
Screen Writer: Abedin Mohammadi
Editor: Arash Bakhtiar
Sound Mixer: Abedin Mohammadi
Music: Mahan Bahraei
Producer: Abedin Mohammadi

خالصه داستان: برای چرخیدن چرخ اقتصاد باید از جان 
مایه گذاشت.

Synopsis: Turning the wheel of economy 
requires trying to death. 

عابدین محمدی
Abedin Mohammadi

متولد: 1365/ صحنه
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: ساخت چندین فیلم کوتاه انیمیشن

Born: 1986/ Sahneh
Education: MA
Filmography: Making several short 
animations
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Eچشم انداز خالی m p t y  V i e w

کارگردان: علی زارع قنات نوی
محسن  پیش آهنگ،  بهاره  زاده،  زهتاب  علی  انیماتور: 

جعفری
فیلمنامه نویس: علی زارع قنات نوی و هادی سبحانیان

تدوین: علی زهتاب زاده و علی زارع قنات نوی
صداگذار: آرش قاسمی

موسیقی: محمدرضا علیقلی
تهیه کننده: علی زارع قنات نوی

تهیه شده در گلبرگ فیلم

Director: Ali Zare Ghanat Nowi
Animator: Ali Zehtabzadeh, Bahareh 
Pishahang, Mohsen Jafari
Screen Writer: Ali Zare Ghanat Nowi & 
Hadi Sobhanian
Editor: Ali Zehtabzadeh & Ali Zare Ghanat 
Nowi
Sound Mixer: Arash Ghasemi
Music: Mohammad Reza Aligholi
Producer: Ali Zare Ghanat Nowi
Produced in Golbarg Film

خالصه داستان: روایت چشم انتظاری های مادری که به 
انتظار بازگشت پسرش از جنگ است.

Synopsis: The story of a mother who is waiting 
for her son returning home from war. 

ع قنات نوی علی زار
Ali Zare Ghanat Nowi

متولد: 1359/ شیراز
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: ساخت بیش از 14 فیلم مستند، داستانی 
کوتاه و بلند و انیمیشن از جمله انیمیشن عروسک چینی 

بابا
Born: 1980/ Shiraz
Education: BA
Filmography: Making more than 14 
documentaries, shorts and features and 
animation including Dad`s Fragile Doll
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Iحبسی m p r i s o n e d 

کارگردان: احمد خوش نیت
انیماتور: احمد خوش نیت

فیلمنامه نویس: احمد خوش نیت
تدوین: احمد خوش نیت

صداگذار: کامران سحرخیز
تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Ahmad Khoshniat
Animator: Ahmed Khoshniat
Screen Writer: Ahmad Khoshniat
Editor: Ahmad Khoshniat
Sound Mixer: Kamran Saharkhiz
Producer: Documentary and Experimental 
Film Center

خالصه داستان: انسانی محبوس در دنیای ظلمت برای 
رسیدن به آزادی، چشم امید به عنایات پیکره ای سنگی 
دوخته که همواره معامله ای عجیب با او دارد اما در نهایت...

Synopsis: An imprisoned man in the dark world 
expects the attention of a stone statute to 
achieve freedom which always has a strange 
deal with it, but ultimately ...

احمد خوش نیت
Ahmad Khoshniat

متولد: 1364/ تهران
تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

فیلمشناسی: انیمیشن های بازی ناعادالنه، از برای آزادی، 
پیام آوران خوف، مدل مست

Born: 1985/ Tehran
Education: MA in Animation Directing
Filmography: Making animations Unfair 
Plays, For Freedom, Messenger of Fear, 
Drunk Model 
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Rحسرت e g r e t 

کارگردان: ارشاد رهبرصبح خیز
انیماتور: میالد زرگری

فیلمنامه نویس: عزیز زاده
تدوین: ارشاد رهبرصبح خیز

صداگذار: سید حامد سادات کیایی
موسیقی: سید حامد سادات کیایی

تهیه کننده: رضا تقدسی
تهیه شده در موسسه فرهنگی هنری حور

Director: Ershad Rahbar Sobhkhiz
Animator: Milad Zargari
Screen Writer: Aziz Zedeh
Editor: Ershad Rahbar Sobhkhiz
Sound Mixer: Seyed Hamed Sadat Kiaya
Music: Seyed Hamed Sadat Kiayi
Producer: Reza Taghadosi
Produced in Hoor Cultural Arts Institute

خالصه داستان: مردی برای جشن مذهبی به شیرینی 
فروشی می رود تا چند جعبه شیرینی خریده و پخش 

کند که با صحنه ای روبه رو می شود.

Synopsis: A man goes to candy store to by 
some candy for a religious celebration but he 
is faced with a scene. 

ارشاد رهبرصبح خیز
Ershad Rahbar Sobhkhiz

متولد: 1361/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: انیمیشن های مهارت های زندگی، قهرمانان 
مدرسه، کلیله و دوستان

Born: 1982/ Tehran
Education: BA
Filmography: Animations Life Skills, 
School Heroes, Kelileh and Freinds
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Wخاطره نمناک e t  M e m o r i e s 

کارگردان: مسعود قدسیه
انیماتور: مسعود قدسیه، امین مهرآفرین، مسعود حاجی 

بابایی
فیلمنامه نویس: مسعود قدسیه

تدوین: مسعود قدسیه
صدابردار: محمد قاسمی
صداگذار: آرش قاسمی
موسیقی: هومن همامی

تهیه کننده: مسعود قدسیه
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Massoud Ghodsieh
Animator: Masoud Ghodsieh, Amin 
Mehrafarin, Masoud Hajibabaei
Screen Writer: Masoud Ghodsieh
Editor: Massoud Ghodsieh
Sound Recorder: Mohammad Ghasemi
Sound Mixer: Arash Ghasemi
Music by Hooman Homami
Producer: Masoud Ghodsieh
Produced in the Center for the Development 
of Documentary and Experimental Cinema

خالصه داستان: دختر و پسری کنار تپه ای مشغول بازی 
هستند. بر اثر اتفاقی پسر، دختر را گم می کند و برای 

پیدا کردنش تا میانسالی به گشتن ادامه می دهد. 

Synopsis: A Girl and a boy are playing beside 
a hill. But the boy loses the girl accidentally and 
continues to find her until being middle-aged. 

مسعود قدسیه
Masoud Ghodsieh

متولد: 1360/ اصفهان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: انیمیشن های نصفه سلحشور، ابر صورتی

Born: 1981/ Isfahan
Education: MA
Filmography: Making animations Half-
Warrior, Pink Cloud 
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Eخورده شده a t e n

کارگردان: محسن رضاپور
انیماتور: محسن رضاپور

فیلمنامه نویس: محسن رضاپور
تدوین: محسن رضاپور

صداگذار: مازیار جالل الدین و محسن رمضان پور
تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Mohsen Rezapour
Animator: Mohsen Rezapour
Screen Writer: Mohsen Rezapour
Editor: Mohsen Rezapour
Sound Mixer: Maziar Jalaledin & Mohsen 
Ramezanpour
Producer: Documentary and Experimental 
Film Center

ناشناخته،  و  مرموز  سیاره ای  در  داستان:  خالصه 
موجودی شبیه خرگوش خورده می شود اما این پایان 

کار او نیست.

Synopsis: On a mysterious and unknown 
planet, a creature like a rabbit is eaten, but 
this is not the end.

محسن رضاپور
Mohsen Rezapour

متولد: 1364/ تهران
تحصیالت: کارشناسی طراحی گرافیک 

فیلمشناسی: انیمیشن های میم و جیم، وقایع از آنچه در 
آینه می بینیم به ما نزدیک ترند

Born: 1985/ Tehran
Education: BA Graphic design
Filmography: Animations Mim & Jim, 
Events are closer to what we see in the 
mirror 
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Tدربی تهران e h r a n  D e r b y 

کارگردان: مهرداد مه آبادی
انیماتور: مهرداد مه آبادی
تدوین: علیرضا احمدی

صداگذار: موحد تاری مرادی
تهیه کننده: علیرضا احمدی

Director: Mehrdad Mahabadi
Animator: Mehrdad Mahabadi
Editor: Alireza Ahmadi
Sound Mixer: Movahed Tari Moradi
Producer: Alireza Ahmadi

و  به تصویر کشیدن لحظات حساس  خالصه داستان: 
خاطره انگیز بازی بزرگ استقالل و پرسپولیس.

Synopsis: To capture the momentous and 
memorable moments of the great game of 
Esteghlal and Perspolis.

مهرداد مه آبادی
Mehrdad Mahabadi

متولد: 1369/ اراک
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: انیمیشن آنتروپی

Born: 1990/ Arak
Education: MA
Filmography: Entropy animation 
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Gرفت ... o n e  . . .

کارگردان: سمانه فضل اله اسدی
انیماتور: سمانه فضل اله اسدی

فیلمنامه نویس: سمانه فضل اله اسدی
تدوین: سمانه فضل اله اسدی

صداگذار: سمانه فضل اله اسدی
موسیقی: چاوش اسکندری خواه

تهیه کننده: چاوش اسکندری خواه

Director: Samaneh Fazlollah Asadi
Animator: Samaneh Fazlollah Asadi
Screen Writer: Samaneh Fazlollah Asadi
Editor: Samaneh Fazlollah Asadi
Sound Mixer: Samaneh Fazlollah Asadi
Music: Chavosh Eskandari Khah
Producer: Chavosh Eskandari Khah

خالصه داستان: آخرین لحظه خداحافظی یک مهاجر با 
وطن و عزیزانش.

Synopsis: The last moment of farewell of a 
migrant with his homeland and his loved ones.

سمانه فضل اله اسدی
Samaneh Fazlollah Asadi

متولد: 1361/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: ساخت چند انیمیشن
Born: 1982/ Tehran
Education: BA
Filmography: Making several animations
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وباه Fر o x 

کارگردان: صادق جوادی
انیماتور: صادق جوادی

فیلمنامه نویس: صادق جوادی
تدوین: صادق جوادی

صداگذار: صادق جوادی
تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Sadegh Javadi
Animator: Sadeq Javadi
Screen Writer: Sadegh Javadi
Editor: Sadegh Javadi
Sound Mixer: Sadeq Javadi
Producer: Documentary and Experimental 
Film Center

خالصه داستان: روباهی جوان و چاالک هنگام تجربه 
اولین عشق به دست شکارچی اسیر می شود.

Synopsis: A young and agile fox is captured 
by the hunter while experiencing the first love. 

صادق جوادی
Sadegh Javadi

متولد: 1360/ تهران
تحصیالت: دیپلم

فیلمشناسی: مستند انیمیشن رویاها در یک روز

Born: 1981/ Tehran
Education: Diploma
Filmography: Documentary animation 
Dreams In One Day
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وباه و چاه Fر o x  a n d  P i t

کارگردان: مهدی حیدریان
انیماتور: حامد بخشی

فیلمنامه نویس: نیوشا صدر و مهدی حیدریان
تدوین: مهدی حیدریان

صداگذار: سیدحامد سادات کیایی
موسیقی: سید حامد سادات کیایی

تهیه کننده: رضا تقدسی
تهیه شده در موسسه فرهنگی هنری حور

Director: Mehdi Heidarian
Animator: Hamed Bakhshi
Screenwriter: Niusha Sadr & Mehdi 
Heidarian
Editor: Mehdi Heidarian
Sound Mixer: Seyed Mohammad Sadat 
Kiayi
Music: Seyed Hamed Sadat Kiayi
Producer: Reza Taghadosi
Produced in Hoor Cultural Arts Institute

از  را  مرغی  شب  هر  حقه باز  روباه  داستان:  خالصه 
موفق  نوکرانش  و  خان  می دزدد.  خان  مرغداری 
نمی شوند او را به دام بی اندازند تا اینکه روزی روباه در 

چاهی که خان برایش حفر کرده می افتد. 

Synopsis: The sly fox pests grabs a hen from 
Khan's poultry farm every night. Khan and his 
followers are not able to trap him until one day 
the fox falls into the pit that Khan dug for him.

مهدی حیدریان
Mehdi Heidarian

متولد: 1367/ اصفهان
تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

فیلمشناسی: انیمیشن مثل نامه

Born: 1988/ Isfahan
Education: MA in Animation Directing
Filmography: Like Letter animation 
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Wسنگ های سپید h i t e  S t o n e s 

کارگردان: فاطمه حسنی
انیماتور: فاطمه حسنی

فیلمنامه نویس: فاطمه حسنی
تدوین: فاطمه حسنی

صداگذار: امیر حسین جلیلی
موسیقی: امیر حسین جلیلی

تهیه کننده: فاطمه حسنی
تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Fatemeh Hasani
Animator: Fatemeh Hasani
Screen Writer: Fatemeh Hasani
Editor: Fatemeh Hasani
Sound Mixer: Amir Hossein Jalili
Music: Amir Hossein Jalili
Producer: Fatemeh Hasani
Produced in the Center for the Development 
of Documentary and Experimental Cinema

و  سپید  سنگ های  مورد  در  داستان  داستان:  خالصه 
بی نشانی است که توجه یک پسر بچه را به خود جلب 
داستان  تا  می  شود  همراه  خود  پدر  با  پسر  می کند. 

بی نشان بودن سنگ ها را متوجه شود.

Synopsis: The story is about unknown white 
stones that attract a boy's attention. The boy 
comes with his father to understand the story 
of their stones. 

فاطمه حسنی
Fatemeh Hasani

متولد: 1369/ قم
تحصیالت: کارشناسی

و  عشق  پدر،  مبارک،  ماه  در  روزه داری  فیلمشناسی: 
ماه پاره، یک شب  یک درخت، عشق، مادر و سرباز کوچک

Born: 1990/ Qom
Education: BA
Filmography: Fasting in Holy Month, 
father, Love and Satellite, One Night One 
Tree, Mother and Little Soldier 
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Tسیم ششم h e  S i x t h  S t r i n g

کارگردان: بهرام عظیمی
انیماتور: بهرام عظیمی

فیلمنامه نویس: مهناز عادلی
تدوین: احسان عظیمی
صدابردار: کاوه عابدین

صداگذار: احسان عظیمی
تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Bahram Azimi
Animator: Bahram Azimi
Screen Writer: Mahnaz Adeli
Editor: Ehsan Azimi
Sound Recorder: Kaveh Abedin
Sound Mixer: Ehsan Azimi
Producer: Documentary and Experimental 
Film Center

نوازنده  خالصه داستان: در حدود 90 سال پیش یک 
و  حرکات  براساس  را  جدیدش  موسیقی  می خواهد 

سیستم اتومبیل که تازه وارد ایران شده بسازد.

Synopsis: About 90 years ago, a musician 
wants to make his new music based on the 
movements and the car system that has just 
arrived in Iran.

بهرام عظیمی
Bahram Azimi

متولد: 1345 / تهران
تحصیالت: فارغ التحصیل رشته صنایع دستی و 

کارشناسی ارشد انیمیشن
فیلمشناسی: ساخت فیلم سینمایی تهران 1500، 

انیمیشن های راهنمایی و رانندگی سیا ساکتی، آقای 
ایمنی، بابا برقی و انیمیشن های متعدد تبلیغاتی از سال 

1372 تا کنون
Born: 1966/ Tehran
Education: BA in Handicrafts and MA in 
Animation 
Filmography: Making feature animation 
Tehran 1500, Sia Saketi guidance and 
driving animations, Mr. Safety, Baba-
Barghi, multiple promotional animations 
since 1993
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Sسینک i n k

کارگردان: محبوبه کالیی
انیماتور: محبوبه کالیی

فیلمنامه نویس: محبوبه کالیی
تدوین: محبوبه کالیی

صداگذار: بهروز پرهیزگار
تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Mahboubeh Kalayee
Animator: Mahboubeh Kalayee
Screenwriter: Mahboubeh Kalayee
Editor: Mahboubeh Kalayee
Sound Mixer: Behrooz Parhizgar
Producer: Documentary and Experimental 
Film Center

خالصه داستان: روایتی استعاری از واژه عشق و مرگ 
است.

Synopsis: A metaphorical narrative of the 
words love and death.

محبوبه کالیی
Mahboubeh Kalayee

متولد: 1371/ قم
تحصیالت: کارشناسی ارشد انیمیشن

فیلمشناسی: انیمیشن  یک نفر

Born: 1992/ Qom
Education: MA in Animation
Education: One Body animation
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Tشب ترسناک لومو h e  S c a r y  N i g h t  o f  L o m o

کارگردان: ساره شفیعی پور
انیماتور: ساره شفیعی پور

فیلمنامه نویس: معین صمدی و فائزه کشاورزیان
تدوین: ساره شفیعی پور

صداگذار: نیما قاسمی
موسیقی: میالد موحدی

تهیه کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

Director: Sareh Shafieipour
Animator: Sareh Shafieeipour
Screen Writer: Moein Samadi & Faezeh 
Keshavarzian
Editor: Sareh Shafieipour
Sound Mixer: Nima Ghasemi
Music: Milad Movahedi
Producer: Children's and Adolescent 
Intellectual Development Center

خالصه داستان: بچه گربه ای یک فیلم ترسناک می بیند و 
مجبور می شود با پیامدهای آن ترس روبرو شود. درواقع 
این فیلم سعی دارد کودک را با مفهوم ترس و چگونگی 

مقابله با آن، توسط یک داستان فانتزی آشنا کند.

Synopsis: A Kitty watches a horror movie 
and faces the fears. In fact, the film tries to 
familiarize the child with the concept of fear 
and how to deal with it through a fantasy story.

ساره شفیعی پور
Sareh Shafieipour

متولد: 1360/ کرمان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

گنبد،  چراغ  فوالد،  پنجره  انیمیشن های  فیلمشناسی: 
درخت، باالتر از ابرهای خاکستری، روشنایی

Born: 1981/ Kerman
Education: MA
Filmography: Making animations Iron 
Window, Dome Light, Tree, Above Gray 
Clouds, Light 
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Tشهر هزار کبوتر h e  C i t y  o f  T h o u s a n d  P i g e o n s

کارگردان: وریا نیک منش و مریم هاشم نژاد
انیماتور: وریا نیک منش و مریم هاشم نژاد

فیلمنامه نویس: فائزه کشاورزیان
تدوین: وریا نیک منش

صداگذار: وریا نیک منش
موسیقی: امیر حسین اسکندری

قدس  آستان  هنری  آفرینش های  موسسه  تهیه کننده: 
رضوی

Director: Voria Nikmanesh & Maryam 
Hashemnejad
Animator: Voria Nikmanesh & Maryam 
Hashemnejad
Screen Writer: Faezeh Keshavarzian
Editor: Voria Nikmanesh
Sound Mixer: Voria Nikmanesh
Music: Amir Hossein Eskandari
Producer: Astan Quds Razavi Art Institute

در  که  کوچکی  دخترک  ریحانه  داستان:  خالصه 
آپارتمانی می کند و بخشی از غذایش را هر روز برای 
کبوترها می ریزد، شبی در خواب می بیند که کبوتری 
به اتاقش وارد شده او را دعوت به سفری به شهر هزار 

کبوتر می کند

Synopsis: Reyhane is a little girl living in a flat 
who gives part of her food to pigeons everyday. 
One Night she dreams a pigeon enters her 
room and invites her to a trip to he city of 
thousand pigeons

وریا نیک منش و 
مریم هاشم نژاد

Voria Nikmanesh & Maryam 
Hashemnejad

متولد: 1359/ سنندج – 1360/ زنجان
تحصیالت: کارشناسی ارشد گرافیک – کارشناسی ارشد 

گرافیک
فیلمشناسی: انیمیشن  پا برهنه، مجموعه انیمیشن های 

محمدامین )ص( و طوطی نامه

Born: 1980/ Sanandaj- 1981/ Zanjan
Education: MA in Graphics- MA in 
Graphics
Filmography: Barefoot animation and 
animation series Mohammad-e Amin 
(pbuh) and Tootinameh 
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ونه Iعصر وار n v e r s e  E v e n i n g

کارگردان: هادی امیری و رها فرجی
انیماتور: مهرداد سمواتی و علی گلناری

فیلمنامه نویس: هادی امیری و رها فرجی
تدوین: علی گلناری

صدابردار: مجید شهبازی
صداگذار: مجید شهبازی
موسیقی: مجید شهبازی

تهیه کننده: هادی امیری و مریم خوش اقبال 
تهیه شده در صدا و سیمای مرکز همدان

Director: Hadi Amiri & Raha Faraji
Animator: Mehrdad Samavati & Ali Golnari
Screen Writer: Hadi Amiri & Raha Faraji
Editor: Ali Golnari
Sound Recorder: Majid Shahbazi
Sound Mixer: Majid Shahbazi
Music: Majid Shahbazi
Producer: Hadi Amiri & Maryam Khosh 
Eghbal
Produced in IRIB Hamedan Center

است  پسری  داستان  مثبت  داستان: شخصیت  خالصه 
که جوانی تندرست و سالم می باشد که با پدرجدش که 
یک روح از عوالم گذشته است در ارتباط می باشد و فقط 
اوست که پدرجد را می بیند و پیام های اخالقی و آموزشی 

را به بیننده منتقل می نماید.

Synopsis: The positive character of the story is 
a healthy young boy who is in contact with the 
soul of his great grandfather. The boy is the only 
one who sees the soul and conveys moral and 
educational messages to the viewer.

هادی امیری و رها فرجی
Hadi Amiri & Raha Faraji

متولد: 1360/ کرمانشاه – 1360/ همدان 
تحصیالت: کارشناسی گرافیک – کارشناسی کامپیوتر

فیلمشناسی: انیمیشن جنگل دامون، پَر

Born: 1981/ Kermanshah- 1981/ Hamedan 
Education: BA in Graphics- BSc in Computer 
Filmography: Damoun Jungle and Feather 
animations 
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Gفصل انگورها r a p e s  S e a s o n

کارگردان: فرزانه قبادی
انیماتور: فرزانه قبادی و امین چری

فیلمنامه نویس: فرزانه قبادی
تدوین: امین چری

صداگذار: هانی رجبی
تهیه کننده: فرزانه قبادی

Director: Farzaneh Ghobadi
Animator: Farzaneh Ghobadi & Amin Cheri
Screen Writer: Farzaneh Ghobadi
Editor: Amin Cheri
Sound Mixer: Hani Rajabi
Producer: Farzaneh Ghobadi

خالصه داستان: داستان زندگی ای را روایت می کند که 
شباهت ها و تفاوت هایی با گذر زمان در طبیعت دارد.

Synopsis: The story of life with differences 
and similarities over time in nature. 

فرزانه قبادی
Farzaneh Ghobadi

متولد: 1365/ شاهرود
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: ساخت چند انیمیشن

Born: 1986/ Shahrood
Education: MA
Filmography: Making several animations
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Tقصه  مردی که لب نداشت h e  S t o r y  o f  a  M a n  w i t h  N o  L i p s

کارگردان: میالد شاه جانی
انیماتور: میالد شاه جانی

فیلمنامه نویس: میالد شاه جانی
تدوین: محمدحسین بشارتی

صدابردار: حسین مافی
صداگذار: محمدحسین بشارتی

تهیه کننده: میالد شاه جانی

Director: Milad Shahjani
Animator: Milad Shahjani
Screen Writer: Milad Shajani
Editor: Mohammad Hossein Besharati
Sound Recorder: Hossein Mafi
Sound Mixer: Mohammad Hossein 
Besharati
Producer: Milad Shajani

به  ندارد.  لب  خندیدن  برای  مردی  داستان:  خالصه 
برای  بتواند  که  می شود  سفری  وارد  خاطر  همین 

خندیدن از کسی لب قرض بگیرد.

Synopsis: A man has no lips to laugh, so 
he goes on a journey to barrow lips from 
someone to laugh. 

میالد شاه جانی
Milad Shahjani

متولد: 1365/ قم
تحصیالت: کارشناسی ارشد

من  زیست،  به  مغز،  باشگاه  انیمیشن های  فیلمشناسی: 
یک چاق خوشحال هستم

Born: 1986/ Qom
Education: MA
Filmography: Making animation Brain 
Club, Better Living, I am a Happy Fat 
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Kکامی و کتی a m i  &  K a t i e

کارگردان: رسول آذرگون
احمدی،  مهران  احمدی،  محمد  مدبر،  انیماتور: حسین 

ریحانه خلج، سیما رهنما
مهران  و  پارسا  فرشاد  شعبانی،  شیوا  فیلمنامه نویس: 

رهبری
تدوین: الهه منصوری

صدابردار: حامد رضایی
صداگذار: اسماعیل خلیلی
تهیه کننده: اسداله دیانتی

تهیه شده در مرکز پویانمایی صبا

Director: Rasoul Azarguon
Animator: Hossein Modaber, Mohammad 
Ahmadi, Mehran Ahmadi, Reyhaneh 
Khalaj, Sima Rahnama
Screen Writer: Shiva Shabani, Farshad 
Parsa & Mehran Rahbari
Editor: Elaheh Mansouri
Sound Recorder: Hamed Rezaei
Sound Mixer: Esmaeil Khalili
Producer: Asadollah Dianati
Produced in Saba Animation Center

خالصه داستان: داستان اعضای خانواده ای است که در 
مواجه با پدیده های نو مثل شبکه های اجتماعی، خرید 
اینترنتی، و .. با مشکالتی مواجه می شوند، و اینکه چه 
راه حل هایی ارائه می کنند و نگاه آنها چقدر عمقی است؟

Synopsis: The story of family members faced 
with problems with new phenomena such as 
social networks, Internet shopping, etc., and 
what their solutions are and how deep they look.

رسول آذرگون
Rasoul Azarguon

متولد: 1365/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: ساخت انیمیشن هایی چون بچرخ تا 
بچرخیم

Born: 1986/ Tehran
Education: BA
Filmography: Animations; Turn around 
to spin
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Kکالف a l a f

کارگردان: ملیحه غالم زاده
انیماتور: ملیحه غالم زاده و سجاد صبور

فیلمنامه نویس: ملیحه غالم زاده
تدوین: ناصر فکور

صداگذار: علی قاسمی
موسیقی: هومن راد

تهیه کننده: سید جواد حسینی نژاد

Director: Maliheh Gholamzadeh
Animator: Maliheh Gholamzadeh & Sajad 
Sabour
Screen Writer: Maliheh Gholamzadeh
Editor: Naser Fakour
Sound Mixer: Ali Ghasemi
Music: Hooman Rad
Producer: Seyed Javad Hosseini Nejad

خالصه داستان: فیلم روایتی از بی خانمان شدگان جنگ 
باید  که  و دل بستگی هایی  یادداشته ها  با همه ی  است 
گذاشت و گذشت. زندگی و تالش برای زنده ماندن در 

مرزهای جغرافیایی امید و افسردگی.

Synopsis: The film is a narrative of the 
homeless people of war with all the memories 
and attachments that must be left behind. 
Life and effort to survive on the geographical 
boundaries of hope and depression.

ملیحه غالم زاده
Maliheh Gholamzadeh

متولد: 1362/ استهبان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: ساخت دو انیمیشن کوتاه

Born: 1983/ Isfahan
Education: MA
Filmography: Making two short animations
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Aکنترل خشم 2 n g e r  C o n t r o l  2 

کارگردان: ابراهیم ساکتی
انیماتور: ابراهیم ساکتی

فیلمنامه نویس: ابراهیم ساکتی
تدوین: ابراهیم ساکتی

صداگذار: سید حامد سادات کیایی
موسیقی: سید حامد سادات کیایی

تهیه کننده: رضا تقدسی
تهیه شده در موسسه فرهنگی هنری حور 

Director: Ebrahim Saketi
Animator: Ebrahim Saketi
Screen Writer: Ebrahim Saketi
Editor: Ebrahim Saketi
Sound Mixer: Seyed Hamed Sadat Kiayi
Music: Seyed Hamed Sadat Kiayi
Producer: Reza Taghadosi
Produced in Hoor Cultural Arts Institute

خالصه داستان: سیا و مادرش برای خرید دنبال جای 
درگیر  مردی  با  دلیل  همین  به  سیا  هستند.  پارک 
می شود. رفتارهای این دو بزرگسال در نوع خود دیدنی 

است.

Synopsis: Sia and her mother are looking for a 
parking place to go shopping but Sia quarrels 
with another man. The behaviors of these two 
adults are remarkable.

ابراهیم ساکتی
Ebrahim Saketi 

متولد: 1355/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

جمله  از  متعدد  انیمیشن های  ساخت  فیلمشناسی: 
کارگردانی تیزرهای آموزشی سیا ساکتی )سال 91تا96( 

و مجموعه راز جنگل شفا
Born: 1976/ Tehran
Education: BA
Filmography: Making numerous 
animations and educational teasers of Sia 
SAketi (2017-2012) and The Secret of 
Shafa Jungle series 13
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Aگرگم و گله می برم M  I  A  W o l f  ?

کارگردان: امیرهوشنگ معین
انیماتور: امیرهوشنگ معین

فیلمنامه نویس: امیرهوشنگ معین
تدوین: امیرهوشنگ معین
صداگذار: حسین قورچیان

موسیقی: محمد جعفری
تهیه کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

Director: Amir Houshang Moein
Animator: Amir Houshang Moein
Screen Writer: Amir Houshang Moein
Editor: Amir Houshang Moein
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Mohammad Jafari
Producer: Children's and Adolescent 
Intellectual Development Center

خالصه داستان: کودکان، داستان آشنای گرگ و بزغاله ها را در 
مدرسه به شکل نمایِش عروسکی به اجرا در می آورند. بِز مادر 
در فراق بزغاله هایش و گرِگ خشمگین در تنهایی اش، با هم 

رودررو می شوند. مثل همیشه گرگ شکست می خورد، اما...

Synopsis: Children perform the familiar story of the 
wolf and goat at school in the form of puppet shows. 
The mother that has lost her goats faces the angry 
wolf. As always, the wolf is defeated, but ...

امیرهوشنگ معین
Amir Houshang Moein

متولد: 1364/ اصفهان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

درخت  پود،  و  تار  انیمیشن های  ساخت  فیلمشناسی: 
پرتقالی

Born: 1985/ Isfahan
Education: MA
Filmography: Making animations Wrap 
and Woof, Orange Tree
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Gگولوبوال 2 u l u b u l a  2 

کارگردان: اشکان شیرمحمدی
داریوش  خسرونیا،  ایرج  عبداللهی نیا،  مهرناز  انیماتور: 

نوری، ملیکا پروین فام
فیلمنامه نویس: حمید برزگر

تدوین: بابک نظری
صداگذار: حامد رضایی

موسیقی: شاندیز مهرآبادی
تهیه کننده: بابک نظری

تهیه شده در مرکز پویانمایی صبا

Director: Ashkan Shirmohammadi
Animator: Mehrnaz Abdollahinia, Iraj 
Khosronia, Dariush Nuri, Melika Parvinfam
Screen Writer: Hamid Barzegar
Editor: Babak Nazari
Sound Mixer: Hamed Rezaie
Music: Shandiz Mehrabadi
Producer: Babak Nazari
Produced in Saba Animation Center

دیرینۀ  دشمنان  باکتری،  و  ویروس  داستان:  خالصه 
گلبول های بدن انسان، از هر فرصتی استفاده کرده به 

بدن حمله می کنند.

Synopsis: : Viruses and bacteria are the old 
enemies of the human blood cells and use 
every opportunity to attack the body.

اشکان شیرمحمدی
Ashkan Shirmohammadi

متولد: 1360/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: کارگردانی چندین مجموعه سریال 
انیمیشن

Born: 1981/ Tehran
Education: BA
Filmography: Directing several animation 
series 
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Aماجراهای آدمک d v a n t u r e s  o f  A d a m a k

کارگردان: امیر سحرخیز
تدوین: امیرسحرخیز

تهیه کننده: امیرسحرخیز

Director: Amir Saharkhiz
Editor: Amir Saharkhiz
Producer: Amir Saharkhiz

خالصه داستان: مجموعه ماجراهای آدمک به موضوعاتی 
و  جمهوری  ریاست  نوروز،  عید  مقدس،  دفاع  نظیر 

کتابخوانی اختصاص یافته است.

Synopsis: The series of Adventures of Adamak 
deals with issues such as Holy Defense, 
Nowruoz, presidential and book Reading.

امیر سحرخیز
Amir Saharkhiz

متولد: 1356/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: انیمیشن های چت ایرونی، آالمد، معما

Born: 1986/ Tehran
Education: BA
Filmography: Making animations Iranian 
Chat, Alamod, Puzzle
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Lمثل نامه؛ ماجرای پسر پر حرف i k e  L e t t e r ;  T h e  s t o r y  o f  a  t a l k a c t i v e  b o y

کارگردان: مهدی حیدریان
انیماتور: حامد بخشی

فیلمنامه نویس: مهدی حیدریان
تدوین: مهدی حیدریان

صدابردار: واحد دوبالژ تلویزیون
صداگذار: سید حامدالسادات کیایی

موسیقی: سیدحامد سادات کیایی
تهیه کننده: رضا تقدسی

تهیه شده در مرکز پویانمایی صبا

Director: Mehdi Heidarian
Animator: Hamed Bakhshi
Screen Writer: Mehdi Heidarian
Editor: Mehdi Heidarian
Sound Recorder: TV dubbing unit
Sound Mixer: Seyed Hamed Sadat Kiayi
Music: Seyed Hamed Sadat Kiayi
Producer: Reza Taghadosi
Produced in Saba Animation Center

خالصه داستان: ضرب المثل ها چکیده فرهنگ مردم هست و 
یکی از روش های شناخت یک ملت آداب، رسوم و نوع تفکر 

آنهاست. این انیمیشن ما را با این داستان ها آشنا می کند.

Synopsis: Proverbs are abstract of people`s culture 
and one of the ways of knowing a nation is through 
its customs, traditions and their way of thinking. 
This animation familiarize us with these stories.

مهدی حیدریان
Mehdi Heidarian

متولد: 1367/ اصفهان
تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

فیلمشناسی: انیمیشن روباه و چاه

Born: 1988/ Isfahan
Education: MA in Animation Directing
Filmography: Fox and Pit animation 
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Wمدیریت پسماندها 2 a s t e  M a n a g e m e n t

کارگردان: ابراهیم ساکتی
انیماتور: ابراهیم ساکتی

فیلمنامه نویس: ابراهیم ساکتی
تدوین: ابراهیم ساکتی

صداگذار: سید حامد سادات کیایی
موسیقی: سید حامد سادات کیایی

تهیه کننده: رضا تقدسی
تهیه شده در موسسه فرهنگی هنری حور

Director: Ebrahim Saketi
Animator: Ebrahim Saketi
Screen Writer: Ebrahim Saketi
Editor: Ebrahim Saketi
Sound Mixer: Seyed Hamed Sadat Kiayi
Music: Seyed Hamed Sadat Kiayi
Producer: Reza Taghadosi
Produced in Hoor Cultural Arts Institute

شیرآبه های  تولید  علت  به  داوود  آقا  داستان:  خالصه 
زباله و فراوان و عدم رعایت مسایل محیط زیستی دچار 

کابوس وحشتناکی می شود.

Synopsis: Mr. Davoud suffers from a terrible 
nightmare due to producing a large amount of 
wastes and not observing the  environmental 
issues.

ابراهیم ساکتی
Ebrahim Saketi 

متولد: 1355/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

جمله  از  متعدد  انیمیشن های  ساخت  فیلمشناسی: 
کارگردانی تیزرهای آموزشی سیا ساکتی )سال 91تا96( 

و مجموعه راز جنگل شفا
Born: 1976/ Tehran
Education: BA
Filmography: Making numerous 
animations and educational teasers of Sia 
SAketi (2017-2012) and The Secret of 
Shafa Jungle series 
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Mموزه2  u s e u m  2 

کارگردان: بهروز یغماییان
انیماتور: آرش رازانی، نسیم نادعلی، فرزانه شکوهی

فیلمنامه نویس: بهروز یغمائیان، محمد شکوهی
موسیقی: کیوان کیارس

تهیه کننده: نادر یغماییان
تهیه شده در مرکز پویانمایی صبا

Director: Behrouz Yaghmaeian
Animator: Arash Razani, Nasim Nadali, 
Farzaneh Shokouhi
Screen Writer: Behrooz Yaghmaeian, 
Mohammad Shokouhi
Music: Keyvan Kiaras
Producer: Nader Yaghmaeian
Produced in Saba Animation Center

خالصه داستان: این مجموعه استاپ موشنی درباره سه دزد 
موش نما )رییس، مهندس و کاپیتان( است که می خواهند از 

موزه ی شهر اجناس با ارزش تاریخی را سرقت کنند.

Synopsis: This stop-motion animation is about 
three thieves (Boss, Engineer, Captain) who wants 
to steel valuable items from the city museum. 

وز یغماییان بهر
Behrouz Yaghmaeian

متولد: 1328/ سمنان
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: ساخت انیمیشن هایی چون داستان زندگی 
و  جمشید  زندگی،  آب  آب  ابری،  سفینه  پیامبران، 

خورشید، خانه ما، خورشید مصر، یکی از همین روزها

Born: 1949/ Semnan
Education: BA
Filmography: Making animations such as 
Passengers Life Story, Cloud Spaceship, 
Water Water Life, Jamshid & Khorshid, 
Our Home, Egypt`s Sun, One of These 
Days 
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Iناقص n c o m p l e t e

کارگردان: عرفان پارساپور
انیماتور: عرفان پارساپور و خلیل خلیلیان

تدوین: عرفان پارساپور
صداگذار: علیرضا علویان
موسیقی: مازیار یونسی
تهیه کننده: علی شهداد

تهیه شده در شرکت پویامهر

Director: Erfan Parsapour
Animator: Erfan Parsapour & Khalil 
Khalilian
Editor: Erfan Parsapour
Sound Mixer: Alireza Alavian
Music: Maziar Younesi
Producer: Ali Shahdad
Produced in Pouyamehr Company

خالصه داستان: این انیمیشن درباره سموری است عاشق 
در  و  کامل  را  چیز  همه  او  کمالگرا.  اما  گرسنه  ماهی. 
دسترس می خواهد، حال آنکه دنیایی که او در آن شکار 

می کند دنیایی است ناقص!

Synopsis: This animation is about a marten that 
loves fish. Hungry but perfectionist. He wants 
everything full and accessible, while the world in 
which he hunts is a an incomplete world!

عرفان پارساپور
Erfan Parsapour

متولد: 1368/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: ساخت چند انیمیشن
Born: 1989/ Tehran
Education: BA
Filmography: Making several animations
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Eهر ایرانی یک درخت v e r y  I r a n i a n  O n e  T r e e

کارگردان: داود زارعی
انیماتور: داود زارعی

فیلمنامه نویس: سجاد بنکدار
چهره پرداز: میثم قشمعلی

طراح صحنه و لباس: ریحانه اتباعی
صداگذار: محمدحسین مختاری

تهیه کننده: صادق روشن
تهیه شده در استودیو آن

Director: Davood Zarei
Animator: David Zarei
Screen Writer: Sajad Bonakdar
Makeup: Meysam Gheshmali
Costume & Set Designer: Reyhaneh Atbaei
Sound Mixer: Mohammad Hossein 
Mokhtari
Producer: Sadegh Roshan
Produced  "Aan" studio

Synopsis: Planting treesخالصه داستان: درختکاری.

داود زارعی
Davood Zarei

متولد: 1357/ قم
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: الیاف کربن
Born: 1978/ Qom
Education: BA
Filmography: Carbon Fiber 
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Wهیوالی بادگیر i n d c a t c h e r  M o n s t e r

کارگردان: حسن توکلی
انیماتور: مهدی صادقی و رضا توکلی
فیلمنامه نویس: نگین هاشم الحسینی

تدوین: حسن توکلی
صدابردار: احسان عابدی

تهیه کننده: مرکزگسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Hassan Tavakoli
Animator: Mehdi Sadeghi & Reza Tavakoli
Screen Writer: Negin Hashemalhusseini
Editor: Hassan Tavakoli
Sound Recorder: Ehsan Abedi
Producer: Center for documentary and 
experimental cinema

خالصه داستان: ماهیگیری پس از اینکه از دریا به ساحل 
می آید ماهی هایی که صید کرده است را در کنار دیواری 
برای  موجودی  می شود  متوجه  ماهیگیر  می دهد.  قرار 

برداشتن صیدش به سراغ تور پر از ماهیش آمده است.

Synopsis: The fisherman places the fish next to a 
wall after returning to beach but he realizes that 
a creature has come to take the fish from the net. 

حسن توکلی
Hassan Tavakoli

متولد: 1360/ قائمشهر
تحصیالت: کارشناسی ارشد انیمیشن

تکامل،  یکطرفه،  خیابان  انیمیشن های  فیلمشناسی: 
همسایه ها

Born: 1981/ Ghaemshahr
Education: MA of Animation
Filmography: Animations One-way street, 
Evolution, Neighbors
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Eیکدیگر a c h  O t h e r

کارگردان: سارا طبیب زاده ادیبی
انیماتور: سارا طبیب زاده ادیبی

فیلمنامه نویس: نادر رضاییان
تدوین: بهرام عمرانی

صداگذار: انسیه ملکی
موسیقی: پیمان یزدانیان

تهیه کننده: سارا طبیب زاده ادیبی
تهیه شده در سارا استودیو

Director: Sara Tabibzadeh Adibi
Animator: Sara Tabibzadeh Adibi
Screen Writer: Nader Rezaian
Editor: Bahram Omrani
Sound Mixer: Ensieh Maleki
Music: Peyman Yazdanian
Producer: Sara Tabibzadeh Adibi
Produced in Sarah Studio

ما  دنبال  عمر  تمام  گمشده هایمان  داستان:  خالصه 
می گردند. رد پایشان در سراسر زندگی پیداست. یک دیگر 

را نخواهیم یافت مگر از راه تازه ای یا جهان تازه ای.

Synopsis: Our losts are looking for us all the 
time. Their footprints are evident throughout life. 
We will not find another except through a new 
way or a new world.

سارا طبیب زاده ادیبی
Sara Tabibzadeh Adibi

متولد: 1363/ تهران
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: ساخت انیمیشن های خانوم گل میخکی، از 
سرزمین های شرقی

Born: 1984/ Tehran
Education: MA
Filmography: Making animations Mrs. 
Pink, From Urban Lands
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Uیکی بود یکی نبود n c e  U p o n  A  T i m e

کارگردان: مهین جواهریان
انیماتور: سمانه اسدی و افسانه کالنتری

فیلمنامه نویس: مهین جواهریان
تدوین: محمد ناصری

صدابردار: امیر اکبرشاهی
صداگذار: چنگیز صیاد

تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Mahin Javaherian
Animator: Samaneh Asadi & Afsaneh 
Kalantari
Screen Writer: Mahin Javaherian
Editor: Mohammad Naseri
Sound Recorder: Amir Akbarshahi
Sound Mixer: Changiz Sayad
Producer: Documentary and Experimental 
Film Center

خالصه داستان: مادری برای کودکش قصه می گوید و 
در غالب ترانه های فولکلور راه و رسم زندگی را بیاموزد.

Synopsis: A mother tells story for her child 
through folk songs to teach him way of life .

مهین جواهریان
Mahin Javaherian

متولد: 1329/ تهران 
تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن 

عروسی  شاپرک،  عروسی  انیمیشن های  فیلمشناسی: 
هاجر، بارون میاد جرجر، گندم دونه دونه 

Born: 1950/ Tehran
Education: MA in Animation Directing
Filmography: Animations Shaparak 
Wedding, Hajar Wedding, It Is Raining, 
Wheat Seed by Seed
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شبنم قلی خانی

Shabnam Gholikhani

متولد:1356/ تهران

تحصیالت: فارغ التحصیل نمایش - صحنه آرایی 

ف ناقابــل، عطــش، جوجــه 
ی مریــم مقــدس، یــک الــ

ی در فیلم هــای ســینمای
ــار: بــاز

آث

ی زمینــی، بــه خاطــر خواهــرم، خاطــره، شــور شــیرین، 
اردک مــن، وعــده دیــدار، آیه هــا

ی در بیــش از 
ک، بــاز

مــرد کوچــ
اه، بــزرگ 

خــر مــ
ز، فرزنــد خوانــده، پنجشــنبه آ

پرینــا

ــد  ــا چن ــش، م ــن شــب آرام ــرداب، اولی ــه گل م ــی از جمل تلویزیون
ــای  20 مجموعه ه

ســرزمین کهــن، 
ر تــا بهشــت، 

کیلومتــ
ر، نردبــام آســمان، پنجمیــن خورشــید، پنــج 

نفــ
آنــام

ســتفروش، 
ــه مســتند حقیقــت یــک د ــاه و مســتند از جمل ت

ــم کو ت فیل
ســایر: ســاخ

نهــا، زندگــی، روز
ــاه مــن ت ت

ــم کو نا، فیل
فارســی ناآشــ

Born: 1977/ Tehrtan

Education: Graduate in Theater- mise en scène

Works: Starring in feature film Saint Mary, Y
ek Alef Naghabel, Atash, 

My Duckling, Waa Da'ye Deedaar, Ayehaye Zamini, For my Sister, 

Khatereh, Shore Shirin, Parinaz, Step Child, Thursday of the end of 

Month, Little Hero; and acting in more than 10 TV series including 

Gole Mordab, First Night of Peace, We Some People, Nardebam-e 

Aseman, Fifth Sun, 5 km to Heaven, Old Land, Anam

Other: Making short film
s and document including the Document of 

the Truth of a Peddler, Unfamiliar Farsi, the short film
 of I A

lone, 

Life, Day



هادی مقدم دوست

Hadi Moghaddam Doust

متولد: 1350/ تهران

ت: دیپلم تجربی
تحصیال

ر، هیهــات، چســب زخــم 
ارگــردان فیلم هــای ســینمایی ســر بــه مهــ

ثــار: نویســنده و ک
آ

ــای  ــگارش فیلمنامه ه ــیرینی، ن ــربت و ش ــرف ش ــه ص ــی ب ــات(، ویدئوی ــزود مالق
)اپی

ــی  تلویزیون
ــه  ــظ، مجموع ش غلی

ــ  ور، آرای
ــعله ــی، ش ــر، بی پول ــدی دیگ ــینمایی تول س

وضعیــت ســفید

ی در قالب نوشتن مقاله
سایر: همکاری با نشریات مختلف سینمای

Born: 1971/Tehran

Education: Diploma in experimental sciences

Works: Writer and director of feature film
s Sealed Secret, Heyhat, 

Band Aid (Meeting episode), Video film
 An Invitation to Eat Drink 

and Cookies, writing screenplay for feature films Another Birth, 

Poverty, Flaming, Thick Makeup; TV series White Situation

Others: Cooperation with Different publications through writing 

articles

داریوش یاری
Dariush Yari

متولد:1352/ تهران

ی و فیلمنامه نویسی
کارگردان

تحصیالت: فارغ التحصیل 

ــک  ــای ی ــال جغرافی ــل، کرب ــینمایی دخی ــای س ــردان فیلم ه  و کارگ
ــنده ــار: نویس

آث

ــی کــوک نغمــه گمشــده،  تلویزیون
ــای  ــالج )فصــل شــکار(، ســاخت فیلم ه ــخ، لی تاری

لویزیونــی 
افر بــاران، حبیــب، مجموعه هــای ت

ف مــردم، حــس تمــاس، مســ
یونــس، حــر

ــا، هاتــف
ــه ای روی تپــه، مدرســه م خان

Born:1973/ Tehran

Education: Graduate in Directing and Playwrighting

Works: Writer and director of the cinematic works of, Dakhil, 

Geography of a History, L
eylaj (Hunting Season), m

aking TV film
s 

of, Kooke Naghmeh Gomshode, Yunis, People's talk, Contact 

Sense, Baran Passenger, Habib, TV serials of, A House on the Hill, 

Hatef
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Cآشپزی در حضور دیگران، ببخشید کودکان o o k i n g  I n  T h e  P r e s e n c e  o f  O t h e r s ,  E x c u s e  M e  c h i l d r e n

کارگردان: علی عرفان فرهادی
تهیه کننده: علی عرفان فرهادی

Director: Ali Erfan Farhadi
Producer: Ali Erfan Farhadi

موضوع: مشارکت جمعی در راستای حل مشکالت اجتماعی.

Synopsis: Collective participation in solving social problems.

علی عرفان فرهادی
Erfan Farhadi Ali 

متولد: 1366/ تهران

Born: 1987/ Tehran
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Cانتخاب h o i c e

کارگردان: ایمان محمودی
تهیه کننده: ایمان محمودی 

Director: Iman Mahmoudi
Producer: Iman Mahmoudi

موضوع: خرید کردن در شهر.

Synopsis: Buying in town.

ایمان محمودی
Iman Mahmoudi

متولد: 1374/ اراک
تحصیالت: کارشناسی کارگردانی

Born: 1995/ Arak
Education: BA in Directing 
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H اینجا به تمام آزادی ام فکر می کنم e r e  I  T h i n k  A o u t  A l l  M y  F r e e d o m

کارگردان: محمد حسنی
تهیه کننده: محمد حسنی

Director: Mohammad Hassani
Producer: Mohammad Hasssani

موضوع: حفاظت از محیط زیست.

Synopsis: Care for the environment.

محمد حسنی
Mohammad Hassani

متولد: 1370/ همدان
تحصیالت: کارشناسی کارگردانی سینما

Born: 1991/ Hamedan
Education: MA in Cinema Directing
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´
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Bباران باش e  r a i n

کارگردان: شاهد پیوند
تهیه کننده: شاهد پیوند

Director: Shahed Peyvand
Producer: Shahed Peyvand

موضوع: بحران آب

Synopsis: Water Crisis

شاهد پیوند
Shahed Peyvand

متولد: 1354/ آبادان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

Born: 1975/ Abadan
Education: MA

13
97

20
18

/2
´

Sپاکبان w e e p e r 

کارگردان: صدیقه حاجوی
تهیه کننده: صدیقه حاجوی

Director: Sedigheh Hajavi
Producer: Sedigheh Hajavi

موضوع: داستانی

Synopsis: Fiction

صدیقه حاجوی
Sedigheh Hajavi

متولد: 1360/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

Born: 1981/ Tehran
Education: BA

13
97

20
18

/2
´

Cپاکی l e a r i t y

کارگردان: رسپینا پیوند
تهیه کننده: پادرا پیوند

Director: Respina Peyvand
Producer: Padra Peyvand

موضوع: حفظ محیط زیست و شهر.

Synopsis: Protecting the environment and the city.

رسپینا پیوند
Respina Peyvand

متولد: 1384/ تهران
تحصیالت: دانش آموز محصل

Born: 2005/ Tehran
Education: Student

13
97

20
18

/4
´
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Sجدایی e p a r a t i o n

کارگردان: اکبردره باالیی
تهیه کننده: اکبردره باالیی

Director: Akbar Dareh Balaei
Producer: Akbar Dareh Balaei

اکبردره باالیی
Akbar Darre Balaei

متولد: 1367/ دزفول
تحصیالت: کارشناسی

Born: 1988/ Dezfoul
Education: BA

13
97

20
18

/2
´

Fخداحافظی a r e w e l l

کارگردان: مهدی شاهسواری
تهیه کننده: مهدی شاهسواری

Director: Mehdi Shahsavari
Producer: Mehdi Shahsavari

موضوع: طهران قدیم

Synopsis: Old Tehran 

مهدی شاهسواری
Mehdi Shahsavari

متولد: 1367/ الیگودرز
تحصیالت: کارشناسی

Born: 1988/ Aligoudarz
Education: BA

13
97

20
18

/1
´

Iدر شهر n  t h e  C i t y

کارگردان: آرش محمدزاده
تهیه کننده: سعید کمانی

Director: Arash Mohammadzade
Producer: Saeed Kamani

موضــوع: گزارشــی بــا رویکــرد اجتماعــی، جهت بررســی مســائل و مشــکالت شــهر 
تهران.

Synopsis: A report with social approach to review problems in 
Tehran.

آرش محمدزاده
Arash Mohammadzade

متولد: 1365/ تهران

Born: 1986/ Tehran

13
97

20
18

/7
´



بخش محله - صفحه 155

وزی دهنده Tر h e  P r i v i d e r 

کارگردان: رسول خلیل ارجمندی
تهیه کننده: رسول خلیل ارجمندی

Director: Rasoul Khalil Arjmandi
Producer: Rasoul Khalil Arjmandi

موضوع: بیکاری جوانان بعد از فارغ التحصیلی.

Synopsis: Youth unemployment after graduation.

رسول خلیل ارجمندی
Rasoul Khalil Arjmandi

متولد: 1369/ شهرری

Born: 1990/ Shahre Rey

13
96

20
17

/2
´

Mزنان مریخی مردان ونوسی e n  F r o m  M a r s ,  W o m e n  F r o m  V e n u s

کارگردان: محیا ساعدی
تهیه کننده: مهدی صالح پور

Director: Mahya Saedi
Producer: Mehdi Salehpour

محیا ساعدی
Mahya Saedi

متولد: 1370/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

Born: 1991/ Tehran
Education: BA

13
97

20
18

/2
´

Qقونقا o n q a

کارگردان: یعقوب جدیری تقدیسی
تهیه کننده: یعقوب جدیری تقدیسی

Director: Yaghoub Jodeiri Taghdisi
 Producer: Yaghoub Jodeiri
Taghdisi

یعقوب جدیری تقدیسی
Yaghoub Jodeiri Taghdisi

متولد: 1359/ تبریز
تحصیالت: دیپلم

Born: 1980/ Tabriz
Education: Diploma

13
96

20
17

/2
´
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و میبینی؟! Wکجار h e r e  D o  Yo u  S e e ?

کارگردان: نورایمان مشایخی
تهیه کننده: نورایمان مشایخی

Director: Nour Iman Mashayekhi
Producer: Nour Iman Mashayekhi

نورایمان مشایخی
Nour Iman Mashayekhi

متولد: 1361/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

Born: 1982/ Tehran
Education: BA

13
97

20
18

/2
´

Yoکربالی تو همینجاست u r  K a r b a l a  I s  R I g h t  H e r e

کارگردان: مسعود حقدوست
ــین  ــد حس ــید محم ــده: س تهیه کنن

هاشــمی

Director: Masoud Haghdoust
 Producer: Seyed Mohammad
Hossein Hashemi

موضوع: مشارکت جمعی در راستای حل مشکالت اجتماعی

Synopsis: Collective participation in solving social problems

مسعود حقدوست
Masoud Haghdoust

13
98

20
19

/2
´

Fگام های استوار i r m  S t e p s 

کارگردان: علی ترابی پور
تهیه کننده: علی ترابی پور

Director: Ali Torabipour
Producer: Ali Torabipour

موضوع: مشارکت جمعی در راستای حل مشکالت.

Synopsis: Collective participation in solving social problems

علی ترابی پور
Ali Torabipour

متولد: 1357/ دزفول
تحصیالت: کارشناسی

Born: 1978/ Dezfoul
Education: BA

13
97

20
18

/2
´
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Yoالزم نیست منتظر بمانید u  D o  n o t  H a v e  t o  W a i t

کارگردان: آرزو باغ شیخی
تهیه کننده: آرزو باغ شیخی

Director: Arezou Bagh Sheykhi
Producer: Arezou Bagh Sheykhi

و باغ شیخی آرز
Arezou Bagh Sheykhi

متولد: 1369/ کاشان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

Born: 1990/ Kashan
Education: MA

13
96

20
17

/2
´

Iمن اگر جای پدرم بودم f  I  W e r e  M y  F a t h e r 

کارگردان: اکبردره باالیی
تهیه کننده: اکبردره باالیی

Director: Akbar Darre Balaei
Producer: Akbar Darre Balaei

اکبردره باالیی
Akbar Darre Balaei

متولد: 1367/ دزفول
تحصیالت: کارشناسی

Born: 1988/ Dezfoul
Education: BA

13
97

20
18

/2
´

Iناپیدا n v i s i b l e 

کارگردان: محمد حسنی
تهیه کننده: محمد حسنی

Director: Mohammad Hassani
Producer: Mohammad Hassani

محمد حسنی
Mohammad Hassani

متولد: 1370/ همدان
تحصیالت: کارشناسی

Born: 1991/ Hamedan
Education: BA

13
97

20
18

/2
´
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Hهانیه a n i y e h

کارگردان: مهدی شاهسواری
تهیه کننده: مهدی شاهسواری

Director: Mehdi Shahsavari
Producer: Mehdi Shahsavari

موضوع: زلزله کرمانشاه

Synopsis: Kermanshah earthquake

مهدی شاهسواری
Mehdi Shahsavari

متولد: 1367/ الیگودرز
تحصیالت: کارشناسی

Born: 1988/ Aligoudarz
Education: BA

13
97

20
18

/1
´

Nهمسایه سنگ و آب e i g h b o r  o f  S t o n e  a n d  W a t e r 

کارگردان: محمد حاتمی
تهیه کننده: الهام حاتمی

Director: Mohammad Hatami
Education: Elham Hatami

موضوع: سیل استان لرستان

Synopsis: Lorestan flood

محمد حاتمی
Mohammad Hatami

متولد: 1369/ اندیمشک
تحصیالت: کارشناسی

Born: 1990/ Andimeshk
Education: BA

13
98

20
19

/5
´





 N e i g h b o r h o o d
S e c t i o n



مسابقه تبلیغات 
سینـمای ایـران 



هیات 
انتخاب و 

داوری مسابقه 

تبلیغات 

سینمای ایران

I r a n i a n 

C i n e m a 

Adver t is
ement 

C o m p e t i t i
o n 

S e l e c t i o n 

C o m m i t t e e 

a n d  J u r i e s

آرش معیریان

Arash Moayerian ش معیریان
آر

متولد: 1350/ تهران

گاه تهران
ی از دانش

نر و کارشناسی ارشد ادبیات نمایش
ی از دانشگاه ه

کارگردان
تحصیالت: کارشناسی 

ــیر و عســل، آنکــه 
ارگردانــی فیلم هــای ســینمایی کمــا، شــارالتان، چــپ دســت، احضــار شــدگان، ش

آثــار: ک

 مــاه پیشــونی، ســاعت شــلوغی، کالســکه، شــانس 
، فیتیلــه و

 دامــاد خجالتــی، ســاعت شــلوغی
دریــا مــی رود،

اه از روی 
هــر، مــ

ر و پادز
ــور، آپاچــی، ویدئویــی زهــ

س و پــاس، دم ســرخ ها، خالت
کنــار، آ

ف، دریا
عشــق تصــاد

ــا تهــران اســت، 
 در تاریکــی، ســریال اینج

اد، گامــی
ن آواز ســندب

ه، رفقــای خــوب، آخریــ
ت گزیــد

ســکو، خلــو

7 عنــوان فیلــم ســینمایی و ســریال
 و پنهــان، جالل الدیــن و تدویــن 0

ی ایرانــی 1و2، پیــدا
رالــ

ن و بازیگری در 
ارگردانــی فیلــم، تدویــ

یــزر بیــش از 150 فیلــم ســینمایی، مــدرس ک
ت آنونــس و ت

ســایر: ســاخ

ن مقالــه( در نشــریات 
4 عنــوا

ف و مترجــم متــون ســینمایی )در حــدود 0
ی، مؤلــ

ت آموزشــ
گاه و موسســا

دانشــ

لویزیــون
و فصلنامه هــای تخصصــی ســینما و ت

ــو هیــات 
رگردانــان خانــه ســینما، عض

و کانــون کا
و کانــون تدوینگــران خانــه ســینما، عضــ

ســئولیت ها: عضــ
م

ــو کانــون طراحــان 
هنــر، عض

 گــروه ســینمای دانشــگاه 
هنــر، مدیــر

ئاتــر دانشــگاه 
علمــی دانشــکده ســینما و ت

تبلیغــات خانــه ســینما

Born: 1971/ Tehran

Education: BA in Directing from Art University and MA in Dramatic Literature from 

Tehran University

Works: Directing feature film
s Coma, Charlatan, Left-handed, The Summoned, Milk 

and Honey, The Sea Goer, The Shy Bridegroom, Rush Hour, The Fitilehha and Mah 

Pishooni, Kaleske, Chance and Love and Accident, Dariya Kenar, Aso Pas, Dom 

Sorkhha, Khaltour, Apachi, Zahr and Padzahr, Moon on the Platform, Khalvatgozideh, 

Good Friends, The Last Song of Sandbad, A Step Towards The Darkness,  series 

This is Tehran, Iranian Rally 1 and 2, Manifest and Hidden, Jalalodin and Formulation 

of 70 film
s and serial, 

Other: Making announcements and advertisements of more than 150 Films, teaching 

film directing, film
 editing and acting in the universities and educational institutes, 

authoring and translating the cinematic texts in the specialized publications and 

quarterlies of Cinema and TV

Responsibilities: Member of film
 editors center of House of Cinema, Member of film

 

directors center of House of Cinema, Faculty member of Cinema and Theater faculty, 

head of cinema department of Art University, m
ember of advertisement designers 

center of House of Cinema



Born: 1971/ Tehran

Education: BA in Directing from Art University and MA in Dramatic Literature from 

Tehran University

Works: Directing feature film
s Coma, Charlatan, Left-handed, The Summoned, Milk 

and Honey, The Sea Goer, The Shy Bridegroom, Rush Hour, The Fitilehha and Mah 

Pishooni, Kaleske, Chance and Love and Accident, Dariya Kenar, Aso Pas, Dom 

Sorkhha, Khaltour, Apachi, Zahr and Padzahr, Moon on the Platform, Khalvatgozideh, 

Good Friends, The Last Song of Sandbad, A Step Towards The Darkness,  series 

This is Tehran, Iranian Rally 1 and 2, Manifest and Hidden, Jalalodin and Formulation 

of 70 film
s and serial, 

Other: Making announcements and advertisements of more than 150 Films, teaching 

film directing, film
 editing and acting in the universities and educational institutes, 

authoring and translating the cinematic texts in the specialized publications and 

quarterlies of Cinema and TV

Responsibilities: Member of film
 editors center of House of Cinema, Member of film

 

directors center of House of Cinema, Faculty member of Cinema and Theater faculty, 

head of cinema department of Art University, m
ember of advertisement designers 

center of House of Cinema

مسعود نجابتی

Masoud Nejabati

متولد: 1346/ تهران

د گرافیک
تحصیالت: کارشناسی ارش

ی گرافیــک 
ی گرافیــک مســجد جمکــران، طراحــ

آثــار: طراحــی فونــت پرشــیا، طراحــ

ــر هنــری و 
شــر افــق، مدی

ی بزرگســاالن ن
ــر هنــری کتاب هــا

ت متعــدد، مدی
در نشــریا

ت نبــوی
ح گرافیــک انتشــارا

طــرا

مراکــز 
 در هنرســتان ها، دانشــگاه ها و 

ر گرافیــک، تدریــس
ف کتــاب خــط د

یر: تالیــ
ســا

ــددی در  ــی متع ی آموزش
ــا ی کارگاه ه

ــ م، برپای
ــ ــران و ق ــهرهای ته ــی ش ــوزش عال آم

پوگرافــی
ک و تای

ی گرافیــ
حــوزه طراحــ

ــران،  ــر شــیعی، عضــو انجمــن خوشنویســان ای ن هن
ــو ل کان

ســئولیت ها: مدیرمســئو
م

ی تهــران، عضو 
ی متــرو

ــر روابــط عمومــ
ح گرافیــک و مســئول واحــد انتشــارات دفت

طــرا

تابلوهــای 
ح گرافیــک 

ــر هنــری و طــرا
ک ایــران، مدی

ن گرافیــ
انجمــن صنفــی طراحــا

اطــالع رســانی شــرکت قطارهــای مســافرتی رجــا

Born: 1967/ Tehran

Education: MA in Graphics

Works: Persia Font Designer, Jamkran Mosque graphic designer, 

graphic designer in multiple publications, Art  of adults books in 

Ofogh Publishing, Art Director and graphic designer of Nabavi 

Publishing house 

Other: Author of the book Line in Graphics, Teaching in the 

vocational schools, universities and higher education centers of 

Tehran and Qom cities, Holding several workshops in the field of 

graphic design and typography

Responsibilities: Director of the Shiite Art Center, member of 

the Association of Calligraphers of Iran, Graphic designer and 

responsible for publishing department of the Tehran Metro Public 

Relations Office, Member of the Graphic Designers Association of 

Iran, Art director and graphic designer of the information boards of 

Raja Trains Company

ساعد نیک ذات

Saed Nikzat ساعد نیک ذات

متولد: 1342/ بوشهر

ک هنر
تحصیالت: درجه ی

 آوازهــای 
ی زمانــی بــرای مســتی اســبها،

مبــرداری فیلــم هــای ســینمای
دیــر فیل

آثــار: م

دارهــا، 
ر، پنالتــی، همبــازی، ن

ن مــادری ام، حیــات، آخریــن ملکــه زمیــن، آتشــکا
ســرزمی

ف، رویــای ســهراب
س، تیــک آ

هــا، نفــ
ی تنهــای تن

د، تنهــا
 مرواریــ

مهتــاب روی ســکو،

ز آمــوزش ســینما و انجمــن ســینمای 
در مرکــ

مبــرداری 
ی و فیل

ــایر: مــدرس عکاســ
س

لبــرداری
ی آموزشــی عکاســی و فیم

ی کارگاه هــا
برگــزار

جــوان، 

ــان  ــن عکاس ــو انجم ــران، عض ــینمای ای ــرداران س ــن فیلم ب ــو انجم ــئولیت ها: عض مس

ــو هیئــت مؤســس انجمــن ملــی عکاســی ایــران، عضــو کمیتــه فیلــم 
بحــران ایــران، عض

ی یازدهمیــن دوســاالنه 
و عکــس آســتان قــدس رضــوی، عضــو شــورای سیاســت گذار

ــتین  ــس نخس ــش عک ــر بخ ــران، دبی ــر ته ــای معاص زه هنره
ــو ــران – م ــس ای عک

ــنواره طــالی ســرخ
جش

Born:1963/ Boushehr

Education: First Degree of Art

Works: Director of photography of film
s A Time For Drunken Horses, 

Songs of My Motherland, Life, The Last Angel on the Ground, 

Atashkar, Penalty, Playmate, Have-nots, Moon on the Platform, 

Pearl, A
ll Alone, Breath, Take-off, S

ohrab's Dream

Other: Teaching photography and cinematography at cinema 

training center and Youth Cinema Society, 
holding training 

workshops on photography and cinematography

Responsibilities: Member of Iranian Cinema Cinematographer 

Society, member of Iranian Crisis Photographer's Society, an 

original founding member of the  National Ira
nian Photographers' 

Society, m
ember of film

 and photography committee of Astan Quds 

Razavi, member of the policy making council of the 11th biennial of 

Iran's photography- Tehran Museum of Contemporary Art, secretary 

of the photography section of the first Crimson Gold Festival.





عکس
P h o t o

آثار راه یافته بخش عکس:

ماالریا / امید صالحی

M a l a r i a  /  O m i d  S a l e h i

ماهورا / علیرضا جاللی

M a h o u r a  /  A l i r e z a  J a l a l i

P h o t o  S e c t i o n  S e l e c t i o n s :
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Eاسرافیل s r a f i l
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امید  صالحی
Omid Salehi 

متولد: 1360/ تهران 
تحصیالت: کاردانی کارگردانی

آثــار: عکاســی فیلم هــای ســینمایی روزهــای زندگــی، روز مبــادا، 
ماهــی کویــر، دوســاعت بعــد مهرابــاد، خانــه دختــر، حلقــه هــای ازدواج، 
آخریــن نفــر، ارســال اگهــی تســلیت بــرای روزنامــه، فراموشــش کــن، 

شــبی کــه مــاه کامــل شــد

Born: 1981/ Tehran
Education: BA in Directing
Works: Photography of feature films Days of Life, 
Lest Day, Two Hours Later Mehrabad, The Girl 
House, Wedding Rings, The Last Body, Sending a 
Condolences Ad for Newspaper, Forget it, Night of the 
Full Moon



Photo Section Nominees - page 129



نامزدهای بخش عکس - صفحه 169



Photo Section Nominees - page 127

Bدر وجه حامل e a r e r
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میالد کیایی
Milad Kiayi

متولد: 1367/ کرج
تحصیالت: کارشناسی فیلمبرداری

ــت  ــازون، خجال ــتانبول، دیاپ ــارراه اس ــینمایی چه ــای س ــار: فیلمه آث
ــو ــر عم ــو پس ــر عم ــور، دخت ــه زنب ــفر، لون ــتگاه اتمس ــش، ایس نک

Born: 1988/ Karaj
Education: BA in Cinematography
Works: Istanbul Junction, do not be shy, Atmospheric 
station, Wasp nest, Uncle Cousin
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6متری شیش ونیم . 5  P e r  M e t e r
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امیرحسین شجاعی
Amir Hossein Shojaei

متولد: 1368/ تهران
تحصیالت: کارشناسی عمران

ــم،  ــم می ــا و خان ــی آق ــی خصوص ــینمایی زندگ ــای س ــم ه ــار: فیل آث
ــاه  ــظ، پنج ــش غلی ــر، آرای ــه مه ــر ب ــتنی، س ــغال های دوست داش آش
قــدم آخــر، بــدون تاریــخ- بــدون امضــا، رگ خــواب، شــعله ور، 
ــدون  ــردی ب ــرق ســرد، م ــک، ع ــاق تاری ــک روز، ات ــد و ی ــا، اب ویالیی ه

ــیدایی ــفید، ش ــت س ــریال وضیع ــایه، س س

Born: 1989\Tehran
Education: B.Sc in Civil Engineering
Works: Features Private Life of Mr. & Mrs. M, 
Enchantment, Lovely Trashes, The Sealed Secret, 
Thick Makeup, The Last Fifty Steps,  No Date No 
Signature, Subdued, Flaring, Vilaeiha, Eternity and 
A Day, Dark Room, Cold Sweat, The Man Without a 
Shadow, series The White Status, Mania
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Sمغزهای کوچک زنگ زده h e e p l e
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امیرحسین شجاعی
Amir Hossein Shojaei

متولد: 1368/ تهران
تحصیالت: کارشناسی عمران

ــم،  ــم می ــا و خان ــی آق ــی خصوص ــینمایی زندگ ــای س ــم ه ــار: فیل آث
ــاه  ــظ، پنج ــش غلی ــر، آرای ــه مه ــر ب ــتنی، س ــغال های دوست داش آش
قــدم آخــر، بــدون تاریــخ- بــدون امضــا، رگ خــواب، شــعله ور، 
ــدون  ــردی ب ــرق ســرد، م ــک، ع ــاق تاری ــک روز، ات ــد و ی ــا، اب ویالیی ه

ــیدایی ــفید، ش ــت س ــریال وضیع ــایه، س س

Born: 1989\Tehran
Education: B.Sc in Civil Engineering
Works: Features Private Life of Mr. & Mrs. M, 
Enchantment, Lovely Trashes, The Sealed Secret, 
Thick Makeup, The Last Fifty Steps,  No Date No 
Signature, Subdued, Flaring, Vilaeiha, Eternity and 
A Day, Dark Room, Cold Sweat, The Man Without a 
Shadow, series The White Status, Mania
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ستر پو
P o s t e r
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Tاتاق تاریک h e  D a r k  R o o m

امیرحسین شجاعی
Amir Hossein Shojaei

متولد: 1368/ تهران
تحصیالت: کارشناسی عمران

آثــار: طراحــی پوســتر فیلــم هــای ســینمایی ابــد و یــک روز، چنــد 
متــر مکعــب عشــق، آرایــش غلیــظ، متــری شــیش و نیم

Born: 1989/ Tehran
Education: BSc in Civil Engineering
Works: Poster designer for feature films Life and A 
Day, A Few Cubic Meters of Love, Thick Makeup, 
6.5 Per Meter 
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Cچله نشین h e l l e h  N e s h i n

طاها ذاکر
Taha Zaker

متولد: 1365/ تهران
تحصیالت: کارشناسی گرافیک

ــرگ  ــز، ب ــتانی پروی ــد داس ــای بلن ــتر فیلم ه ــراح پوس ــار: ط آث
جــان، تابــور، یــک شــهروند کامــاًل معمولــی، جانســودا،  روز مبادا، 
خــواب تلــخ، فصــل باران هــای موســمی، کوپــال، خاطــرات اســب 
ســیاه و مســتندهای آبــی کمرنــگ، دیپلماســی شکســت ناپذیــر 
آقــای نــادری، تمــام چیزهایــی کــه جایشــان خالــی اســت، روابط 

خانوادگــی، فیلم هــای کوتــاه مکالمــه بــا دیــوار، پاگــرد

Born: 1986/ Tehran
Education: BA in Graphics 
Works: Poster designer for feature films Parviz, 
leaf of life, Tabur, A very Ordinary Citizen, 
Jansouda, Lest Day, Bitter Dream, Kupal, Rainy 
Seasons, Black Horse Memories. documentaries 
Pale Blue, Invincible Diplomacy Mr. Naderi, 
All things Missing, Family Relation, short films 
Conversation with the wall, Staircase
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Sرگ خواب u b d u e d 

وح االمین محمد ر
Mohammad Rouhollamin

متولد: 1354/ تهران
تحصیالت: کارشناسی عکاسی

ــدون  ــار: طــراح پوســتر فیلــم هــای ســینمایی 33روز، اینجــا ب آث
ــرادرم  ــز، ب مــن، آلزایمــر، دریاچــه ماهــی، ســیزده، زرد، الک قرم
ــران،  ــه ای ــم خان ــر 2، یتی ــگ عنب ــار، نهن خســرو، ایســتاده در غب
ــت،  ــرم اس ــم ج ــن فیل ــدن ای ــعله ور، دی ــک، ش ــاق تاری ــزوا، ات ان

ــوس معک

Born: 1975/ Tehran
Education: BA in Photography
Works: Poster designer for feature films 33 Days, 
Here Without Me, Alzheimer, Fish Lake, Thirteen, 
Yellow, My Brother Khosro, Standing in the Dust, 
Sperm Whale 2, The Orphanage, Isolation, The 
Dark Room, Flaming, Watching this film is A Crime, 
Reverse
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Kکوپال u p a l

طاها ذاکر
Taha Zaker

متولد: 1365/ تهران
تحصیالت: کارشناسی گرافیک

ــرگ  ــز، ب ــتانی پروی ــد داس ــای بلن ــتر فیلم ه ــراح پوس ــار: ط آث
ــودا،  روز  ــی، جانس ــاًل معمول ــهروند کام ــک ش ــور، ی ــان، تاب ج
مبــادا، خــواب تلــخ، فصــل باران هــای موســمی، خاطــرات اســب 
ســیاه و مســتندهای آبــی کمرنــگ، دیپلماســی شکســت ناپذیــر 
ــت،  ــی اس ــان خال ــه جایش ــی ک ــام چیزهای ــادری، تم ــای ن آق
ــوار، پاگــرد،  ــا دی ــاه مکالمــه ب ــط خانوادگــی، فیلم هــای کوت رواب

چله نشــین

Born: 1986/ Tehran
Education: BA in Graphics 
Works: Poster designer for feature films Parviz, 
leaf of life, Tabur, A very Ordinary Citizen, 
Jansouda, Lest Day, Bitter Dream, Rainy 
Seasons, Black Horse Memories. documentaries 
Pale Blue, Invincible Diplomacy Mr. Naderi, 
All things Missing, Family Relation, short films 
Conversation with the wall, Staircase, Chelleh 
Neshin 



Poster Section Nominees - page 111

Aگرگ بازی  B i g g e r  G a m e

احسان برآبادی
Ehsan Barabadi

متولد: 1354/ تهران
تحصیالت: کارشناسی نقاشی

آثــار: طراحــی پوســترهای فیلــم هــای ســینمایی چــون بــرف روی 
ــا  شــیروانی داغ، اینجــا بــدون مــن )پوســتر انگلیســی(، زندگــی ب
چشــمان بســته، آقــا یوســف، زندگــی خصوصــی آقــا و خانــم میــم، 
تگــرگ و آفتــاب، انارهــای نــارس، تنهــای تنهــا، نــگار، َهت ریــک، 

اســکی باز

Born: 1975/ Tehran
Education: BA in Painting
Works: Poster designer for feature films Snow on 
Hot Roof, Here Without Me (English Poster), Life 
With Closed Eyes, Mr.Yousef, Private Life of Mr. & 
Mrs. Mim, Hail and Sun, Unripe Pomegranates, All 
Alone, Negar, Hattrick, Skier 
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Fمسافر فوکوشیما u k u s h i m a  T r a v e l e r 

علی باقری
Ali Bagheri 

متولد: 1357/ قروه 
ــای  تحصیــالت: کارشناســی گرافیــک از دانشــکده هنرهــای زیب

دانشــگاه تهــران
آثــار: طــراح پوســتر فیلم هــای ســینمایی پرســه در مــه، اشــیا از 
ــدون  ــا ب ــد، اینج ــما نزدیک تر ن ــه ش ــد ب ــه می بینی ــه در آین آنچ
ــا هســتم، نفــس، پابرهنــه در بهشــت،  مــن، مــن دیه گــو مارادون
ــاه  ــه م ــبی ک ــای نارنجــی، ش ــیرین، روزه ــیار 143، قصــر ش ش
ــزارش،  ــح، گ ــای دم صب ــاه رویاه ــای کوت ــد، فیلم ه ــل ش کام

ــا ــک روی ــای مســی ی مســتند نت ه

Born: 1978/ Qorveh
Education: BA in Graphics from College of Fine 
Arts of Tehran University
Works: Poster designer for feature films A Walk in 
the Fog, Objects in Mirror are Closer Than What 
Appear, Here Without Me, I Am Diego Maradona, 
ٍBreath,  Barefoot in Paradise, Track 143, Sweet 
palace, Orange days, Night of the Full Moon; 
Short films Starless Dreams and Report, Copper 
Notes of A Dream
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C مصادره o n f i s c a t i n g

وح االمین محمد ر
Mohammad Rouhollamin

متولد: 1354/ تهران
تحصیالت: کارشناسی عکاسی

ــدون  ــار: طــراح پوســتر فیلــم هــای ســینمایی 33روز، اینجــا ب آث
ــرادرم  ــز، ب مــن، آلزایمــر، دریاچــه ماهــی، ســیزده، زرد، الک قرم
ــران،  ــه ای ــم خان ــر 2، یتی ــگ عنب ــار، نهن خســرو، ایســتاده در غب
ــت،  ــرم اس ــم ج ــن فیل ــدن ای ــعله ور، دی ــک، ش ــاق تاری ــزوا، ات ان

ــوس معک

Born: 1975/ Tehran
Education: BA in Photography
Works: Poster designer for feature films 33 Days, 
Here Without Me, Alzheimer, Fish Lake, Thirteen, 
Yellow, My Brother Khosro, Standing in the Dust, 
Sperm Whale 2, The Orphanage, Isolation, The 
Dark Room, Flaming, Watching this film is A Crime, 
Reverse
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Cمکالمه با دیوار o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  w a l l

طاها ذاکر
Taha Zaker

متولد: 1365/ تهران
تحصیالت: کارشناسی گرافیک

ــرگ  ــز، ب ــتانی پروی ــد داس ــای بلن ــتر فیلم ه ــراح پوس ــار: ط آث
جــان، تابــور، یــک شــهروند کامــاًل معمولــی، جانســودا،  روز مبادا، 
خــواب تلــخ، فصــل باران هــای موســمی، کوپــال، خاطــرات اســب 
ســیاه و مســتندهای آبــی کمرنــگ، دیپلماســی شکســت ناپذیــر 
آقــای نــادری، تمــام چیزهایــی کــه جایشــان خالــی اســت، روابط 

ــرد، چله نشــین ــاه پاگ ــای کوت ــی، فیلم ه خانوادگ

Born: 1986/ Tehran
Education: BA in Graphics 
Works: Poster designer for feature films Parviz, 
leaf of life, Tabur, A very Ordinary Citizen, 
Jansouda, Lest Day, Bitter Dream, Kupal, Rainy 
Seasons, Black Horse Memories. documentaries 
Pale Blue, Invincible Diplomacy Mr. Naderi, 
All things Missing, Family Relation, short films 
Staircase, Chelleh Neshin 



آثار راه یافته بخش پوستر:

آبی کمرنگ / طاها ذاکر

P a l e  B l u e  /  T a h a  Z a k e r

وح االمین وز بعد / محمد ر بیست و یک ر

T w e n t y - O n e  D a y s  L a t e r  / 

M o h a m m a d  R o u h o l a m i n

پاگرد / طاها ذاکر

S t a i r c a s e  /  T a h a  Z a k e r

وژان ایرجی پوالریس / ر

P o l a r i s  /  R o j a n  I r a j i

چهارراه استانبول / محمد موحدنیا

I s t a n b u l  J u n c t i o n  / 

M o h a m m a d  M o v a h e d n i a

وژان ایرجی خاطرات اسب سیاه / ر

M e m o r i e s  o f  B l a c k  H o r s e /  R o j a n  I r a j i

وژان ایرجی خوابگرد / ر

T h e  S l e e p  W a l k e r s  /  R o j a n  I r a j i

درجستجوی فریده / علی باقری

F i n d i n g  F a r i d e h  /  A l i  B a g h e r i

درس / محمد افشار

L e s s o n  /  M o h a m m d  A f s h a r

وح االمین رفتن / محمد ر

P a r t i n g  /  M o h a m m a d  R o u h o l a m i n

وژان ایرجی ساعت 5 عصر / ر

A T  5  O ’ c l o c k  I n  t h e 

A f t e r n o o n  /  R o j a n  I r a j i

لف / فرزانه عباس پور

L a f /  F a r z a n e h  A b b a s p o u r

ها سوخته / علی باقری

T h e  B u r n e d /  A l i  B a g h e r i

P o s t e r  S e c t i o n  S e l e c t i o n s :



آنونس
A n n o u n c e
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Lآشغال های دوست داشتنی o v e l y  T r a s h 

محمد  واحد
Mohammad Vahed 

متولد: 1370/ تهران
تحصیالت: دانشجوی رشته تدوین

آثار: ساخت آنونس و تیزر فیلم های سینمایی اینجا بدون من، الک 
قرمز، خشم و هیاهو، شنل، اتاق تاریک، صفرتاسکو، استراحت مطلق، 
ایده اصلی، شکستن همزمان بیست استخوان، سرو زیر آب، راه رفتن 
روی سیم، برادرم خسرو، کارگر ساده نیازمندیم، مادر قلب اتمی، 
بار  آخرین  رفتن،  آستیگمات،  سهیال شماره 17،  ساعت 5 عصر، 
کی سحر را دیدی؟، سریال های ساخت ایران 2، سایه بان، دلدار، 

نهنگ آبی

Born: 1991/ Tehran
Education: Student of Editing 
Works: Making announce and teaser for feature 
films Here Without Me, Red Nail Polish, Sound 
and Fury, Chanel, Dark Room, Zero to Platform, 
Absolute Rest, Mail Idea, Rona Azim`s Mother, 
Under Water Cypress, Walking on the Wire, 
My Brother Khosrow, A Simple Worker, Atomic 
Heart, Soheila No. 5 ,17 O'clock in the Afternoon, 
Astigmatism, Parting, When Did You See Sahar 
Last Time?, ٍMade in Iran 2  &1 series, Canopy, 
Dandelion, Blue whale

Fشعله ور l a m i n g 

علی گورانی
Ali Gourani 

متولد: 1369/ تهران
تحصیالت: کارشناسی بازیگری از دانشگاه تهران

آثار: ساخت آنونس فیلم های سینمایی بیست و یک روز بعد، شعله 
ور، دیدن این فیلم جرم است، شاه کش، آستیگمات، ماهمه باهم 
هستیم، بیست و از من نگیر، سریال تلویزیونی هفت سنگ، تعبیر 
مانیکور،  زونا،  کوتاه  فیلم  میش،  و  گرگ  لحظه  رویا،  یک  وارونه 
سیندرال، خوابگردها، بهار اینجانیست، از طرف مادر داماد، انیمیشن 

بدو رستم بدم

Born: 1990/ Tehran
Education: BA in Acting from Tehran University
Works: Making announce and teaser for feature 
films Twenty-one days Later, Flaming, Watching 
this Film is a Crime, The king Killer, Astigmatism, 
We are all Together, Do not Take Twenty from 
Me; TV series Haft-Sang, Misunderstanding of a 
Dream, The Twilight Moment; short films Zona, 
Manicure, Cinderella, Sleep Walkers, Spring is 
not Here, From the Mother of the Groom; Run 
Rustam
Run animation
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Aگرگ بازی   B i g g e r  G a m e 

وح اله موحدی ر
Rouhollah Movahedi

متولد: 1363/ مشهد
تحصیالت: کارشناسی گرافیک، کارشناسی ارشد گرافیک دانشکده ی 

هنرهای زیبا دانشگاه تهران 
نقاشی، تنهای تنهای  آثار: سازنده تیزر فیلم های سینمایی حوض 
دارکوب،  یکم،  و  چهل  خیابان  در  خانه ای  گیتا،  دلبری،  تنها، 

چراغ های ناتمام، میلیونر میامی

Born: 1984/ Mashhad
Education: BA in Graphics and MA in Graphics 
from Tehran University, School  of Fine Arts 
Works: Making teasers for feature films Painting 
Pool, All Alone, Coquetry, A House on 41 Street, 
Woodpecker, Unfinished Lights, Miami Millionaire

Sمغزهای کوچک زنگ زده h e e p l e 

محمد واحد
Mohammad Vahed 

متولد: 1370/ تهران
تحصیالت: دانشجوی رشته تدوین

آثار: ساخت آنونس و تیزر فیلم های سینمایی اینجا بدون من، الک 
قرمز، خشم و هیاهو، شنل، اتاق تاریک، صفرتاسکو، استراحت مطلق، 
ایده اصلی، شکستن همزمان بیست استخوان، سرو زیر آب، راه رفتن 
روی سیم، برادرم خسرو، کارگر ساده نیازمندیم، مادر قلب اتمی، 
بار  آخرین  رفتن،  آستیگمات،  سهیال شماره 17،  ساعت 5 عصر، 
کی سحر را دیدی؟، سریال های ساخت ایران 2، سایه بان، دلدار، 

نهنگ آبی

Born: 1991/ Tehran
Education: Student of Editing 
Works: Making announce and teaser for feature 
films Here Without Me, Red Nail Polish, Sound 
and Fury, Chanel, Dark Room, Zero to Platform, 
Absolute Rest, Mail Idea, Rona Azim`s Mother, 
Under Water Cypress, Walking on the Wire, 
My Brother Khosrow, A Simple Worker, Atomic 
Heart, Soheila No. 5 ,17 O'clock in the Afternoon, 
Astigmatism, Parting, When Did You See Sahar 
Last Time?, ٍMade in Iran 2  &1 series, Canopy, 
Dandelion, Blue whale



آثار راه یافته بخش آنونس:

پل خواب / محمد واحد

P o l  E  K h a a b  /  M o h a m m a d  V a h e d

حضور مخفی یک بیگانه / الهام اطیابی

T h e  S e c r e t  P r e s e n c e  o f  a n 

A l i a n  /  E l h a m  A t y a b i

در وجه حامل / محمد واحد

B e a r e r  /  M o h a m m a d  V a h e d

ماهورا / علیرضا جاللی

M a h o u r a  /  A l i r e z a  J a l a l i

میلیونر میامی / مجتبی موحدی

G e t t i n g  E v e n  /  M o j t a b a  M o v a h e d i

A n n o u n c e  S e c t i o n  S e l e c t i o n s :



نامواره
L o g o
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وح االمین محمد ر
Mohammad Rouhollamin

متولد: 1354/ تهران
تحصیالت: کارشناسی عکاسی

من،  بدون  اینجا  سینمایی 33روز،  های  فیلم  پوستر  طراح  آثار: 
خسرو،  برادرم  قرمز،  الک  زرد،  سیزده،  ماهی،  دریاچه  آلزایمر، 
ایستاده در غبار، نهنگ عنبر 2، یتیم خانه ایران، انزوا، اتاق تاریک، 
لوگوی  طراحی  مکوس،  است،  جرم  فیلم  این  دیدن  شعله ور، 
مصادره،  التاری،  مدیترانه،  هایالیت،  چون،  سینمایی  فیلم های 

تیک آف، نیوکاسل

Born: 1975/ Tehran
Education: BA in Photography
Works: Poster designer for feature films 33 Days, 
Here Without Me, Alzheimer, Fish Lake, Thirteen, 
Yellow, My Brother Khosro, Standing in the Dust, 
Sperm Whale 2, The Orphanage, Isolation, 
The Dark Room, Flaming, Watching this film is 
A Crime, Reverse, Logo designer for feature 
films Highlight, The Mediterranean, Lottery, 
Confiscating, Take off, Newcastle



Lآثار راه یافته بخش نامواره:  o g o  S e c t i o n  S e l e c t i o n s :

وح االمین اتاق تایک / محمد ر

وح االمین وی شیشه / محمد ر رقص ر

وح االمین زرد / محمد ر

وح االمین آذر / محمد ر

وح االمین جن زیبا / محمد ر

وح اله موحدی دوباره زندگی / ر

وح اله موحدی گلشیفته / ر

وح االمین وا / محمد ر انز

وح االمین تابستان داغ / محمد ر

وح االمین التاری / محمد ر

وح االمین لونه زنبور / محمد ر

Dark Room / Mohammad Rouholamin

Dance on the glass / Mohammad 
Rouholamin

Yellow / Mohammad 
Rouholamin

Azar / Mohammad Rouholamin

Beautiful fairy / Mohammad 
Rouholamin

Life again / Rouhollah Movahedi

Golshifteh / Rouhollah Movahedi

Loneliness / Mohammad Rouholamin

Searing Summer / Mohammad 
Rouholamin

Lottery / Mohammad Rouholamin

Vespiary / Mohammad Rouholamin



 C o m p e t i t o n  o f
 I r a n i a n  C i n e m a
A d v e r t i s e m e n t



شــت  ا د نکو
وبزرگداشت



جمشید مشایخی

J a m s h i d  M a s h a y e k h i
ــد:  متول

ــران 1 در ته
ــاه 313 6 آذرم

 فروردین 1398
وفات: 13

تحصیالت: دانش آموخته تئاتر

ه، گاو، 
ــ ت و آین

ــ ــینمایی خش ــای س ی در فیلم ه
ــاز ــار: ب آث

ده رود، 
ــر زاینــ

 دارد، پس
ــی هــم عالمــی قیصــر، طلــوع، جوان

فریــاد، شــکار انســان، ســه تــا جاهــل، پــل، 
مــردان خشــن، 

ــتاره، مطــرب، چشــمه، پــدر کــه ناخلــف افتــد، 
آســمون بی س

ــن،  ی، نفری
ــ ــات چوب ــه، آب نب ل توتول

ــ ــل مت ــرف ها، ات باش

ــح،  ــرا، ذبی
ــدای صح ــاب، آب، ص ــازده احتج

ــاب، ش بی حج

ــد،  ــاک می میرن ــا در خ ــکن، ماهی ه ــت ش ــل، ب ــاه عس م

ــه  ــت هرس ــوته دالن، گف ــد، س ــه می آی ــه بازارچ ــارلوت ب ش

 دادا، کمال الملــک، خانــه عنکبــوت، تفنگــدار، 
نفرشــان،

ســتاره 
دبــاد، 

گر گمشــده،  پیــراک،   
داوودی، گل هــای 

، آوار، مالقــات، طلســم، ســراب، حریــم 
دنبالــه دار، پدربــزرگ

صویــر آخــر، مکافــات، ســیمرغ، ســایه های غــم، 
مهــرورزی، ت

ــرک  ــده، دخت ــده ش ــرب، ران ــد، س ــاخه های بی ــا، ش تحفه ه

ر بهــاران، 
ــر د ن اب

ب، ملــک خاتــون، گاالن، چــو
ر مــردا

کنــا

ک مــا، شــکوه 
واده کوچــ

راز چشــمه ســرخ، دنــدان طــال، خانــ

بازگشــت، دالوران کوچــه دلگشــا، آلمــا، مجــازات، کوســه ها، 

ــرار، اشــک و  ود!، بیق
ــ ــاال چــه ش ــار، ح ، راه افتخ

ــه روز واقع

 تنهــا، 
ده امنیــت، حریــف دل،

ــار، اعــا
لبخنــد، ســالم بــه انتظ

خ، کاغــذ 
و، بادام هــای تلــ

وزگار نــ
ت، تهــران ر

کمیتــه مجــازا

ــن،  ــوی م ــیاه، بان
ــمان س ــه ای روی آب، چش ــط، خان بی خ

ــک  ــیزدهم، ی ــل س ــرون، پ ــاد، بله ب ــمعی در ب ــادان، ش آب

زه بــاران، 
ولــو، ایــن ترانــه عاشــقانه نیســت، دوشــی

بــوس کوچ

ــر،  ، زمهری
واده ارنســت

ــ ــزاک، خان ــی، می ش واقع
ــزار ــک گ ی

ی، پایــان خدمــت، 
ــرم، رنــج و سرمســت

ســیزده 59، چــک، ج

ــازی  ــوق و ب ــای خــوب، بن بســت وث ــری، رفق ــدر آن دیگ پ

ی و تلــه فیلــم از جملــه 
ویزیونــ

در بیــش از 60 مجموعــه تل

ی میرنــد، روشــن تر 
پهلوانــان نم

ــام علــی)ع(، 
هزاردســتان، ام

ی آرامــش
ــاه، در جســتجو

ــاراهلل، معمــای ش ی، ث
از خاموشــ

ایر: تهیه کننــده فیلم هــای ســینمایی و مســتند، بازیگــر 
ســ

تر تئا

ــران،  ــینمای ای ــران س ــن بازیگ ــس انجم ــئولیت ها: رئی مس

ــون و تلویزی
ــران ســینما  ــن بازیگ ــس انجم رئی

ــش  ــر نق ــن بازیگ ن بهتری
ــ ــوح زری ــارات: ل ــز و افتخ

جوای

ــن  ک، بهتری
ــ ی داودی و کمال المل

ــا ــرای گل ه ــرد ب اول م

نواره بین المللــی فیلــم 
رد فیلــم پدربــزرگ در جشــ

بازیگــر مــ

ــره مانــدگار ســینما در ششــمین همایــش 
پیونگ یانــگ، چه

ه عنــوان حافظ شــناس در 
دیــر ب

دگار، تق
ی مانــ

چهره هــا

پاریــس

Born: 27 November 1934 in Tehran

Death: 2 April 2019

Education: Graduated in Theatre

Start of his work at Cinema: Clay and Mirror 

directed by Ebrahim Golestan in 1365

Works: Cow, Gheysar, Dawn, Zayande rood's 

Son, Violent Men, Shout, Human Hunt, Three 

Foolish, Bridge, Sky Without Star, Singer, W
ell, 

Youth Has Its World, , Atal Matal Tootoole, 

Candy, Curse, Unveiled, Prince Ehtejab, water, 

Desert Voice, Zabih, Honeymoon, Idol Breaker, 

Fish Die in Soil, Charlotte Comes to Market, 

Soote Delan, Said: All Three Ones, Brother, 

Kamalolmolk, Spider House, Fusilier, Daisies 

Flowers, Lost, Hurricane, Comet, Grandfather, 

Debris, Meeting, Spell, M
irage, kindness Privacy, 

Last Scene, Punishment, Phoenix, Sadness 

Shadows, Gifts, Willow Branches, Lead, Exiled, 

Little Girl B
eside Marsh, Malek Khatoun, Galan, 

The Secret of Red Well, G
old Tooth, Our Small 

Family, G
lory of Return, Delgosh alley's Baraves, 

Alma, Penalty, 
Sharks, Honor Way, Tear and 

Grin, Hi Await, Restitution of Security, 
Heart's 

Opponent, Alone, Penalty Committee, Tehran 

New Days, Bitter Almonds, Lineless Paper, A 

House on Water, Black Eyes, My Lady, A
badan, 

A Candle in Wind, The 13th Bridge, A Little Kiss, 

Miss Rain, A Real Report, M
izak, Ernest Family, 

Limbo, 1359, Check, Crime, Suffering and glee, 

end of military service, Father of that other, Good 

comrades, Vosough Deadend and play-acting 

in more than 60 television series and telefilms, 

Hezardastan, Im
am Ali, T

he Heroes do not die, 

Brighter than Darkness, Blood of God, The King's 

Riddle, In search of peace 

Other Activities: Producing features and 

documentary Films, Theater Actor

Positions: Head of Iranian Cinema Actors 

Association, Head of Cinema and TV Actors

Awards and Honors: Gold Tablet of Best Actor 

for features Chrysanthemum Flowers and 

KamalolMolk, Best Actor for Grandfather in 

Pyongyang International Film Festival, Honored 

as The Lasting Figure of Cinema, Appreciated as 

Hafez Expert in Paris
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داریوش اسدزاده

D a r i u s h  A s a d z a d e h 

ر کرمانشاه
آذرماه 1302 د

متولد: یکم 

 و دارایی
 بازرگانی

ل از دانشکده
تحصیالت: فارغ التحصی

مزاحــم،  فیلم هــای ســینمایی همســر  در 
بــازی  ر: 

آثــا

ــا شــیطون،  ار ت
ــ ــی، چه صفرعل

ــای شــانس،  ی، آق
ــ ه غیب

کال

ــزن  ــا ب ــه ت ــتم، س ــرن بیس ــای ق ــا، آق ــا و ژیگول ه
جاهل ه

د نامرئــی، 
ی، مــر

مومیایــ
دریــا، 

دزد بانــک، پاســداران 
هــادر، 

ب

ــر  ــان، دخت م، دو انس
ــ ــور می ش ــن دلخ ــوخی نک ــالج، ش لی

تاره، عمــو 
مــرد بی ســ

دزده، یکــه بــزن، 
 آقــا 

کدخــدا، 

ــه  ــان، حق  قهرمان
ــای گ، دنی

ــ ــوغات فرن ــروش، س ــبزی ف س

ــی  ــم، لوط ــوهر می خواه
ــن ش ــید، م ــیانه خورش ــازان، آش ب

ن، تونــل، 
 پریــو

ختــر شــاه
ور دوران، د

قــرن بیســتم، دال

ــی،  ــا جیــب خال ــا ب
دور دنی

ــاه،  گن
ــوه  می

ــان،  هلوان
ــوان پ پهل

 راز درخــت ســنجد، 
ــا شــیطان، ــارزه ب

ــگل، مب وحشــی جن

ــدا،  ــدا باخ ــال، ناخ ــه، خردج اد، فتان
ــ ــاق افت ــکا اتف در آمری

؟، علــی کنکــوری، شــالق، 
ب داده

کــی دســته گل بــه آ

ــه،   پابرهن
ــروس ــایه، ع ــرغ همس ــگذران، م ــری، خوش زنجی

  رفیــق، 
آژدان، حســین  ولــو، 

کوچ دروغگــوی  ســازش، 

ه، زمــان از دســت 
م، ارثیــه، آخریــن لحظــ

ل مریــ
تیرانــداز، گ

ــاهین  ــر، ش ــی، همس ه پنهان
ــ ــیب،  رابط ــه س ه، دو نیم

ــ رفت

ــور  ــوی کاف ــیطان، ب ر، روز ش
ــ ــفر بخی ــوف، س ــی،  بل طالی

اره ها، 
ــادان،  ســت ک دار، آب

ــر ــای جیرجی س، کفش ه
ــا عطــر ی

ح روز 
ــ ــیقی، صب ــه موس ــت، جعب ــقانه نیس ــه عاش ــن تران ای

ــاکن  ــی، س دوازده صندل
ــال،  ــای ط ــره، قالده ه ــم، خاط هفت

کیلــو 
، رفقــای خــوب، 50 

ه ایــران
ی، یتیــم خانــ

خانــه چوبــ

ش از 50 
 در بیــ

ره، بــازی
ــاه دایــ

ی، فیلــم کوت
لبالــو، شــکالت

آ

ــاد،  ــای ش ــه ســمندون، خانه ه ــی از جمل لویزیون
ــه ت مجموع

روزگار جوانــی، چــراغ 
ســبز، 

ن، فروشــگاه، خانــه 
ســوخته دال

ــک و  ــم2، چــرخ فل اه، دردســرهای عظی
ــادو، هــوش ســی

ج

ــنامه ش از 200 نمایش
ــ ش در بی

ــ ــای نق ایف

س ادبیــات 
ش از 20 نمایشــنامه، تدریــ

رگردانــی بیــ
ــایر: کا

س

ش کتاب هــای تماشــاخانه 
ه تهــران، نــگار

ر در دانشــگا
و تئاتــ

ــر ایــران و برگ هــای خواندنــی: 
در تاریــخ تئات

تهــران، ســیری 

ــر ایــران از اللــه 
ی، تاریــخ تئات

دادهــای تاریخــ
ی از روی

گزینشــ

انزلیزه
زار تــا شــ

دیــره ســندیکای ســینمای 
ت هیئــت م

ت ها: عضویــ
ســئولی

م

ــران 1379- ــران ای ــن بازیگ ــس انجم 1(، رئی
ــران )351 ای

 )1380

Born: November 1923 ,22 in Kermanshah

Education: Graduated from the Faculty of 

Commerce and Finance

Works: Starring in the feature film
s The Pesky 

Wife, Invisible Hat, Mr. Chance, Safar Ali, The 

Four Devils, Ignorant and the gigolo, Mr. Twentieth 

Century, The three Bullies, The bank Robber, S
ea 

Guards, The Mummies, The Invisible Man, Lilaj, 

Do not Joke. Two Men, Daughter of the Chief, M
r. 

Thief, Starless Man,  A
mu Sabzi Foroush, Abroad 

Souvenir , T
he World of Heroes, Tricks, The Sun's 

Hangar, I W
ant a Husband, The Twentieth Century 

Hero, The Bravado of the Era, The King`s Daughter, 

Tunnel, G
ladiator, F

ruit of Sin, Around the World 

With An Empty Pocket, W
ild Jungle, Fighting Devil, 

Secret of Senjed Tree, It 
Happened In America, 

Fetaneh, Khordajal, Nakhoda Bakhoda, Who 

Mess it u
p?, Ali Kankuri, W

hip, Chained, Playful, 

Neighbor`s Chicken, Barefoot Bride, Compromise, 

Little
 Liar, H

ossein Ajdan, Comrade, Shooter, G
ol 

Maryam, Heredity, 
Last Minute, the lost Time , 

Two Halves of an Apples, Secret Relationship of 

Spouse, Golden Hawk, Bluff, Good Travel, The 

Devil D
ay, S

mell of Camphor Scent of Jasmine, 

Jersey shoes, Abadan, Stars, This Song is not 

Romantic, Music Box, The Morning of Seventh 

Day, Memory, 
Golden Collars, Twelve Chairs, 

Resident of W
ooden House, Orphanage of Ira

n, 

Good Comrades, 50 Kilos Cherry, 
Chocolate; 

Short fil
m circle; starring in more than 50 television 

series including Samandoon, Happy Homes, 

Shop, Green house, Young Age, Magic Lamp, 

Black Intelligence, Massive troubles 2, Ferris 

Wheel and playing a role in more than 200 plays

Other: Directing more than 20 plays, Teaching 

Literature and Theater at Tehran University, Writin
g 

book including Tehran Theaters, An Overview of 

Iranian Theater and Reading Leaves: A Selection 

of Historical Events, Ira
nian Theater History fro

m 

Laleh Zar to Champs-Élysées

Responsibilitie
s: Member of the Board of Directors 

of the Syndicate of Iranian Cinema (1972), 

President of the Iranian Actors Association (-2
000

2001)
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ویا تیموریان ر

Roya Teymourian
در تهران

متولد: 27 اسنفندماه 1338 

از  گردانــی 
کار و  بازیگــری  ل 

فارغ التحصیــ تحصیــالت: 

نــر و نشــان درجــه یــک 
تــر دانشــگاه ه

دانشــکده ســینما تئا

ــری هن

2 فیلــم  ســینمایی از جملــه 
ش از 5

در بیــ
ر: بــازی 

آثــا

ــری از  ره، دفت
ــرا ــی، ش رد باران

ــ ــون، م دار، لژی
ــ ــرت دی حس

ی، تیــک، 
ن، قــارچ ســم

س، زنــدان زنــا
ن، مریــم مقــد

آســما

ســنتوری، روی خــط 
ــواره، 

ب، گوش
شــهر آشــو

ــتاره، 
کافــه س

، گــزارش یــک 
ار در نمی زنــد

بــوم، پســتچی ســه بــ
ــز، زاد

قرم

ی، دلتنگی هــای عاشــقانه، چــه خوبــه 
 ارغوانــ

 ابرهــای
جشــن،

ــی،  ــتاره قطب
ــر، س ــه دخت ــیفتگی، خان ــرف، ش برگشــتی، ب

ش از 20 مجموعــه 
 در بیــ

ی و بــازی
شــیراز

خداحافــظ دختــر 

مــاره، 
س الع

ب دهــم، شــم
ویزیونــی از جملــه محاکمــه، شــ

تل

ــه،  ــا، ریحان ن
ده، رع

ــر درجــه، گمشــ ف
ــدار ص رم، م

س گــ
نفــ

 و بــازی در 20 نمایشــنامه
 پاییــز

یــوار، حوالــی
ــوار بــه د

دی

شــنامه خوانی 
گردانــی نمای

ی، کار
س بازیگــر

یر: مــدر
ســا

ــکوه ــه باش ک تنبی
ــ ــد و ی فرزن

و  هنــر 
دانشــکده  علمــی  هیــات  ضــو 

ع ســئولیت ها: 
م

دوره(، 
ــر )2 ــه تئات ــزی خان ی مرک

ــورا ــو ش ــاری، عض معم

دیــره خانــه 
و هیــات م

رئیــس انجمــن بازیگــران ســینما، عضــ

ــوان ــر بان اره تئات
ــنو ــر جش ه(، دبی

ــینما )2دور س

س زریــن نقــش اول زن ششــمین 
ز و افتخــارات: تندیــ

جوایــ

ی فیلــم زنــدان زنــان
ما بــرا

دوره جشــن خانــه ســین

Born: 18 March 1960 in Tehran

Education: Graduate of Acting and Directing fro
m 

Art University, Faculty of Cinema and Theater, 

First Degree Art Certific
ate

Works: Staring  in more than 25 feature film
s 

such as In Regret of Meeting, Legion, Rain Man, 

Sharereh, A Note from the Sky, Holy Women, 

Women's Prison, Toxic Mushroom, Tic, Cafe 

Setereh, Chaos in City, Earrings, Santuri, On 

the Red Line, Birthplace, The postman Does not 

Knock Three Times, Reports of a Feast, Purple 

Clouds, Romantic Nostalgia, Good to Be Back, 

Snow, Infatuation, House of Girl, 
polar Star, 

Goodbye girl s
hirazi and staring in more than 20 

television series including Trial, The Tenth Night, 

Shams Ol-Emareh, Zero Degree Turn, Lost, Rana, 

Reyhaneh, Neighbor, A
round autumn and staring 

in 20 Theater

Other: Teacher of Acting, Directed theater Child 

and a magnanimous punishment 

Responsibilitie
s: The faculty member of Art and 

Architecture University, Member of the Central 

Council of House of Theater (2 terms), Director 

of the Cinema Actors Association, Member of the 

Board of Directors of House of Cinema (2 terms), 

Director of Women Theater Festival

Awards: Golden statute of Leading actress from 6th 

Cinema House Celebration for Women's Prison
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مسعود رایگان

M a s o u d  R a y g a n

رم آباد
متولد: یکم بهمن ماه 1330 در خ

ــر از دانشــکده 
ی تئات

گردانــ
تحصیــالت: کارشناســی کار

راماتیــک
نرهــای د

ه

دریــا، خیلــی 
 در فیلم هــای ســینمایی خاموشــی 

ار: بــازی
آثــ

ــت های  ــازی، دس ــتاره، خون ب
ــه س ک، کاف

ــ ی نزدی
ــ دور خیل

ــت،  ــرزخ بهش وم، دوزخ ب
ــ ی، زادب

ــنتور ــواره، س
ــی، گوش خال

ه، برلیــن 
ــا ــره، بوســیدن روی م

ــرم، گلچه
ــه، ج  در م

پرســه

ــریال های  ــر، س ــه 14 تی زعفرانی
ــریف،  ــزار ش ــی 7، م منف

مــاره، خســته دالن، جســت 
فــر درجــه، شــمس الع

مــدار ص

ــته،  ــک فرش ــقوط ی ده رود، س
ــ یر زاین

ــ ن، در مس
ــرا و جوگ

دیــوار 2، دلــدادگان، ســریال 
یــوار بــه 

ــاه، نفــس، د
معمــای ش

نمایــش خانگــی عاشــقانه

ــن  ــت های روش ــی دس لویزیون
ــه ت ی برنام

ــ ارگردان
ــایر: ک

س

ــوئد ــون س  تلویزی
ــبکه 2 ــرای ش ب

ــینما  ــه س ــن خان ــن جش س زری
ــ ــارات: تندی ز و افتخ

ــ جوای

ــک ی نزدی
ــ ی دور خیل

ــ ــم خیل ــرای فیل ب

Born: 22 January 1952 in Khoram Abad

Education: BA in Theater Directing from Dramatic 

Arts Faculty 

Works: Acting in Feature film
s Silence of The Sea, 

So Far So Close, Setare Cafe, Blood Game, Empty 

Hands, Earrings, Santuri, Homeland, Hell Limbo 

Heaven, Wandering In Fog, Crime, Golchehreh, 

Kissing the Moon-Like Face, Berlin Minus 7, 

Mazar Sharif, 
Zaferinieh 14 Tir; TV series Zero 

Degree Orbit, Shams Ul-emareh, Tire Hearted, 

Researchers, En route of Zayandeh Rood, Falling 

of an Angel, The Enigma of the Shah, Breath, 

Adjacent, Lovers, Asheghaneh (VOD)

Other: Directing TV program Light Hands for 

Sweden TV 2

Awards: Golden Stature of Leading Actor from 

House of Cinema Celebration for So Close So Far





وانه معصومی پر

P a r v a n e h  M a s o u m i

1/ تهران
متولد: 323

ت: کارشناسی زبان
تحصیال

ی در بیــش از 30 فیلــم ســینمایی از جملــه گل هــای 
ار: بــاز

آثــ

ـهر، ناخــدا 
جو در شـ

مهــر، جســت
ـوره، آشــیانه 

ی، تاتـ
داود

خورشــید، مالقــات، چمــدان، ترنج، شناســایی، شــکوه زندگی، 

طوبــا، 
ی ربــاب، تحفه هــا، 

ی بــرا
جهیزیــه ا

دوده، 
خــارج از محــ

تــور 
ــاه آک

ســتری، تمــاس، ناصرالدیــن ش
ســال های خاک

ــی،  ه ایران
ــاهزاد

ــدار، ش ده دی
ی، وعــ

ســافر ر
ــا، م گن

ســینما، تن

ســفر، 
ــاه  کوت

ی، فیلــم 
ــ ــه چوب ــو، ســاکن خان دال

ــه هی ــفر ب
س

امــام علــی )ع(، ســوخته دالن، 
یزیونــی 

مجموعه هــای تلو

ــرده عشــق، نشــانی، 
ی هــا، پ

ن، دریای
ی، پلیــس جــوا

ســافر ر
م

مینــو، شــرایط خــاص
بــر، ملکــوت، 

ف پیام
یوســ

 کوتاه چشمان پدر و مستند عاشقی 
سایر: ساخت فیلم

ــر نقــش 
 بهتریــن بازیگ

 بلوریــن
ز و افتخــارات: ســیمرغ

ــ جوای

ی فیلــم 
ر بــرا

ه فیلــم فجــ
شــنوار

ن دوره ج
ســومی

اول زن 

گــر نقــش اول 
 بهتریــن بازی

 بلوریــن
ی داودی، ســیمرغ

گل هــا

ــای  ــرای فیلم ه ــر ب ــم فج واره فیل
ــن ن دوره جش

ــمی زن شش

ــاب ــرای رب ــه ای ب ــی و جهیزی ــکوه زندگ ش

Born: 1944 / Tehran

Education: BA in English Language 

Works: Starring in more than 30 feature films 

including Chrysanthemum Flowers, Tatoreh, House 

of Affection, Search in City, 
Captain Khorshid, 

Meeting, Luggage, Toranj, Identification, Glory of 

Life, Out of Range, Dowry for Robab, Gifts, Tuba, 

Years Gray, Call, Nasser-al-Din Shah Cinema 

Actor, Trouble, A Traveler from Rey, Promise to 

Visit, P
rince of Persia, Travel to Hidalgo, Resident 

of wooden House; Travel short film; television 

series Imam Ali (AS), Broken Hearts, A Traveler 

from Rey, Y
oung Police, Marines, Curtain of Love, 

Address, Joseph the Prophet, Malakout, Minoo, 

Special Terms

Other: Making short film Father's Eyes and 

documentary Love

Awards and honors: Crystal Simorgh of Best 

Leading Actress from 3rd Fajr Film Festival for 

Chrysanthemum Flowers, Crystal Simorgh of Best 

Leading Actress from 6th Fajr Film Festival for film
s 

Glory of Life & Dowry for Robab
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1/ تهران
متولد: 15 بهمن ماه 313

ک هنری
تحصیالت: مدرک درجه ی

ه گاو، 
ــ ــینمایی از جمل ــم س ش از 30 فیل

ــ ی در بی
ــاز ــار: ب آث

وروز، ناخــدا خورشــید، 
ــ ــرزا ن ــای می ک، کفش ه

ــ ــال المل کم

 پیراهــن یوســف، 
ی، بــوی

ســال های خاکســتری، شــیر ســنگ

س پرید، شــاه خاموش، شــکارچی 
ی از قفــ

، دیوانــه ا
ج مینــو

بــر

ــا،  ت دری
ــ ــر، حکای ــران برگ ــی، ای خانوادگ

ــاط  ــنبه، ارتب ش

ــون  ــریال هایی چ ــازی در س ره باز، ب
ــم، مســخ ــور جهن امپراط

هرزاد، 
میــوه ممنوعــه، شــ

، هزاردســتان، همســایه ها، 
ســربداران

ویزیونــی
 و فیلــم تل

 تئاتــر
هــا تلــه

ی در ده 
ن، بــاز

برادرجــا

سایر: نگارش نمایشنامه

ــر نقــش اول 
 بهتریــن بازیگ

 بلوریــن
ــز: کاندیــد ســیمرغ

جوای

ــد ســیمرغ  ــم »شــیر ســنگی« 1365، کاندی ــرای فیل ــرد ب م

ی فیلــم 
د بــرا

ل مــر
ـر نقــش او

هتریــن بازیگـ
بلوریــن ب

هتریــن 
یــزه ب

1، برنــده جا
ســتری« 367

»ســال های خاک

ــنواره ســینمایی ســپاس 1349 برای 
فیلمنامه از ســومین جش

و دیپلــم افتخــار 
 بلوریــن 

«، برنــده پــالک
ی هالــو

فیلــم »آقــا

ره فیلــم 
ــرد از ششــمین جشــنوا

گــر نقــش اول م
بهتریــن بازی

 پیراهــن یوســف«، 
ی فیلــم »بــوی

دفــاع مقــدس 1375 بــرا

ــی از  لویزیون
 درام ت

ــرد ــر م ــن بازیگ ظ بهتری
ــ ــس حاف تندی

ـهرزاد«، 
ســریال »شـ

1 بــرای 
صویــر 395

 دنیــای ت
جشــن

 مــرد ســی و 
گــر نقــش مکمــل

 بهتریــن بازی
 بلوریــن

ســیمرغ

خره باز«.
ــ ــر »مس ــم فج واره فیل

ــن ن دوره جش
ــ هفتمی

علی نصیریان

Born: February,1935/Tehran

Education: First Grade PhD Degree

Works: Starring in more than 30 feature films 

including Cow, Kamalolmolk, Mirza Norouz`s 

Shoes, Captain Khorshid, Gray Years, Stone lion, 

The Scent of Joseph`s Shirt, Minou Tower, One 

Flew Over Cuckoo’s Nest, Silent Shah, Saturday 

Hunter, Family Connection, Ira
n Berger, The story 

of the sea, Emperor hell, The Clown; Starring 

in television series Sarbedaran, Hezardastan, 

Neighbors, Forbidden Fruit, S
hahrzad; Starring in 

several theaters and telefilms. 

Other: W
ritin

g plays 

Awards: Nominated for Best Lead Actor award 

of Fajr Film Festival for “Stone Lion” (1986), 

Nominated for Best Lead Actor award of Fajr Film 

Festival for

«Grey years» (1988), W
inner of the Best Screenplay 

award from 3rd Sepas Film festival for «Mr. N
aïve» 

(1979), W
inner of the Crystal Plaque of Best Lead 

Actor from 6th Holy Defense Film Festival for 

«The Scent of Joseph`s Shirt» (1996), W
inner of 

Best Actor in television drama from Picture World 

Celebration for “S
hahrzad” series, W

inner of Best 

Supporting role Actor award of 37th Fajr Film 

Festival for “The Clown”
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ــن  ــوان مهمتری ــه عن ــهر ب ــم ش ــی فیل ــن الملل نواره بی
ــ جش

د فرهنگــی - ســینمایی مدیریــت کالن شــهری یکــی 
ــدا روی

ــذاران حــوزه  ــی خدمتگ و معرف
ــود را شــناخت 

ــف خ از وظای

 تــا از 
م بــرآن شــد

 دوره تصمیــ
 در ایــن

شــهری می دانــد لــذا

دیــر بــه 
حوزهــای مختلــف عمومــی شــهری تق

خدمتگــذاران 

عمــل آیــد.

ــن شــهر  ــن خادمی ی از ای
ــماعیلی پور یکــ ــی اس رمضانعل

ــد و  ــت می نمای ی فعالی
ــهر ــات ش ــوزه خدم ــه درح ــت ک اس

ی را بــه شــهر 
و موثــر

ت مفیــد 
ن زمینــه خدمــا

ه در ایــ
توانســت

تهــران ارائــه نمایــد.

شــهر اســت کــه در حوزه 
خادمیــن 

مجیــد فتاحــی یکــی از 

ــه  ــران مشــغول ب ــهر ته
ــای پزشــکی ش  و فوریت ه

ــس اورژان

 در مناطــق 
ــر ــان ســیل اخی خدمــت اســت. وی کــه در جری

وه بــر نجــات هموطنــان، 
ضــور داشــت عــال

ل زده کشــور ح
ســی

ــوزه  ــذار ح ــک خدمتگ ــوان ی ــه عن ــد و ب ــدوم ش ــود مص خ

ــرد. ــرار می گی ــر ق ــورد تقدی
شــهری م

ــری در  ــادم دیگ
ــی خ ــد عبدالرحیم ــم محم ــتوان یک س

ــود  ــای خ  ماموریت ه
ــان ــه در جری ــور ک س راه

ــ وزه پلی
ــ ح

ــده شــد. ــده آســیب دی ک رانن
ــ ــا و نجــات ی ــه احی ــق ب موف

ــه  ــه ب ــی اســت ک ــن خادم چهارمی
ــودرزی  ــن گ فخرالدی

ــوه از خودگذشــتی در 
ه عنــوان یــک اس

عنــوان آتشنشــان و بــ

 و در بدتریــن 
ضــور داشــت

ماجــرای آتــش ســوزی پالســکو ح

ــا مســدومیت  ــان ب ــات هوطن داد و نج
ــ س از ام

ــ ــرایط و پ ش

ت یافــت.
شــدید نجــا

ــهر بــه پــاس خدمــات ایــن 
ی فیلــم ش

واره بیــن المللــ
جشــن

ــوزه  ــزرگ ح ــواده ب
ــدگان خان ــدام نماین ــه هرک ــزان ک عزی

ــس  ــکی، پلی ــای پزش  و فوریت ه
ــس ی، اورژان

ــهر ــات ش خدم

ــه  وده و ب
ــ ــکر نم ــرو تش ــتند تقدی ــانان هس ور و آتشنش

ــ راه

ــد. ــرام می نمای
ــزان ادای احت ــن عزی ــی ای تمام

The International Urban Film Festival, 

as the most important cultural-cinematic event 

of metropolitan management, recognizes and 

introduces servants of urban area as one of its 

duties; therefore, the festival has decided to 

appreciate the servants of various public urban 

areas. 

Ra
meza

nal
i Esm

aei
lipo

ur is one of the city's 

servants who is active in the field of urban services 

and has been able to provide useful and effective 

services to Tehran.

Majid
 Fa

tta
hi is

 one of the city's servants, serving 

in the medical emergencies of Tehran city. During 

the recent flood in the flood-hit areas of the country, 

he was present beside his countrymen for re
scue 

and was also injured. He will be recognized for his 

services in the urban area.

Lieutenant Moha
mmad 

Ab
dol

 R
ahi

mi, another 

servant is active as traffic police who managed 

to revive and rescue a damaged driver during his 

mission.

Fak
hre

din
 Good

arz
i is the fourth servant who 

worked as a firefighter with all sacrifice during 

Plasco building massive fire
 and finally survived in 

the worst circumstances and with a severe injury. 
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T r i b u t e



بخش تجسمی   شهر



ــد نشــان  ت و آم
ــ ــال رف ــای در ح ــا آدم ه ــهر را ب

ــا ش ــه م ــایت ها ب ــون و وب س ؟ تلویزی
ــیم چیســت ــهر می شناس ــه از ش آنچ

ه دنبــال 
ه مثابــه یــک تجربــه بــ

هنــر بــ
د. امــا 

ه کنیــ
ی و رانندگــی را اضافــ

ی راهنمایــ
ابلوهــا

ک  و ت
ا ترافیــ

ی دهنــد. بــه این هــ
م

ــن پرسشــش پاســخ می دهــد. نقاشــی و عکــس  ــه ای گیــز ب
شــفافیتی خیــال ان

ــه  دد؟ نقاشــی و عکــس ب
چــه چیــزی می گــر

تــر و کمتــر شــده اند. 
و ویترین هــا کم

چهارراه هــا 
لوهــا، 

ــر از تاب
هرها دیگــر شــلوغ نیســتند ، تصاوی

ی کننــد. شــ
 را ارائــه م

تصویــر

ــهرها خلــوت و 
ــد. ش ضــور ندارن

ــر ح صوی
ــاب ت ــا انســان هایی هســتند کــه درون ق د ی

یــاده هســتن
ــر پ عاب

 تنهــا 
 پیــاده

ــران عاب

ــد. ــه می کن ــا تکی ــد بناه ــر کالب
ــا ب ــر اســت. عکس ه ــج و نفس گی ــا دن مکان ه

ن آرمــان دســت 
شــهرهای خیالــی کــه انســا

ر دارنــد. 
ی زمینــی نظــ

ی از نقاشــی ها ناخواســته بــه بهشــت
داد قابــل توجهــ

  تعــ

صویــری نــاب از 
ده و معمــار ت

امــروز جســتجوگر شــهری نــاب بــو
ــه  ــا ب ن ت

 از دوران کهــ
ن ایرانــی

 دارد. انســا
یافتــن بــه آن را

ا در ایــن جــا تفســیری از 
ور یافتــه اســت. نقاشــی و عکس هــ

ی تبلــ
ی ایرانــ

ی و معمــار
گارگــر

ی زمیــن کــه در ن
 بــر رو

بهشــت

ویــر کــه 
ی کننــد. ایــن تصا

ر را بازنمایــی م
ی دقیــق شــه

ی دارنــد. ســطوح افقــی نابــی کــه بــا خطوطــ
شــهرهای خیالــ

همیــن 

ــر  ــال حاض ــهروندی ح ــهر و ش
ــه ش ــه نســبت ب ــه بی دغه دغ ــده اند البت ــده ش ی برگزی

ــ ــدان ایران  هنرمن
ــای ن فعالیت ه

ــا از می

ت و پیــش از 
ش از آنچــه آشناســ

 تــا بیــ
 داده انــد

« انتقــال
توگرافــی

ــا را بــه زبــان نقاشــی و »آرت ف
امــا ایــن دغه دغه ه

نیســتند 

شــهروندی 
 کنــار 

هنرمنــدان در
شــهر توجــه کننــد. ایــن 

گــر از 
ی و آینده ن

ی آرمانــ
صاویــر

ه ترتیــب بــه ت
ه نزدیــک اســت بــ

آن چــ

کارهــا تصویــری محــزون و مضطــرب از مکان هــا 
شــهرهای خیالــی هســتند. از ســویی دیگــر برخــی از 

شــهروند 
خــود ، 

معمــول 

م انزوایــی 
ی بینیــ

ی ذهنــی را م
ک انــزوا

د . در قطعاتــی هــم یــ
ی گیرنــ

صاویــری کــه از  خیــال هــای شــیرین فاصلــه م
هســتند ت

هنرمنــد اســت.  
ی از عواطــف 

ن گونــه آخــر نمــاد
ــزد ایــ

 از ذهــن هســتند. مــکان ن
صاویــری

ه گرفتــن از جهــان ت
ه بــا فاصلــ

کــ

م تــا اکسپرسیونیســم 
ــو رئالیســ

 و از فت
ظــره نــگاری

ی تــا من
ع گرایــ

ز انتــزا
ی گزیننــد کــه ا

را بــر م
ی متعــددی 

نقاشــی هاگرایش ها

رهــا امــکان ایســتادن و نگریســتن بــه شــهر حقیقــی، مجــازی و خیالــی 
اهــا و تصوی

مــام ایــن فض
یــرد. مشــارکت ت

در بــر می گ
را 

را فراهــم می کنــد.

What we Know about the city? TVs and websites show us the city with traveling people. Add traffic and traffic 

signs to this. But what art as experience is lookingfor? Painting and photography respond to this fantastic 

clarity. 
Painting and photo present image. Cities are no longer crowded, pictures of signs, crossroads and 

showcases are becoming less and less. Pedestrians are only passerby or people who are not present in 

the picture frame. Cities are quiet and places are cozy and breathtaking. The photos rely on the body of 

buildings.

A significant number of paintings have a look on terrestrialparadise. Im
aginary cities where human longs 

to achieve it. F
rom ancient tim

es to this day, Ira
nianshave been exploring a pure city and the architect of 

a pure image of heaven on earth that has crystallized in Persian art and architecture. Here, paintings and 

photographs are an interpretation of these imaginary cities. Pure horizontal surfaces that represent the 

exact lin
es of the city. T

hese images, selected from among the activities of Ira
nian artists, arenot only 

concerned with the present city and citizenship, but they have transferred these concerns to the language 

of painting and "art photography" to look at the ideal and prospective images of the city, m
ore familiar and 

close than what it is
. These artists, besides being ordinary citizens, are citizens of imaginary cities. On the 

other hand, some worksare disturbing image of places that are far away from sweet imagination. In some 

pieces, we see a mental isolation, an isolationthat are images of the mind by taking distance fromthe world. 

For latter group, the place is a symbol of the artist's emotions. Paintings include a number of alternatives 

ranging from abstraction to landscape photography, fro
m photorealism to expressionism.. The participation 

of all these spaces and images allows us to stand up and look at the real, virtual and imaginary city.
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Painting - page 79

زهرا امیریگانه
Zahra AmirYeganeh

عنوان: گذشته نگذشته
تکنیک: اکریلیک روی بوم

ابعاد: 130*150
تاریخ اثر: 1397

Title: The past, Is not even past
Technique: Acrylic on Canvas
Size: 150*130 cm
Date: 2019

پرهام پیوندی
Parham Peyvandi

عنوان:  ازمجموعه اتوودهایی از شهر
تکنیک: اکریلیک روی بوم
ابعاد: 80*120 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1395

Title: From City from above series
Technique: Acrylic on Canvas
Size: 120*80 cm
Date: 2016



نقاشی - صفحه 219

وی مرتضی خسر
Morteza Khosravi

تکنیک: جوهر افست روی مقوا
ابعاد: 70*100 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1396

Technique: Offset ink on Cardboard
Size: 100 x 70 cm
Date: 2017

محمد خلیلی
Mohammad Khalili

تکنیک: اکریلیک روی بوم
ابعاد: 120*150 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1395

Technique: Acrylic on Canvas
Size: 150*120 cm
Date: 2015



Painting - page 77

سوده داود
Soudeh Davoud

عنوان: تخریب
تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا و کالک

ابعاد: 70*100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

Title: Destroying
Technique: Mixed Media on Cardboard 
and calk paper
Size: 100*70 cm
Date: 2018

آذین ذوالفقاری
Azin Zolfaghari

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم
ابعاد: 120*230 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1398

Technique: Mixed Media on Canvas
Size: 230*120 cm
Date: 2019
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وانبخش سعید ر
Saeed Ravanbakhsh

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم
ابعاد: 100*120 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1385

Technique: Mixed Media on Canvas
Size: 120*100 cm
Date: 2006

وزمه سالی طاهر ر
Taher Rouzmahsali

تکنیک: اکرلیک روی بوم
ابعاد: 150*200 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1396

Technique: Acrylic on Canvas
Size: 200*150 cm
Date: 2017
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سارا سهیلی فر
Sara Soheilifar

عنوان: باغ شاهزاده، از مجموعه ایران خانم زیبا
تکنیک: رنگ روغن روی بوم

ابعاد: 150*200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

Title: Shazdeh Garden,From The beautiful 
miss Iran series
Technique: Oil on Canvas
Size: 200*150 cm
Date: 2019

نسترن سادات صفرآبادی
Nastaran Sadat Safar Abadi

تکنیک: چاپ دستی )داریپوینت(
ابعاد: 35*50 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1397

Technique: Printmaking (dry point)
Size: 35*50 cm
Date: 2018
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طاهره صمدی طاری
Tahereh Samadi Tari

عنوان: از مجموعه بی ثباتی
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

ابهاد: 100*120
تاریخ اثر: 1398

Title: From the Instability series
Technique: Oil on Canvas
Size: 120*100 cm
Date: 2019

مریم طباطبایی
Maryam Tabatabaei

عنوان: ازمجموعه  پیش از فراموشی
تکنیک: رنگ روغن روی بوم

ابعاد: 120*90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

Title: FromBefore Oblivion's series
Technique: Oil on Canvas
Size: 90*120 cm
Date: 2016
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مهسا طهرانی
Mahsa Tehrani
عنوان: روزی که برای جشن آماده می شدند

تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد: 168*122 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1397

Title: The Day They Were Preparing for 
Celebration
Technique: Oil on Canvas
Size: 122*168 cm
Date: 2017

آرش علی محمدی
Arash Ali Mohammadi

عنوان: سرور دانا
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

ابعاد: 200*150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

Title: Wise Leader
Technique: Oil on Canvas
Size: 200*150 cm
Date: 2019
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بهرام غنچه پور
Bahram Ghonchepour

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
ابعاد: 110*165 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1396

Technique: Oil on Canvas
Size: 165*110 cm
Date: 2017

آوین فرهادی
Avin Farhadi

عنوان: از مجموعه دور مشهود
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

ابعاد: 100*150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

Title: From Visible distant series
Technique: Oil on Canvas
Size: 100*150 cm
Date: 2017
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حمیدرضا قیاسی
Hamidreza Ghiyasi

عنوان: از مجموعه کف بینی
تکنیک: اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم

ابعاد: 150*170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

Title: From Palmistry series
Technique: Oil & Acrylic on Canvas
Size: 170*150 cm
Date: 2015

زینب کالته
Zeynab Kalateh

عنوان: شهر نشینی
تکنیک: اکریلیک روی بوم
ابعاد: 145*188 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1397

Title: Urbanization
Technique: Acrylic on Canvas
Size: 188*145 cm
Date: 2019
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وز مجیدی بهر
Behrouz Majidi

تکنیک: اکریلیک روی بوم
ابعاد: 190*250 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1397

Technique: Acrylic on Canvas
Size: 250*190 cm
Date: 2018

میالد محمودی
Milad Mahmoudi

عنوان: از مجموعه تمام ناشدگی
تکنیک: آکریلیک روی بوم
ابعاد: 170×170 سانتیمتر 

تاریخ اثر: 1396

Title: From Incompleteness series
Technique: Acrylic on Canvas  
Size: 170*170 cm
Date: 2017
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کتایون مقدم
Katayoun Moghaddam

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم
ابعاد: 130*130 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1397

Technique: Mixed Media on Canvas
Size: 130*130 cm
Date: 2019

آرمان مهدوی
Arman Mahdavi

تکنیک: ترکیب مواد روی شیشه
ابعاد: 44*66

تاریخ اثر: 1394

Technique: Mixed media on glass
Size: 66*44 cm
Date: 2015
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طلوع ناصری
Tolou Naseri

عنوان: محل گذر
تکنیک: اکریلیک روی بوم
ابعاد: 90*120 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1397
Title: Pasaj
Technique: Acrylic on Canvas
Size: 90*120 cm
Date: 2019

علیرضا نکوئی
Alireza Nekoei

عنوان: جنگ از مجموعه خطوط
تکنیک: اکریلیک روی بوم
ابعاد: 140×160 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1396
Title: War, From Lines series
Technique: Acrylic on Canvas
Size: 160*140 cm
Date: 2017
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بیتا وکیلی 
Bita Vakili

عنوان: ازمجموعه گمشده در رویا
تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

ابعاد: 120*150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

Title: From lost in a Dream series
Technique: Mixed Media on Canvas
Size: 120*150 cm
Date: 2019

الهام یزدانیان
Elham Yazdanian

عنوان: خانه انیس الدوله
تکنیک: جوهر و مداد روی کاغذ

ابعاد: 50*35 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

Title: Anisodole's house
Technique: Ink and pencil on paper
Size: 35*50 cm
Date: 2017
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سیامک اختر کاویان
Siyamak Akhtar Kavian

عنوان: از مجموعه نهج البالغه
کاغذ  روی  آرت  فاین  چاپ  دیجیتال،  عکاسی  تکنیک: 

نیمه مات 192 اپسون
ابعاد: 45*30 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1394
Title: From Nahj al-Balagha Series
Technique: Digital photography, Finart print 
matte paper 192 epson
Size: 30*45 cm
Date: 2013

یحیی باباپور
Yahya Babapour

تکنیک: عکاسی آنالوگ
ابعاد: 52*42 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1396

Technique: Analog Photography
Size: 52*42 cm
Date: 2017
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ساسان توکلی فارسانی
Sasan Tavakoli Farsani

عنوان: از مجموعه تهران 24
تکنیک: عکاسی دیجیتال، چاپ روی کاغذ عکس

ابعاد: 15*15 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1380

Title: From Tehran 24 Series
Technique: Digital Photography, Print on 
Photo Paper
Size: 15x15 cm
Date: 2001

هوفر حقیقی
Houfar Haghighi

عنوان: از مجموعه نماهای شهری
تکنیک: عکاسی دیجیتال
ابعاد: 70*100 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1393
Title: From City scape series
Technique: Digital photography
Size: 70*100 cm
Date: 2014
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عاطفه خاص
Atefeh Khaas

عنوان: دو اشکوبه )چیدمان مکان - ویژه، ترکیب مواد با 
چوب و پارچه چادر شب(

تکنیک: عکاسی دیجیتال، چاپ بر روی کاغذ سیلک
ابعاد: 75*50 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1397
Title: Two floors (Site - specific installation, 
mix media with wood and fabric)
Technique: Digital photography, printed on 
silk paper
Size: 75*50 cm
Date: 2018

سمیرا داورفرا
Samira Davarfara

عنوان: از مجموعه زندگی میان چوب ها
تکنیک: عکاسی دیجیتال

ابعاد: 20*60 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

Title: From life among the woods Series
Technique: Photomontaj,Digital 
photography, printed on silk paper
Size: 20*60 cm
Date: 2018
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جالل سپهر
Jalal Sepehr

عنوان: همیشه سبز
تکنیک: چاپ دیجیتال  

اباد: 70*100
تاریخ اثر: 1391

Title: Ever Green 
Technique: Digital print
Size: 70*100 cm
Date: 2012

علی سلطانی تهرانی
Ali Soltani Tehrani

عنوان: از مجموعه تهران
تکنیک: چاپ دیجیتال روی آلومینیوم

ابعاد: 120*120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396-1398

Title: From Tehran series
Technique: print on aluminum , negative 
medium format 
Size: 120*120 cm
Date: 2019-2017
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نجف شکری قبادی
Najaf Shokri Ghobadi

عنوان: ازمجموعه تهران؛ یک چشم انداز
تکنیک: عکاسی دیجیتال. چاپ روی کاغذ عکاسی

ابعاد: 40*30 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

Title: From Tehran, a landscape series
Technique: C.print. digital photography, 
Size: 40*30 cm
Date: 2016 

امید شلمانی
Omid Shalmani

عنوان: از مجموعه حرمان
تکنیک: فتومونتاژ

ابعاد: 70*100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391

Title: From the Disappointment series
Technique: Photomontage technique
Size: 70*100 cm
Date: 2012
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سیوا شهباز
Siva Shahbaz

تکنیک: عکاسی دیجیتال
ابعاد: 50*70 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1395

Technique: Digital photography
Size: 50*70 cm
Date: 2016

بهنام صدیقی
Behnam Sedighi

عنوان: از مجموعه »چهار جهت اصلی«
تکنیک: چاپ فتوشیمیایی
ابعاد: 62.5*45 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1386

Title: From "Four Cardinal Directions" 
series
Technique: C-type print
Size: 62.5*45 cm
Date: 2007
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سیف الله صمدیان
Seyfollah Samadian

عنوان: تهران امروز- مکان: خیابان منیریه
تکنیک: عکاسی دیجیتال
ابعاد: 165*60 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1388

Title: Tehran Today- Place: Moniriye Ave
Technique: Digital photography
Size: 165*60 cm
Date: 1388

علیرضا فانی
Alireza Fani

عنوان: تهران نوروز 1395
تکنیک: چاپ دیجیتال روی کاغذ الستر

ابعاد: 30*40 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

Title: Tehran Norouz 2016
Technique: Digital C-print on Luster paper
Size: 40*30 cm
Date: 2016
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فریدون فربود
Fereydoun Farbod

عنوان: بازار بزرگ، ازمجموعه تهران شهِر من
تکنیک: عکاسی آنالوگ، چاپ بر روی کاغذ عکس

ابعاد: 30*20 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1385

Title: The Grand Bazar, From Tehran- My 
city  Series
Technique: Analog photography, printing 
on photo paper
Size: 20*30 cm
Date: 2006

صمد قربان زاده
Samad Ghorbanzadeh

عنوان: از مجموعه پس از واقعه
تکنیک: فتومونتاژ

ابعاد: 70*100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

Title: From after the event series
Technique: Photo montage
Size: 70*100 cm
Date: 2015
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محمود کشفی پور
Mahmoud Kashfipour

عنوان: ازمجموعه آزادی
تکنیک: فتومونتاژ

ابعاد: 72*117 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392

Title: From freedom series
Technique: photo montage
Size: 117*72 cm
Date: 2013

محمد رضائی کالنتری
Mohammad Rezaei Kalantari

عنوان: از مجموعه در حال انجام
تکنیک: عکاسی آنالوگ

ابعاد: 70*100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

Title: From Doing Series
Technique: Analog photography 
Size: 100*70 cm
Date: 2017
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سحر مختاری
Sahar Mokhtari

عنوان: از مجموعه چال
تکنیک: عکاسی دیجیتال، فتومونتاژ

ابعاد: 45*35 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398-1392

Title: From Hole Series
Technique: photomontage, Digital 
photography, printed on silk paper
Size: 45*35 cm
Date: 2019-2013

وج سیدمحمد مر
Seyed Mohammad Moravej

عنوان: دوگانگی
تکنیک:فاین آرت - کرومالوکس )چاپ روی فلز(

ابعاد: 150*100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

Title: Dichotomy
Technique: Fine Art - Chromaluxe White 
Gloss (HD METAL PRINTING)
Size: 100*150 cm
Date: 2019
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مسیح مستاجران
Masih Mostajeran

عنوان: ازمجموعه اتوبان چمران
تکنیک: چاپ دیجیتال بر روی کاغذ عکس

ابعاد: 105*70 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392

Title: From chamran highway series
Technique: Digital pigment print on Photo 
Archive Paper
Size: 70*105 cm
Date: 2013

مهدی مقیم نژاد
Mehdi Moghimnejad

عنوان: از پروژه واقع نمایی ها، فصل اول: رویاهای پراکنده 
یک روز بلند

تکنیک: فتومونتاژ
ابعاد: 60*40 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1384
Title: From Verisimilitudes series, chapter 
one: A long scattered daydream
Technique: photomontage
Size: 60*40 cm
Date: 2003
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مهدی وثوق نیا
Mehdi Vosoughnia

عنوان: تهران، خیابان ولیعصر
تکنیک: چاپ دیجیتال
ابعاد: 30*45 سانتیمتر

تاریخ اثر: 1395

Title: Tehran, Valiasr street
Technique: Digital print
Size: 45*30 cm
Date: 2003

سودابه وطن پرست
Soudabe Vatanparast

عنوان: از مجموعه دریچه ای برای ندیدن
تکنیک: عکاسی دیجیتال

ابعاد: 46*50 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

Title: From A window to not see Series
Technique: Digital photography
Size: 50*46 cm
Date: 2019



V i s u a l  S e c t i o n



مسابقه
 سینمای بین الملل

فیلم های مستند



Documentary Films International - page 51

Tمیز پینگ پنگ h e  T a b l e

کارگردان: جان بونینگ
تدوین: کارن کورتسیس
صداگذار: استفان َکمِپلو

موزیک: کریستوفر ِکِیس
تهیه کننده: جان بونینگ

Director: Jon Bunning
Editor: Karen Kourtessis
Sound Mixer: Stefano Campello
Music: Christopher Keyes
Producer: Jon Bunning
Colorist: Elias Nousiopoulos

خالصه داستان: در مرکز شهر نیویورک و در 
کنج پارک برایانت، دو میز پینگ پنگ وجود 
دارد که هرکسی می تواند از آن استفاده کند. 
بودن  جوان  یا  پیر  ثروتمند،  یا  بی خانمان 
تفاوتی نمی کند. هر روز و هرشب افراد در 
کنند.  می  بازی  پنگ  پینگ  یکدیگر  کنار 
با  افراد  از  تا گروهی  بازی موجب شده  این 
خصوصیات متفاوت دور یکدیگر جمع شوند.

Synopsis: In the middle of New York City, tucked away 
in the corner of Bryant Park, sit two outdoor ping pong 
tables where anyone is free to play. Young or old, rich 
or homeless, it doesn’t matter. During the day, the park 
provides paddles and balls, but after 7pm the regulars 
show up, armed with their own. Every night they come 
together to battle each other and the elements, playing 
in the wind, rain and even snow. And out of this shared 
love of the game, a bond was formed between an unlikely 
group of people. This is the story of the many lives these 
tables have touched, including the gangbanger who 
helped put them there.

جان بونینگ
Jon Bunning

جان بونینگ در پایگاه های هوایی به دنیا آمد و رشد کرد.
بعد از دوره دانشگاه او به نیویورک رفت تا شغل مدیریت 
فعالیت  او  اخیر  را تصاحب کند. در سال های  تبلیغات 
کرده  دنبال  را  مستندسازی  و  عکاسی  قبیل  از  هایی 
نشنال  تأیید  بوتان مورد  او در مورد  مقاله عکس  است. 
جئوگرافیک قرار گرفت. فیلم اول و دوم او به طور کامل 
توسط خودش تصویربرداری شد. مستند میز پینگ پنگ 
نیز در بسیاری از جشنواره ها به نمایش درآمد و مورد 
جمله  از  زیادی  جوایز  و  قرارگرفت  مخاطبان  استقبال 
جایزه بزرگ جشنواره فلوریدا که مقدمه ورود به اسکار 

می باشد را کسب کرد.

Jon Bunning grew up on Air Force 
bases around the Midwest eventually 
landing in Omaha, Nebraska. After 
college he moved to New York to pursue 
a career as an advertising creative 
director. In recent years he branched 
out into photography and documentary 
filmmaking. His photo essay on Bhutan 
was recognized by National Geographic. 
His first two films were shot entirely by 
himself, playing the roles of director, 
producer, cinematographer and sound 
recordist. His second documentary 
The Tables premiered at the acclaimed 
Ashland Independent Film Festival where 
it won the audience award for Best Short 
Documentary. It went on to win over a 
dozen awards for best documentary and 
screened at several prestigious festivals 
including DOC NYC, Nashville Film 
Festival, and won the Grand Jury Prize 
at the Oscar® qualifying Florida Film 
Festival.
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Tشهر آزمایشگاهی h e  E x p e r i m e n t a l  C i t y

کارگردان: چاد فردریش
مدیر فیلمبرداری: چاد فردریش، ناتان تروسدل

انیماتور: مایکل دنینگ، چاد فردریش
فیلمنامه نویس: چاد فردریش، جیمی فردریش 

تدوین: چاد فردریش 
صداگذار: چاد فردریش

موسیقی: بنجامین بالکم
تهیه کننده: چاد فردریش، جیمی فردریش، برایان وودمن

Director: Chad Freidrichs
Director of photography: Chad Freidrichs, 
Nathan Truesdell
Animator: Michaela Dehning, Chad 
Freidrichs
Scriptwriter: Chad & Jaime Freidrichs
Editor: Chad Freidrichs
Sound Mixer: Chad Freidrichs
Music: Benjamin Balcom
Producer: Chad Freidrichs, Jaime 
Freidrichs, Brian Woodman

خالصه داستان: مستندی راجع به پروژه شهر مینه سوتا 
با ایجاد یک  است. تالشی برای حل مشکالت شهری 
شهر کامل از ابتدا در جنگل های جدا شده از شمال 
مینه سوتا برای جمعیت 250.000 هزار نفر تا مشکالت 

شهری و محیط زیستی حل شود.

Synopsis: A documentary about a futuristic 
city for 250,000 residents, engineered from 
scratch in the isolated woods of northern 
Minnesota, to solve the twin urban and 
environmental crises.

چاد فردریش
Chad Freidrichs

سال  از  و  آموخته  خود  را  هایش  مهارت  بیشتر  چاد 
تا  از سال 2007  2002 در حال ساخت مستند است. 
2017 او در دانشکده استیونز در میسوری استادیار رشته 

فیلمسازی دیجیتال بوده است.
شهر  پیرو،  اولین  کورنوود،  در  جاندک  فیلمشناسی: 

آزمایشگاهی
Largely self-taught, Chad has been 
making documentaries since 2002. From 
2007 to 2012, he was Assistant Professor 
of Digital Filmmaking at Stephens College 
in Columbia, Missouri.
Filmography: Jandek on Corwood, First 
Impersonator, The Experimental City
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Tپناهگاه انسان h e  H u m a n  S h e l t e r

کارگردان: بوریس بنجامین برترام
مدیر فیلمبرداری: هنریک بوهن اپسن

انیماتور: توماس جوکیم وینتر
فیلمنامه نویس: بوریس بنجامین برترام

تدوین: ریک سلین
صداگذار: توماس جاگر
موسیقی: توبیاس ویلنر

یوحان کارلسن،  ایرا،  ال مرجع  اندرسن،  بازیگران: شان 
اندری سنر مگنسن

تهیه کننده: ملن بلنکو

Director: Boris Benjamin Bertram
Director of photography: Henrik Bohn Ipsen
Animator: Thomas Joakim Winther 
Scriptwriter: Boris Benjamin Bertram
Editor: Rikke Selin
Sound Mixer: Thomas Jæger
Music: Tobias Wilner
Casts: Sean Anderson, Elle Marja Eira, 

Kim Bindsted, Johan Karlsson, 
Andri Snær Magnason, 
Godfrey Kato
Producer: Malene Blenkov

انسانی  انسان سفری  پناهگاه  مستند  داستان:  خالصه 
می پردازد  موضوع  این  بررسی  به  که  ست  شاعرانه  و 
ایجاد  را  انسان چگونه خانه های خود  به عنوان  ما  که 
به مفهوم  راجع  ما  نظر  بررسی  به  فیلم  این  می کنیم. 

خانه می پردازد.

Synopsis: The documentary The Human 
Shelter is an anthropological and poetic 
journey, which investigates how we, as human 
beings, create our homes. In a sentient and 
playful way, the film explores our idea of the 
concept of ‘home’.

بوریس بنجامین برترام
Boris Benjamin Bertram

بوریس بنجامین برترام فیلمساز کارگردان و تهیه کننده 
شرکت گود کمپانی پیکچرز است. در رشته کارگردانی 
مستند در مدرسه فیلم ملی دانمارک تحصیل کرده است. 
او سازنده ی مستندهایی بوده که جوایزی را برده و به 

بیش از 25 کشور فروخته شده است. 
فیلمشناسی: پناهگاه انسان، کمپین جنگ، بیروت من

Boris Benjamin Bertram is a filmmaker, 
director, producer and partner in Good 
Company Pictures. Educated at the 
National Film School of Denmark as 
a documentary director in 2005. He 
is the creator of many award-winning, 
international documentaries, sold to more 
than 25 countries.
Filmography: The Human Shelter (2018), 
The War Campaign (2013), Diplomacy: 
The Responsibility to Protect (2008), My 
Beirut (2005)
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Rمیدان رستگاری e d e m p t i o n  S q u a r e

کارگردان: جان مودی
مدیر فیلمبرداری: دورو گانیر و گرت لمب

انیماتور: جان کرنستون و دیوید وگا باراچوویتز
فیلمنامه نویس: جان مودی

تدوین: جان مودی 
صداگذار: کولین یارک

موسیقی: نیک میرز و کولین یارک
بازیگران: لورین مورلند و لیزا بیاگیوتی

تهیه کننده: آن ویستون اسپرین

Director: John Moody
Director of photography: Drew Ganyer, 
Garrett Lamb
Animator: John Cranston, David Vega-
Barachowitz
Scriptwriter: John Moody
Editor: John Moody
Sound Mixer: Colin Yarck
Music: Colin Yarck
Casts: Lorraine Morland, Lisa Biagiotti
Producer: Anne Whiston Spirn

آنجلس  لس  مردم  ردپاهای  میان  در  داستان:  خالصه 
که هر یک منحصر به فرد هستند، زنی بد اقبال هویت 
به  که  مکانی  یابد.  می  پرشینگ  میدان  در  جدیدی 

ناخوشایند بودن در لس آنجلس معروف است. 

Synopsis: In the footsteps of many unique 
Angelenos, a down-on-her-luck woman finds a 
new identity in Pershing Square, a notoriously 
unloved space in Downtown Los Angeles.

جان مودی
John Moody

اهل شهر کوچکی  و طراح که  ریز  برنامه  فیلمساز،  جان مودی 
در ایالت واشنگتن است. انگیزه او کمک به مردم است تا بتوانند 
چیزها را متفاوت ببینند تا بتوانند با یکدیگر و محل زندگیشان 
بهتر ارتباط برقرار کنند. او دارای مدرک کارشناسی در رشته فیلم 

و ویدیو از دانشگاه پسیفیک می باشد.
فیلمشناسی: پروژه اینچیالدا، ساختار شعر، میدان آزادی، دیدن 

نامرئیات، باغ مارناس، شهر مغزی

John is a filmmaker, planner, and designer from a 
small town in Washington State. He is motivated 
to help people see things differently, so they can 
better connect with each other and the places 
they live. He holds a BA in film and video from 
Pacific University
Filmography: Project Enchilada 2019, Poetic 
Structure 2018, Redemption Square 2018, To 
See the Invisible 2018, Marnas Garden 2017, the 
cerebral city 2015
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Sخاطرات یک کفاش h o e  P o l i s h e r ’ s  D i a r i e s

کارگردان: کریم َمکرم
مدیر فیلمبرداری: متز نور

فیلمنامه نویس: کریم َمکرم
تدوین: کریم مکرم

صدابردار: هیتهم الدیب
صداگذار: شریف ال وسیمی
موسیقی: شریف ال وسیمی

بازیگران: عبدل ماز
تهیه کننده: کریم َمکرم

Director: Karim Makram 
Director of photography: Moatz Nawar
Scriptwriter: Karim Makram
Editor: Karim Makram
Sound Recorder: Hithem Eldib
Sound Mixer: Sherif El Wessiemy
Music: Sherif El Wessiemy
Casts: Abdel  Moaez
Producer: Karim Makram

امرار  برای  به دنبال تالش  خالصه داستان: عبدو 
معاش است حتی اگر در پایان روز چند پوند بیشتر 
نباشد. بعد از اینکه همسرش فوت کرد او بچه ها 
را به تنهایی بزرگ کرد و اکنون آنها مشاغل قابل 
قبولی دارند. او حاضر نیست خانه یک خوابه خود را 
رها کند. او میداند بچه های او مسئولیت های زندگی 
خود را دارند و توقع زیادی ندارد. اما وقتی دختر 
کوچک او با نوه هایش به او سر می زند گویا دنیا را 
به او داده اند. او کفاشی را از هر چیزی بیشتر دوست 

دارد چرا که این کار تعریف اوست.

Synopsis: Abdo seeks to earn his living even if the 
reward at the end of the day will be a few pounds! After 
his wife passed away and raising their children who were 
brought up to have decent careers, he still insists on not 
leaving his one bedroom at Sayeda Aicha, being aware 
of overwhelming life challenges he accepts the fact that 
his daughters have their own responsibilities yet a single 
visit from his youngest daughter make him feel that he 
owns the whole world, hearing his grandchildren news. 
He will keep on doing what he love the most which is 
shoe polishing because that really defines him!

کریم َمکرم
Karim Makram

فارغ  مصر،  اسکندریه  1977در  متولد  مکرم  کریم 
التحصیل از آدامی پلیس است. در اداره پلیس به مدت 
یک سال کار کرد و سپس چند سال در زمینه حقوق بین 
الملل مشغول شد و پس از آن به نوشتن و فیلمسازی 

روی آورد. 
فیلمشناسی: الله زرد، گروه 39، خاطرات یک کفاش

Karim Makram born 1977 in Alexandria, 
after his graduation from Police Academy 
in 1998 he worked as a police officer for 
one year then resigned from the force 
to practice international law for fourteen 
years when he decided to quit practising 
law to focus on writing and filmmaking.
Filmography: The Yellow Tulip (2015), 
Squad 2017) 39), Shoe Polisher’s Diaries 
(2018) 

13
97

صر/
م

12
´/E

gy
pt

/2
01

8



فیلم های مستند بین الملل - صفحه 249

Nآرمان شهر جدید e w  T o w n  U t o p i a

کارگردان: کریستفر ایان اسمیت
مدیر فیلمبرداری: کریستفر ایان اسمیت

تدوین: لین لنتال
صداگذار: روبین گرین
موسیقی: کرگ هاینز

تهیه کننده: کریستفر ایان اسمیت

Director: Christopher Ian Smith
Director of photography: Christopher Ian 
Smith
Editor: Neil LenthalL
Sound Mixer: Robin Green
Music: Greg Haines
Producer: Christopher Ian Smith

خالصه داستان: آرمان شهر جدید فیلمی راجع به رویاهای 
آرمانی و واقعیت های بتنی ست؛ سفری سمعی و بصری 
از میان ویرانه های پر جمعیت. در انگلستان بعد از جنگ 
جهانی دوم شهرهای جدید به عنوان یوتوپیای اجتماعی 
طراحی شدند که برای ایجاد نوع جدیدی از شهروندان 
ساخته شدند. باسیلدون شهری که اکنون رو به زوال و از 
بین رفته است و اغلب به عنوان بدترین شهر بریتانیا تلقی 

می شود. چه اتفاقی برای رویای آرمانی این شهر افتاد؟ 

Synopsis: New Town Utopia is a film about 
utopian dreams and concrete realities – an 
audiovisual journey through populated ruins. In 
the UK, after WW2, New Towns were designed 
as social utopias, built to create a ‘new type of 
citizen’. Basildon, the town which has deteriorated, 
degenerated and desaturated, and often referred 
to as the worst town in Britain. What happened to 
the utopian dream? 

کریستفر ایان اسمیت
Christopher Ian Smith

کریس فیلمسازی است که جایزه های فراوان برده است و 
در تلویزیون و موسیقی نیز دارای سابقه است. او در حال 
حاضر بیشتر بر روی فیلم سازی داستانی تمرکز دارد که 

شامل مستند و داستانی می شود.

Chris is an award-winning filmmaker with 
a background in music and television. 
Now he is primarily focused on narrative 
filmmaking. His work spans documentary 
and fiction.
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کارگردان: لیزا اف جکسون و سارا تیال
مدیر فیلمبرداری: لیزا اف جکسون

تدوین: پیالر ریکو
صداگذار: لیزا اف جکسون

موسیقی: جیمی الرنس
بازیگران: روزاریو سالواتیرا، ماریا سالواتیرا، کوییرینو کوتا، 

جان مورنو 
تهیه کننده: سارا تیال و لیزا اف جکسون

Director: Lisa F. Jackson & Sarah Teale
Director of photography: Lisa F. Jackson
Editor: Pilar Rico
Sound Recorder: Lisa F. Jackson
Music: Jamie Lawrence
Casts: Rosario Salvatierra, Maria 
Salvatierra, Quirino Cota, John Moreno
Producer: Sarah Teale, Lisa F. Jackson

خالصه داستان: میراث داستانی از عملگرایی الهام بخش 
است. تصویری واقعی از جامعه ای که برای محافظت از 
منابع طبیعی به پا می خیزد و دولت خود را به چالش 
می کشد و فساد را محکوم می کند و خواستار عدالت 

است.

Synopsis: PATRIMONIO is a story of inspired 
activism, a verite portrait of a community rallying 
to protect its natural resources challenging 
their own government, denouncing corruption 
and demanding justice

لیزا اف جکسون و 
سارا تیال

Lisa F. Jackson and 
Sarah Teale

لیزا اف جکسون تهیه کننده و کارگردانی که 35 سال 
برنده 2  تاکنون  تولید مستند است که  دارد و مشغول 
بار جایزه امی، یک بار جایزه ساندنس و جوایز دیگر بوده 

است.
Lisa F. Jackson (Producer /Director /) has 
been producing documentaries for over 35 
years and has won 2 Emmys, a Sundance 
Jury Prize and others.
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وش Lلیوینگستون، مرد و ر i v i n g s t o n :  T h e  M a n  a n d  t h e  M e t h o d

کارگردان: سوفیا مورا
مدیر فیلمبرداری: ماتیس ایکارینو

فیلمنامه نویس: سوفیا مورا و کاندالریا فریاس
تدوین: الیر آتیاس

صداگذار: گوییدو دنیرو
موسیقی: گونزالو کوردوبا

بازیگران: رودولفو لیوینگستون
تهیه کننده: نستور فرنکلین

Director: Sofía Mora
Director of photography: Matías Iaccarino
Scriptwriter: Sofía Mora, Candelaria Frías
Editor: Iair Attías
Sound Mixer: Guido Deniro
Music: Gonzalo Córdoba
Casts: Rodolfo Livingston
Producer: Néstor Frenkel 

ایده های  به  این مستند  خالصه داستان: در حالی که 
لیوینگستون  رودولفو  آرشیتکت  انقالبی  و  غیرعادی 
می پردازد، اتفاقی تصادفی باعث می شود تا ما فکر کنیم 

که سینما، معماری و زندگی در هم آمیخته اند.

Synopsis: While this documentary makes a 
tour on the eccentric and revolutionary ideas 
of architect Rodolfo Livingston a fortuitous 
event makes us think that sometimes cinema, 
architecture and life are intertwined.

سوفیا مورا
Sofía Mora

او در رشته  متولد سال 1977 در بوینس آیرس است. 
طراحی صدا و تصویر در دانشگاه بوینس آیرس تحصیل 
کرده است. به عنوان فیلمساز فیلم های کوتاهی ساخته 
که جوایز متعددی را در جشنواره های ملی و بین المللی 
برده است. لیوینگستون، مرد و روش اولین فیلم مستند 

اوست.
Born on Buenos Aires in 1977. She 
studied Image and sound design at 
University of Buenos Aires. As filmmaker 
she made the short films which 
received several awards at national 
and international festivals. “Livingston: 
The Man and the Method” is her first 
documentary as filmmaker.
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کارگردان: فاطمه ذوالفقاری
تصویربردار: فاطمه ذوالفقاری

نویسنده و پژوهشگر: فاطمه ذوالفقاری
تدوین: ارسالن امیری

صدابردار: فاطمه ذوالفقاری
صداگذار: محمد علی رفیعی

تهیه کننده: مهدی مطهر

Director: Fatemeh Zolfaghari
Cinematography: Fatemeh Zolfaghari
Writer & Researcher: Fatemeh Zolfaghari
Editor: Arsalan Amiri
Sound Recorder: Fatemeh Zolfaghari
Sound Mixer: Mohammad Ali Rafiei
Producer: Mehdi Motahar

شهر  ویرانگر  زلزله ای   2017 سال  اواخر  در  موضوع: 
سرپل ذهاب را لرزاند و صدها نفر را کشته و هزاران نفر 
را بی خانمان کرد. این فیلم به داستان آزیتا و نامزد او 

پس از زلزله می پردازد.

Subject: In late 2017, a devastating 
earthquakes in Sarpol Zahab killed  hundreds 
of people and made thousands of other 
homeless. The film focuses on the story of 
Azita and her fiancé after the earthquake.

فاطمه ذوالفقاری
Fatemeh Zolfaghari

متولد: 1361/ تهران
فیلمشناسی: ساخت چند مستند

Born: 1982/ Tehran
Filmography: Making several 
documentaries 
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فیلم های مستند بین الملل - صفحه 251

Iکاش آنجا نبودم  W i s h  I  W a s  N o t  T h e r e 

کارگردان: مهدی ناظریان
تصویربردار: مهدی شمقدری و مجید ایراندوست

نویسنده و پژوهشگر: مهدی ناظریان
تدوین: سمیه ناظریان

صدابردار: ولی اهلل اسماعیل زاده
صداگذار: بهنام حسناتی

عکاس: دانیال ناظریان
تهیه کننده: مهدی ناظریان

تهیه شده در صدا و سیمای مرکز گلستان

Director: Mehdi Nazerian
Cinematography: Mehdi Shamaghdari & 
Majid Irandoust
Writer & Researcher: Mehdi Nazerian
Editor: Somayeh Nazerian
Sound Recorder: Valiollah Esmaelzadeh
Sound Mixer: Behnam Hasanati
Photographer: Danial Nezerian
Producer: Mehdi Nazerian
Produced in IRIB Golestan Center

موضوع: این مستند روایت داستان دو نفر است که در 
یک درگیری خیابانی دچار آسیب شده اند. یکی از این 
دو نفر دچار ضایعه نخاعی شده و معلول شده و نفر دیگر 

در زندان منتظر رای نهایی دادگاه می باشد.

Subject: This documentary is about two 
people who have been injured in a street 
clash. One of them has been disabled due to 
spinal cord injury and the other is awaiting trial 
in the prison.

مهدی ناظریان
Mehdi Nazerian

متولد: 1359/ گرگان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: مستندهای در مکتب مصطفی، برگ های 
دی،  سردار  نامه،  محرم  نبودم،  آنجا  کاش  چهل ساله، 

تحفه ی جانان، سفر

Born: 1980/ Gorgan
Education: MA
Filmography: Documentaries In Mostafa 
School, Forty-Years Leaves, I Wish I Was 
Not There, Mahram Nameh, Chief of Dey,  
Gift of Beloved, Journey 
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Iبی نهایت 50 متر دورتر است n f i n i t y  i s  5 0  m e t e r s  a w a y

کارگردان: دانیل سویتلی
مدیر فیلمبرداری: الکساندر جاکوت

فیلمنامه نویس: دانیل سویتلی
تدوین: دانیل سویتلی

صداگذار: پیتر مادج
لودویک  پروسزکوفسکی،  کرزیستف  بازیگران: 

پروسزکوفسکی، تدوس پروسزکوفسکی
تهیه کننده: اگنیسزکا ژانیک

Director: Daniel Swiatly
Director of photography: Alexandre Jacquat
Scriptwriter: Daniel Swiatly
Editor: Daniel Swiatly
Sound Mixer: Piotr Madej
Casts: Krzysztof Pruszkowski, Ludwik 
Pruszkowski, Tadeusz Pruszkowski
Producer: Agnieszka Janik

و  هنرمند  پروسزکوفسکی  کرزیستف  داستان:  خالصه 
عکاس مشهور دنیا بعد از 10 سال نمی تواند پروژه ای را به 
انجام برساند. او دوربین بعدی خود را می سازد و تصمیم 
می گیرد عکسی بگیرد. در دنیای او این یک دوربین ساده 
نیست. این وسیله ای برای ثبت زمان، فضا، احساسات و 

حافظه است.

Synopsis: Krzysztof Pruszkowski – world-
famous artist and photographer. After 10 years 
of not carrying out a single project, he constructs 
his next camera and decides to take a picture. 
In his world and creativity this is not a simple 
camera. This is a device for capturing time, 
space, impressions and memories. 

دانیل سویتلی
Daniel Swiatly

و  فیلم  رشته  فارغ التحصیل  دانشگاه،  استاد  کارگردان، 
کارگردانی تلویزیونی. برنده جوایز مختلف برای آثارش.

فیلمشناسی: خاطرات مرگ اعالم شده، قبل از رفتن برق، 
دوستم بدار

Director. Higher education lecturer. 
Holds MFA degree in Film and TV 
Direction Department. Noted for awarded 
documentaries such as "Diary of the 
announced death" and "Love me".
Filmography: Diary of the announced 
death (2000), Before the light goes off 
(2002), Love me (2009)
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وانه آبی Bپر l u e  B u t t e r f l y

کارگردان: اوکان ارونسال 
مدیر فیلمبرداری: اوکان ارونسال

فیلمنامه نویس: اوکان ارونسال
تدوین: اوکان ارونسال

صداگذار: تورگوتالپ پاشلیاغلو
موسیقی: مورات توگسوز

بازیگران: لی چونگ چو، کیم مونتائه مونگسئوگ
تهیه کننده: آسلیهان ارول، اوکان ارونسال

Director: Okan Erünsal
Director of photography: Okan Erünsal
Scriptwriter: Okan Erünsal
Editor: Okan Erünsal
Sound Mixer: Turgutalp Paslioglu
Music: Murat Tugsuz
Casts: Cheong Cho Lee, Kim Moontae 
Meongseog
Producer: Aslihan Orun, Okan Erünsal

موضوع: لی چونگ چو و کیم مونتائه مونگسئوگ 
دو نقاش اهل کره جنوبی هستند که به شهرهای 
مختلف دنیا سفر می کنند تا با استفاده از رنگ 
و نقاشی شهر آرمانی خود را ترسیم کنند. هدف 
آنها از این سفرها رساندن پیام سالمتی و شادی 
است. سفر آنها در ترکیه، کره جنوبی و اکراین در 
حال جریان است. آنها از یکدیگر جدا می شوند و 

ما با لی چونگ چو همراه می شویم.

Synopsis: Lee Choeng Cho and Kim Moon-Tae, two 
South Korean painters... Using colors and shapes, they 
travel the world to imagine a utopia. They want to share 
brushes and paints with people and give the world a 
message of well-being. Their journey passes in Turkey, 
South Korea and Ukraine. After the separation between 
two artists, we’re focusing on Lee’s individual change. 
Even if they hit the road with the most sacred goal, 
they're human beings.

ونسال  اوکان ار
Okan Erünsal

اوکان ارونسال فارغ التحصیل دانشگاه رادیو، تلوزیون و 
سینمای استانبول است. او در طول دوران تحصیل خود 
فیلم های کوتاه، شعرهای کوتاه و داستان های کوتاهی 

خلق کرده است.
فیلمشناسی: شالق، منفی، رنگ و آب

Okan Erünsal, graduated from Istanbul 
University / Radio Cinema and
Tv at 2016. During his education, he 
produced short films, short stories, poems 
and experimental videos. He’s working as 
a freelance and working about creative 
productions, short films and stories.
Filmography: The Whip 2016, Negative 
2016, Colors and Water 2017
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Fمردی از دریا r o m  T h e  S e a

کارگردان: جیحون ییلماز کت
مدیر فیلمبرداری: جیحون ییلماز کت

فیلمنامه نویس: جیحون ییلماز کت
تدوین: جیحون ییلماز کت

صدابردار: بوراک چیفچی
صداگذار: هالیت ایلدیز

موسیقی: بوراک گونگور، گروپ ماربین
بازیگران: شیناسی یلکنچی

تهیه کننده: جیحون ییلماز کت

Director: Ceyhun Yılmaz Ket
Director of photography: Ceyhun Yılmaz Ket
Scriptwriter: Ceyhun Yılmaz Ket
Editor: Ceyhun Yılmaz Ket
Sound Recorder: Burak Çiftçi
Sound Mixer: Halit Ildız
Music: Burak Güngör – Group Marbin
Casts: Şinasi Yelkenci
Producer: Ceyhun Yılmaz Ket

خالصه داستان: به مدت 4 سال است که شیناسی 
هنری  های  به شکل  را  دریا  های  زباله  یلکنچی 
تبدیل می کند. هنگام جمع کردن زباله در ساحل، 
های  تکه  خاطرات  یا  و  ها  رنگ  اشکال،  او  الهام 
زباله هستند. او ارتباط خوبی با حیوانات دارد. پاک 
کردن ساحل از زباله های انسانی که امواج با خود 
می آورند و حیواناتی که در کنار او هستند شکل 
جدیدی از هنر محیط زیستی به ساحل داده است.  

Synopsis: For four years Şinasi Yelkenci transforms 
the garbage of the sea into art forms. While gathering 
the waste ashore, his muse is the shapes, colors or 
the reminiscences of these pieces of garbage. Şinasi 
Yelkenci established a close bond with the animals. 
While cleaning the beach from the human wastes that 
come with waves while accompanied by the animals that 
never leave, it also transforms the coasts into a new form 
with environmentalist art.

جیحون ییلماز کت
Ceyhun Yılmaz Ket

التحصیلی  فارغ  از  پس  او  استانبول،  در   1990 متولد 
دیگران  همراه  را  سینمایی  پروژه  و  سریال  چندین 
کارگردانی کرده است. او همچنین به طور مستقل فیلم 

کوتاه و مستند می سازد.
فیلمشناسی: امید آبی، امیدها در حال پرواز، مبهم، زنده 

نگه داشتن
September 1990 ,22 Istanbul born. 
After graduating from university, he was 
co-director in various series and cinema 
projects. He is also independent on short 
film and documentary film projects.
Filmography: Blue Hope (2011), Hopes 
Flying (2012), Detail Which I (2012), With 
A Measure Of Hope (2012), Of Debris 
Smiley Faces (2013), Vague (2013), Keep 
Alive (2017)
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فیلم های مستند بین الملل - صفحه 253

Aدر انتهای سینک t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  s i n k

کارگردان: النا روبشوسکا
مدیر فیلمبرداری: دمیتری ملنیک

فیلمنامه نویس: النا روبشوسکا
تدوین: النا روبشوسکا

صدابردار: دمیتری ملنیک
صداگذار: دمیتری ملنیک

Director: Elena Rubashevska
Director of photography: Dmitry Melnyk
Scriptwriter: Elena Rubashevska
Editor: Elena Rubashevska
Sound Recorder: Dmitry Melnyk
Sound Mixer: Dmitry Melnyk

کپنهاگ  شهر  زباله های  که  جایی  داستان:  خالصه 
تجمیع می شود روش جدید زندگی آغاز می شود.

Synopsis: Where all the trash of Copenhagen 
flows, a new way of living starts…

وبشوسکا النا ر
Elena Rubashevska

گزارشگر  ابتدا  در  او  اوکراین  متولد  منتقد  و  کارگردان 
صورت  به  را  نوشتن   2013 سال  از  و  بود  تلویزیون 
حرفه ای شروع کرده است. فارغ التحصیل دانشگاه تئاتر 

سینما و تلویزیون کیف می باشد. 
فیلمشناسی: انسانهای کریستیانیا، بالرینای زیبا

Director and film critic, born in Donetsk, 
Ukraine. She is a former TV reporter, 
and has been writing professionally since 
2013. She received a Master's degree 
from Kiev National University of Theater, 
Cinema and Television.
Filmography: Humans of Christiania 
(2017), Pretty Ballerina (2018)
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Bبهارستان خانه ملت a h a r e s t a n 

کارگردان: بابک بهداد
مدیر تصویربرداری: بابک بهداد

نویسنده و پژوهشگر: رضا نوری و بابک بهداد
تدوین: سولماز افتخاری و بابک بهداد

صدابردار: علیرضا زالی
صداگذار: انسیه ملکی
بازیگران: بابک بهداد
عکاس: علیرضا زالی

تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Babak Behdad
Cinematography: Babak Behdad
Writer & Researcher: Reza Nuri & Babak 
Behdad
Editor: Solmaz Eftekhari & Babak Behdad
Sound Recorder: Alireza Zali
Sound Mixer: Ensieh Maleki
Cast: Babak Behdad

Photographer: Alireza Zali
Producer: Documentary and 
Experimental Film Center

منطه  اجتماعی  و  تاریخی  جغرافیای  داستان:  خالصه 
بهارستان تهران از دوره ناصرالدین شاه تا انقالب 57.

Subject: The historical and social geography of 
the Baharestan region of Tehran from the time 
of Nasir al-Din Shah to the revolution 1978.

بابک بهداد
Babak Behdad

متولد: 1352/ تهران
تحصیالت: کارشناسی کارگردانی سینما

فیلمشناسی: مستندهای نخل روز دهم، نامه، 
یادداشت های روزانه یک مسافر

Born: 1973/ Tehran
Education: BA in Cinema Directing
Filmography: Documentaries The Palm of 
10th Day, Letter, Daily Notes of A Traveler
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ودخانه وزی در کنار ر Aر  d a y  b y  t h e  r i v e r

کارگردان: گابریل سام
مدیر فیلمبرداری: اُلیور گیبل
فیلمنامه نویس: اُلیور هافمن

تدوین: ویکتور ایندوس
چهره پرداز: صوفی زیگلر

طراح صحنه و لباس: الکساندر اُتینگر، اُلیور هافمن
صدابردار: کالودیا بودان

صداگذار: ویکتور ایندوس
بازیگران: ایزابال فریلینگر

تهیه کننده: ایزابال فریلینگر

Director: Gabriel Sahm
Director of photography: Oliver Geibel
Scriptwriter: Oliver Hoffmann
Editor: Victor Indus
Makeup: Sophie Ziegler
Costume and Set Designer: Alexander 
Oettinger, Oliver Hoffmann
Sound Recorder: Claudiu Bodan
Sound Mixer: Victor Indus
Casts: Isabella Freilinger
Producer: Isabella Freilinger

خالصه داستان: در این مستند کوتاه آزمایشی 
انجام می شود. در این آزمایش هفت نفر با 
خصوصیات کامال متفاوت را )که شناختی 
قبلی از یکدیگر ندارند( در شهر اشپیر به سه 
تیم دو تا سه نفره تقسیم می شوند تا در کنار 
رودخانه راین به گردشگری شهری بپردازند. 
رفتارهای  و  خلقیات  می تواند  کار  این  آیا 

گوناگون را کنار یکدیگر جمع کند؟

Synopsis: In this short film, we decided to conduct an experiment: We 
sent seven very different people on a scavenger hunt through the city of 
Speyer. Divided into three teams of two to three people, their mission was 
to explore this city, which happens to be situated by a river Rhein. Can this 
day on the riverside bring together complete strangers?
Thrown into a format somewhere between a blind date show and a 
scavenger hunt, our protagonists get to discover and explore the unknown 
beauty and depths of the historically relevant city of Speyer and its river, 
the Rhein. We came up with a game-like concept, specially tailored to the 
local idiosyncrasies.

گابریل سام
Gabriel Sahm
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Aهمه  بچه های مامان l l  M a m a ` s  B a b i e s

کارگردان: رضوان سرمد
مدیر تصویربرداری: رضوان سرمد

نویسنده و پژوهشگر: رضوان سرمد
تدوین: مرتضی پایه شناس

صدابردار: رضوان سرمد
صداگذار: حسن مهدویان
تهیه کننده: رضوان سرمد

Director: Rezvan Sarmad
Cinematography: Rezvan Sarmad
Writer & Researcher: Rezvan Sarmad
Editor: Morteza Payehshenas
Sound Recorder: Rezvan Sarmad
Sound Mixer: Hassan Mahdavian
Producer: Rezvan Sarmad

موضوع: پدر و مادر فیلمساز می خواهند خانه ویالیی زیبایشان را بخاطر 
حمایت مالی از فرزندشان خراب و تبدیل به آپارتمان کنند. مادر درختان 
میوه بسیاری را درحیاط خانه کاشته و عاشقانه از آنها مراقبت می کند. 
اما از نقشه های اولیه آپارتمان متوجه می شود که کل حیاط تبدیل به 
رمپ پارکینگ شده و همه درختانش قطع خواهند شد. اما مادر تصمیم 
می گیرد با همسرش، مهندس شریک و قوانین شهرداری برای عدم قطع 
درختان مبارزه کند. این فیلم تالش و زندگی بیش از یک سال مادر را تا 

زمان تخریب خانه و مشخص شدن تکلیف درختان به تصویر می کشد.

Subject: A filmmaker parents want 
to destroy their beautiful villa in and 
build apartment in order to sponsor 
their child. The mother has many fruit 
trees in home garden and lovingly 
cares for them. But she realizes that 
the whole yard is a parking ramp and 
all the trees will be cut off.

رضوان سرمد
Rezvan Sarmad

متولد: 1358/ همدان
تحصیالت: کارشناسی

خشمگین،  اجتماع  میان  در  مستندهای   فیلمشناسی: 
معلم، قصه همدان و سینماهایش

Born: 1979/ HAmedan 
Education: BA
Filmography: Documentaries Among 
Angry People, Teacher, Story of Hamedan 
and its Cinema Theaters
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Tسیم ششم h e  S i x t h  S t r i n g

کارگردان: بهرام عظیمی
انیماتور: بهرام عظیمی

فیلمنامه نویس: مهناز عادلی
تدوین: احسان عظیمی
صدابردار: کاوه عابدین

صداگذار: احسان عظیمی
تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Bahram Azimi
Animator: Bahram Azimi
Screen Writer: Mahnaz Adeli
Editor: Ehsan Azimi
Sound Recorder: Kaveh Abedin
Sound Mixer: Ehsan Azimi
Producer: Documentary and Experimental 
Film Center

نوازنده  خالصه داستان: در حدود 90 سال پیش یک 
و  حرکات  براساس  را  جدیدش  موسیقی  می خواهد 

سیستم اتومبیل که تازه وارد ایران شده بسازد.

Synopsis: About 90 years ago, a musician wants 
to make his new music based on the movements 
and the car system that has just arrived in Iran.

بهرام عظیمی
Bahram Azimi

متولد: 1345 / تهران
و  دستی  صنایع  رشته  فارغ التحصیل  تحصیالت: 

کارشناسی ارشد انیمیشن
 ،1500 تهران  سینمایی  فیلم  ساخت  فیلمشناسی: 
آقای  ساکتی،  سیا  رانندگی  و  راهنمایی  انیمیشن های 
ایمنی، بابا برقی و انیمیشن های متعدد تبلیغاتی از سال 

1372 تا کنون
Born: 1966/ Tehran
Education: BA in Handicrafts and MA in 
Animation 
Filmography: Making feature animation 
Tehran 1500, Sia Saketi guidance and 
driving animations, Mr. Safety, Baba-
Barghi, multiple promotional animations 
since 1993
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Tاین سو، آن سو h i s  W a y ,  T h a t  W a y 

کارگردان: لیدا فضلی
انیماتور: لیدا فضلی

فیلمنامه نویس: لیدا فضلی
تدوین: لیدا فضلی

صداگذار: مهرشاد ملکوتی
موسیقی: آرمان موسی پور

تهیه کننده: لیدا فضلی و مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی

تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Director: Lida Fazli
Animator: Lida Fazli
Screen Writer: Lida Fazli
Editor: Lida Fazli
Sound Mixer: Mehrshad Malakouti
Music: Arman Musapour
Producer: Lida Fazli and Center for 
Documentary and Experimental Cinema
Produced in the Center for the Development 
of Documentary and Experimental Cinema

خالصه داستان: در دو سوی خط مرز، دو کودک باهم 
دوست می شوند و بهانه ی جنگ برای بزرگساالن فراهم 

می شود.

Synopsis: On two sides of the border line, two 
children become friends and provide excuse 
of a war for adults.

لیدا فضلی
Lida Fazli

متولد: 1355/ زنجان
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: ساخت انیمیشن کوتاه چرا سگ ها از گربه ها 
متنفرند

Born: 1976/ Zanjan
Education: MA
Filmography: Making short animation Why 
Dogs Hate Cats
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فیلم های پویانمایی بین الملل - صفحه 259

وبیک Sمکعب ر c r a m b l e d

کارگردان: باستیان شوراوندیل
مدیر فیلمبرداری: سندر کامرمنز

باستیان  هابرهام،  کنتین  جلینک،  ورانیکا  انیماتور: 
شورامندیل

فیلمنامه نویس: باستیان شورامندیل
تدوین: باستیان شورامندیل

طراح صحنه و لباس: سندر کامرمنز
صدابردار: جرون نادرپ، رابین هیدن، رابرت جونگ

صداگذار: جرون نادرپ
موسیقی: دنیل پولمن

تهیه کننده: تودن ولنبروک

Director: Bastiaan Schravendeel
Director of photography: Sander 
Kamermans
Animator: Veronyka Jelinek, Quentin 
Haberham, Bastiaan Schravendeel
Scriptwriter: Bastiaan Schravendeel
Editor: Bastiaan Schravendeel
Costume and Set Designer: Sander 
Kamermans
Sound Recorder: Jeroen nadorp, Robin v. 
d. Heiden, Robert Jung
Sound Mixer: Jeroen Nadorp
Music: Daniel Polman
Producer: Tudne Vollenbroek

خالصه داستان: بعد از اینکه اسرا آخرین قطار روز را از 
دست می دهد، یک مکعب روبیک زنده که رها شده است 
سعی می کند توجه او را جلب کند و مشکلش را حل کند.

Synopsis: After Esra misses her train late one 
evening, a discarded, living Rubik’s cube tries 
to get her attention in an attempt to get solved.

باستیان شوراوندیل
Bastiaan Schravendeel

او از مدرسه اوترخت در رشته هنر در سال 2010 فارغ 
شرکت  هایش  همکالسی  از  نفر   2 با  و  شد  التحصیل 
انیمیشن پولدر را برای تولید انیمیشن 3 بعدی تاسیس 

کردند.
فیلمشناسی: بلیک 

Graduated from the Utrecht School for 
the Arts in 2010, found Polder Animation 
alongside two classmates to create 
unique character 3D animation.
Filmography: Blik 2010 13
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Sصدا o u n d

آرولین  کبی،  هیوگو  کنستانت،  پاول  لورلین  کارگردان: 
ایسادی، پاکو دوتویت

آرولین  کبی،  هیوگو  کنستانت،  پاول  لورلین  انیماتور: 
ایسادی

فیلمنامه نویس: لورلین پاول کنستانت
تدوین: لورلین پاول کنستانت

صداگذار: آرولین ایسادی، جاکیم نیوویل
تهیه کننده: کارلوس دکاروالو

Director: Laureline Paul-Constant, Hugo 
Caby, Aurélien Issadi, Paco Dutoit
Animator: Laureline Paul-Constant, Hugo 
Caby, Aurélien Issadi
Scriptwriter: Laureline Paul-Constant
Editor: Laureline Paul-Constant
Sound Recorder: Aurélien Issadi, Joachim 
Neuville
Producer: Carlos De Carvalho

خالصه داستان: ثبت یک روز عادی. فقط کار بدون هیچ 
سرگرمی در قلب شهری با نورها و صداهای بسیار در 

میان انبوهی از مردم غریبه.

Synopsis: Record of a normal day. All work 
and no play at the heart of a city with its shinny 
lights and multiple sounds. Surrounded by a 
crowd of strangers.

لورلین پاول کنستانت، 
ولین  هیوگو کبی، آر

ایسادی، پاکو دوتویت

Laureline Paul-Constant, 
Hugo Caby, Aurélien 
Issadi, Paco Dutoit

4 کارگردان فارغ التحصیل از مدرسه پل IIID هستند 
و در سال 2018 فیلم کوتاه صدا را کارگردانی کرده اند.

Laureline Paul-Constant, Hugo Caby, 
Aurélien Issadi and Paco Dutoit have 
graduated from the Pôle IIID school 
(Roubaix, France). In 2018, they co-
directed the short film "Sound".
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Mآقای گوزن r .  D e e r

کارگردان: مجتبی موسوی
انیماتور: مجتبی موسوی

فیلمنامه نویس: مجتبی موسوی
تدوین: مجتبی موسوی
صداگذار: مجید داوودی

موسیقی: شاهد مصطفی فر
تهیه کننده: صدیقه فامیل نیا

Director: Mojtaba Mousavi
Animator: Mojtaba Mousavi
Screen Writer: Mojtaba Mousavi
Editor: Mojtaba Mousavi
Sound Mixer: Majid Davoodi
Music: Shahed Mostafafar
Producer: Sedigheh Familnia

خالصه داستان: داستان در زمانی نامعلوم، در ایستگاه و قطار 
مترویی روایت می شود. مردمان این جامعه حیوان چهرند؛ 
انسانیت و اخالق را از یاد برده اند. در بین مسافرین قطار یک 
نفر -آقای گوزن- با بقیه متفاوت است و سعی در اصالح 

جامعه دارد.

Synopsis: The story is told at an unknown time 
in a subway station. The people of society are 
animal-faced and have lost their humanity. Among 
the train travelers, Mr. Deer is different and tries to 
reform the society. 

مجتبی موسوی
Mojtaba Mousavi

متولد: 1365/ مشهد
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: انیمیشن ضبط صوت

Born: 1986/ Mashhad
Education: BA
Filmography: Voice Recorder animation
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Nفضای منفی e g a t i v e  S p a c e

کارگردان: مکس پورتر و رو کواهاتا
سرپرست انیمیشن: سیلوین دروسنه

فیلمنامه نویس: مکس پورتر و رو کواهاتا 
موزیک و طراحی صدا: برام میندرسما

صداگذار: متیو النگت
تهیه کننده: نادیا سانتیاگو و ادوینا لیارد

Director: Max Porter and Ru Kuwahata
Animation lead: Sylvain Derosne: 
Scriptwriter: Max Porter and Ru Kuwahata
Music & Sound Design: Bram Meindersma 
Sound Mixer: Matthieu Langlet
Producer: Nidia Santiago & Edwina Liard

رن  از  ای  کلمه   150 شعر  براساس  داستان:  خالصه 
کورتگه. فضای منفی یک انیمیشن کوتاه است که در 
پسرش  به  پدری  توسط  بستن  چمدان  آموزش  مورد 

است.

Synopsis: Based on a -150word poem by Ron 
Koertge, "Negative Space" is a short animated 
film that depicts a father-and-his relationship 
through the art of packing a suitcase.

و کواهاتا مکس پورتر و ر
Max Porter and Ru Kuwahata
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Fآتش در شهر مقوایی i r e  i n  C a r d b o a r d  C i t y

کارگردان: فیل بورو
مدیر فیلمبرداری: فیل بورو

انیماتور: فیل بورو
فیلمنامه نویس: فیل بورو، مت هیس

تدوین: فیل بورو
صداگذار: گرت وان نیکرک

موسیقی: کارال استیون، النی پورکیس
بازیگران: لی هارت، آنا هال، اال ویلکس

تهیه کننده: مت هیس، اورالندو استوارت 

Director: Phil Brough
Director of photography: Phil Brough
Animator: Phil Brough
Scriptwriter: Phil Brough, Matt Heath
Editor: Phil Brough
Sound Mixer: Gareth Van Niekirk
Music: Karl Steven, Lani Purkis
Casts: Leigh Hart, Anna Hall, Ella Wilks
Producer: Matt Heath, Orlando Stewart

خالصه داستان: شهر مقوایی در آتش می سوزد. بدترین 
چیزی که ممکن است رخ دهد. تنها رئیس آتش نشانی 
شهر  شهروندان  می توانند  همکارانش  و  مکارت  جان 

مقوایی را از نابودی نجات دهند. 

Synopsis: Cardboard City is on Fire! The 
worst thing that could possibly happen has 
happened. Only Fire Chief John McCard 
and his trusty deputies to save the citizens of 
Cardboard City from annihilation.

و فیل بور
Phil Brough

فیل بورو متولد 1971 در کویینز تاون نیوزیلند است و 
تجربه بسیاری در انیمیشن سه بعدی و جلوه های ویژه 
است.  کرده  کار  کشورها  دیگر  و  نیوزیلند  در  که  دارد 
کارهای او در بی بی سی، کارتون نتورک، ام تی وی اروپا 

و TVNZ به نمایش در آمده است.

Phil Brough - Director/Writer/Animator. 
Born 21 December 1971 in Queenstown, 
New Zealand. Phil has extensive 
experience in 3D animation and visual 
effects, having worked in New Zealand 
and abroad. His work has been featured 
on BBC, Cartoon
Network, MTV Europe, TVNZ.
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Hهیبریدها y b r i d s

هدز،  تیل  کیم  پوجل،  متیو  براوچ،  فلوریان  کارگردان: 
یوهان تیراو، رومین تیرون

انیماتور: فلوریان براوچ، یوهان تیراو 
تدوین: فلوریان براوچ، متیو پوجل، کیم تیل هدز، یوهان 

تیراو، رومین تیرون
هدز،  تیل  کیم  پوجل،  متیو  براوچ،  فلوریان  صدابردار: 

یوهان تیراو، رومین تیرون
هدز،  تیل  کیم  پوجل،  متیو  براوچ،  فلوریان  صداگذار: 

یوهان تیراو، رومین تیرون 
موسیقی: وینسنت گویندین

Director: Florian Brauch, Matthieu Pujol, 
Kim Tailhades, Yohan Thireau, Romain 
Thirion
Animator: Florian Brauch, Yohan Thireau
Editor: Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim 
Tailhades, Yohan Thireau, Romain Thirion
Sound Recorder: Florian Brauch, Matthieu 
Pujol, Kim Tailhades, Yohan Thireau, 

Romain Thirion
Sound Mixer: Florian Brauch, 
Matthieu Pujol, Kim Tailhades, 
Yohan Thireau, Romain 
Thirion
Music: Vincent Govindin

خالصه داستان: وقتی حیات وحش دریا باید با آلودگی 
اطرف آن سازگار شود، قوانین بقا تغییر می کند.

Synopsis: When marine wildlife has to adapt 
to the pollution surrounding it, the rules of 
survival change...

فلوریان براوچ، متیو پوجل، 
کیم تیل هدز، یوهان تیراو، 

ون ومین تیر ر

Florian Brauch, Matthieu 
Pujol, Kim Tailhades, Yohan 

Thireau, Romain Thirion
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Sبرف تابستان n o w  o f  S u m m e r

کارگردان: امین چادگانی
تصویربردار: بابک ابرغانی

فیلمنامه نویس: امین چادگانی
تدوین: شیدا گرجی

چهره پرداز: سپیده نقدی
طراح صحنه و لباس: ماهور میرشکاک

صدابردار: علی ذوالفقاری
صداگذار: سامان شهامت و محمدرضا مکی

موسیقی: فرید کولیوند
باقری،  علی  نظری،  آذین  طاهری،  امیرحسین  بازیگران: 

مرجان مدبر ، سولماز آقاجانی
عکاس: ماهور میرشکاک

تهیه کننده: حمیدرضا زبیر، امین چادگانی، سیاوش قربانی

Director: Amin Chadegani
Cinematography: Babak Abarghani
Screen Writer: Amin Chadegani
Editor: Sheida Gorji
Makeup: Sepideh Naghdi
Costume & Set Designer: Mahour Mirshakak
Sound Recorder: Ali Zolfaghari
Sound Mixer: Saman Shahamat & 
Mohammad Reza Maki
Music: Farid Kolivand
Cast: Amir Hossein Taheri, Azin Nazari, Ali 
Bagheri, Marjan Modaber, Solmaz Aghajani
Photographer: Mahoor Mirshakak
Producer: Hamid 
Reza Zobeir, Amin 
Chadegani, Siavash 
Ghorbani

خالصه داستان: در خانه اشکان، کسی دیگر هم زندگی 
می کند. اشکان مجبور است او را از بقیه پنهان کند. آذر 
متوجه این موضوع شده، نیمه های شب به خانه اشکان 

می آید تا همخانه او را پیدا کند.

Synopsis: Ashkan has to hide someone whi is 
living with him at home. Azar realizes this and 
comes to Ashkan's house at midnight to find 
his housemate. 

امین چادگانی
Amin Chadegani

متولد: 1368/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناسی: اولین تجربه فیلمسازی

Born: 1989/ Tehran
Education: BA
Filmography: First film
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Sصدای آب o u n d  o f  W a t e r

کارگردان: غالم یحیی جعفری
مدیر فیلمبرداری: قربان علی سلمانیان

فیلمنامه نویس: غالم یحیی جعفری
تدوین: غالم یحیی جعفری
چهره پرداز: امان اهلل صیفی 

طراح صحنه و لباس: امان اهلل صیفی
صدابردار: قربان علی سلمانیان

بازیگران: امان اهلل صیفی
تهیه کننده: غالم یحیی جعفری

Director: Ghulam yahya jafari
Director of photography: Ghurban Ali 
salmaniyan
Scriptwriter: Ghulam yahya jafari
Editor: Ghulam yahya jafari
Makeup: amanallah sayfi
Costume and Set Designer: amanallah sayfi
Sound Recorder: Ghurban Ali salmaniyan
Casts: amanallah sayfi
Producer: Ghulam yahya jafari

خالصه داستان: از آنجایی که آب وجود ندارد، صدای آن 
آرامش بخش است.

Synopsis: Since it's not water, it just relaxes 
the sound of water.

غالم یحیی جعفری
Ghulam yahya jafari

هنر  دانشکده  از  افغانستان  بامیان  در   1992 متولد 
دانشگاه کابل در رشته سینما فارغ التحصیل شده است. 
عکاسی  و  دوربین  تدوین،  موسیقی،  کارگردانی،  با  او 

آشنایی دارد.
بوک، خاطرات  فیس  روز،  برای یک  فقط  فیلمشناسی: 

یک معتاد، پدرم یک سرباز است، پالستیک

Ghulam yahya jafari born in 1992 in 
bamyan-Afghanistan. Graduated from 
cinema department of fine art faculty 
Kabul University .He is familiar whit 
directing, Music, Editing, camera and 
photography.
Filmography: sound of water- just for one 
day- Facebook- Memories of an addict - 
my father is a soldier - Plastic
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Sسحر e h e r
کارگردان: ساچین آگاروال

مدیر فیلمبرداری: راهول کومار راجوریا
فیلمنامه نویس: ساچین آگاروال

تدوین: سامیت سینک
چهره پرداز: راکش باقل

طراح صحنه و لباس: کانیشکا مالک و ساکشی سینگال
صدابردار: آنیک شرما
صداگذار: آنیک شرما
موسیقی: دیپان داس

بازیگران: نوجید ساندهو، دیپانکار سینک
تهیه کننده: دانشگاه هنرهای نمایشی روهتاک

Director: Sachin Aggarwal
Director of photography: Rahul Kumar Rajoriya
Scriptwriter: Sachin Aggarwal
Editor: Sumit Singh
Makeup: Rakesh Baghel
Costume and Set Designer: Kanishka Malik and 
Sakshi Singla
Sound Recorder: Ankit Sharma  
Sound Mixer: Ankit Sharma
Music: Dipan Das
Casts: Navjeet Sandhu, Deepankar Singh
Producer: State University of Performing & 
Visual Arts, Rohtak

خالصه داستان: ما وقتی سفر می کنیم افراد زیادی را 
مالقات می کنیم اما هرکس مقصدی دارد و در پایان 
سفر مسیرها جدا می شوند. سحر یک مسافر است. 
او برای دیدن تاج محل تاکسی می گیرد. و در مسیر 
باعث  مسیر  رویدادهای  و  می شود  خراب  ماشین 
می شود تا آنها راحت تر با هم صحبت کنند. به جای 
رفتن به تاج محل آنها به خانه راننده تاکسی می روند. 

Synopsis: We meet so many people in our life when we travel. 
Some of them become special. But everyone has different 
destination. At the end of the particular journey the way divides.” 
Seher is a traveler. She books a taxi to see Taj Mahal. The taxi 
driver starts conversation with her. During the journey the taxi 
gets stuck. The incidences on the way make them comfortable 
to talk. Instead of going to Taj Mehal they reaches to the taxi 
driver’s home.

وال ساچین آگار
Sachin Aggarwal

25 ساله متولد شهری کوچکی در هند به نام روهتاک. 
فارغ التحصیل رشته فیلم و فیلمنامه نویسی از دانشگاه 
هنرهای نمایشی روهتاک. در حال حاضر در بمبئی در 

سینمای هند مشغول است. 
فیلمشناسی: رانندگان اقتصادی، عنکبوت زرد

Age 25, Born in a small town of India 
named Rohtak. Graduate in Film Direction 
and Screenplay writing from Film & 
Television department of State University 
of Performing & Visual Arts, Rohtak. 
Currently working for Indian mainstream 
cinema in Mumbai. 
Filmography: Economy Drivers 2017, 
Yellow Spiderman 2017
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Sموج کوتاه h o r t  W a v e 

کارگردان: محمد اسماعیلی
تصویربردار: محمد گرجیان

فیلمنامه نویس: محمد اسماعیلی
تدوین: مجتبی اسماعیل زاده
صدابردار: امیر عاشق حسینی

صداگذار: حسین قورچیان
بازیگران: پدرام شریفی

تهیه کننده: افسانه پلوی و انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Mohammad Esmaeili
Cinematography: Mohammad Gorjian
Screen Writer: Mohammad Esmaeili
Editor: Mojtaba Esmaeilzadeh
Sound Recorder: Amir Ashegh Hosseini
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Cast: Pedram Sharifi
Producer: Afsaneh Poloei & Iranian Youth 
Cinema Society

خانه اش  به  شبانه  کار  از  مردی  داستان:  خالصه 
برمی گردد. در هنگام استراحت، صدای بلندگویی مزاحم 
خوابش می شود. او در مسیر خفه کردن صدای مزاحم 

خود نیز ماهیتش تغییر می کند.

Synopsis: A man returns home from night 
work. While taking rest, a loud sound disturbs 
his sleep. trying to silence the disturbing 
sound, his nature is also changed.  

محمد اسماعیلی
Mohammad Esmaeili

متولد: 1363/ تهران
تحصیالت: دیپلم 

فیلمشناسی: عملیات 747

Born: 1984/ Tehran
Education: Diploma 
Education: Operation 747
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Rرنام، بدنبال زمین بازی a n a m  -  L o o k i n g  f o r  L a n d
کارگردان: دیوید ریچارد

انیماتور: حافظ ورجیا
فیلمنامه نویس: اِکی ساپوترا
تدوین: هاری آگونگ باندارا

چهره پرداز: نور اینتان سافیتری
طراح صحنه و لباس: هندرا پرامانا پوترا الوی

صدابردار: فاطور رحمان
صداگذار: ویلدان معراجی

موسیقی: اِکا پرامودیا
بازیگران: کیم کیم، مفتی واهیودی، دیماس حمیدان نور، 
دویکی پوجی، پراویرا ایسوارا هاریس، محمد موالنا، فبری 
ساپوترا، محمد یاسکور، محمد حبیبه، هاردیکا مارلیاندی

تهیه کننده: شیفا سلطانیکا

Director: David Richard
Animator: Hafiz Vergia
Scriptwriter: Eky Saputra
Editor: Hari Agung Bandara
Makeup: Nur Intan Safitri
Costume and Set Designer: Hendra 
Pramana Putra Uluy
Sound Recorder: Fathur Rahman
Sound Mixer: Wildan Ma’arij
Music: Joshua Eka Pramudya
Casts: Kim Kim, Masitah D., Mufty 
Wahyudi, Dimas Hamidan Nur, Dwiky 
Puji Prasetya, 
Prawira Iswara 
Haris, Muhammad 
Maulana, Febry 
Dwi Saputra, 
Muhammad 
Yaskur, Maulana, 
Muhammad Habibie 
Asshiddiqie, Hardika 
Marliyandi
Producer: Shifa 
Sultanika

خالصه داستان: یک زندگی ساده با محدودیت های 
بسیار مانعی برای رشد پسربچه ای به نام میلتانگ نمی 
شود.روستای آنها روی آب بنا شده و هیچ زمین مسابقه 
فوتبال  مسابقات  در  دوستانش  بهمراه  او  ندارد.  ای 
منطقه ای ثبتنام می کنند و برای اولین بار پا روی 
زمین فوتبال می گذارد. اما مادر او مخالف سرسخت 

این کار است و نگران آینده تحصیلی فرزندش است.

Synopsis: A simple life, with all the limitations, does not become a barrier to Mlintang, a male child living in a small 
village in the upper part of East Kalimantan, namely Melintang Village, Kutai Kartanegara district. Mlintang is a 
persistent child who likes to play football with his peers and has the dream of becoming a professional soccer 
player. But this has not been done, because of limited natural conditions in the village which are far from the 
mainland, so there is no field to play. footballer. Yes, the village of Transverse is a village located in the middle of 
the Mahakam River, all their activities are carried out above the water. The difficulty of finding land is a challenge 
for Mlintang and friends to channel hobbies and reach their dreams. Not only that, the trauma experienced by his 
mother made banned from playing football and it made him discouraged in reaching his goals.

دیوید ریچارد
David Richard

او متولد یکم می 1997 و فارغ التحصیل کارشناسی هنر 
می باشد. رنام اولین فیلم او می باشد.

David Richard, born May 1994 ,1. David 
is a bachelor art graduate from the 
Indonesian Institute of Art Yogyakarta, 
Faculty of Art media, film and television 
majors. Work the final task by making the 
film RANAM (Looking for Land).
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Sسمول a m v e l

کارگردان: اوگنی باکروف
مدیر فیلمبرداری: آیدار شاریپوف

فیلمنامه نویس: اوگنی باکروف
تدوین: الکسی نازارچیک

صدابردار: والدیسالو کوتوف
موسیقی: جورجی ونسکی
تهیه کننده: آناستازیا خوروا

Director: Evgeniy Bakirov
Director of photography: Aydar Sharipov
Scriptwriter: Evgeniy Bakirov
Editor: Alexey Nazarchyk
Sound Recorder: Vladislav Kotov
Music: Georgiy Venskiy
Producer: Anastasia Khoreva

خالصه داستان: مستند کوتاهی درباره سمول گالستیان، 
راننده تاکسی اهل ایروان. فیلم کار او را در پس زمینه 
قرار داده و به کاری که برای سرگرمی انجام می دهد 

می پردازد. او از کودکی یک هنرمند بوده است.

Synopsis: A short documentary film about 
Samvel Galstyan - a taxi driver from Erevan. 
The film puts his profession in the background 
focusing on Samvel's hobby - he's been an 
artist since his childhood.

وف اوگنی باکر
Evgeniy Bakirov

اوگنی باکروف متولد سال 1994 و در رشته های فیلم 
سال  در  است.  کرده  تحصیل  فیلمنامه نویسی  و  کوتاه 

2013 جشنواره قهرمانان واقعی را برگزار کرده است.
فیلمشناسی کارگردان: همدردی 

Evgeniy Bakirov was born in 1994 in 
Magnitogorsk (Chelyabinsk region), 
Russia. He has studied in the short film 
and screenwriting skills. In 2013 organized 
Real Heroes Film Festival (RHFF).
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Short & Mid-Length Narrative Films International  - page 29

Lمثل بچه آدم i k e  a  G o o d  K i d

کارگردان: آرین وزیردفتری
تصویربردار: سینا کرمانی زاده

فیلمنامه نویس: آرین وزیردفتری
تدوین: پویان شعله ور

چهره پرداز: نجمه لشگری
طراح صحنه و لباس: منیر رضی زاده

صدابردار: وحید رضویان
صداگذار: زهره علی اکبری

موسیقی: میالد موحدی
بازیگران: یزدان کوکبی صبا، شادی کرم رودی

عکاس: شاهین دانشفر
تهیه کننده: مجید برزگر

تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

Director: Arian Vazir Daftari
Cinematography: Sina Kermanizadeh
Screen Writer: Arian Vazir Daftari
Editor: Pouyan Sholevar
Makeup: Najmeh Lashgari
Costume & Set Designer: Monir Razizadeh
Sound Recorder: Vahid Razvian
Sound Mixer: Zohreh Aliakbari
Music: Milad Movahedi
Cast: Yazdan Kokabisaba, Shadi Karam 
Rudi
Photographer: Shahin Daneshfar
Producer: Majid Barzegar
Produced in Iranian Youth Cinema Society 

متین،  خانگی  پرستاِر  22ساله  سارا  داستان:  خالصه 
پسربچه ای 7 ساله است. در یکی از روزهای کاری اش، 
متین برای او داستانی تعریف می کند و سارا تصمیم به 

دزدی از خانه آن ها می گیرد.

Synopsis: Sarah, 22, is babysitter of 7 years 
old  boy, Matin. One Day, Matin tells a story 
for Sara and she decides to steal from their 
home.

آرین وزیردفتری
Arian Vazir Daftari

متولد: 1367/ تهران
تحصیالت: کارشناسی ارشد

فیلمشناسی: فیلم کوتاه هنوز نه... 
Born: 1988/ Tehran
Education: MA
Filmography: Short film Not Yet
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Mسال نوی من y  N e w  Y e a r
کارگردان: آروسیاک سیمونیان

مدیر فیلمبرداری: آرتور اوستیان
فیلمنامه نویس: آروسیاک سیمونیان

تدوین: تیگران باغینیان
چهره پرداز: سانتیک بویاجیان

طراح صحنه و لباس: لیلیت واردومیان، آنی سیونیان
صدابردار: گورک پروسیان
صداگذار: دیوید داوتیان 

موسیقی: هایک نواساردیان
هایک  مسروثیان،  ویت  روزان  لوونیان،  خورن  بازیگران: 

تروسیان
تهیه کننده: مکرتیچ مکرتیچیان، ایکا هورستکا

Director: Arusyak Simonyan
Director of photography: Artur Ustyan
Scriptwriter: Arusyak Simonyan
Editor: Tigran Baghinyan
Makeup: Satenik Boyajyan
Costume and Set Designer: Lilit Vardumyan, 
Ani Simonyan
Sound Recorder: Gevorg Petrosyan
Sound Mixer: David Davtyan
Music: Hayk Navasardyan
Casts: Khoren Levonyan, Mkhitar Avetisyan, 
Ruzan VitMesropyan, Hayk Torosyan, 
Armen Levonyan, 
Hasmik Mkrtchyan, 
Varuzhan Olkinyan, 
Ani Adilkhanyan, 
Hayk Hakobyan, 
Rafik Hambaryan, 
Razmik 
Hambaryan, Rima 
Sardaryan
Producer: Mkrtich 
Mkrtchyan, Eka 
Horstka

خالصه داستان: این فیلم بر اساس خاطرات دوران کودکی فیلمساز 
از زلزله ویرانگر 1988 اسپیتاک ساخته شده است.  پدر و 2 فرزند او 
بدون خانه مانده و از همه مهم تر، این فاجعه مادر خانواده را از آنها 
می گیرد. پس از تالش زیاد برای پیدا کردن جسد او و به خاکسپاری 
مناسب برای وی ، آنها شب سال نو را در خانه ای موقتی در کنار 
خرابه های خانه شان می گذرانند. در حالی دختر و پسر او در حال 
بازی و ترکیب فاجعه در بازی های خود هستند، پدر تالش می کند 

قدرت ادامه زندگی را حداقل به خاطر فرزندانش پیدا کند. 

Synopsis: The film is based on author’s childhood memories 
of the devastating 1988 Spitak earthquake. The father and 
his two young kids are left without a home and above all, the 
disaster had claimed the life of their beloved mother and wife. 
After painful quest to find her body and give her a proper burial, 
by the New Year’s eve the family is settled in a makeshift home 
near the wreckage of their home. While his daughter and son 
are still playing and merging the disaster into their games, the 
father struggles to find strength and heart to live on for the sake 
of his children. 

وسیاک سیمونیان آر
Arusyak Simonyan

اسپیتاک  آروسیاک سیمونیان در سال 1982 در شهر 
در  تا 2011  سال 2006  از  آمد.  دنیا  به  ارمنستان  در 
ایروان  تئاتر  و  موسسه سینما  کارگردانی مستند  رشته 

تحصیل کرد.
فیلمشناسی: واحه، شانزدهمین، تو یک معجزه ای، برای 

زندگی
Arusyak Simonyan was born in Spitak 
City (Armenia) in 1982. From 2006 to 
2011 she studied at the Yerevan State 
Institute of Cinema and Theater majoring 
in documentary film directing. She is the 
director of several documentaries and the 
creator of the lyrics of “The AnbanHury” 
animated feature. 
Filmography: Vahe 16 ,2009th, You are a 
miracle 2010, For Living 2011
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فیلم های داستانی کوتاه و نیمه بلند بین الملل - صفحه 269

Aدر حال غرق شدن  D r o w n i n g  M a n

کارگردان: مهدی فلیفل
مدیر فیلمبرداری: واسکو ویانا
فیلمنامه نویس: مهدی فلیفل

تدوین: میشائیل آگلوند
طراح صحنه و لباس: الکسیا تدوراکی

صدابردار: سیمون هیل
طراح صدا: داریو سواده 

موسیقی: یوهان یوهانسون
بازیگران: آتف الشفی، جالل قنیری، تیموس کوکیوس

تهیه کننده: پاتریک کامپبل، مهدی فلیفل، سیگنه بیرگه 
سورنسن

Director: Mahdi Fleifel
Director of photography: Vasco Viana
Scriptwriter: Mahdi Fleifel
Editor: Michael Aaglund
Costume and Set Designer: Alexia 
Theodoraki
Sound Recorder: Simon Hill
Sound Designer: Dario Swade
Music: Jóhann Jóhannsson
Casts: Atef Alshafei, Jalal Qaniry, Thymios 
Koukios
Producer: Patrick Campbell - Mahdi Fleifel 
- Signe Byrge Sørensen

خالصه داستان: نوجوانی تنها و دور از خانه، به دنبال ساخت 
مسیر خود در شهری غریب و به دنبال وعده غذایی برای 
گذراندن زندگی روزمره خود. توسط شکارچیان محاصره و 

صرفا برای زنده ماندن مجبور به مصالحه شده است.

Synopsis: Alone and far from home, The Kid makes 
his way through a strange city looking for the means 
to get through his day. Surrounded by predators he 
is forced to make compromises merely to survive, 
his life of exile grows one day longer.

مهدی فلیفل
Mahdi Fleifel

در دبی به دنیا آمده است و در زندگی و کارش بین کشورهای 
یونان، دانمارک و انگلیس می باشد. فارغ التحصیل از مدرسه 
فیلم  کارگردانی  ایشان  است.  انگلستان  تلویزیون  و  فیلم  ملی 
سینمایی را زیر نظر استفان فریرز و پاول پالیکوسکی یاد گرفته 
است. او همچنین در سال 2010 یک کمپانی تولید فیلم در 

انگلستان به راه انداخته است.
مرد  یک  کردم،  امضا  را  دادخواست  این  من  فیلمشناسی: 

بازگشت، زمان معلق، پی او وی
Born in Dubai, Mahdi Fleifel lives and works 
between Denmark, England and Greece. A 
graduate of the UK's National Film & Television 
School, he studied Fiction Directing under 
Stephen Frears and Pawel Pawlikowski. In 
2010 he founded the London based production 
company Nakba FilmWorks with Irish producer 
Patrick Campbell.
Filmography: I Signed the Petition, A Man 
Returned, Suspended Time 'Zaman Muaalaq', 
P.O.V, Xenos
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Bبیشتر شبیه کیسه زباله e i n g  m o r e  l i k e  B a g s y

کارگردان: میکل استورم گلومستان
مدیر فیلمبرداری: دنیل وارن

فیلمنامه نویس: میکل استورم گلومستان
تدوین: هنریک هیالند اولوینگ

طراح صحنه و لباس: ایوان یوهانسون
صدابردار: لیو تِنگ

صداگذار: هاکن سولسویک
موسیقی: جنز فوگنر

بازیگران: رگنهیلد لفستد، ترینه ویگن، تورید ریورتز وتن، 
اال گیری، استرید ارفجرد

تهیه کننده: اینگور کلبجرنسن

Director: Mikkel Storm Glomstein
Director of photography: Daniel F. Warren
Scriptwriter: Mikkel Storm Glomstein
Editor: Henrik Hylland Uhlving
Costume and Set Designer: Ivan Johansson
Sound Recorder: Liew Teng
Sound Mixer: Håkon Solsvik
Music: Jens Fougner

Casts: Ragnhild Lefstad,Trine 
Wiggen, Turid Rivertz Vatne, 
Ella Gyri, Astrid Arefjord
Producer: Ingvar Kolbjørnsen

خالصه داستان:  فیلمی راجع به زنی که بیکار است و 
احساس می کند هیچ نقشی مفیدی برای افراد اطرافش 
ندارد تا زمانی که با سازمان دفع زباله آشنا می شود و راهی 

برای مفید واقع شدن می یابد. 

Synopsis: "Being more like Bagsy" is a film about 
a woman who is unemployed,  who doesn't feel 
she has any function for the people around 
her until an encounter with the Waste Disposal 
Agency seems to offer her an unexpected way 
to be useful again.

میکل استورم گلومستان
Mikkel Storm Glomstein

دبیر سابق حزب سبز و فعال محیط زیست که این فیلم 
کوتاه اولین فیلم اوست. این اولین تالش او برای پرداختن 

به موضوعات مشابه در راستای حرفه سیاسی اوست.
فیلم  اولین  زباله«  کیسه  شبیه  »بیشتر  فیلمشناسی: 

اوست.

Former General Secretary in the 
Green Party and climate activist turned 
filmmaker. "Being more like Bagsy" is 
his first short film. And his first attempt at 
addressing some of the same themes that 
pre-occupied him in his political career.  
«Being more like Bagsy» is the directors 
Filmography: first short film
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 فیلم های سینمایی بین الملل -  صفحه 273

Yتو هرگز اینجا نبودی o u  w e r e  n e v e r  r e a l l y  h e r e

کارگردان: لین رمزی
مدیر فیلمبرداری: توماس تاونند

فیلمنامه نویس:  لین رمزی
تدوین: جو بینی 

چهره پرداز: جیمز سارزوتی
طراح صحنه و لباس: مالگسیا تورزانسکا

صداگذار: درو کانن
موسیقی: جانی گرین وود

بازیگران: یواکین فونیکس، جودی رابرتز، اکاترینا سامسنوف
تهیه کننده: رزا اتاب، پاسکال گوشوتو، ربکا ابراین، لین رمزی، جیمز ویلسون

Director: Lynne Ramsay
Director of photography: Thomas Townend
Scriptwriter: Lynne Ramsay
Editor: Joe Bini
Makeup: James Sarzotti
Costume and Set Designer: Malgosia Turzanska
Sound Mixer: Drew Kunin
Music: Jonny Greenwood
Casts: Joaquin Phoenix, Judith Roberts, Ekaterina Samsonov
 Producer: Rosa Attab, Pascal Caucheteux, Rebecca O'Brien, Lynne Ramsay, James
Wilson

خالصــه داســتان: جــو یــک ســرباز و مامــور ســابق FBI اســت کــه حــاال تبدیــل بــه یــک مــزدور شــده 
ــک ســناتور  ــت خــود توســط ی ــن ماموری ــز دارد. جــو در آخری ــی شــدیدی نی و مشــکالت روحــی و روان
اســتخدام می شــود تــا دختــر کوچکــش را کــه گمــان مــی رود بــرده جنســی شــده باشــد بیابــد هرطــور 
کــه شــده او را بــه خانــه بازگردانــد. ماموریتــی کــه بــه نظــر نمی رســد بــرای جــو تفاوتــی بــا فعالیت هــای 

ســابقش داشــته باشــد.

Synopsis: A traumatized veteran, unafraid of violence, tracks down missing girls for a 
living. When a job spins out of control, Joe's nightmares overtake him as a conspiracy is 
uncovered leading to what may be his death trip or his awakening.

لین رمزی
Lynne Ramsay

لین رمزی در 5 دســامبر 1969 در گالســکو، اســکاتلند 
متولــد شــد. او کارگــردان و نویســنده اســت. رمــزی بــا 
فیلــم Morvern Callar، بایــد دربــاره کویــن صحبــت 

کنیم شــناخته شــد. 
ــت  ــن صحب ــاره کوی ــد درب ــناگر، بای ــی: ش فیلمشناس

ــم کنی

Lynne Ramsay was born on December ,5 
1969 in Glasgow, Strathclyde, Scotland. 
She is a director and writer, known for You 
Were Never Really Here (2017), We Need 
to Talk About Kevin (2011) and Morvern 
Callar (2002). 
Filmography: Swimmer 2017, We Need 
to Talk About Kevin 2011, Morvern Callar 
2002
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Feature Films International - page 23

Tغرش h e  R o a r

کارگردان: چون هاو چان
مدیر فیلمبرداری: ژی تنگ ژنگ

فیلمنامه نویس: سی یینگ وو 
تدوین: چون هاو چان

چهره پرداز: یو لین فان، ژی هو وو، یو ژیاو هانگ
طراح صحنه و لباس: هان ژنگ هووانگ، شو جینگ وانگ، یینگ جیالو

صدابردار: یو رانگ ژنگ، ان یو لی
بازیگــران: پونــگ فونــگ وو، ویلســون ســو، آی یــون هــی، مینــگ شــیا ســای، لــی فنــگ هوانــگ، کیــن 

لیانــگ لیــاو، فــن وو
تهیه کننده: لی کان چیو

Director: Chun-hao Chan
Director of photography: Zhi-teng Zhang
Scriptwriter: Sih-ying Wu
Editor: Chun-hao Chan
Makeup: Yu-lin Fan, Zhi-Hui Wu, Yu-jiao Jhang
Costume and Set Designer: Han-zheng Huang, Shuo-jing Wang, Ying-jia Lu
 Sound Recorder: Yu-rong Zhang, En-yu Lin
Casts: Pong-fong Wu, Wilson Hsu - Ai-yun He as, Ming-shiou, Li-feng Huang, Qin-
liang Liao, Fan Wu
Producer: Li-kan Chiou

خالصــه داســتان: هوانــگ راننــده تاکســی کــه شــبیه اکثــر شهرنشــینان اســت. درآمــدی دارد امــا در حــال 
دور شــدن از خانــواده خــود اســت. شــخصیت خشــن همســر خــود و بلــوغ دختــر خــود را هــر روز تحمــل 
مــی کنــد. یــک شــب ناگهــان صــدای گلولــه ای از نزدیکــی شــنیده مــی شــود. چیــزی کــه هوانــگ نمــی 

دانــد ایــن اســت کــه ایــن ســرقت تمــام زندگــی اش را تغییــر مــی دهــد. 

Synopsis: Huang, a taxi driver, is like the most common urban dwellers, earning a living 
but also becoming drifted apart from his family, bearing his wife’s harsh personality and 
his daughter’s puberty day by day. One night in his ordinary life, a gunshot strikes nearby 
suddenly. What Huang doesn’t know is that this robbery will change his entire life…

چون هاو چان
Chun-hao Chan

چون هاو چان فارغ التحصیل رشته فیلمسازی از 
دانشگاه هنر تایوان است. او فیلمهای کوتاه بسیاری 

را کارگردانی کرده است. فیلم غرش پروژه کارشناسی 
ارشد و اولین فیلم بلند اوست.

فیلمشناسی: هرگز رهایت نمی کنم، آفن، سالروز، تو 
همان چیزی هستی که می خوری

Chun-hao Chan majors in film making 
at the Department of Motion Picture of 
National Taiwan University of Arts. He 
has directed multiple short films and 
commercial productions. “The Roar” is his 
graduation project of the master degree 
and also his first feature film.
Filmography: Never Let You Go, Afen, 
Anniversary, You Are What You Eat
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 فیلم های سینمایی بین الملل -  صفحه 275

وشگاه Sدزدان فر h o p l i f t e r s

کارگردان: هیروکازو کوریدا
مدیر فیلمبرداری: ریوتو کندو

فیلمنامه نویس: هیروکازو کوریدا
تدوین: هیروکازو کوریدا

چهره پرداز: ماتسوکی ساکایی
طراح صحنه و لباس: آکیکو ماتسوبا

صدا: کازوهیکو تومیتا
موسیقی: هارومی هانسو

بازیگران: لیلی فرانکلی، مایو ماتسوکا، ساکورا آندو
تهیه کننده: هیروکاز کوریدا، هیزیری تاگوچی،  آکیکهو یوسه 

Director: Hirokazu Koreeda
Director of photography: Ryûto Kondô
Scriptwriter: Hirokazu Koreeda
Editor: Hirokazu Koreeda
Makeup: Mutsuki Sakai
Costume and Set Designer: Akiko Matsuba
Sound: Kazuhiko Tomita
Music: Haruomi Hosono
Casts: Lily Franky, Mayu Matsuoka, Sakura Andô
Producer: Hirokazu Koreeda, Hijiri Taguchi, Akihiko Yose

خالصه داستان: یک خانواده از دزدان کوچک که در سرما کودکی بی سرپناه را پیدا می کنند.

Synopsis: A family of small-time crooks take in a child they find outside in the cold.

و کوریدا وکاز هیر
Hirokazu Koreeda

در سال 1962 متولد شده است، اول به عنوان فیلم نامه نویس بوده 
است اما بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه Waseda  در سال 1987 

به عنوان دستیار کارگردان فعالیت خود را شروع نمود. اولین فیلم 
بلند ایشان  "Maborosi" در سال 1995 بر اساس رمانی از ترو 

میاموتو و برگرفته از تجربیات خودش در حین فیلمبرداری "آگوست 
بدون او" تولید شد و جوایز هیات داوران در ونیز و شیکاگو را گرفت.
فیلمشناسی: سومین قتل، بعد از طوفان، ایشیبومی، خواهر کوچک 

ما، مثل پدر مثل پسر

Director's Biography: Born in Tokyo in 1962. 
Originally intended to be a novelist, but after 
graduating from Waseda University in 1987 went 
on to become an assistant director at T.V. Man 
Union. Snuck off set to film Lessons from a Calf 
(1991). His first feature, Maborosi (1995), based 
on a Teru Miyamoto novel and drawn from his 
own experiences while filming August without Him 
(1994), won jury prizes at Venice and Chicago. The 
main themes of his oeuvre include memory, loss, 
death and the intersection of documentary and 
fictive narratives.
Filmography: The Third Murder 2017, After the 
Storm 2016, Ishibumi 2015, Our Little Sister 2015, 
Like Father, Like Son 2013
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Sمغزهای کوچک زنگ زده h e e p l e

کارگردان: هومن سیدی
مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمانفر

فیلمنامه نویس: هومن سیدی
تدوین: مهدی سعدی

چهره پرداز: ایمان امیدواری
طراح صحنه و لباس: مارال جیرانی

صدابردار: مهران ملکوتی
صداگذار: سید عیلرضا علویان

موسیقی: بامداد افشار
جلوه های ویژه: ایمان کرمیان. بهنام خاکسار

بازیگران:نویــد محمــدزاده، نازنیــن بیاتــی، فریــد سجادی حســینی، علــی اعالیــی، مرجــان اتفاقیــان، نویــد 
پورفــرج و فرهــاد اصالنــی

عکاس: امیر حسین شجاعی
تهیه کننده: سعید سعدی

Director: Houman Seyyedi
Director of Photography: Peyman Shadmanfar
Screen Writer: Houman Seyyedi
Editor: Mehdi Saadi
Makeup: Iman Omidvari
Costume & Set Designer: Maral Jeyrani
Sound Recorder: Mehran Malakouti
Sound Mixer: Seyed Alireza Alavian
Music: Bamdad Afshar
Special effects: Iman Karamian & Behnam Khaksar
 Cast: Navid Mohammadzadeh, Nazanin Bayati, Farid Sajjadi Hosseini, Ali Alalie,
Marjan Etefaghian, Navid Pourfaraj & Farhad Aslani
Photographer: Amir Hossein Shojaei
Producer: Saeed Saadi

خالصــه داســتان: خالصــه داســتان: میگــن اگــه چوپــان نباشــه گوســفندا تلــف میشــن یــا گــم میشــن یــا 
گــرگ بهشــون میزنــه یــا از گرســنگی میمیــرن چــون مغــز نــدارن، هــر کســی کــه مغــز نــداره بــه چوپــان 

احتیــاج داره، یــه چوپــان دلســوز.

Synopsis: It is said that if there is no shepherd, sheep are wasted or lost, or the wolf tears 
them up or they are starved because they have no brain. Anyone who doesn't have brain, 
needs a shepherd, a sympathetic shepherd. 

هومن سیدی
Houman Seyyedi

متولد: 1359/ رشت
تحصیالت: کارشناسی ارشد

ــات  ــیزده، اعتراف ــا، س ــینمایی آفریق ــی: س فیلمشناس
ــو ــم و هیاه ــن، خش ــاک م ــن خطرن ذه

Born: 1980/ Rasht
Education: MA
Filmography: Africa, Thirteen, The 
Confessions of My Dangerous Mind, 
Sound and Fury
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Nدر جستجوی سکوت a m d e v  B h a u :  I n  S e a r c h  o f  S i l e n c e

کارگردان: دار گای
مدیر فیلمبرداری: اِدیتیا وارما

فیلمنامه نویس: دار گای
تدوین: شونوک غوش

موسیقی: آندریا گوئرا، 
بازیگران: آریا دیو، نامدو گوراو، زویا حسین

تهیه کننده: دیر مومایا

Director: Dar Gai
Director of photography: Aditya Varma
Scriptwriter: Dar Gai
Editor: Shounok Ghosh
 Music: Andrea Guerra
Casts: Arya Dave, Namdev Gurav, Zoya Hussain
Producer: Dheer Momaya

خالصــه داســتان: نامــدو، یــک راننــده 65 ســاله اســت کــه از ســر و صداهــای زندگــی شــهری در بمبئــی 
ــتجوی »دره  ــز را در جس ــه چی ــرد هم ــم می گی ــت. او تصمی ــه  اس ــکوت گرفت ــده و روزه س ــته ش خس
ســکوت« تــرک کنــد کــه تقریبــا دارای ســطح صــدا صفــر می باشــد و بــر اثــر یــک رخــداد طبیعــی بوجــود 
آمــده اســت. در ایــن ســفر، او بــا پســر 12 ســاله ای آشــنا می شــود کــه احتمــاال قصــد عزیمــت بــه  قلعــه 

ســرخ را دارد.

Synopsis: Namdev Bhau, a 65 year old chauffeur, who is tired of the noises in the 
obstreperous Mumbai City life and has completely stopped speaking, decides to leave 
everything in search for 'Silent Valley' which boasts of a naturally occurring phenomena 
having almost a zero decibel sound level. On this journey, he chances upon an 
exasperating -12year old boy, who happens to be on his own solo expedition to the 
mystical "Red Castle".

دار گای
Dar Gai

دار در کِیــف بــه دنیــا آمــد. او در بیــش از 15 نمایــش تئاتــر بــازی 
کــرده  و کارگــردان10 تئاتــر و نمایــش خیابانــی بوده اســت. دار پــس 
ــته  ــانس در رش ــانس و فوق لیس ــدرک لیس ــت آوردن م ــه دس از ب
فلســفه و گذرانــدن دوره فیلــم و تئاتــر در کِیــف )اوکرایــن( بــه هنــد 
دعــوت شــد تــا بــرای یــک مدرســه خصوصــی در هنــد کارگردانــی 
ــای  ــا، برنامه ه ــد دار فیلم ه ــه بع ــان ب ــد. از آن زم ــام ده ــر انج تئات
ــی  ــد را کارگردان ــاه در هن ــای کوت ــات و فیلم ه ــی، تبلیغ تلویزیون

کرده اســت.
فیلمشناسی: سه و نیمو نامدو: در جستجوی سکوت

Dar was born and brought up in Kyiv, Ukraine. From 
the age of ten Dar was a part of known Ukrainian 
theatre group "Incunabula".Dar has acted in more 
than 15 theatre plays and was a theatre director 
of 10 theatre plays and street performances. After 
obtaining a Bachelors and Masters degree in 
Philosophy with a minor in film and theatre from Kiev 
(Ukraine), Dar was invited to India to direct theater 
play for a "Founder's Day" of "Scindia School" in 
Gwalior and also to teach creative writing and film 
appreciation at 'Whistling Woods International' 
(India's premier private film school) in Mumbai. 
Since then Dar has been writing and directing 
feature films, TV shows, commercials, short films 
and music videos in India.
Filmography: Teen Aur Aadha, Namdev Bhau
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Lبی عشق o v e l e s s

کارگردان: آندری زویاگینتسف
مدیر فیلمبرداری: میخائیل کریچمن

فیلمنامه نویس: اولگ نگین، آندری زویاگینتسف
تدوین: آنا ماس

صداگذار: آندری درگچو
موسیقی: یوگانی گالپرین، ساشا گالپرین

بازیگران: ماریانا اسپویک، الکسی روزین، متیو نویکوف
تهیه کننده: گلب فتیسوف، سرگی ملکوموف، الکساندر رادنیانسکی

Director: Andrey Zvyagintsev
Director of photography: Mikhail Krichman
Scriptwriter: Oleg Negin, Andrey Zvyagintsev
Editor: Anna Mass
Sound Recorder: Andrey Dergachev
Music: Evgueni Galperine, Sacha Galperine
Casts: Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov
Producer: Gleb Fetisov, Sergey Melkumov, Alexander Rodnyansky

خالصــه داســتان: یــک زوج کــه در حــال طــالق هســتند مــی بایســت بــا هــم همــکاری کننــد تــا بتواننــد 
پسرشــان کــه در میــان یکــی از مشــاجره هایشــان گــم شــده را پیــدا کننــد.

Synopsis: A couple going through a divorce must team up to find their son who has 
disappeared during one of their bitter arguments.

ویاگینتسف آندری ز
Andrey Zvyagintsev

آنــدری زویاگینتســف یــک فیلــم ســاز روســی هســت 
ســیبری  نویسیبیرســکی  در   1964 ســال  در  کــه 
ــه  ــال 1984 از مدرس ــت. او در س ــده اس ــا آم ــه دنی ب
بازیگــری نویسیبیرســکی فــارغ التحصیــل شــده اســت 
و از ســال 1984 شــروع بــه بازیگــری کــرد.  در اوایــل 
ــت  ــز صنع ــه مرک ــکو ک ــه مس ــالدی او ب ــه 90 می ده
فیلــم هــای روســی بــود آمــد تــا بــا جــاه طلبــی پــا بــه 

ــذارد. ــا بگ ــم ه ــش در فیل نمای
فیلمشناسی: النا، بازگشت، تبعید

Andrei Zvyagintsev is a Russian 
filmmaker and was born on Feb.1964 ,6 
in the siberian city of Novisibirsk. He 
graduated from the Novosibirsk Actors 
School in 1984 and started to act on stage 
in provincial theatres. In the early 1990s 
he came to Moscow - the centre of the 
Russian film industry - with the ambition to 
star in movies.
Filmography: Leviathan 2014, Elena 2011, 
The Banishment 2007, The Return 2003
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Iچهارراه استانبول s t a n b u l  J u n c t i o n

کارگردان: مصطفی کیایی
مدیر فیلمبرداری: حسین جلیلی

فیلمنامه نویس: مصطفی کیایی
تدوین: نیما جعفری جوزانی

چهره پرداز: عباس عباسی
طراح صحنه و لباس: حجت اشتری و مارال جیرانی

صدابردار: امیر نوبخت حقیقی
صداگذار: سید علیرضا علویان

موسیقی: آرمان موسی پور
جلوه های ویژه: آرش آقا بیک و فرید ناصر فصیحی

بازیگــران: بهــرام رادان، ســحر دولتشــاهی، محســن کیایــی، رعنــا آزادی ور، ماهــور الونــد، مهــدی پاکــدل، 
مســعود کرامتــی، ســعید چنگیزیــان

عکاس: میالد کیایی
تهیه کننده: مصطفی کیایی

Director: Mustafa Kiayi
Director of Photography: Hossein Jalili
Screen Writer: Mustafa Kiayi
Editor: Nima Jafari Jozani
Makeup: Abbas Abbasi
Costume & Set Designer: Hojjat Ashtari & Maral Jeyrani
Sound Recorder: Amir Nobakht Haghighi
Sound Mixer: Seyed Alireza Alavian
Music: Arman Musa Pour
 Special effects: Arash Aghabeig & Farid Naser Fasihi
 Cast: Bahram Radan, Sahar Dowlatshahi, Mohsen Kaya, Rana Azadiyor, Mahoor
Alvand, Mehdi Pakdel, Masoud Keramati, Saeed Changizian
Photographer: Milad Kaya
Producer: Mustafa Kaya

ــکاران خــود،  ــد، تولیدکننــدگان ورشکســته ای هســتند کــه از دســت طلب خالصــه داســتان: بهمــن و اَح
ــد. ــم می زن ــان رق ــرای ایش ــری را ب ــرایط دیگ ــکو، ش ــوزی پالس ــد. آتش س فراری ان

Synopsis: Bahman and Ahad are bankrupt producers who are fleeing their creditors. The 
Plasco building fire makes a different situation for them.

مصطفی کیایی
Mustafa Kiayi

متولد: 1356/ کرج
تحصیالت: کارشناسی فیلمسازی

فیلمشناســی: بعــد از ظهــر ســگِی ســگی، ضــد گلولــه، 
خــط ویــژه، عصــر یخبنــدان، بارکــد

Born: 1977/ Karaj
Education: BA in Film-making
Filmography: Doggy Afternoon, 
Bulletproof, Special Line, Ice Age, 
Barcode
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B شکستن محدودیت r e a k i n g  t h e  L i m i t s

کارگردان: لوکاس پالکوفسکی
مدیر فیلمبرداری: پیتر سوبوکینسکی

فیلمنامه نویس: آگاتا دومینیک، ماسیج کارپینسکی
تدوین: امیلیا پاستوسوک
چهره پرداز: الیزا برهاوزن

طراح صحنه و لباس: باربارا بولکویچ
صداگذار: توماس دوکساتا

موسیقی: جان سانیکو
بازیگــران: جاکــوب گیرزســال، ســیمون پیوتوارشاوســکی، آدام ورونوویــچ، آنــا پروچنیاک، کامیال کامینســکا، 

ــکا  مگدالنا چلس
تهیه کننده: کریستوف پتمانسکی

Director: Lukasz Palkowski
Director of photography: Piotr Sobocinski Jr.
Scriptwriter: Agatha Dominik, Maciej Karpinski
Editor: Emilia Pastuszuk
Makeup: Eliza Bergchauzen
Costume and Set Designer: Barbara Bulkiewicz
Sound Mixer: Tomasz Dukszta
Music: Jan Sanejko
Casts: Jakub Gierszal, Szymon Piotr Warszawski, Adam Woronowicz, Anna 
Próchniak, Kamila Kaminska, Magdalena Cielecka
Producer: Krzysztof Szpetmanski

خالصــه داســتان: بــر اســاس یــک داســتان واقعــی یــک معتــاد کــه قهرمــان ســه گانــه و برنــده مســابقه 
ــود. ــی می ش ــرد آهن م

Synopsis: Based on a true story of a drug addict who became a triathlon champion and a 
winner of Ironman competition.

لوکاس پالکوفسکی
Lukasz Palkowski

ــده  ــا آم ــه دنی ــو ب ــال 1976 در ورش ــارچ س او در 2 م
اســت. ایشــان کارگــردان و نویســنده عناوینــی از قبیــل 

خدایــان میباشــد.

Lukasz Palkowski was born on March ,2 
1976 in Warsaw, Mazowieckie, Poland. 
He is a director and writer, known for 
Gods 2014, Rezerwat 2007.
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Aآندرانیک n d r a n i k 

کارگردان: حسین مهکام
مدیر تصویربرداری: امین جعفری

فیلمنامه نویس: حسین مهکام
تدوین: سمانه سزاوار

چهره پرداز: عباس عباسی
طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی

صدابردار: رشید دانشمند
صداگذار: آرش قاسمی
موسیقی: آنکیدو دارش

بازیگران: رضا بهبودی، الهام کردا، سعید چنگیزیان، آندرانیک خچومیان
عکاس: بهزاد اردالن

تهیه کننده: حسین مهکام

Director: Hossein Mahkam
Director of Photography: Amin Jafari
Screen Writer: Hossein Mahkam
Editor: Samaneh Sezavar
Makeup: Abbas Abbasi
Costume & Set Designer: Atusa Ghalamfarsaei
Sound Recorder: Rashid Daneshmand
Sound Mixer: Arash Ghasemi
Music: Ankido Darash
Cast: Reza Behboudi, Elham Korda, Saeid Changizian, Andranik Khochoomian
Photographer: Behzad Ardal

 Producer: Hossein Mahkam

خالصــه داســتان: ســال 1328 کلیســایی در ارومیــه؛ ســروان اداره نظمیــه کــه ســال ها قبــل بــا کشــیش 
پطــرس آرمنیــان هــم رزم بــوده اینــک مهمــان اوســت. امــا در واقــع قصــد دارد بدانــد آندرانیــک شــاعری 

ارمنــی کــه از مــرز رد شــده بــه کشــیش پنــاه بــرده اســت یــا نــه؟

Synopsis: 1949 a church in Urmia; a police officer is the guest of his friend, priest Petros 
Armenian. But in fact, he wants to know if Andranik, the Armenian poet who crossed the 
border,  has taken refuge to the priest house or not?

حسین مهکام
Hossein Mahkam

متولد: 1359/ تهران
تحصیالت: کارشناسی

فیلمشناســی: ســاخت فیلم هــای ســینمایی آزادی 
مشــروط، بی حســی موضعــی

Born: 1980/ Tehran
Education: BA
Filmography: Making feature films Parole, 
Local Anesthsia
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سوراو سرنگی

Sourav Sarangi 

ت. اولیــن فیلــم 
ی از برجســته ترین فیلمســازان جنــوب آســیا اســ

ســوراو ســرنگی یکــ

و فرهنــگ 
ی مــردم حاشیه  نشــین 

ســو( براســاس زندگــ
او"Tusu Katha")داســتان تو

تلوزیونــی بــرای 
اد زیــادی فیلــم ســینمایی 

ــا او تعــد
هــا در شــرق هنــد اســت. بعده

آن 

ــودک  ــک ک ــتان ی ــالل"، داس ــا نام"ب ــر او ب ــتند اخی ــرد. مس ــد ک ــود تولی
ــه خ منطق

ــان در  ــر جه ــتند در سراس ــن مس ــد، ای ــی می کن ــا زندگ ــن نابین ــا والدی ــه ب ــت ک اس

ــم  واره فیل
ــن ــه جش ــادی از جمل ــی زی تلویزیون

ــبکه های  ماها و ش
ــین ــنواره ها، س جش

ــش  ــه نمای ــر ب ــم دیگ واره فیل
ــش از 50 جشــن وور و بی

ــ ــره، ونک ــا، الجزی مســتند ایدف

ــره ای  ــار ... جزی ــرد." Moddhikhane " )چ ــب ک ــددی را کس ــز متع
ــد و جوای درآم

در روایتگــری و عشــق 
ســوراو 

ه توانایــی 
خالــی از ســکنه( یــک مســتند بلنــد اســت کــ

ی را در 
ــیار ــای بس و موفقیت ه

ــز  ــز جوای ــم نی ــن فیل ــد. ای ــان می ده ــردم را نش ــه م ب

ــا، تســالونیکی و بیــش از  ، یاماگات
ــن، بوســان ــی همچــون برلی جشــنواره های بین الملل

ــت.  آورده  اس
ــت ــه دس ــر ب ــی دیگ نواره بین الملل

ــ 80 جش

ســوراو همچنیــن 
ت آورد. 

لویزیــون هنــد بدســ
را در موسســه فیلــم و ت

او رشــته تدویــن 

ــی از  ــنواره های بین الملل ــیاری از جش ه  و در بس
ــرد ــرا ک ــددی را اج ــای متع کارگاه ه

ــته اســت. ــی حضــور داش ــنواره های بین الملل داور در جش
ــوان  ــره بعن

ــه الجزی جمل

Sourav Sarangi is one of the most prominent film
makers from South 

Asia. His debut film
, “Tusu Katha” (The Tale of Tusu) was based 

on the lives of marginal people and their culture in Eastern India. 

Later he made a number of regional television fictions. His recent 

documentary “Bilal”, story of a little
 kid living with his blind parents 

received a huge response worldwide in festivals, theatres and TV 

stations winning many awards. “Moddhikhane” (Char… the No-

Man’s Island) is a feature documentary testifying his command over 

the storytelling and love for the people. The film
 has also received 

many awards in major international festivals.

Sourav studied editing at FTII, In
dia. He has also conducted many 

workshops and served as international jury on many occasions.

 عباس یوسفی

Abbas Yousefi 

ــیه  ت و برخــی از کشــورهای حاش
ــ  در کوی

ــد شــد و ی در دمشــق متول
ــاس یوســف عب

ــا  ــده ب ل و تهیه کنن
ــتق ــردان مس ــوان کارگ ــه عن ــرد. او ب

ــی ک ــارس زندگ ــج ف خلی

در تولیــد 
ی کویــت ازجملــه شــبکه »الــرأی« و »الوطــن« 

لویزیونــ
برخــی شــبکه های ت

ــی همــکاری کــرد. ســریال  تبلیغات
ــو و فیلم هــای 

ی، موزیک ویدئ
ــ ویزیون

ســریال های تل

ــت  ــون کوی ز تلویزی
ــه« یکــی از ســریال های داســتانی یوســفی اســت کــه ا »بعدالنهای

روی آنتــن رفــت.

د "نبــأ 
ل تولیــ

" و فیلــم در حــا
ده الرکــب

اه "عــو
ر او را می تــوان فیلــم کوتــ

آخریــن آثــا

ا" را نــام بــرد.
الســم

Abbas Yousefi born in Damascus, Syria and grown up in Kuwait. He 

cooperated with channels like Kuwaiti Alrai and Egyptian EL Watan 

as a freelance director and producer and made TV series, Music 

videos. 

His latest projects are drama series “After the End”, short film, 

“Returning Captives” and also feature film
 “The Tale of Heaven” that 

is in production.
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پیمان معادی

Peyman Ma'adi

ــر ایرانــی 
س و بازیگ

ارگــردان، فیلمنامه نویــ
 نیویــورک، ک

ی متولــد 1349 در
ن معــاد

پیمــا

ی بــوده 
 متالــوژ

ی او مهندســی
اســت کــه در 6 ســالگی بــه ایــران آمــد. رشــته تحصیلــ

ــا  ــری ب  در بازیگ
ــود را ــادی کار خ ــت. مع ــل شده اس ــرج فارغ التحصی ــگاه ک و در دانش

ی نــادر 
در آثــاری چــون، جدایــ

در ادامــه 
کــرد و 

ی آغــاز 
بــاره الــ

 در فیلــم در
ش آفرینــی

نق

ک روز، بمــب یــک عاشــقانه، 
 ملبــورن، کمــپ ایکــس ری، ابــد و یــ

از ســیمین، قصه هــا،

ی بهتریــن 
س نقــره ا

ــرد. او خــر
 و متــری شــیش و نیم ایفــای نقــش ک

ناگهــان درخــت

ــران  روه بازیگ
ــ ــراه گ ــن 2011 را به هم ــم برلی ــی فیل نواره بین الملل

ــ ــرد جش ــر م بازیگ

ت معــادی 
ن فعالیــ

هــا اولیــ
ــرد. بــرف روی کاج 

ن دریافــت ک
ــادر از ســیمی

فیلــم جدایــی ن

ــده  ــر برن ــم فج واره فیل
ــن ــی امین جش ــم در س ــن فیل ــت. ای ــی اس کارگردان

ــه  در عرص

ه، دومیــن 
ن بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران شــد. بمــب؛ یــک عاشــقان

غ بلوریــ
ســیمر

ت داوران، 
ــژه هیئــ

ــزه وی ــنواره فجــر، جای
ــم اوســت کــه در ســی و ششــمین جش فیل

و بهتریــن فیلــم 
اره فیلــم بســفر 

ن دوره جشــنو
ارگردانــی در ششــمی

ه بهتریــن ک
جایــز

جایــزه 
رنتــو و 

اره فیلــم ســینه ایــران تو
ن دوره جشــنو

چهارمیــ
از نــگاه تماشــاگران در 

ت کرده اســت.
ل دریافــ

ســیا پاســیفیک در ســا
ــنواره آ

بهتریــن فیلمنامــه را از جش

Peyman Ma'adi was born in 1970 in New York, an Iranian director, 

screenwriter and actor who came to Iran at age 6. His field of study 

is metallurgy engineering and has graduated from Karaj University. 

Ma'adi began his career by starring in feature film
 About Elly and 

continued to work in such works as A Separation, Tales, Melbourne, 

Xray Camp, Life and A Day, B
omb Love Story, S

uddenly A Tree 

and 6.5 Per Meter. He won Silver Bear for Best Actor fro
m 2011 

Berlin International Film Festival along with group of actors for 

A Separation. Snow on Pines is the first film
 directed by Ma'adi. 

The film
 won the Crystal Simorgh of Best Film by Audiences from 

30th Fajr Film Festival. Bomb Love Story is his second film
 wining 

Special Jury Prize from 36th Fajr Festival, Best Director Award from 

6th Film Festival of Bosphorus, Best Film from by Audience at the 

4th Toronto Cine Iran Film Festival, and the Best Screenplay Award 

from The Asia Pacific Festival

دیمین اوکانر

Damien O'Connor 

خار ایرلندی است که اخیرا سریال انیمیشنی 
ن پرافت

کارگردا
کانر، نویسنده و 

دیمین او

معتبر 
بسیار  کمپانی  برای  که  دارد  تولید  ت 

دس در   Butterbean's Cafe بانام  را 

در  که  است   Angela's Christmas دیمین  کار  آخرین  می باشد.   Nickelodeon

شنوارهای 
عتبرترین ج

ی )از م
جایزه ام

و نامزد دریافت سه 
نتفلیکس پخش شده است 

کارگردان سریال Doc McStuffins است که برای شبکه 
دنیا( شده است. او همچنین 

دیزنی ساخته شده است.

Damien O'Connor is multiple awards winning Dublin based writer, 

director. Currently Series Director on new hit Nickelodeon show 

'Butterbean's Cafe', Damien was previously Director/co-writer on 

Angela's Christmas, an adaptation of Frank McCourt children's 

book starring Ruth Negga (Preacher/World War Z/Loving) released 

worldwide on Netflix 2018.Angela's Christmas was listed as Time 

Magazines 10 Christmas film
s to watch on Netflix and nominated 

for numerous awards worldwide including three Emmys.Damien 

has worked as an episode director on Peabody award-winning Doc 

McStuffins for Disney Jnr. Editor on Noddy, O
livia the Pig and The 

Octonauts. Writer/director/storyboard artist on four Iris
h Film Board 

funded shorts, Mutt, Ledog, the IFTA nominated Dick Terrapin IFTA 

nominated After You and Anya. Traditionally trained 2D animator/

storyboard artist now working in CG. The writer of live action. 

occasionallydips toes into advertising.



جردن هالندر

Jord den Hollander

ار و فیلمساز هلندی 
جردن هالندر معم

ه فیلنامه نویسی در 
در زمین

ت. او پس از اخذ مدرک کارشناسی  ارشد رشته معماری، 
اس

در پروژه های 
هر دو رشته را 

کرد. در طی دوران حرفه ای خود 
مدرسه فیلم لندن تحصیل 

م، آکادمی طراحی در 
در آکادمی معماری آمستردا

کرد. آقای هالندر 
دد با هم ترکیب 

متع

ی و فیلمسازی 
در زمینه معمار

 تلویزیون هلند در آمستردام 
و آکادمی فیلم و

آیندهوون 

فیلم  بین المللی  جشنواره های  در  ایشان  همچنین  است.  داشته  فراوانی  ی 
سخنرانی ها

ی نیویورک 
نواره معمار

ن پیرامید مصر و جش
ی در کشورهای متعددی از جمله گلد

معمار

روتردام  فیلم  و  شنواره معماری 
و رئیس ج او موسس  داور حضور داشته است.  بعنوان 

ت. کارهای 
خود در جهان تبدیل شده اس

ل در نوع 
)AFFR( است که به بزرگ ترین فستیوا

معماری او به صورت بین المللی و در مجالت و کتاب ها به چاپ رسیده  است. او جوایز 

نر و معماری 
در زمینه ه

م و فیلم های مستندش 
تلویزیونی، فیل

بین المللی برای مجموعه 

در  را  متعددی  مقاالت  بین المللی  عتبر 
م مجالت  در  هالندر  آقای  است.  کرده  دریافت 

ده و نویسنده کتاب هایی با موضوع معماری، تاریخ 
ی و فیلمسازی منتشر کر

خصوص معمار

ن بوده است.
معماری و ساختما

Jord den Hollander is a Dutch architect and film
maker. After getting 

his master degree in architecture he was educated in scriptwriting 

at the London Film School. During his professional career, he 

combined both disciplines in numerous projects. He has been 

curating international festivals on film
 and architecture, and was a 

member of several architecture and film
 festival juries. He is founder 

and curator of the Architecture and Film Festival Rotterdam (AFFR) 

what has become the biggest festival of its kind in the world. His 

architectural work has been awarded and internationally published 

in magazines and books. He received international awards for his 

television series, film
s and documentaries on art and architecture. 

Jord den Hollander published about architecture and film
making in 

different international magazines and was the author of a variety of 

books on architecture, architectural history and building.

پوران درخشنده

Pouran Derakhshandeh

و  کرمانشاه  در   1330 متولد  کارگردان، 
و  تهیه کننده  نویسنده،  درخشنده،  پوران 

ک هنری 
ن و دارای مدرک درجه ی

 تلویزیو
کارگردانی از مدرسه عالی سینما

فارغ التحصیل 

با ساخت چندین  را  ابتدا کار خود  ارشاد اسالمی است. درخشنده  و  ت فرهنگ 
از وزار

ا با عنوان »رابطه« 
رد تا اینکه در سال 1365 اولین فیلم بلند سینمایی اش ر

د آغاز ک
مستن

ایتالیا شد.   
فیلم جیفونی واره 

اولین دوره جشن ار  
افتخ برنده دیپلم  کارگردانی کرد که 

بار، زمان از دست رفته، عشق بدون 
بور از غ

فیلم های سینمایی پرنده کوچک خوشبختی، ع

ا فریاد 
ه دار، هیس دختر ه

ی دنبال
اد، رویای خیس، بچه های ابدی، خواب ها

مرز، شمعی در ب

ر آثار درخشنده است. فیلم »پرنده کوچک خوشبختی«، 
د و زیر سقف دودی از دیگ

نمی زنن

کارگردانی از 
ار بهترین 

جر، دیپلم افتخ
واره فیلم ف

ن بهترین فیلم از ششمین جشن
لوح زری

ن آرژانتین و مشعل 
واره فیلم زنا

جر، دیپلم افتخار از سومین جشن
واره فیلم ف

ششمین جشن

داد و فیلم 
در کره شمالی را به خود اختصاص 

غیرمتعهدها 
واره فیلم 

 از دومین جشن
طالیی

ن بهترین 
واره فیلم فجر به عنوا

ا فریاد نمی زنند«  در سی و یکمین جشن
»هیس… دختره

فیلم از نگاه تماشاگران انتخاب شد.

Pouran Derakhshandeh is the Iranian writer, producer and director, 

Born 1951 in Kermanshah. She graduated from the High School 

of Television Cinema and holds first grade degree in art fro
m the 

Ministry of Culture and Islamic Guidance. Derakhshandeh started 

his career by making several documentaries until 1986 in which she 

directed hes first feature film
 "Relationship," winning the honorary 

diploma of the First Giffoni Film Festival in Italy. Feature films A 

little Bird of Happiness, Passing Through the Mist, Lost tim
e, Love 

without Borders, Candles in the Wind, Wet Dream, Eternal Children, 

Endless Dreams, Hush Girls Don`t Scream and Under Smoky Roof 

are among her other works. The Little Bird of Happiness won Golden 

Tablet of best film
 from the 6th Fajr Film Festival, h0onorary diploma 

of Best Director fro
m 6th Fajr Film Festival, the honorary diploma 

from the Third Women's Film Festival in Argentina, and the Golden 

Torch award from the 2nd Non-Aligned Film Festival in North Korea. 

"Hush ... G
irls Do not Scream" awarded the audience award (Best 

Film Selected by Audiences) fro
m 31st Fajr Film Festival. 

selected at the 31st Fajr Film Festival as the best film from the 

audience's point of view.



I n t e r n a t i o n a l
C o m p e t i t i o n



Researchers believe that cultures are based on worldviews. The kind of human look to the world 
and the end of life and nature are the most important determinants affecting the elements and 
components of a culture. No cultural and artistic gold can exclude itself from aforementioned bases. 
Obviously, methods and tools for achieving goals are also selected accordingly.
The powerful and effective tool of film and cinema, coupled with the prominent idea of artist and 
filmmaker, can accelerate the cultural movement of their community towards the promised utopia. 
A king of art can grow man with its artistic spirit and create interactions in his mind and soul and 
emotions to eventually create an ideal city in which national self-confidence, religious belief, and 
literate lifestyle along with discipline and lawfulness in its highest degree, lead to national pride and 
prosperity of society. 
The Urban Film Festival hopes that with the goals of promoting the sense of responsibility among 
artists and citizens about the city, will take an effective step in realizing this important issue.
I sincerely appreciate all those dear people who helped us organize this festival. 
 

 H a s h e m  M i r z a k h a n i
 F e s t i v a l  D i r e c t o r



 “Cinema is a very fascinating element, a fantastic media and there is nothing aseffective as Cinema 
nowadays”
Ayatollah Khamenei (Supreme Leader of Iran)
Cinema and the 7thart is one of the most effective tools for cultural development. The industry is 
among the most powerful global media in transferring concepts that, due to its multidimensional 
nature, can penetrate the depths of human beings, something that thousands of book pagesorhours 
of speech can hardly do. The optimal use of this medium and superior art can help the society to 
achieve its long-term goals.
Committed artists and thoughtful thinkers in this field can desirably use the capacities of this 
masterpiece to flourish the divine power of humans and help them transform their lifestyles towards 
human perfection.
The Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality hosts the 7thUrban International Film 
Festival, after fortieth anniversary of the Islamic Revolution victory in Iran and the resilience of the 
people against the cultural, economic, intelligence and military invasion of western superpowers 
and now it is standing like a solid tree,rooted in the depths of human societies all over the world.

Urban International Film Festival which is to be held by Tehran Municipality›s Cultural and Art 
Organization and the City Image Institutewith the message «Responsible Citizen: Healthy City» is 
in accordance with pattern of Iranian and Islamic development and citizens› taste.This cultural event 
can be base forbringing together the talentsto exchange and recognition of valuable experience 
of popular and committed filmmakers to move the society towards perfection and transcendental 
values and foundation of modern Islamic civilization.
We appreciateall artists, specialists and filmmakers of the country to helporganizingthis magnificent 
festival and look forward to the widespread support of all personalities and cultural and artistic 
institutions for magnificent celebration of this artistic event.

S a i e d  O h a d i
 H e a d  o f  C u l t u r a l  &  A r t

O r g a n i z a t i o n  o f  T e h r a n  M u n i c i p a l i t y



In the name of the God who portrays the beauties, the God who gave the beam of creation and 
creativity to his creations. God who taught humanity a collective life and provided peaceful co-
operation among them, and consequently human achieved modern facilities with daily advancements 
and through different ages found a community called «city»; acity that has a large population, and 
is like a massive machine working with complex components. A machine that, despite the physical 
nature and towering buildings, paths, roads and technical infrastructure ... requires the soul as a 
transcendent element, which is to be transmitted through culture.
Culture is the very neglected element in today›s industrial life, which ignoring it takes human being 
away from humanity and paying attention to it,will lead to human growth. 
Among the important tools of culture, art- is the cinema industry, which can serve as an excuse to 
promote the essential principles of urban life. Now that «International Urban Film Festival « has 
reached the seventh station with the slogan «The Responsible Citizen, The Healthy City», I take the 
opportunity and appreciate all authors and propagandists of this kind of cinema and undoubtedly if 
filmmakers and artists make more works to promote principals of urban life, we will move fast toward 
institutionalizing the principles of the appropriate urban life among the people and this would be 
helpful for achieving our goals as city servants. 
In the end, while appreciating the respectful policy-making and executive council of the festival, 
festival director, the honorable selections committees and juries, the filmmakers and the artists who 
have submitted their works for the festival, I will ask their ever greater success from God. 

P i r o u z  H a n a c h i
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Abdipour Ehsan 231
Abedi Kianoush  171
Afarideh Hadi  187
Aggarwal Sachin  31
Aghalari Elham   182
Alizadeh Fard Mohammad  205
Alvandifar Vahid  199
Ameri Hossein  239
Amini Ahmad 225
Amir Ahmadi Mohammad  185
Amiri Hadi 168-166-158
As`adian Homayoun  227
Ashrafi Davood  180
Ataei Kourosh 183
Atshani Ali   253
Azarbaijani Puria  267
Azarguon Rasoul  156
Azimi Bahram  160-39
Azimpour Bahram 231
Bagh Sheykhi Arezou  140
Bahrololoumi Maryam  243
Bakhshi Moghadam Mehdi  184
Bakirov Evgeniy  30
Bashe Ahangar Mohammad Ali  260
Behdad Babak  185-44
Benjamin Bertram Boris  50
Brauch Florian 36
Brough Phil  36
Bunning Jon  51
Caby Hugo 38
Chadegani Amin  209-32
Chan Chun-hao  23
Darabi Hossein  197
Darre Balaei Akbar  143-140
Dehnavi Masoud  179
Dutoit Paco  38
Edalatifard Keyvan  196
Elham Hatami 187
Erfan Farhadi Ali  145
Ershad Sobhkhiz Rahbar  164
Erünsal Okan  45
Esmaeili Majid  207
Esmaeili Mohammad 194-31
F.Jackson Lisa 48
Fadakar Farhad  213
Faraji Raha  168-166-158
Fazli Lida  169-39
Fazlollah Asadi Samaneh  162
Fleifel Mahdi  28
Fouladvand Leila   186
Freidrichs Chad  50
Gai Dar  20
Ghaemizadeh Farzaneh  212
Ghanaemi Saman  213
Ghanbarian Shiva  211
Gharibi Farhad  194
Ghasemi Hamed   210
Ghena'at Hossein 224
Ghobadi Farzaneh  157
Ghodsieh Masoud  163
Gholamzadeh Maliheh  156
Glomstein Mikkel Storm  28
Haghdoust Masoud  141
Hajavi Sedigheh  144
Haji Gholami Yazdi Mohammadreza  205
Hamidnejad Azizollah 231
Hasani Fatemeh  160
Hasanzadeh Vahid  208

Hashemi Afshin  265
Hashemnejad Maryam 158
Hassani Mohammad  145-140
Hatami Mohammad  187-139
Heidari Mohammad Hossein  178
Heidarian Mehdi  161-153
Hejazi Seyed Roohollah 269
Hosseini Asli Mir Ali   168
Ian Smith Christopher  48
Irajzad Ebrahim 268
Issadi Aurélien 38
jafari Ghulam yahya  32
Jalali Yekta Abbas  167
Javadi Sadegh  161
Javaherian Mahin  150
Jodeiri Taghdisi Yaghoub  142
Kalayee Mahboubeh  159
Kamyar Bahman   263
Kargar Masoud  184
Karimi Reza 228
Kart Mohammad  211
Keshavarz Reza  212
Khalil Arjmandi Rasoul  142
Khalilnejad Ashkan  206
Khamehparast Ali  202
Khansarian Arman  203
Khoramdin Babak  209
Khorshidi Zahra  170
Khoshdast Farzad  240
Khoshniat Ahmad  164
Kiayi Mustafa  266-18
Kimiyaei Poulad  256
Koreeda Hirokazu  22
Kuwahata Ru 38
Lotfalian Arian  198
Mahabadi Mehrdad  162
Mahdavian Mohammad Hossein  258-257
Mahkam Hossein  246-16
Mahmoudi Iman  145
Mahmoudi Jamshid 229
Mahmoudi Mojtaba  177
Mahmoudi Navid  229
Mahrooghi Hossein 193
Makram Karim  49
Mashayekhi Nouriman  141
Maslakhi Shahram  200
Meyghani MohammadReza  198
Milani Tahmineh  254
Mirghiasi Seyed Mehdi  204
Moein Amir Houshang  155
Moghadam Alireza Sadeghi  177
Mohammadi Abedin  165
Mohammadian Sina  204
Mohammadzade Arash  143
Mohandesian Amir 195
Monshi Morteza  181
Monshizadeh Ameneh  167
Moody John  49
Mora Sofía  47
Moradi Shahriar  208
Mortazavian Seyed Hashem  179
Mousavi Azadeh 183
Mousavi Mojtaba  171-37
Nazerian Mehdi  242-180-46
Nematollah Hamid  244
Nikmanesh Voria 158
Nikookar Ali  200
Palkowski Lukasz  17

Parsapour Erfan  152
Paul-Constant Laureline 38
Peyvand Respina  144
Peyvand Shahed  144
Porter Max 38
Pourmohammadi Soheila  203
Pujol Matthieu 36
Rahimdel Hadi  193
Rahimi Ali  199
Rahmani Mehdi  259
Ramezani Moghadam Mohammad 
Sadegh                    210
Ramsay Lynne  24
Rezaei Davoud  201
Rezaeizadeh Allah Karam  178
Rezapour Mohsen  163
Richard David  30
Rostami Barzan  169
Rubashevska Elena  44
Saedi Mahya  142
Saghafi Ali  201
Saharkhiz Amir  154
Sahm Gabriel  43
Saketi Ebrahim   166-155-153
Salimi Namin Yousef  186
Sarmad Rezvan  176-43
Schravendeel Bastiaan  37
Sehat Soroush  226
Seyyedi Houman  255-21
Shafieipour Sareh  159
Shah Mohammadi Hamid 195
Shahabi Siavash  207
Shahbazi Dariush  202
Shahjani Milad  157
Shahsavari Mehdi  143-139
Shariati Hadi  241
Sharifi Mohammad Amin 199
Shirmohammadi Ashkan  154
Shoeibi Behrouz  264-233
Shurvarzi Ali 193
Simonyan Arusyak  29
Soltani Saeid  230
Swiatly Daniel  46
Tabibzadeh Adibi Sara  170-150
Taghianipour Kheirollah   245
Taghizadeh Mostafa  261
Tailhades Kim 36
Tavakoli Hassan  151
Tavakoli Roghayeh  206
Teale Sarah 48
Thireau Yohan 36
Thirion Romain  36
Tofighi Behrang  232
Torabipour Ali  141
Toufan Rahim  252
Vakili Shuresh  197
Vazir Daftari Arian  196-29
Yaghmaeian Behrouz  152
Yazdani Mohammad Ali  182
Yılmaz Ket Ceyhun  45
Zare Ghanat Nowi Ali  165
Zarei Davood  151
Zarei Maryam  195
Zargarvafa Javad 183
Zarinkoub Arman  247
Zehtabchian Reza  262
Zolfaghari Fatemeh  181-47
Zvyagintsev Andrey  19

D i r e c t o r  I n d e x



#Nafres  213
A day by the river 43
A Drowning Man 28
A House For You 184
A House Without number 242
A Little Sleep  239
A`la 212
Absent 202
Accordions  247
Advantures of Adamak 154
All Mama`s Babies 176-43
Alphabet  171
AM I A Wolf? 155
Amirali 211
Among The Waves  241
Andranik  246-16
Anger Control 2  155
Around Shrine  204
At the bottom of the sink 44
Atari 213
Axing 264
Baharestan  185-44
Balance 169
Be rain 144
Bearer  263
Being more like Bagsy 28
Bitter 207
Blood Pressure  201
Blue Butterfly 45
Boarding Pass 259
Boiled Tea  205
Breaking the Limits 17
Bridge  208
Bright Nights 203
Canopy 229
Choice 145
Cleaner  198
Clearity 144
Convicts 224
Cooking In The Presence of Others, 
Excuse Me children  145
Cousin 170
Cover 199
Damuon Jungle  166
Dark Room  269
Date  200
Dissect 207
Don t̀ Tell Anyone Where You Are 208
Dumb 198
Each Other 150
Eaten 163
Elephant Shadow 203
Empty View 165
Every Iranian One Tree 151
Factory 199
Fan 193
Farewell 143
Father 168
Feather 168
Ferris Wheel 231
Fibula 201
Finding Farideh  183
Fire in Cardboard City 36
Firm Steps  141
Fox  161
Fox and Pit 161
From The Sea 45

From Urban Lands 170
Gaze  240
Gloomy Celebration 267
Gone ... 162
Goodbye, Shirazi Girl  265
Graduates 2&1 226
Grandmother  197
Grapes Season 157
Gulubula 2  154
Hanging Gardens 186
Haniyeh 139
Here I Think Aout All My Freedom 145
Here Is My House  245
Hermit 233
Hybrids 36
I Wish I Was Not There  180-46
If I Were My Father  140
Imprisoned  164
In Search of Serenity 230
In the City 143
Incomplete 152
Infinity is 50 meters away 46
Inverse Evening 158
Invisible  140
Iranian Pet Club 187
Istanbul Junction 266-18
Jomegol  205
Kalaf 156
Kami & Katie 156
Legal  202
Let The Night Go 210
Let`s  Talk  About  The Past  (Again 
Tehran)  244
Light Death  179
Like a Good Kid 196-29
Like Letter; The story of a talkactive 

boy 153
Livingston: The Man and the Method 47
Loss 181-47
Lottery  258
Loveless 19
Magralen  195
Mahin 178
Mashabbas .. To be, Not To be 179
Men From Mars, Women From Venus 142
Midday Adventures: Trace of Blood 257
Mist  193
Moon and Leopard 225
Mr. Deer 171-37
Museum 2  152
My Beautiful City 182
My New Year 29
Namdev Bhau: In Search of Silence 20
Naziabadiha  177
Negative Space 38
Neighbor of Stone and Water  139
New Town Utopia 48
One Kilo and Twenty One Grams 252
Oudlajan 181
Outcast  195
Parivash  167
Patio 243
Patrimonio 48
Pedovore 211
Private Meeting 194
Qonqa 142
Ranam - Looking for Land 30

Redemption Square 49
Refinement 185
Regret  164
Return  187
Reverse  256
Safety Equipment in Building 166
Sailors Never Go to Sea Alone 178
Samvel 30
Scrambled 37
Section 85 200
Seher 31
Separation 143
Sheeple 255-21
Sheikhdoms 182
Shoe Polisher's Diaries 49
Shoplifters 22
Short Wave  194-31
Silence 183
Sink 159
Snail 204
Snow Summer 206-32
Son of the Sea  167
Sorry For Waking You Up 186
Sound 38
Sound of Water 32
Square Root of 20s  206
Square to Square  177
Stain  197
Stainless 210
Suggestion  206
Sweeper  144
Swindle 184
Tehran Derby  162
Tehran Roof 232
The City of Thousand Pigeons 158
The Experimental City 50
The Hot Summer  268
The Human Shelter 50
The Losts 228
The Privider  142
The Roar 23
The Scary Night of Lomo 159
The Sixth String 160-39
The Story of a Man with No Lips 157
The Story of Boulevard 180
The Table 51
This is the End  212
This Way, That Way  169-39
To Be ... 209
Turning 165
Twilight Moment  227
Unce Upon A Time 150
Under Water Cypress 260
Untaken Paths 254
Wane of the Moon  196
Waste Management 153
Watching this Film is a Crime  262
Wet Memories  163
Where Do You See? 141
White Stones  160
Windcatcher Monster 151
Wishbone  253
Yellow  261
You Do not Have to Wait 140
You were never really here 24
Your Karbala Is RIght Here 141
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Feature Films  

16

International Competito
n  

Iranian Cinema Competitio
n

Visual Section       
       

      5
3

Short & Mid-Length Films  191

Animation Films  
 35

Animation Films       
       

149

Video Films 

  237

Short & Mid-Length Films  27

Neighborhood Section     1
37

Tribute       
       

       
       

   83

TV Series 

  223

Documentary Films       
     4

1

Documentary Films       
   175

Competiton of Iranian 

Cinema Advertisement      
99
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 251
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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 G
OD


